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KORDtSTAN GERCE61NDE TORKiYE SOSYALiST HAREKETi 
VE ULUSAL SORUN: 

MUSTAFA SORGUL 

Kürt ulusal kurtuluşunun giderek çağ:ı.rnızın politik bir sorunu haline geldiği 
günümüzde, bu sorunun altında yatan devrimci ve toplumsal dinamiklerinin anali
zini yaptıayı zorunlu kılmaktadır. Fakat bu dinamikler üzerine bir araştınnaya 
gir.meden,ezen ulus sosyalist hareketinin bu sorun karşısındaki politikasınmn 
kJ.sada olsa ne olduğunu belir~te yarar var. Bu birazda sosyalist düşüncenin 
ezen ulus içinde şekillenmesinden kaynaklanmaktadır. Genel olarak bakıldığında 
Kürdistan kendine özgü toplumsal koşullarından ötürü sosyalist düşüncenin geç 
çağını yaşamış ender ülkelerden birisidir. Birinci dünya savaşından sonra hız 
kazanan ulusal kurtuluş mücadelelerinde sosyalist düşüncenin zayıfta olsa ör
gütlülüğüne hatırı sayılır ölçüde raslanırken, ~ürdistanda yaşanmış toplumsal 
ayaklarmalarda bu böyle alınamıştır. KDP ı sinin kurulduğu tarihten sonraki dönern
lerde bile, uzun bir zaman aralığında sosyalist düşünce daha çok ezen ulus solu 
içinde temsil edilebilmiş,bunun böyle olmasındandırki Kürdistanda küçük burjuva 
milliyetçiliğiyle sosyalist düşünce arasındaki ayr~ uzun seneler kqyulamarnış
tır. Kısmen iki on yıllı bir süre içerisinde gelişen sol örgütlenmeler de ezen 
ulus içinde yaygın olan resmi Stalinist sol düşüncenin geleneğinin birer tem
silcileri olduklarından,bu ayr~ bugünde muğlaklığını korumaktadır. 

Kürt ulusal kurtuluş mücadelesi ve bu mücadelenin başarısı, açıktırki ezen ulu
sun proleteryasının desteği alınmadan olanaks~zdır.Bu bağlamda ezen ulusun pro
leteryasına ve sosyalist hareketine düşen enternasyonalist görev de önem ka
zanmaktadır. Bu dört ayrı ülkenin burjuvazisi tarafından sömürülen baskı gören 
Kürt ulusu üzerinde oynanan her türlü uyutucu ve baskıcı politikaya karşı,Kürt 
ulusal kurtuluş mücadelesinin tek değil ama en önemli güvencesini oluştu:mıakta
dır. Fakat politik arenada gözlernlenen olgu, bölgede ezen ulus proleteryasının 
kendi önderliklerinin yanlış politik yönelişleri yüzünden kendi burjuvazisine 
karşı bile, siyasi iktidara alternatif örgütlenmesini henüz gerçekleştirememiş 
olmasıdır. Görünürdeki olgu sadece proleterya adına uzun yıllardan beri bu gö
revi yüklenenbir yığın sol örgütlenmenin varlığıdır. Bu sol örgütlenmelerde 
proleteryanın ulusal soruna bakış açısını proleteryanın adına kendi grupsal çı
karları temelinde kullanmışlardır.Kürt ulusunun kurtuluş mücadelesinde önemli 
bir güvence olan proleteryanın enternasyonalist güvencesi Stalinist resmi sol 
tarafından yanlış algılandığından, ve bu güvencenin sağlanarrıa:rnasından ötürüdür
ki, ezen ulus burjuvazisi Kürt ulusu üzerindeki baskıcı politikaları hiç bir 
politik muhalefetle karşılaşmadan yürütülebilmiştir. Türkiyede sol hareketler 
içinde, özellikle Kürt devr.iırci hareketinin bağ:unsız örgütlenme perspektifinin 
gelişmeye başladığı 70 ı li yıllardan sonra, bu konuya ilgi yükselroeye başlaya
bilıniştir. Bu konudaki gelişim Türkiyede sosyalist hareketin (Resmi Stalinist 
solun) köklü bir değişimine denk düşmekten çok, Kürt devr:imci hareketinde göz
lemlenen gelişnenin seyri doğrultusunda olınuştur. Bu değişim bu paralelde olur
ken, Türkiye sosyalist hareketi geçmişiyle olan bağlarını koparmakta ve gçmiş
te Kürt sorunu karşısındaki siyasal yönelişleri üzerinde bir hesaplaşma yap
mamış aksine yeni gelişim karşısında bile geçmişin siyasal misyonu ile diret
mekte ısrar etmiştir. özellikle ayrı örgütlenme üzerine süren tartışmalar ve 
sömürge sorunu üzerindeki tartışmalarda takındığı tavır bunu açıkça göster.rnek
tedir. Geçmiş kuşağın tüm suçunun yeni kuşağa yüklenmesinden yana değiliz. Fa
kat yalnız ulusal sorun konusunda değil her türlü ideolojik yönelişte,geçmişin 
geleneksel yönelişlerinin, ve günümüzdede bu geleneğin bir devamı olduğu ve 
bu gelenekten tam olarak sıyrılamadığıru.da vurgulamak gerekecektir. Geçmiş ta
rihinin ve bu tarihin Stalinist misyonunun damgasını taşıyan resmi sol önder
likler, kendi burjuvazilerinin Kürt ulusunu sömünrekte ve baskı altına almak
ta uyguladığı yöntemlere karşı • 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



-2-

Politik görevini yerine getirmekte bu geleneğe uygunluk temellııde kayıtsız kal
mıştır. Bölg(Sde diğer Stalinist liderliklerde olduğu gibi, Türkiyede. de ezilen 
ulus sorunu karşısında alınan tavır daha çok leendi toplumlarında belirgin olan 
milliye·tçi popülist hareketlerin, ve ideolojilerin etkislııde baknu._ş oln-ı.alar:ı. 
bu muğlaklığın tarel .t~l nedenidir. Suriye ve Irak' ta Baasçı e(3'il.imler ve 
Arap nasyonalizminin, Türkiyede kurtuluş savaş:ı.rıın ve I<eınalis·t ideolojinin. 
Bı:mda yalnızca Stalinist ideolojinin değil ama ayru. ölçüde bu ülkelerde sosya
list aydın tipinin oluşnıasında payı olan, bu tipin şekillenmesinde payı olan 
geleneğin de büyük bir payı olmuştur. Ki hala bu geleneğin sis·temli bir eleş-
tirisi bile yapılabilıniş değildir. · 

Ezen ulus sohm.da kendi geçmiş geleneği tarafından şekille;ııniş ve Stalinist 
ideolojinin dogmatizmi ve mekanDdiğiyle kolayca entegre olmuş sosyalist hare
ket, kendi yapısına uygtın olarak ı<ürdist;an sorunu karcısında, yapısına uygun 
bir duyarsızlık iç .inde kalnuştır. Periyodik olarak I939 yılına kadar süren Kürt 
ulusal ayaklarınaları karşısında kendi burjuvazisi karşısında susmakla kalrnam.ı.ş, 
bu ayaJ:J annaların yenilgiye uğratılmasından sonra Kürt ulusu üzerinde yürütülen 
asiınilasyon, zor ve baskı politikasJ. karş:ı.sl.nda susmak ve kendi burjuvazisine 
karşl. sis·tenıli bir mücadele sürdi.i:tmarnekle bu süredin burjuvazi tarafından mu
halefe·tsiz bir ortanna yürli1::Iresini dahada kolaylaı;tı:an:ı..şt.ır. Türkiye Kürdistan' 
ında I923 Koçgiri ayaklarınasıru-takiben Ağrı isyanı, Şeyh Sid isyanı ve bunla
rın sonunCuşu olan !938 Dersim isyaru. başa:rısl.zl:ı.klarııun ·temel rıe&>.nleri bu 
hareketlerin ke.1dine özgü karakterleri ve eksikliklerine clayanclırılabilecekken 
yalnızca o döne:rrde dünya kamlirıist hareketiyle bürokratik bir tem3lde de olsa 
ilişkisi olan tek sol örgütlernııeiı.in, ezen ulus sosyalistlerince oluşturulduğu 
dtlşüııülürse, bu ayaklaruruarın uluslararası planda en ufak bir yansıma bulıradan 
tarilıin bilüımezliklerine terkedilmesi oldukça düşündürüc..üdür. Bu konuya Küdis
tanda ulusal sorunun çözümü bölümünde daha da detaylı değinmeye çalışacağız. 

Bütün bunlara rağman '!'ürkiyede sosyalist hareketin geçmiş dönemdeki gücünü., bu 
mirasın süt'düriicüleri gilü abari::Irak değil amaclllU.z. Faka·t bu Hareketin Kürt 
ulusal sorunu karşısında içine diiştüğü politik umursamazlık, Ki.irdistanda gerek 
sosyalist düşüncenin gerekse devrjınci hi.r gelişmanin oluşmasında bir engel oluş
tutmuştur. Bunun böyle alnıasının temel nedenlerinin Kürdistaru.n toplumsal yapı
sının ·derin bir irdelerımesiy le açıkl:ı.k kazanacağı açıktır, fakat sorunun can 
alıcı önemi , hemen henen yakın bir dönende '!'ürkiye sosyalist hareketiyle Kürt 
Sosyalist hareketi arasındaki siyasal ayrl.şmaıu.n gündeme get.J.rdi~i tartışmayla 
uzaktan yakından bir ilgisi old~ gerçeğidir. Ayr.l.ca 'l'ürkiye' de sosyalist ha
reketin birl~(te örgütlenme dogmasıyla bu tartışmanın karşısında aşırı sol en-
1:enıasyonalizmin keskin örneğini vex:meye çaba harcadığı hatırlaıursa, bu tar
tıiffianın dayandığı t.emaller üzerinde daha derinlereesine bir tartışmanın açıl
rnasJ.ru. zorunlu k.ılmak.t.adır. KürdistanCia ortaya çıkan bu dinam.tzmin ve realite
nin bir zorurılulukınu yoksa geçmişte ezen ulus sosyalist hareketi ve büyük Türk 
şovenizmiyle bir hesaplaşma sonucundamı ortaya çıktığı sorunu, yalnızca Kürt 
devrirrcileri taı:afından değil, aynı zamanda Türkiyeli devr:iınc.ilerinde hesaba 
katması gereken bir durundur. Türkiyede Kürt ulusal sorunu üzerinde "Resmi 
sol hareketin oynadığı olumsuz J."'lüı1, ve bunun sadece bağımsız örgütlennenin 
bir argümenti olarak yaratıldığı yanılsamasına dü~ek yanıltıcı olacaktır. Bu 
zorunluluk daha çok, oolge burjuvazilerinin yoğun çabalar sonucu uzun yıllar 
karanlıkta tutu1.rnaya çalışılan bir tarihin irdelenıtesi sonucu olarak görülne
lidir. Nasıl ancak y.1.llar sonra Stalinist Bürokrasinin Mahabbat Kürt cemiyeti 
üzerindeki belirleyici rolünUn aydınlatılnıasıylaaırki, Kürt solu .içinae Sovyet 
bürokrasisin]n dünya devrimci hareketi üzerindeki olumsuz rolü üzerinde düşü
nUlmiişse, aynı şekilde TÜrkiye Kürdistanında geçmiş halk ayaklanmalarının 
tar~li koşullarının, yeni yeni mcelenip değerlendiri:l.ıoosiyledirki, bu süreç 
içerisinde ezen ulus sosyalis-tlerinm konumu üzerinde de düşünülmeye başlarul
nuştır. 
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Bağmısız örgülen (Ki bize göre bağllTISız örgütlenme tek başına ele alındığında 
boş bir slogan olarak kalırıaktadır.) bu sürecin zorunlu bir gelişimi olarak cp
rLilJrelidir. Bu zorunlu gelişimi sonucuyl.aclı.rki daha düne kadar yalnızca bir 
doğu sorunu olarak görülınekten öteye qitneven uluc::aJ ı:;orun yeni yeni Kürdistan 
gerçcğ·i üzerinden ele alınmaya baslar.mıştı:;:-. Bn zorunluluı:tun. anlaşılabilmesi 
için hiçte bu süreç içerisinde sol örgütlenmenin en keskini olan TKP'ye geri 
gitrreye gerek yoktur. T!P' in kuruluş döneminde (Daha sonra KOP' sini oluşturan 
Kürt aydınlarının bu partide örgütlendikleri hatırlanırsa) Yalnızca o dönenrle 
değil, günümüze kadar bile Kürdistan sorununu bir doğu sorunu olarak gören bu 
partinin Kürt devrimcileri için bir çekim alaru.. oluşturmayacağı Kürt aydınla-, 
rının bu partiden kopmalarıyla açığa çıkmış bulunuyordu. Bu konuya ilişkin 
olarak bu partinin ref~st çizgisi bir gerekçe olarak getirilebilir elbette. 
F'akat diğer sol örgütlenmelerde ortaya çıkan kopmala:r bu sorunun yalnızca 
T!P' in refonnizmine bir tepki değil ancak Türkiye sosyalist hareketi tarafın
dan anlaşılınayan bir zorunluluğun sonucundan kaynaklandığıdır. Ki Kürt ulusal 
sonmu sorunu karşısında yalnızca bu zorunlulUk ortaya çıktıktan sonra Tü:ı:ki
yede sosyalist hareketin de bu zorunluluktan etkilenerek bu doğrultuda soruna 
ilgi duymak zorunda kaldığını bir daha hatırlatmak gerekir. Bu gelişimin sağ
lıklı bir etkilenme olmadığını ve gelişen bu realite ka:rşısında geri bir aı
ternatifte direttiğini söylenek zorundayız. Kürt devrimci hareketinde gelişen 
bu durı..:a:n karşısında- bunun sağlıklı bir tanelde oldu<junu söyleyeıreyiz- Türkiyede 
resmi Stalinist solun tavrı daha ziyade ültümatc:m::m bir çizgide seyretmiştir. 
;r<ürdistanda gelişen reali teye uygun çözümler önerile~ine daha çok kendi ilke
lerini dayatmaya özen gösteren ezen ulus sosyalistleri, Lerıinin I9I7 sovyetleri 
karşısında bir taklin bolşeviklerce dikte edi~e çalışılan ül tiima1:aroou tavra 
ne kadar kaşı olduğunu ha tır larnalıdır lar. I<aru.nıl.zca bu ayrışmayı Kürdistanın 
özgül gelişimi içerisinde ele almak çok daha ayclınlatıcı olacaktır.Buna Kürd~ 
istanla ilgili bölümlerde daha geniş değineceğ:iınizi hatırlatarak, bu ayrışmanın 
ne kadar kendi geçmişiyle yakınlık taşıdığına ilişkin bir örneği hatılatmak 
gerekecek. · · 

Büyük Osmanlı ~atorluğunun ba(jrından çıkan Kemalist iktidar, Kürdistanın 
SÖinÜl:Ülmesinde Osmanlının birleştirici sakJ.zı olagelmiş "tek din- hilafet" ge
leneği terkedilince,Kemalist iktida:r tarafından bu boşluğu doldu:mak için daha 
akıllıca politikalar beniuısenmeye ve yürütülıneye başlarunışb.r. Bu durum lebette 
başlangıçta düz bir eğri takip etmemiştir. Lozanda Türk sömürgeciler ve ulus
lararası emperyalizmin onayıyla sömürgeleştirilen Türkiye Kürdistanı, ancak sis
temli bir askeri zo:r:un ve baskının ardından bu bilinçli politikaya çekilebil
miştir. Sistemli asimilasyon politikasın.ın en önemli iki ögesi olan "Güneş dil 
teorisi" ve "mecburi iskan" kanunu, elde ettiği baŞa.ı::J.yı, 20'li yıllardan baş
layarak 38 1 de sonuncusu olan halk ayaklanmala.ı::J.nın direnci kırıldıktan sonra 
meyvelerini ve:ı:meye başlamıştır. Nitekim "Türk ta:rih tezi"yle birlikte gündeme 
gelen ve I930 1 larda ortaya atılan necburi iskan ancak 34 'lerde yilrürlüğe gi
rebilmiş, ve asıl geniş uygularnasınada Dersim yenilgisinin ardından geçilebil
miştir. Bu asimilasyon ve baskının başarısı kısnen ağırlıklı olarak, Türk sö
mürgecilerinin sistemli askeri baskısı ve akıllı ]?Olitikalarına indirgenebile
cekken, Kısrcende ortaya çıkışından bu yana, gerek KiliXiistanda ortaya çıkan 
halk ayaklan:rralarının, direnme geleneğini sürdürebilecek (milliyetçi de olsa) 
katalizör örgütlenmelerin olmamasına indirgemek (ki bu sadece sorunun bir ke
sitidir) :rroJrnkündü.r. Kürdistanda son on yJ.la kadar eksikligi barız bir biç.:i.nrle 
görülen bu boşluğun Türkiye sosyalist hareketi ta:rafından bırakalım dolduxmayı 
bu yönde hiç bir çaba göstennediği hatırlanırsa, bağ:ı.msız örgütlerıırenin hangi 
tarihsel tanele dayandığı anlaşılabilecektir. Bu tarihsel zorlamanın Kürdista
nın dört ayrı ülkenin sınırları içinde bölünmüş olmasıyla olan bağı vurgulan
ırası gereken en önemli nedenlerden birisidir elbette. 
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Kürt ulusal sorunu karşısında içine düşülen bu umursamazlık, Türkiye sosyalist 
hareketinin oluşturulmasında payı olan,geleneksel ideolojik aydın tipmin büyük 
payı olmuştur. Bu oluşunrl.a rol alan aydın kuş~ı sistemin ideolojik yapısıyla 
tam bir hesaplaşma yaprıamış, aksine Stalinist ideoloji. ve Kemalist ideoloj mm 
bir kannaşas.ı.yla şekillerırriiştir. Bunda elbette Osmanlı toplumundan devralınan 
ve Kenalizmin şahsında abartılmış anti enpexyalist ülkünUn büyük payı olmuştur. 
GünümUzde bile "sahte kemalistlere karş.ı gerçek kemalizm" m savunuculuğunu üst
lerıriıiş siyasi yapılar oldu~ hatırlanırsa, bu etkilenıtıenin nedenli derin Oldu
ğu anlaş.ılabilir.Osmanlı toplurmmun kendine özgü niteliğmden ve konurmmdandır
ki ilerici bir geleneğin oluşmamas1 Türkiyede oluşan sosyalist aydın kuşağım 
oll..IISUZ yönde etkilemiştir. BU kısır geleneğm içinden çıkan aydın kuşağı Kana
lizmin. ülküsüne Stalinizmin dogmatizmini de ekleyince .sol bir aydın olmaktan 
çok milli bir aychn niteliğine çok daha yakın olmuştur. Türkiyede sosyalist 
hereketin tarihinde varoldu~ söylenen ilerici hareketlerin geçmişte daha çok 
islami ideolojinin etkisinde alınayan ve Avrupa kültürüne daha yakın azınlıklar 
tarafından üstlenildiği hatırlanırsa, bu aydın kuşağın hangi potansiyel üze
rinde geliştiği ve bu potansiyele uygun olarak KUrt ulusal soruna neden millici 
bir gözle yaklaştığı · anlaşılabilecektir. Yaln.ızca bu kuşağın ilk göz ağrıların
dan Şefik Hüsnü'nün politik yaşarnımn taıramında bütün yazılarında, Kemalist 

. hükümete nasihat çekroosi ve destekler yönündeki yazıları, bı:t tipin Osmanlı sa
.ray aydınıy la ne kadar benzeştiği görülecektir. OSmanlı dönernindeki aydın ve 
ulema tipinin saray mensupları ve biiyüklermin, akıl hocalığı ve öğretmenlikle
rinden öteye geçmedikleri bili.nl:ooktedir. saraylı aydın nasıl sarayın duvarları 
arasında dönenip dunnuşsa, sosyalist hareketin oluşumunda rol oynayan aydın 
kuşağıda, Kemalist ideolojinin sımrlar:ı içinde dönenip dunnuş, misaki milli
nin koruyuculuğunu bu ideoloji kadar üstlenmiştir. Sadece bu çaı:pık gelenek ve 
tarih incelendiğinde bile görülecektirki, değil birlikte örgütlenmenin tenelle
r ine, kendi .kurtuluşmun tek güvencesi olan enternasyonalizmin kırıntısına 
bile raslanmayacaktır. Ki bağımsız örgütlenmenin salt bu temele dayandırılınaması 
gerektiğini söylemiştik. Türkiyede sosyalist hareket Kürdistanın kurtuluşu m(j.., 
cadelesinde gerçek güvenceyi ancık kendi geçmiş ideolojik yapısıyla hesaplaştığı 
ve bu güvencenin tek garantörü olan işçi sınıf:ın.ı örgütleyip bilinçlendirdiği 
zanan Kürt ulusal sorunu karşısındaki gerçek enternasyonalist görevini yerine 
getirebilecektir. 

" ELLİ YILLIK ŞANLI 'mltlHm" KURD!sTANA İL!ŞK!N YER!: 

Kürdist~ kurtuluş mücadelesinde Türkiye sosyalist hareketinin oynadığı rolün 
önemli' bir yeri olduğunu söylemiştik. Bmlardan birmcisi Kürdistan konusunda 
kendi burjuvazisiyle ideolojik bir hesaplaşmadan yana bir tavır aJJnaması ve 
misald millici bir yapıda olınası. Kemalizmin tarihiyle birlikte doğan "Elli 
yıllık şanlı tarih" içerismde bu tarihin en can11 kesitini oluşturan Kürdistan 
konusunda, Kemalizmin bütün projelerini susarak onaylamış oJınası. Bu konudaki 
suskml$ ne sosyalist olınanın nede söztim ona "elli yıllık şanlı tarihe" uydur
mak olanaklı değil.Ki bu tarih 80'li yıllarda şahşahalı törenlerle 60'ıncı yaş 
gününü kutladı. Kürdistanın ü:>zanda idam sehpalarına çıkarıldığı günlerde bu 
"şanlı tarihin" mimarları ü:>zan barışının sonuçlarım hiç bir eleştiriden ge
çirmeden bir halkın sCmürgeleşti.rilmesinin başarısım, Kemalist hUkümetle bir
likte alkıŞlamaktan çeki.nnanişlerdir. O dönenin çıkan yazılarına bir göz atıl
dığında, bugü Türkiyede resmi sol arasında paylaşılmayan bu rnimarların, bu ko
nuda neler söyledikleri yada bu konuda hiç bir şey söylernemekle bu durumu onay
ladıkları açıkça görülecektir. Bu onaylamanın ideolojik bir onaylamaya dönüşı:ıe
sinin, gününüzde Kürt devrim:::i hareketi karşısında ültümatancu tavrını sürdüren 
anlayışta, kendisini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Lozanda Kürt halkı 
silahsızlandırıl.ı.p emperyalizmin onayıyla sömürgeleştirilmesi tamamlamrken 
"lozan konferasında eşit haklar la itilaf devletleriyle barış anlaşmasını im
zalamayı başannak, uluslararası ilişkiler açısından şimdiki hükümet biçiminin 
hiç bir sakıncası olmadığını" ortaya koyan şanlı tarihin liderlerinden birisi 
olmuştur. (ı) 
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Bu konuda dahada ileri gidilerek Kemalist hükümetin Kürt hareketi üzerinde uy

guladığı soy kır:ı.mın onaylamnış oJ.nıası gerçeğidir. Koçgiride Kürt halk ayaklan

masının ertesinde Aydınlıkta çıkan bir makalede Kürt halkı geri bir millet ola

rak lanse edilmekte, kullanılan dil şovenizmin dilini bile geride bırakmakta

dır. bu yazJ.ların sahibi üzerinde çok şey söylenmiş olsa bile bu Türkiyede sos

yalist hareketin bu kesit içerisindeki konumunu pek fazla değiştirmemektedir. 

Çünkü bu bakış açJ.sı aynı zamanda Koçgiri ı den sonraki Kürt ulusal ayaklanmala

rının ](arşısJ.Dda içine düşülen suskunluğun ve onayın politik şekillenmesini 

beraberinde geti:ı:rrektedir. Bu dönem:ie emperyalizme çatJ.lJ.rken Kürdistan konu

sunda burjuvazinin ideolojik sınırlarından öteye geçilememektedir."Avrupanın 

karışık durumu gereği, bizzat büyük devletlerin bizimle savaşma olasılığı az

dır. Fakatbunların Irak 1 a, Sur i ye ı ye ve Kürdistan 1 a dört elle sarılmak isteme

lerinden, bu küçük geri ulusları, tassuplarıru. kışkırtarak, ilerde bize karşı 

saldırt:mak etrelini beslediklerini sezebiliriz.,. ( 2) G:>rüldüğü gibi ilerde Ağrl., 

Şeyh Said, ve dersim ayaklanmalarının "Şanlı tarihe" yakışır analizleride bu 

belirlemneyle çiziJıniş oluyor. Fakat buna rağmen gerçeğin tarihi olgular karşı

sında uzun süre sessiz kalması düşünülerrez. Bu sessizlikte ısrar edilse bile, 

realitenin uzun vadede göz ardı edilıreyeceği açıktır. Nitekim Kürt ulusal soru

nu karşısında, Türkiye sosyalist hareketinin içinde bulunduğu bu sessizlik, 

Kürdistanda sosyalist hareketin son yıllarda artan ayrışmasından önerıüi oran

da etkilenırek zorunda kalmıştır. Bu etkilerrnenin sonucuyladırki, I978 genel 

seçimlerinde sol partilerinin herren hemen tümü bu sorunu programıarına ve se

çim konuşmalarına alınak zorunda kalnu.şlardl.r. .Ana bu etkilenme ideolojik bir 

dönüşüme denk düşmediğinden, Kürt ulusal hareketindeki değişimin gerisinde 

kalnuştır. 

Stalinist ideolojinin mantığı gereği, ikinci plana itilen sınıf savaşı, bu man

tıkla uy~ınluk içinde sınıf adına sınıftan ba~~ız, sınıfın kurtarıcılığından 

çok, sıru..fı kurtannak perspektifiyle ortaya çıkan "resmi sol önderlikler" her 

konuda olduğu gilii ulusal sorun konusunda da, Kürt ulusunun kurtuluşu ve ba

ğımsız öz örgütlenmesini de bu yanılsamanın bir yansısı olarak görmüşlerdir. 

Oysa somut bir gerçek olarak reddedilmeyecek bir şey varsa oda, proleteryanın 

bu sorun karşısındaki tavrının, tarihte böyle konmadığıdır. Ma.rksın kendisi, 

işçi sınıfının İrlanda sorunu karşısında bu konudaki tavrının ne olması gerek

tiğini açık bir şekilde koyuElktadır. Sosyalistlerin İrlandanın , ayrılma ta

lebini taru.namasını, savunmamasını, İngiliz işçi sınıfı adına iki yüzlü bir en

ternasyonalizm olacağını vurgulamaktadır. Fakat Türkiyede sosyalist hareket 

S·talinist ideolojiyle tam bir hesaplaşma. yapnadan, bu konuda gösterdiği duyar

sızlıktan ve kaostan kurtulabileceğini sanmak hayal olur. İşçi sınıfının gö

revini "emperyalizme karşı uyanık olnıakla" ve"sahte mi.lliyetçilere karşı ger

çek milliyetçiliğin" temsilcisi olınakla sım.rlandıran, Stalinist önderlikler 

(3) engeli aşılmadan olanaklı değildir. Kendi burjuvazisinin hassas olduğu nok-. 

talarda, eleştinrıekten çekinen her hareket, düzenin ideolojisiyle bütünleŞil'ek

ten kurtulamayaca"kt.Jx. öteden beri Türk burjuvazisinin Kürt sorunu karşısında 

ki hassaslı~:ı. .. karşısında bütün bir tarih boyunca susulınuşt.ur. Kendi burjuvazi

leri karşısında Marksist-Leninist bir tavırla soruna eğiJnek yerine, Marksi2'.ZIE 

doÇJuştan yabancı olan kavramlarla savaşmayı yeğle.m=-...k daha uygun bulunmuştur. 

Burjuvazi Kürt halkının sömürülmesini Şoven,Milliyetçi yurtseverlik ideolojisi 

felsefesiyle meşrulaştırırken, sol hareket bu kavrarnlara burjuvaziden çok da

ha fazla sahip çıkmış, Kemalizme karşı gerçek kemalizm savaşı, Sahte milliyet

çilere karşı gerçek milliyetçilik, sahte yurtseverlere karşı gerçek yurtsever

liğin savaşını ve.nrıeyi seçmiştir. Ama bu sloganlar ancak küçük burjuva nasyo

nalizminin sloganlarıdır, bu sloganların arkasında savaşan bir solunda, taraf

tarlarını ineitmernek için Kürt sorunu gibi hassas bir sorun karşısında fazla 

ileri gidanemesi anlaşılır bir şeydir. "Bu nedenledirki, ezilen milletler in 

özgürlüğü için barışta olsun, savaşta olsun, propaganda yapmayan hakim ulus 

yurttaşı bir sosyalistin sosyalist olınafuğını, enternasyonalist olmadığını, 
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Bir şoven olduğunu, ilan et:Ine!diğ.imiz sürece, "iJhaklara karşı" mücadelemiz, an
.lamsız olacak, sosyal vatanseverleri hiçmi hiç ürküt:neyecektir. Hükümet yasalda
malar.ı.na aldırış etmeden, yani gerek serbest basında gerek illegal basında, bu 
yönde propaganda yürutmeyen hakim milletlerden birine nensup bir sosyalist, mill
etierin eşit haklarının iki yüzlü bir savunucusudur. ( 4) Bugün kendi burjuvazi
lerinin bu hassaslığı karşısında gerçekter. kayda değer adımlar atmış guruplar 
parrrakla sayılacak kadar azdır. DeVrimci marksist hareketin yaklaşllnl. dışında. 

vatan partisinin· 80 'li yıllarda yaptığı ç:ı.kış.:ı. saymassak, geri kalan örnekler 
belli bir noktada tıkanmakta, özellikle Kürt devrimci hareketinin öz örgütlen
mesi konusunda ayağı yere basmayan görüşler olarak kalnıak.tadırlar. Bunlardan yal
nızca Kurtuluş Sosyalist Dergi Kürdistanın sömürge bir ülke olduğunu kabul et
mekle birlikte, "birlikte örgütlenme perspektifi" konusunda diretmiş,aşır:ı. sol 
enternasyonalizm perdesini bir türlü kaldıramamıştır. Hatırlanacağı gibi Kürd
istanda Bağmısız öz-örgütlenmeye karşı olanlar, bunu hiç bir somut temele da
yandıı:nıadan, aşırı sol enternasyonaliZIDin gölgesine sığınarak, kendilerini doğ
rulamaya çalışırlarken, StaliniZIDin "ulusal sosyalizm" adına enternasyonaliz-
mi ayaklar altına alnıası karşısında en ufak bir duyarlılık gösteren:enekte, ak
sine yıllardan bu yana bu sap:nayı onaylar tav.:ı.rla:rını sürdüxnektedirler. 

Bu konudaki ikinci yanılsamada; i<ürdistanda bağ:ı.msız öz-örgütlenrceye bağnazca 
karşı çıkan merkezci grupları, bu yönde tutuculuğa iten temel nedenlerden bi
risi olan "Halk savaşı" yanılsamasıdır. özellikle Türkiyede ayağı yere basma-
yan ve hiç bir maddi terooli olmayan bu görüş, ideolojik temeli yalnızca Kürdis
da varolan bu toprağın ayağının al tından kopnasl. korkusu içinde direrımelerini 
sürdüı:mektedirler. "Halk savaşının temel gücü olarak görülen köylüler temelde 
Kürtlerdir. bu nedenledirki, halk savaşı · stratejisiyle ayrı örgütlemenin reddi 
bir arada gitmektedir. Ve halk savaşı stratejisi aynı zamanda 'U.Klcr'H'nın nesnel 
olarak reddine var.maktadır. özellikle ulusal sorun tartışma konusu haline geldiği 
ve pratik sonuçları somutlaştırdığı ölçtlde bu stratejiye bağlananların çelişki
si ve teorik politik çıkmazları artmaktadır. (5) Bilindiği gibi bu gruplar 
( THKC ve devamı. guruplar, Halkın kurtuluşu, TKI?M-L gibi) progranü.arını Türki
yeyi temel alarak oluştururlarken, KUrdistandaki toplumsal yapının realitesi
ne dayarırnetktadırlar. Oysa "temelde kırsal alarun ön plana çıktığı" böylesi bir 
mücadele biçiminin mevcut koşullarına· sahip tek alan Kürdistanı içine alan böl
gedir. Gerek I2 Mart döneminde gerekse bunu takib eden yıllarda Tf.irk solu içe
risindeki "Halk savaşı" stratejisinin, üs olarak bu bölgeleri seçmiş olması an
lanüıdır. Kürdistanda ayrı örgütlenıneye sekter bir biç.i.rnde karşı çıkılmasının 
nedeni, varlıklarına temel olan bu toprağı kaybetme korkusudur. 

Bu tip gurupların içine düştükleri yanılsamalardan biride "aşırı solculuktur" . 
Türkiyede sol hareket, yalnızca Kürdistan sorunu konusunda enternasyonalizıne 
sık sık baş vu:r:muktadır. Fakat Lenin' in deyimiyle bu "sol lafazanlığı" öteye 
geçneyen sahte bir enternasyonalizmdir. özellikle ulusal sorun söz konusu oldu
ğunda, çok sık kullanılan bu literatür, kendi siyasal yönelişlerine uygun düş
mekten çok bu yönelişin politik planda izole olmasını sağlamaktadır. Ki.irdistanda 
bağJliiSız örgütlerıme ve UKTH söz konusu olduğunda bol alıntılarla aşırı sol en
temasyonalizmin türküsünü çağıran bu kesim, yurtseverlik ve milliyetçilik 
konusunda, faşistlerle piyasa rekabeti yapnaktan geri kalroamaktadır. Aynı şe
kilde Kürt ulusunun kurtuluşunu ancak birlikte bir örgütlenmeyle sınırlandıran 
bu kesimler, hayali milli burjU'I!aziler, ve küçük burjuva yurtseverleriyle itti
falar arama uğraşının hangi entemasyonalizmle bağdaŞabileceğini söyleyeıne9:00kte
dir1er. Hem yurtsever hem milliyetçi olup Kürt halkının KKTH'ndan bahset:Ine!k 
küçük burjuva bir aldatmacadan başka bir şey değildir. Bu düşüncenin sınıfın 
ideolojik misyonuyla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Bunun tek bir garan
törü varsa oda devrimci marksist bir çizgide örgUtlenmiş proleteryadır. 
Micehael Lövi 'nin deyimiyle "BugOn işçi sınıfının JX>litik hareketinin sıhhatini 
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Tehdit eden en büyük tehlike, Lüxemburgun bol yanlışlarla dolu çocukça daqınık
lılığı değil, çok daha tehlikeli türden patolojik: (hastalığa ait) bir oluşum
dur; Rus ve Çin bürokrasileri ve enternasyonal havarileri tarafından dünyaya 
yayılan burjuva rrdlliyetçiliğine oportünist teslirrdyetin ve büyük güç şoveniz
minin virüsleri; Aslında milli :ıreseleyle ilgili olarak "aşırı solculuk" varlığı
nı zorlukla s~tedir.Lüxemburgun tezlerinin yankısı çok ender olarak dev
rimci solun bazı sektörlerinde,oda ulusal kurtuluş hareketlerine soyut bir muha
lefet şeklinde, "işçi sınıfının birliği" ve enternasyonalizm adına rasıanmak
tadır. Aynı şey engelsin "gerici uluslar" kavramı içinde geçerlidir. Bugünkü, 
ulusal, sönürgesel, etnik, ve dini yönleriyle kcmpleks olan ulusal rreselelerin 
bazılarına bakıldığında ( örnek: Arap israil çıkınazı; Kuzey İrlanda 1 da katelik
ler ve protestanlar arasında süregelen mi.icadele) devrimci sola dadanmış iki çe
lişkili meyil göze çarpmaktadır. Birincisi: Filistinliler ve ulster katalikle
rinin ulusal hareketlerinin meşruluğunu reddetirekte, bu hareketleri "küçük bur
juva" ve işçi sınıfını bölücü olmakla suçlayıp, soyut bir şekilde buna karşı 
bütün ülkelerin, ırk ve dinlerin proleteryalarıru.n birliğini ilan etmektedir. 
!kincisi ise milliyetçi ideolojiyi eleştirisiz olarak kabul ederken, hakim ulus
ları, bu ulusların kaderlerini tayin hakkını red ederek, sınıf farkı gözetireden. 
kategorik şekilde "gerici uluslar" olarak suçlamaktadır. (!srail yahudileri, 
İrlanda protestanları) {7) 

ULUSAL SORU!'-RJN 'r.l'-.:NIMLANMASINDA TURK!YE SOLU: 

Türkiyede sosyalist hareketin yapnası gereken ideolojik propaganda, devletinin 
ve burjuvazisinin her türlü baskısına rağmen, Kürdistanın her türlü koşulda 
ayrılına. hakkı için mücadele et:ırek olmalıdır. Böylesi bir tavır sadece ulusal 
deırokratik bir hakkın savunulması değil, aynı zamanda, Türkiyede sosyalist ha
reketin, kendi burjuvazisine karşı vereceği siyasi iktidar milcadelesinin ayrıl
maz bir parçası olarak görülmelidir. UKKTH 1 nın tanıması yada reddi sorunu, yal
nızca siyasi iktidar dönemine tekabül et:nıelrekte, aksine ezilen ulus sorununun 
bulunduğu her türlü koşulda, sosyalistler için koşulsuz demokratik bir taleptir. 
Ne Lenin nede Bolşevü:. liderler (Stalin hariç) Finlandiyanın ayrılına hakkının 
tanınmasında, bu hakkı, hiç bir ön koşula bağlamaksızın kabullenı:nişlerdir. Çün
kü devr.imci bir program genel belirleneler dışında, özelinde her ulusun toplumsal 
ve sınıfsal yapısından hareketle reali tenin samutlaştırılmasıdır. Türkiyede 
Stalinist ideolojiyle beslenen sosyalist hareketin anlayamadığı, bu samutlama
nın, farklı talepler, farklı perspektifler doğrultusunda bir prograrru. gerektir
diği gerçeğidir. Kürelistanda sosyalist hareketin bağımsız örgütlenmesi, ezen 
ulus solunun kendi burjuvazilerine karşı savunu:J.nası gereken bir realite olarak 
alınmalıdır. Bu aynı zamanda, burjuvazini<'1 prolete:cyayı" işçi sınıfını parçala
yıcı, uyutucu politikasına karşı bir güvence" ( 8) olacaktır. Ama bu güvence Ke
malizmin ideolojik for.rnasyonuyla karıştırıldığ~ için, hala bu konuda Kemalizrndn 
i.deoloj ik gözlükleri çıkarılabilrrdş değildir. Bundan . ötürüdürki Kemalizrrdn Kürd
istan üzerinde oynadığı rol uzun yıllar gözden uzak tutulrnaya çalışılmıştır. 
Misaki millinin kutsallığına dokunu.lınarnış, ulUsal sorunun tanımlanrıa.sı en ileri 
biçiminde bile misaki millinin sınırları içinde ele alınmış, bu politikanın 
Kürdistan açısından rolü üzerinde durulmamışt:ı.r. Bu nedenledirki Kürdistan tek 
parça düzeyinin dışında ele al.ınmanaya özellikle özen gösterilrrdştir. Birlikte 
kurtuluşurı bu anlayışla yakın ilgisini belirtmek gE>..rekir .Kürdistanda ulusal so
runun çözümünün ancak 'l'ürkiye proleteyas:ı.nın kurtuluşuyla mUrnkün olacağı, sade
ce nihai bir yak.laşL"T' olaral.::. bakıldır:jında doğru gibi gözÜkmektedir. Fakat diya
lektik bu sorun karşısında tek boyuta indü:gerımekte, böyle olunca diyalektik 
bir varsay1m olma niteliğini yi.ti.rmektedir. Aynı soruna Kürdistanda verilecek 
bir ulusal bağJ.JtlSızlık. rıücadelesinin, ezen ulus proleteryasının, kendi burjuva
zisi karşısındaki. konumumı güÇlendireceği unutullrıaktaclır. Türkiyede sol hareket 
siyasal evrirrdnde soruna hiç bir şekilde bu yönüyle bakmamıştır. Sorunurı Kürd
ist.an genelinde irdelerırnernesi ve tek parça düzeyine indirgeıı:ıresi bu ·tek boyut-
luluğun yerleşmesine yaranuştir. · 
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Kürdistanın gerçek kurtuluşunun birlikte örgütlenmeye ve ezen ulusun proleter
yasının kurtuluşuna bağlanmasını çoğunlukla Marksi:zmin bir gereği olarak getiren
ler, ne Marks' ın nede Lenin' in, gerek çağının problenü.eri gerekse ulusal sorun 
konusundatakl.ndıkları politik tavrı unutmaktaclı,rlar. Marksta bu konuda en belir
gin değişim İrlanda sorunu konusunda ortaya ç.l.kıtıi:ıktaclır. Daha önceleri "!rlan
daru.n İngiltere ile birleşik özerkliğinden" yana olan, hatta sonraları İrlanda
nın kurtuluşunun "ancak ingiliz işçi sınıfının kurtuluşuyla mümkün olacağını" 
söylemesine rağmen "I860'larda İrlandanın kurtuluşunu İngiliz işçi sınıfının kur
tuluşu için bir şart olarak görür". (8) Aynı şekilde "İrlandanın özgürleşı:oosi 
İngiliz işçi sınıfı iç:in soyut bir adalet ve dil sorunu değil, kendi toplumsal 
özgürleşrresinin ilk koşuludur. "(9) Görüldüğü gibi bu gelişim Marksın kendi 
düşüncesine uygun ve diyalek·tiklede hiç bir şekilde çelişmeırıek.tedir. Marksla 
asıl çelişen düşünce biçimi, sorunu burjuvazilerin zorla yarattıkları sınırlar 
içerisinde gören, ve Kürdistanda ulusal mücadelenin seyrini diyalektik olarak 
gönueyen, bu hareketin ortadoğu devriminin dinamiği olduğu gerçeğini göz ardı 
eden resmi soltın mantığıdır. Bu yalnızca Kürdistanın daha önce kurtulabilecek 
dinamiklere sahip olduğu için değil, aynı zamanda bölge proleteryasının iktidar 
olma şansını artıracağı için, çok daha geniş boyutlu olarak ele alınmak zorun
dadır. 
Bölgede I950 'lerden bu yana sürekliliğini koruyan (bugün kısıren) Filistin kurtu
luş hareketini saynıassak, sürekli olarak (Lozanda bölünmesinden bu yana)güçlü 
bir devrimci dinaıni:zın barındıran hareketlerin başında Kürdistan gelırektedir. Sü
rekli olarak baş gösteren ayaklanmaların liderliğinde sol örgütlerin, aşiret re
isleri ve dini liderlikler in gerisinde kalrılaları, her ne kadar Kürdistanda aş i
retçi ve dini yapının güçlü alınasına bağlanabilecekken, bu gerçeğin yeterli açık
laması için, sadece Kürdistandaki toplumsal yapının bir kesitini oluştuı:maktadır. 
Asıl nedenin başında, sol hareketin Kiirdistanda biçimlenemeıresinden ve harekete 
alternatif olamamasından kaynaklanmaktadır. Buna ezilen ulus sosyalist hareketle
rinin yanlış i ttifakları da eklennek. zorundadır. Irakta Barzanist hareketin güç
lenmesinin. ve liderliğin küçük burjuva milliyetçilerine kaymasında, IKP ve Sta
lin.ist önderliklerin büyük payı olmuştur. r.ülliyetçi küçük burjuva liderliğinin 
bu güçlenişinin, Sovyetlerin Kürt hareketinden desteğini çekrı:esine, ve Irak'taki 
sol hareketin Baas rejimiyle Flört ettiği ve uzlaştığı döneme rasıarnası anlamlı
dır. Türkiye Kürdistanında (KDPyi saymazsak) 70' li yılları takiben başlayan 
bağımsız örgütleru:oolerin daha çok milliyetçi bir çizgide gelişmesinin en büyük 
nedenlerinden biriside, sol hareketin siyasi olarak bu soruna politik çözUmler 
sunamamasından, aksine Kürdistanın reali tesine uy:mayan yanlış argünentlerde di
retiresinden kaynaklarınaktadır. Oysa ulusal sorun çağın modenı sınıfı proleter-
ya ve onun bil.lmi Marksi:zın için, Leninin yaşadığı çağda olduğu kadar bir ka.nrıa
şayı içenniyorsa da, günümüzde de Marksizmin önemli sorunlarından birisidir. Nark
sitler için daha az karmaşık olması, lenin' in en karmaşık dönemlerde gösterdiği 
politik analiz ve tavrının derinliğinin bugün bize ışık tutmasında yatmaktadır. 
Bu sorun Marksizm-Leninizmin bu konuda ortaya koyduğu çözümlenelerin ışığında 
ele alınmadan, soruna sağlıklı yaklaşılrılası mümkün değildir. Roza Lüxernburgun 
yaratıcı dehasına rağmen, ulusal sorun konusunda tarih karşısında haksız çıka
ran, reninin bu konuda göstenniş olduğu politik dehadır. Leninin her konuda ol
duau gibi bu konuda da "Leninin üstünlüğü-Ki bu eşi benzeri alınayan bir t:eO:rik 
başarıdır.-ernperyali:zınin ekonomik teorisini çağ~zın bütün siyasal sorunlarıy-
la birbirine sanut olarak baılamayı başannasında; dolayısı ile yeni aşamanın 
ekonanisini, böyle belirlenmiş bir çevre içerisinde tüm sanut davranışlar açı
sından bir ölçüt haline getiı:nıesinde yat:roaktadır. "(IO) Fakat '!'ürkiyede resmi 
Stalinist sol bu başarının ulusal soruna ilişkin tarihsel pratiği içerisinde de
gil, Lenin' in ulusal sorun konusundaki politik bakışıyla hiç uyuşmayan, ve "ulus
ların kendi kaderini tayin hakkı" kitabında bir iki alıntıyla değinmekten öte-
ye gitmediği, Stalinin mekanik çözümlerresi düzeyinde kalınmıştır. 
özellikle ulusal sorunun I9I7 devrimiyle ortaya çıJ.::an pratik uygulamasında, 
Stalinin leninle hiç uyuşmadığı bilinmektedir. 
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Bu konudaki asıl ayrılık en keskin biçliniyle Gürcistan sorununda ortaya çıkacak

tır. Fakat bu konuda açılnuş kıyasıya savaş bilindiği gibi lenin' in yetmeyen 

önrüyle son bulacaktı. Bu ayrılık yalm.zca Gürcistan sorınıuna ilişkin değil 

daha da geçmişe dayanrnaktayd1 .. özellikle geçici hükümeti. Finlandiya' nın bağım

sızlığını tan.uıakta eleşti:ı:nıek:te, "Finlandiya'ya özgürlük tanımayı reddeden her 

rus sosyalistini bir şoven" olarak ilan eder(II). Leninin I9I8 'de Finlandiyanın 

bağımsızlığını tanıdığı bilinmektedir. Fakat bu konuda özellikle 'l'iirkiyede sos

yalist hareketin ihtiyaçlarına haklı olarak daha yakın olan Stalinin bu konu

daki tavrı ne olmuştur, birde ona bakah.m. "Lenin 3I Aralık I9I8 'de Finlandiya.,_ 

nın bağımsızlığını kabul etmiştir. Leninin bu kararını Stalin şu sözlerle eleş

tirmiştir. "Gerçekte, hallc komüserleri konseyi, özgürlüğü Finlandiya halkına 

değil, Finlandiya burjuvazisine tanı.ml.ştır. Halk kanüserleri konseyi bu kara

ra kendi isteği dışında vannıştır. Ve gariptirki, Fjnlandiya bağımsızlığını 

sosyalist Rusyanın elinden alrru.ştır." (I2) Özellikle Gürcistan sorunu konusunda 

S talinin yöntemlerini beğenmeyerek bu sorunun yeni çözümler doğrultusunda ele 

alırınıası için, Gürcistan dosyasında yaptığı düzeltmeler ve eleştiriler konusun

da Stalinin dahada ileri giderek Lenini acelecilik· ve sosyal liberal olarak 

suçlamaya kadar götürdüğü bilirırrıPJ<tedir. "Bu aceleciliğjn Lenin yoldaşın libera

lizmine değil, bağırnsızlık taraftarıarına malzerre sağlayacağına şüphe yoktur." 

(I3) Lenin daha sonra Stalinin büyük Rus şovenizmine karşı Kamanev' e yazdığı 

bir mektubunda bu konunun önemini şu satırlar la açıkça ortaya kayacaktı. "Ka

manev yoldaş, hakim -ulus şovenizmine karşı ölümüne bir savaş ilan ediyorum. 

Bu lanet olası kötülükteki dişler:i.rnden kurtulur kurtuJnıaz onu bütün iştahıınla 

yiyeceğlin." (I4)Leninin bu konuda ne kadar hassas davrandığını bu dönemin tari

hine bakıldığında görülecektir. 
Oysa KUrdistanda ulusal sorunun çözümü hiç bir şekilde bu tarihi şartların 

zenginliği içinde çözümlenıneye çalışılmarnıştır. Sadeee önceden sistemleştiri

len resmi Stalinist ideolojinin rreşnıluğunu korumak için, bu ·tarih yanlış ak

tarılan klişeler şeklinde, kendilerini doğrulamanın argüroenti olarak kullanı ı

nuştır. Ayru. şekilde Leninist ulusal sorunun Polonya 'da izlediği tarihi sürece 

bakılmaksızın, birlikte örgütlenmenin mutlak koşulu olarak da Lenin' in Franz 

Mehring' den yaptığı bir alıntı bir klişe olarak sunulınaktac1ır. Bilindiği gibi 

Polonya'da Kürdistan gibi Alman,P:tUsya ve Rusyanın işgali altındaydı. Sorun 

Polenyalı sosyalistlerin her parçada ezen ulusun sosyalist har~cetiylemi yok

sa bağımsızmı örgütleni:I.m=si üzerineydi. Bu konuda Franz Mehring haklı olarak 

sorunu sosyal bir devr:iınin çıkarları açısından ele alıyor, ve "Bu çıkarlar 

kesinlikle Polonya'yı paylaşmış olan üç ülkede, Polenyalı işçilerin sınıfsal 

yoldaşlarıyla kayıtsız olarak birlikte savaşınaları gerektiğini ortaya koyar. 

Burjuva devriminin özgür bir Polonya yaratabileceği devirler geçmiştir. Bugün 

Polonya'nın yeniden doğuşu ancak, nodern proleteryanın zincirlerini kıracağı 

sosyal devrm sayesinde nıümkün olabilir." (IS) Fakat bütün bunlara rağmen tarih 

başka türlü bir seyir izledi, ve I9I7 devrliniyle birlikte Polonya ulusal dev

letini kurdu. Sovyet devrimi Polenyanın bağJJUSızlığı.nı tanımak zorunda kaldı. 

Mehringin ulusal sorunun ve gerçek ulusal bir özgürlüğün ancak sosyal bir dev

rimle mümkün olacağı saptaması bugünde geçerliliğini korumaktadır. Zaten Leni

nin Mehring'e katıldığı nokta, gerçekten"Özgür bir Polenyanın burjuva devrlinle

rine özgül bir görev olmaktan" çıkmış olduğu noktasındaydı. Bunun içjndirki 

Lenin ",Mehringin görüşünün saldırılınayacak bir görüş olarak kalacağını" (I6) 

vurgulamakta fakat, ilerde Polonyarun bağımsızlığını tan:ı.ma.ya kadar giden po

litik tavrını da "Bunula birlikte, bugünkü dururrd.a. sürekli diye görülerrez.Sı

nıf uzlaşmazlığı şimdilik kuşkusuz ulusal sorunları geri plana itmiştir. Ama 

doktorinciliğe düşme tehlikesi olmaksızın, belli bir ulusal sorunun zamanla po

litika sahnesjnin ön planında yer al:nayacağıda kesin bir biçimde öne sürülemez'! 

(I7) Niteklin Leninin bu konudaki saptaması gene Lenin döneminde Tarihin verdiği 

ders tarafından doğrularınıştır. Ve günümüzde ulusal kurtuluş mücadelelerindeki 

gelişirnde bu tarihin doğrularunasını pekişti:ı:nıe yönünde bir seyir izlemektedir. 

"Marksitlerin ulusal sorun konusundaki bellirı1i bazı münazaraları tarihin akı

şında halledildiler. 
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Çok uluslu Avusturya-Macaristan devleti I. dünya savaşından sonra parçalandı. ve 
bir çok milli devlete ayrıldı. Engels' in bilhassa gerici ulus olarak. nitelendir
miş olduğu Basklar "ayrı örgütlenerek" İspanya devrimci mllcadelesinde başı çeki
yorlar. Lüxernburgun küçük burjuva Utopyacıll.ğı diye gö.tmi.iş olduğu Polonyaru.n 
birleşnesi I9I8'de gerçek oldu." (I8) Bugün Filistinlilerde dört ayrı ülkenin 
sınırları içerisinde kendi ırerkezi örgütlerinin çatısı altında kurtuluş mücade
lelerini başarı ile sUrdUrüyorlar. 
Çağının politik sorunları karşısında doğru analizler getirtreyen ve bu sorunlara 
doğru alternatifler sunamayan her tiirli.i bakış açısı realitenin gerisine dUşnB
ten kurtulamayacaktır. Ulusal bağllTISızlıkları tenelinde ayrı örgütlemıelerini 
oluştunnuş halkları birlikte örgütlenmeye zorlamak ve bunu enternasyonalizmle 
açıklamaya çalışmak, Marksizmin değil Marksizmi kavramamanın bir ifadesidir. 
Bugün gerek İrlanda, gerekse Bask ve Filistin halkından böyle bir şeyi taleb et
mekte diretmekle, Kürdistanda ayrı örgütlenneye karşı olmak aynı şeydir. Kürd
istanda ayrı örgütlenmeye karşı yükselen çığlıklar her ne kadar enternasyona
lizm adına yapılıyorsada, bu daha çok şovenizmin korosuna yaramaktadır. Oysa en;.. 
ternasyonalizm gelişen ezilen ulus hareketi karşısında bağnazca direnmek değil, 
aksine her türlü politik desteğin sağlanmasıyla olanaklıdır. Daha önce belirti
ğimiz gibi, bu konudaki yaklaşımlar, politik görünümde daha çok Roza Lüxemburg'-
un teorik belirlerresine yakındır. (Ki bu konuda Ti.irkiyede Rozanın görUşleri bi
linroodiği hatırlansın.) Bu daha çok S talinin milli ıresele konusundaki görüşUnUn 
zorunlu bir sonucu olarak. gözükmektedir. Ulusal sorunun Sovyetler birliğ'inde 
çözümlenıresinde Lenin' in kendi politik analizleri doğ'rultusunda çözümlerooler 
getirdiği bilinmektedir. Tilıkiyede sol hareketi ulusal sorunu tanımlamada çık
roaza iten Stalinist görüşün, Sovyetler birliğinde ilk pratik denaoosi olan Gür
cü probleminde, ne ciddi politik sonuçlar doğurduğu ha tırlanmalıdır. Stalinin 
Ruslaştınna politikasında, kendi teorisiyle bir bUtUnlUk arzettH}i ve bu teo
rinin pratikteki yansıması olduğ'u unutulmamalıdır. Dolayısı ile sürekli olarak 
bu teoriye bağlı kalan ulusal sorun t.aru.rolarnası ve çözümü yönUndeki pratik öner
ıreler, onun Gürcistanda vardığ'ı pratik sonucu aşamayacağ'ı da ortadadır. TUrki:
yede sosyalist hareket, Roza Lüxemburgu etkileyen fakat Engelse ait olan "Tari
hi olmayan milletler" kavranunı bugüne kadar pek bilınemekle birlikte, Kürdistanı 
hep göz ardı ederken bu belirlemeye sanki sadık kalnu.şı tır .Fakat bunu Engelste 
olduğ'u ve Roza'nın bunu savunmuş olduğu için değil, aksine bağlı bulunduğu ge
leneğe uygun olarak yerine getil:miştir. Şef ik Hüsnü'nün Kürtleri geri ulus ola
rak nitelendirdiğini hatırlamak yeter. 
Bugün türkiye'de sol hareket bUyük bir bölümüyle Kürdistanda "Ulusal bağımsız
lık için savaşacak sosyal bir giiçün olmadığına" (I9) Kürdistanda proleteryanın 
sayısal oranıyla oynayarak. Lüxemburgun Polanya ulusal sorununa bakışına katıl
maktadır. "Ama Roza Lüxemburg bil:lınsel sosyalizmin kurucularının sözlerini tek
rarlayan bir mürit değ'ildi. "(20) Söz konusu olan realitenin bu yanı olunca, 
Bırakın bilimsel sosyalizmin kurucularının müritliğini, bu konuda ileriye götür
düğü müritlik, teorisi Sovyetler birliğinde Ruslaştı:ı:nıaya yarayabilıniş Stalinin 
Stalinin dogmatizmiyle sınırlı tutmuştur. 
Bu bağ'laıtrla. Marksizm çağın sorunların kavramakta ve çözümleıookte bir anahtar 
olarak kullanılmaktan ço, sorunlara kilit V'tl.1:'mak. doğrultusunda algılanmıştır. 
özellikle ulusal sorun konusundaki algılamanın temeline inildiğinde, ROza gibi 
Marksizıre Ortadoksça bağ'lı olmanın sonucundan çok, Marksizmi yanlış algılama
nın bir sonucu olarak gözükmektedir. Ezen ulusun sosyalist hareketindeki b \ll 
biçimlenmeyledirki, Kürdistanda oluşan sol örgUtlenırelerde bu konuda kendilerin 
ideolojik bir aşkınlığa uğrat~<ta, Marksizmi ezilen ulus milliyetçiliğiyle 
bulandırabilrnektedirler. Kürdistanda ulusal sorun varolan sol yada sağ şematik 
kalıplara uydurulmasıyla değil, 'Leni 'nin ulusal sorunun çözümünde ortaya koy
duğu teorik ve politik uygularımasını Kürdistan gerçeğine uyarıayarak mümkündür 
ancak. Çünkü "Leninüm şematik ve mekanik olmayan, salt pratiğe yönelen so
mut düşüncenin, daha önce erişilrrıEmiş bir evresi anlamına gelmektedir. leninist
ler in görevi bunu sürdürnektir." (2I) Lenjnde ulusal sorunun konuluşu proleter
ya enternasyonalizmiyle ezilen ulus hareketi arasındaki bağın birliğinde yatar. 
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Bunun içindirki Leninin emriyle Polonyayl. işgali, nasJ.l Lenin' in UKTH'yla çe

lişmiyorsa, aynl. şekilde Polenyanın bağllllSızhğl.nl. taru.nıasıda (Gerici bir yö

net.imde olsa} enternasyonalizmine ters düşmerrektedir. Leninde ulusal sorun 

diğer sorunlarda olduğu gibi önceden belli kalıplar halinde saptanmış ön yargı

lardan oluşrnamaktadl.r. Stalinde olduğu gibi akademik soyutlamalara indirgerme

rniş, aksine canlı yaşanun politik problemleri karşl.sl.nda pratikte sanutlarak 

kristalize olmuştur. Leninde bir ulusu ulus yapan akademik belirlemelere ras

lanmadl.ğı gibi, bir ulusun ulus olınadl.ğına ilişkin teorik kalıplara da raslan

mamaktadır. Lenin bu konuda doktrinleri değil ulusların kendisini göz önüne 

alnıaya her zaman büyük bir özen göstenniştir. Bundan ötürUdürki en az P.Oza ka

dar enternasyonalist olduğu halde,Rozam.n ulusal sorun konusunda düştüğü hata

lara düşmemiştir. Çünkü "Bir toplumun bir ulus teşkil edip etmediğini saptaya

cak olan "objektif olgular listesiyle hazırlarım:ı..ş doktriner bir bilirkişi de

gil, (Stalin tipi) toplumun ta kendisidir. " ( 22) 
Lenin ulusların kaderlerini tayin hakkl.ıu.n tanınmasl.nın ezen ulusla ezilen ulus

un proleteryası arasındaki güveni daha da arttıracağını ve enternasyonalist 

dayaru.şnruıın dahada güçleneceğine dikkati çeker. Ama ulusların kaderlerini ta

yin hakkı, yalru.zca milli bir devlet olarak ayrl.lrnasıyla sınırlı tutulmamakta, 

aksine bu ayrılna hakkı siyasal düzeyde geniş bir alanı içermektedir. Lenin'

in ulusal soruna ilişkin yazılarında ezilen ulus hareketinin "bağıınsız örgüt

lenme sorununa" Polonya konusu hariç raslanmamakla birlikte, bunrm karşıtı bir 

eğil:imide raslarınarnaktadır. Aksine bu konuya bakışı böylesi bir geliş:imin doğ

rulanması yönündedir. Lenin "Hukuki tanlmlamalar la hokkabazlık ederek değil, 

soyut tanımlamalar "icad ederekte değil" , milli hareketin tarihi -ekonanik ko

şullarını inceleyerek milletlerin kendi kaderlerini tayin etmelerinin ne anla

ma geldiğini kavramak istersek, kaçınılınaz olarak şu sonuca varırız. Milletlerin 

k,endi kaderlerini tayin et::rreleri bu milletlerin yabancı milli yapılardan siya

düzeyde ayrılmaları, ve bağJ.IDSızbir milli devletin kurulması deırektir. (23) 

UKTH bahşedilrniş bir hak değil fakat bir ulusun, bir milletin, tarihsel gelişlin 

süreci içerisinde, canlı bir özne olarak kavramıasından kaynaklanmaktadır. ·: 

"Subjektif birlın, yani bir ulusal kişilik bilinci, ulusal bir politik hareket

ten daha az önemli değildir. Bu subjEik.tif faktörler hiç yoktan meydana gelmezler. 

Belirli şartların , zulüm-kıyım vs. gibi sonuçlarl.dır. Fakat bu, ulusların ka

derini tayin hakkının çok daha geniş kapsamll. tatbik alanına sahip olduğunu 

gösterir." (24} UI<KTH bu temel üzerinden ele alumıall.dır. Bu konudaki siyasi ana

lizierin politik bir perspektife dönüştürülmesi ancak bu şekilde olanakll.dl.r. 

Ulusal sorunun çözümünde ezen ulus sosyalistleri, sorunun kendi devrimiyle 

olan diyalektik bağını iyi kavramak zorundadl.rlar. Fakat ulusal sorunun çözümü 

salt· anlanuyla, ezen ulusını devrimi sonrasının bir sorunu olarak görülrrem::!li

dir. Elbette ezen ulus proleteı:yasının iktida.rl. alınası aynı zamanda ezen ulusun 

kurtuluşrmu da sağlayacaktır. Fakat bu konuda rmutulınarnası gereken ezilen ulus

rm belirgin şartlardan ötürü, (baskı, zulüm, zor) bağllllsız milli devletlerden 

daha güçlü devrimci dinamiklere sahip olduğu gerçeğidir. Siyasi düzeyde ayrJ. 

örgütlenmelerini tamamlamış BasklarJ.n mücadelesi ile, İspanya devr.imci mücade

lesinin bu belirgin şartlardan ötürü baranetresi bir birinden farklıdır. Aynı 

şey İngiliz devrimci hareketiyle İrlanda halkının mücadelesi, Arap devrlınci 

hareketiyle Filistin kurtuluş hareketinin mücadelesi içinde geçerlidir. Kürd

istanda da sorunını politik düzeyde çözümlenmesinin, siyasi düzeyde ayrışmayla 

yakın bir ilgisi varfur. Siysal düzeyde ayrılma ( özellekle örgütsel düzeyde) 

ezilen ulus içerisinde şovenizmle sosyalist hareket arasındaki çizgininnetleş

mesini güçlendirecektir. Bu konuda aşJ.rl. sol enternasyonalizm ezilen ulusun 

proleteryası- Bu poroleteryayı sayısal olarak değil , sistemin üzerine oturdu-

ğu kapitalist dinamiğin işleyişi temelinde ele all.nmalıdl.r.- ve ezilen kesim

lerin sınfsal konumları göz önüne alınmak zorundadır. Sömürge ülkelerde top

raksız köylülerin ve tar~ proleteryasJ.nın azJ.mSanmayacak gücüde hesaplanırsa 

Leninist anlamda köylülüğün bu tip ülkelerde devrimci bir mücadelede aynaya

cağı rol gözden uzak tutulmarnalıdır. Bu konudarealiteyi hep göz ardı eden kü

çük burjuva sosyalizmi ve aşırı solun keskinlerine üçüncü enternasyonal 
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Komünistlerinin yazmış oldukları şu satl.rları. hatırlatmak gerekir. "Küçük bur
juva milliyetçiliği en·ternasyonalizmi ulusal eşitlik ilkesini tanımlamakla si
nırlar. ve ulusal egoizme dokunmamayı sağlar. Proleter enternasyonalizmi ise, 
bir ülkedeki proleter mUcadeles:imi, bütün dünyadaki proleter mücadelelerine 
bağlanayı 11 ön planda tutar. 
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20- Toni clif a.g.e 
2I- Gregori Lllcas Leninin düşüncesi belge yayınları. 
22- Troçkiden aktaran Micehael Lövi Marksim ve milli ıresele. 
23- Lenin Doğuda ulusal kurtuluş mUcadeleleri ant yayınları. 
24-Micehael Lövi Marksizm ve milli mesele. 
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GüNEY KüRDISTAN'da ULUSAL KURTULUŞ HAREKETLERİNİN 

KISA ANATOMİSİ 

A .• SEYDO 

Ort.adoğunun ve Kürdistan' .ın ı. DÜnya savaşından sonra errper.yalistler arasında 
paylaşıJmasıyla tüm Ortadoğu uluslarında olduğu gibi Kürdistan'da da ulusal direniş 
hareketleri gelişti. 

l920'de Şex Mahmud Berzenci önderliğirrle Süleymaniye'de ilk Kürt hilkümet.i ku
ruldu.Şex Mahmud'un bu hareketi tngiliz emperyalizrninirı bölgt=:de istediği g:ibi ra
hat operasyon yap:nasını önlüyordu.Bundan dolay:t.da İngilizler kJ.sa bir zawan içinde 
hükürreti deviriyor ve Şex Mar..mud 'u sönürgeleri Hindistan 1 a gönderiyorlardı. Şex 
Mahmud iki sene sonra 19 22 1 de Hindistan' dan Kürdistan' a qelerek ye.!ıiden hti.kümet ol
duğunu ilan etti.Bölgede bağımlJ. sömürge devletler oluştm:rrıa.Jda meşgul ~tngiliz1er 
bir müddet Kürt hükümeti karşısında sessiz kaJ.dıktan sonra yeniden oluşmuş yapıyı 
dağı tarak Şex Mahmud 1 u bölgenin dışnıa sürdüler .19 30 'd2. :tngiliz anpe:rya.J izminin 
manda yönetimi resmen ( şeklerı ) kalktı. Ve aynı yıl Ki.irdist?..n' daki milli. öinamizmi 
yok etme ve asimilasyonu hızlandı:mıa. planları uygulamaya konuldu.Bu planların uy
gulanuasına karşın,Süleymaniye gibi Kürt milli direnişhareketleri geleneğine sahip 
kentlerde tepkiler başgösterince Şex Mahmud tekrar Irak 'a gelerek l<ü:rdistan 'da 
otonemi ilan etti.Bu hareketi de İngilizler yeniden ve güçlü bj_r askeri s<:üdın. 
ile bastırdılar.Şex Mahmud yeniden tutuk.landı.l93l'de başlayan Irak Eaşimi ailesi 
rronarşisine karşı Barzani kardeşlerin ( Ahmet ve Must.afa Ba.:ı::·z.:ı.n:L ) önd<.=r1i·]inde, 
özellikle Kürdistan' ın kırsal kesiminde aşiretlere ve tarikat. nıensupl.an.ne. dayanarı 
ve belirli birkaç aşiretin sınırlarıru aşmayan hareket. İn~;ilizler tcu·a.fı.ndan bastı

rıldı. Tutuklanan Mustafa ve Ahmet Barzani kardeş le ı::- önce Kerkilk' de haps~~diJ.diler. 
Hapisten sonrada 2 .Dünya savaşı ortalarına kadar ( 1943 ) Süleymaniye>. •: de sürgün 
olarak göz hapsinde tutuldular.2.Diinya savaşında emperyalist bat:ı ülkelPxi nıetropol-
lerde birbirlerini kırıp geçirirken sömürgelerindeki pençeleri gevşedLBirçok 
Ortadoğu ülkesinde emperyalizmin eski denetimi ve uşakJaı·J.nı. korıl!T1t..1. mekanizmaları 

gevşedi.Bu dururndan yararlanan Barzani kardeşler göz haps:Lnde bulunduk.ları yerden 
kaçıp Kürdistan dağlarına çıkarak yeni bir ayaklanmayı örgütledüer.l943'de gelişen 
bu ayaklanma Kürdistan bölgesinde çalışan memurların Kürt olması, Kürdistan' ın geri 
kaJ.nL1.şlığının gideriJ..ıresi, eğitimin Kürtçe olması. şartı ile ateş_kes :imzalanrrıa.sı 

ile durduruldu.Fakat, antlaşmanın şartlarının Bağdat hi..ikümeti ·tarafından yerine ge
tirilmemesi üzerine 1945'de yeniden başladı.Bundan sonra İngilizlerin yoğun saldı
rısı, hareket içinde bölünme ve aşiret reislerinin savaş sırasında bj rbirlerine 
düşrresi savaşın sonucunu,:.; saptadı .. Barzani kardeşler İran Kürdistan' ına. gitrrek zorun
da kaldılar.Mahabad Kürt CUmhuriyeti'nin yıkılış tarihi olan 1947'ye J::ada.r orada 
kaldılar. 

1961 'de Gi..iney Kürdistan'da milli hare..ket A.Kerim Kasım'ı.n 1958'd<~n beri oyala-
ma., sindlıme ve asimilasyon politikasına karşın gene başladı . Barzani ve 
KDP'nin önderliğinde başlayan bu Kürt milli hareketi Kürdistan tarihinde en örgütlü 
en bilinçli ve en büyük boyutlu hareket olduğu gibi, hareketin 1975'dc son bulı:na.sıy
la, çağ.ırnız~ önderleri tarafından ihanete uğramış en büyük milli hareketlerden 
biri niteliğinide kazandı .Güney Kürdistan' da özellikle petrolün öneminin arU::.ığJ. 
son yıllarda kapitalizm hızla gelişmiştir .Kapitalizmin gelişmes5 .. ne uygun olarakta 
önemli ticaret ve pazar merkezleri oluştu.Hevler, Süleymaniye, Hanecp.n, Kerkük 
ve Dhoq başlı.ca önemli yerleşim merkezleridir .Kapitalist üret:im araçlarının k:ı.rsal 
kesime girerek yayıJması az topraklı ve topraksız köyli.ilerin işsizleşip şehir me..r
kezlerine göç etmelerine neden olrnuştur.Son 14 yıllık savaş da göçü artt.ırıcı bir 
rol oynarruştır.ça:rpık bir gelişme izleyen ve bir çok hayati alt yapı tesislerinden 
Kürdistan şehirleri Irak' ın metxopollerine Kürdistan 1 ın zenginLik kaynakların1. iş
leyip transport eden birer birikim arnbarları durumundadırlar.Kırsal kesimin tüm 
artık değerleri bu kentlerde birikir işlenir veya hanırııadde olarak Irak'ın sanayii 
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sanayii kentlerine ve ihracat ambarlarına aktarılırlar.Sanayii başlıca şu kent
lerde gelişmiştir:Hevler'de halı fabrikası (SOO işçi), Süleymaniye'de çimento 
fabrikası (1500 işçi), şeker fabrikası (1400 işçi) vesigara fabrikası (2000 işçi). 
Ohoq 'da alkol fabrikası, Hane:;rıh' de son y:ı.llarda rafineri kurulmuştur .Bunun dl.şı.n
da "Zee Biçuk" nehri üzerinde bir hidro elektrik santralı kurulınuştur. Yukarda say
dıklarımızJ.n d.ı.şında önemli bir sanayii birikimi oluşmuş değildir .Irak bonopartist 
hükümeti , ekenani politikası gereği Kürdistan' ın sağlıklı bir iktisadi gelişimini 
önlemektedir .örneğin, Kerkük gibi önemli petrol işletmelerinin bulunduğu bir yerde 
petro kimya sanayii kuru~arnıştır.Bundan anlışılacağı gibi KUrdistan'da önemli 

bir işçi yoğunluğunun oluşmasından korkulınaktad.ı.r .Söz konusu devlete ait sanayii 
işletmelerinin dışında birkaç işçi çalıştıran geleneksel atölye ve dokuma tezgah
ları yaygındı.r .Bunun dışında özel inşaat sektörü son zamanlarda hatırı sayılJ.r 
bir gelişme göster.miştir.Ayrıca devlet kurumlarJ. şehir merkezlerinde önemli iş ye
ri kapasitesi arzetırekted.ir.KUrdistan'da saydJ.ğınu.z kentlerde belirli alanlarda 
çalışanlar dJ.şında kalan nüfus zanaatkar, tüccar ve işsizdir .Nüfusun büyük bir 
kestmi işsizlik ve yüksek fiyat artışları altında ezilmekte, geç~ koşulları dev~ 
lı zorlaşmaktadır. Irak yönetimi Kürdistan' da önemli endüstri merkezlerinin oluştu
rulrnamasına özenle dildcat göstermekte ve Kerkük petrol tesislerinde oldu~ gibi 
Kürdistan şehirlerinde sisternatik olarak kürt işçileri işten çıkartıp yerlerine 
arap işçilerini alınaktadır.Bununla, bir yandan yarın başına dert olacak KUrt işçi 
yığınlarının yoğunlaşmasını önlemeye çalışırken, diğer yandan da Kürt emekçileri 
Arap işçileri arasında ki birliği parçalayıp karşılıklı güvensizlik ve milliyet
çiliği güçlendlımeyi amaçlamaktadır.Tüm bu çabalara rağmen kapitalizm yasası ge
reği Kürt kentlerinde işçiler nicel ve nitel olarak gelişmektedirler. 

Kürdistan kentlerindeki nUfusun en büyük kesimini oluşturan zanaatçı, küçük 
esnaf, öğrenci, öğretmen, mühendis, işportacı, memur, işsiz gibi ara tabakalardl.r. 
Orta tabaka son 30 yılda KUrdistan milli hareketinin bel k~ğini oluştunuuştur. 
Bu tabakaların belirli bir aydın kes±minin bir bölümü Kürt milli hareketinin 
fiili olarak yöneticiliğini yaparken, başka bir kesimide Irak devletinin Kü.rdis..,. 
tan'daki işlerinin yerine getirilmesi ile görevli bürokratları oluştur.maktadırlar. 
Bürokratların önemli bir kesimi elinde bulundurduğu devlet gücünü özel çıkarı için 
kullanıp zengin bir tabaka oluşturuyorlar.Zenginleşen kesim KUrdistan milli hare
ketine karşı bizzat Kürtlerden oluşan Caş bir liklerinin başına getirilmişlerdir. 
Kürdistan ulusal hareketine katılan orta tabakalar özellikle öğrenci, gazeteci, 
öğret:ıren, yazar gibi aydın küçük-burjuva tabakalamı.Kürt milli hareketinden 
yana olqn ayclı.nların bir kestmi hareketin büyi.idüğü ve özellikle 1970 'de ki ateş
kesden sonra Şah ve emperyaliznrlen yardım alındığl. dönerolerde, yard:ı.mı.n büyük 
lokrnalarını kendilerine alıp servet sahibi savaş zenginleri oldular .Küçük şehir 
burjuvazisinin yoksul kesimi milli hareketin en ağır yükUnU ve yenilgininde en 
çok zararını çekmiştir.Klirdistan'da şehir burjuvazisi cılız ticaret burjuvazisi 
niteliğindedir.Yetişen tarım UrUnlerinin alış-veriş, stok ve pazarlığını yapan 
Kürt ticaret burjuvazisi imalat sanayiine yönelik bir gelişme kaydedememiştir. 
Kürdistan'da devlet güdlimündeki başlıca bUyük sanayiinin dışındaki kapital biri
k~i ve bunun Bağdat' a transpor-tu işlevini yapan KUrdistan toprak burjuvazisi 
Kürdistan milli hareketi süresince istediği gibi serbest hareket edemerniş (savaş 

durumundan dolayı) dolayısı ile hareketi.11 yenilgisi için bUyük çaba harcamıştır. 
Ticaret burjuvazisinin dışında küçük çapta özel inşaat sektörü gelişmiştir. 

Irak'J.n genelinde güçlü bağımsız burjuva sınıfl.ndan bahsetmek mümkün değil
dir .Kaldı ki Güney Kürdistan' daki burjuvazinin kaderi tamam:m Bağdat yönetiminin 
elindedir .KUrt burjuvazisinin en büyük özelliği onun tefeci bezirgan karaktere 
sahip olınasıclır .Gerek 1958' de çıkarılan toprak reformu yasası ve gerkse daha son;.. 
raları 70' li yıllarda bu doğrultuda çıkarılan yasalar KUrdistan' da hiç bir şekil
de yaşam bulamadılar.Gerek tran ve Irak ve gerekse KUrdistan milli hareketinin 
önderliği KDP, toprak refonnları ile KUrdistan 'da toprak sahibi yandaşlarını 
klistlinmek istemiyorlardı, başka bir dey.llnle savaş yasaları toprağa hü.km:!diyorlar
dı .Kürdistan' da temel tarım tirünleri olan hububat ve tütün ektmi, onun taşıma ve 
pazarlamasl. son 20-30 yılda hatırı sayılır bir tar.ım kapitalistleri sınıfının do
ğuşuna neden olınuştur. Tarımda kapitalistleşme kırsal alanda az topraklı köylülerin 
mülksüzleşmelerine neden olınuş ve bunların şehirlere göçünü ve işsizler ordusunun 
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oluşmasına yol açmıştır .Son resmi istatistiklere göre Kürdistan nüfusunun % 50 
si kırsal kesimde yaşamaktadır .Orta halli ve zengin köylüler kırsal nüfusun az 
bir kesimini kapsarlar. Toprak kapitalistlerinin çoğu ise şehir ve kasabalarda 
yerleşmiş, arazilerinin tarınısal makinalarla işletil.rcesini oradan yönlendil:mek.te
dirler.Milli kurtuluş hareketinin en büyük Peşmerge kitlesi kırsal kesimin yoksul 
ve orta halli köylülerinden oluşuyo:ı:du.Kürt toprak kapitalistleri 58 darbesi önce-
si, ncnorşi tarafından korunuyorlaxd:ı..l958'den sonra KOP, Bağdat ihtilafında ağa
ların Bağdat yönetimi tarafından korundukların.ı. şahit olınuştuk.KDP'nin toprak so
rununu yer yer progranu.na alınası ve merkezi hük.ünetten refo:ı:mların uygulanmasını 
istemesi köylülerin milli harekete kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır .Köy-
lüler milli kurtuluş ile toprak sorununun çözümünü uımıuşlardı .Hareketin başlamasJ.n
dan sonra Kürt ağa ve şeyhlerinin ve birçok aşiret reislerinin hare>.ket karşısında-
ki tavırları hakkında Dr. Şı van şunları yazıyordu: "Kürdistan ihtilalinin bir silah-
lı direniş hareketi şeklinde başlaması ile birlikte, bu feodal şeflerden bir kısım. 
şahsi menfaatlerini ve güvenliklerini tehlikeye sokmamak nedeni ile olayların ge
lişıresini beklerlerken, asıl en büyükleri ve tesirli olanları, hü.kümetin geniş 
maddi ve para desteği ile silahlandınnışlar ve eAŞ adı ile anılan hiyanet grupla-
rı halinde organize ettirilerekhük.ümet askerlerinin saflarında Kürdistan ihtilal
cilerine karşı saldırtılıtu.şlardır .Bunlardan en belli başlılarını sayalıro." {Dr.Şıvan~ {1) 
Hal böyle iken popülist sağ küçük-burjuva ta.ı::ikat lideri, ulerna durumunda birçok 
aşiret reisi ve Kürdistan 'da bir ağ gibi yayılmış molla ve fakiler Kürdistan mil-
li hareketine aktif bir şekilde katıldılar.Başkı bir deyimle dini medrese eğiti
minden geçmiş tarikat mensupları molla ve imarnlar hareketin kırdaki önderliğini 
oluşturuyorlardı.Bir çok Peşrrerge kumandanı ve KOP'nin önemli bir kesimi bu lınam-
lar ve milliyetçi aşiret reisierinden oluşuyordu.özelilkle 1964'de Talabani,Bar-
zani ayn.lığından sonra -!brahim Ahmed, Celal Talabani ve birçok şehir küçük-bur-
juva aydınları polit büro üyeliğinden ve KOP' den ayrıldıktan sonra- bu kırsal ke-
sim aşiret reislerinin ve m:ülaların hareket içindeki etkinlikleri {tekelleri) 
arttı .Hatta Talabani ve Barzani çekişınesi her birinin nüfuz sahibi tarikat lider-
leri ve aşiret reislerinin kazamıak istemeleride (özellikle 1966 1 da) bu kişilerin 
sönrneye yüz tutan etkinliklerini arttırdı. Daha sonraları, yani hareketin büyüme 
döneminde bilhassa ll Mart 1970 sonrası barış döneminde Şah ve enperyaliznrlen 

"yarcbın" bir çok Peşrrerge kumandanı ve parti aksiyonerlerini birer şiş göbekli 
zengin dururm.ına getirdi. "Peşırerge ordusu yoksul ve orta halli köylülerden oluş
rnuştu.Ezici çoğunluğu ise yoksul köylülerdendi.Ancak şunu da üzülerek belirtelim 
ki Peşmerge konutanlarından bir çoğu başkalarının topraklarını ya kiralayıp rna
kinelerle işliyerek ya da doğrudan doğruya ele geçirerek işlemekle zengin köylüler 
ya da kırsal burjuvazi haline geldiler." (Irak Kürdistan Demokrat Partisi Yeni St
ratejisi. s. 28} .Ghiade McMaget' in yaı;ınış olduğu bu zorunlu itiraflarda küçük-bur
juva popülist nitelikteki rrolla ve aşiret reislerinin savaş içinde (sonuna doğru) 
nasıl birer savaş ağası zengin durmruna geldiklerini bize açıkça belirt:Irektedir. 
Kitap şöyle devarn etmektedir: "Çünkü bu askeri liderlerin bir çoğu, özellikle alay 
ve tümen kanutanlJ.klarına yükselıniş olanları yeni bir zenginler zümresi oluştu.tnıa
ya, ihtilalin gelir kaynaklarını ve topraklarl. sanümteye başladılar .Bu durumda 
aşiretçilikte :ıreydana gelen değişiklik, bir toprak ağasının bir başka toprak ağa
sı ile değiŞiresinden öteye geçerneeli .üstelik bu yeni ağalar, hem silahlı oldukları
nı, hem de siyasal askeri ve mali yönden nüfuz sahibi oldukları için daha tehli
keli idiler." Burada bahsedilen ağalar savaş ağaları, yani zenginleşen Peşmerge 
kumandanlarıydılar. 
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) 

KDP veya Irak Kürdistan' ı milli hareketine geçm:ıden önce bu hareketin lideri olan 
ve ad:ı.. milli hareket bayrağı haline gelen Barzani 1 nin kısaca geçmişinden bahset
mek istiyoruz. 

MUstafa Barzani, Barzani aşireti lideri ve aynı zamanda bir dini lider in oğ
ludur .Böyle olduğu içinde bu dini liderliğe Nak.şibendi tarikatına ait olan diğer 
birçok aşirtte diııi liderlik yapıyorlardı.Bu liderliğin toprak rnülkiyeti ile 
{özel mülkiyetten ileri gelen nüfuzla hiçbir ilişkisi yoktur) Barzani ailesi ken-
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kendi aşiretlerinden başka Mızuri, Benuşi, Iblu Mari ve Şırvani aşiretlerinede dini liderlik yapıyordu. "Mustafa Barzani küçük yaştayken bir osmanlı hapishenasinde annesi ile birlikte dokuz ay kaldı.Yıl 1905 idi.Dedesinin nasıl asıldığını dinleyerek büyüdü.Babası 1908'de yobazların elinde vahşi bir şekilde öldü.Ağabeyi Abdel Salant 1914'de ittihatçılar tarafırdan asıldı." (Barzani ile Konuşmalar.Adam 
Sclımidt) .Barzani temel eğitimi aile evinde aldı.l931 'den 1933'e kadar yaşadığı bölgede Haşirni ailesinin yönetimini tarurnadı. 19 34 'de İngiliz Kraliyet Ol:dusunun 1 

da direkt saldırısı ile Barzani bölgesindeki merkezi yönetime karşı ayaklarına bas
tırıld.ı .Barzani kardeşler (Ahmet ve Mustafa Barzani) tutuklanarak önce Güney Irak' a mecburi iskan edildikten sonra Süleymaniye kentinde göz hapsinde tutuldular. 1943'de 2.Dünya savaşının en şiddetli döneminde Barzani tekrar kuzeye kaçtı ve orada nüfuzu altJ.rı.daki köylüleri tekrar ayaklandırdı.Hareket kısa zamanda geli
şerek büyük bir bölgeyi etki alanına alclı.OOnernin Nuri Sait hükümetlerinin ve 
İngiliz Kraliyet Ordularının bütün saldır:ı.larına rağıoon hareket 1946 'ya kadar yeni.lrned.i.Ancak KUrt aşiret reisleri arasında çıkan ikilik dolayısiyle Barzani 
zayıf düşerek İran' a bütün on bine yakın aşireti ve taraftarları ile göç etti. o dönerrrle Mahabat Kürt Cumhuriyeti ilan edilınişti.Aynı zamanda "1944 Ağustos 1 

ı..:ında Irak ve tran' daki Kürtıer birbirine temsilci yolladıktan sonra Irak, tran ve TÜrkiye sınırlarının kesiştiği Dolanpar dağında Kürtlerin daha geniş bir birlik için beslediği umutların tarihi bir onaylaması gerçekleşti. "Uç sınır" antlaşması
nı .irnzalıyarak birbirlerine karşılıklı destek sağlama, maddi ve insan kaynaklarını. paylaşma konusunda anlaştılar" (Eaglaton) (Barzani ile Konuşmalar .Adam Schmidt) Mahabat Kürt Cumhuriyeti liderlerinden biri olan Barzani, savaşçı meziyetinden 
dolayıgeneral ünvanı verildi.CUmhuriyetin yıkılmasından sonra 1947 1de SSCB'liğine iltica etti ve hylül 1958'de Irak 1 a geldiğinde 1946'dan beri KOP'nin lideri durumunda olan Barzani' ye Sadabad ve CENTO paktlarından çıkan Irak' da büyük bir 
karşJ.lanıa töreni hazırlandı ve Barzani Irak'da Kürt ulusunun: milli lideri ve bay
rağı gibi bütün Kürt halkı tarafındanda kabüllendi. 1964 'deki VI .KDP kongresine kadar da bütün ilerici ve küçük-burjuva milliyetçi aydın tarafından eleştirisiz tek lider olarak yükselt.ildi(benimsendi).Bu tarihte partinin bölünmesinden ll Mart 1970 antlaşmasına kadar özellikle Talabani ve İbrahim Ahmed gibi KOP'nin sol kanat tansilcileri tarafından eleşt.ir.ildiysede, l970 1 lere doğru önce İbrahim Ahmed ve arkadaşları, sonrada Celal Talabani Barzani ile çalışmaya kabullerımeleri ve onu eleştirisiz lider olarak benimserneleri Barzaniyi ilahileştirdi. o Kürdistan' ın kaderi hakk.J.nda karar verebilecek tek lider durununda .idi artık. 1975' de Barzani ve onunu etrafındaki KDP polit büro üyeleri (savaş ağaları) bütün 14 yıllık, harekete DUR deyince de 2, 5 gün içinde 60 bin Peşnerge silahları teslim etmek zorunda kaldı. 

KOP, 1946'da Hıwa ve J.ianı Kürt örgütlerinin katılımı ile kuruldu ve başkanlığına o zaman tran Kürdistan' ında savaşmakda olan M.Barzani getirildi .Parti o zaman aydın bürokrat Kürt milliyetçileri tarafından kurulmuştu.l948 1 lerde ~ merkezinde iki ayrı grup oluştu.Bir.inin başını küçük-btırjuva m.illiyetçis.i İbrahlln Ahmed, diğerinin başını ise kendine ilerici lakabı veren ve IKP'ye yakınlığı ile 
tanınan Hamza Abdullah çekiyordu.1brahim Ahmed bir anti-kanünist idi ve IKP'ye kayan gf;ınçlerin KOP'ye dönneleri için büyük çaba harcamıştı.Diğer yandan da komüı1ist eğilimli gençleri partide tutmak ve sağa döniiştünneye çalışıyordu.İbrahim Ah.11ed bu çabası ile ilgili olarak Eric Roulot 'un eserinde şunları açıklıyor:" Part.im.i.z Marksi :mı ve I.enini:mıden ilham aldığını .ilan ettim. Bu sözler, o sıralarda 
Marksi:mı-Lenini:mı'e hayran olan Kürt gençliği dünyası üzerinde açıl susam açıl derecesinde etkili oldu.Ger.iciler bizi Kranlin' in ajanları olmak ile itharn ettiler.Kamünistler de bizi ajan-provakatör olarak nitelendirdiler ve Marksi:mı-Lenin.izm'den yaptığllnız alıntılara son vennemiz.i istediler (talep ettiler) .Buna kar
şı lık bundan sonra KP 1 ye üyeler.imiz.i kaptınnadık. " (A. Schmidt s. 52) 

Hamza Abdullah kanadı ise .işçi ve gençlerin KP 'ye kaymalarını istiyordu. Ve bu münasebetle 1959 'da KOP .ile IKP 'nin birleşmesini karar tasarısı olarak hazır
ladı.Fakat 1960'da KOP'nin IV.kongresinde Hamza Abdullah ve arkadşları KUrt milli hareketininin hayini olarak ilan edilerek partiden atıldılar .Bundan sonra parti polit bürosu C.Talabani ve !.Ahmed' .in ve taraftarlarının eline geçti. Yeni parti 
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yönet.imi Irak Kürdistan' ının aydın şehirlilerinin eline geçrrLi..şti .1963 'de Abdülke
rim Arif hükümeti ile KDP arasında Metina dağı savaşında YillP 'nin bu savaşı kazan
rnasırrlan sonra Arif Kürtlerle ateş-ke.s antıaşması imzalamak istedi .Barzani böyle 
önenil bir karara tek başına karar verince parti poli t bürosu isyan etti .Bütün 
çabalara rağmen ayrılık giderilenedi .Bu tarihi ayrılık 16 Kürt şe..hir aydı.nı ile 
kırsal kesim aydınları arasında bir ayrılık karakterini taşı.yordu .Neticede 1964' de 
!.Ahmed ve Talabani önce ellerindeki güçlerle parti yönet.iın:Lne karşı. savaş açtı
lar .Barzani 29 Eylül 1964' de yeni bir parti kongresi tolJ.yarak yE?.ni MI{.' si secildi. 
! .Ah.Ired üç yıl sonra Kürdistan' a geri dönerek pasif bir şekilde bölgede yaşadı. 
Talabani ise l970'e kadar dışarda kaldıktan sonra Barzani. ile barışax·ak hareketin 
dış temsilciliğini aldı .Hareketin liderliğini. alışılrm.ş kavramlarla degerlendir
mek isteyenleri düşündü.rür amacıyla 1967 kongresinde KDP'nin MK'm~ seçilen kişi
lerin sosyal karakterlerini belirtmekte fayda var. Yeni MK' i 2 Av-ukat, 1 Doktor, 
5 Mühendis, 1 Din adamı, ı Muhasebeci, 2 Memur, 3 Subay, ı Edeöiyatçı dan kuru.luy
du. 

Sonuç olarak, Kürdistan milli. hareketinin önderliği larsal kesjmde tari-
kat mensupları, mollalar ve milliyetçi aydın, nü:fuzlu aşiret önderleö.,ş<"lıirde, 
küçük-burjuva aydınları, yazar, gazeteci, öğretmen, doktor'lara dayam.yorctu.Bn 
milli hareket Kürdistan'da sosyalist, kanünist ve böyle görünen1eri, burjuva, 
küçük-burjuva aydınlarını olmak üzere sağdan sola kadar tUrn t2ği lirnlr;;ri barı nd.1.rı
yordu.Yani Güney Kürdistan' ın hiçbir siyasi eğilimi bu hareketin dışında bulvmg.ı
yordu.Gerçi 1970 1 dekleltasyonundan sonra kanün:Lst. propaganr\2 ve örgütlenrne yasak 
edilmişti .Fakat bu yasağın hudutlarını aşan bir politik eğLUınde oluşma.d.L. 

Hareketin politik önderlerinden Peşmerge kumandcmları.na kadar kişile:: s.:=ı.va
şın kapasitesi büyüdükçe kurtarılmış bölgeler genişledikçe ve dışt.:ın r:-Jclcm (doğu
dan batıdan) yardımın boyutları. büyüdükçe onlarındö. zimmet1Erine geçi:rd.ikleri 
araziler ceplerine doldurdukları dolar ve rubleler çoğaldı.Bu kişile:: meblağlao. 
yüksek hesaplar açtılar. İçlerinden çok azı toprak kapita.lis·ti haline qı:.üdi., Ama 
çoğunluk hiçbir zaman anlad1.ğımız klasik anlamda bir kc..p.i t.alist burjuT;a sım.f 
olmadılar. Sosyo ekonanik koşullardan ve savaş durumundan dolayı onlar birer savaş 
zengini haline geldiler.Köken bakımandan küçük-burjuva p.:JPül:i.st olan önderlik sa
vaş dolayısı ile biriken fu_ş ve iç yardınun önemli bir miktarını Er:ıiyor, hoyratça 
harcıyar veya dış bankalara yatırıyordu.l970'den sonr.a burılan.n maddi varlığı 
göbekten !ran Şahlığına ve diğer dış yardım (ABD) ve iç yardıma (KUrdist.:m' dan 
toplanan % lo vergi) bağlıydı. 
SSCB ve IRAK KURT HAREKETİ 

SSCB'nin Ortadoğu politikası gelişen işçi sım.fının devrimci prcgrc:unının te
nelleri üzerinde değil özellikle 2.Dünya savaşından sonr.a bölgedeki anti-emperya
list kabarışa önderlik eden milliyetçi küçük-burjuva popülist partilerin heyecan 
ve programlarının değişken grafiği üzerinde .inşa edilmiştir .Sovyet. bürokratları 
geleneksel refonnist KP' lerin işçi sınıfı adına bu popülist küçük-burjuva popülis·t 
partilerin kuyruğuna takılmalarına başlıca neden olımıştur.So~{etler Ortadogu ül
kelerindeki sınıfsal ve milli sorunları o ülkelerin kapitalist sistenlerinin dö
nüşümle devrimci dinamikleri olarak görüp gelişmesine yardırncı olmaktansa bu çeliş
kileri (dinamikleri) kendi pragmatik politikasını bu hükümetlere kabüllermek o 
hükümetler le ikili ticaret antlaşmaları yapnak ve aza:ni olarakda kapitalist. sistem
lerin burjuva bürokrat yönetimler tarafından yukardan aşağJ.ya dönüşm8sini sagla
mak için baskı aracı olarak kullanıJmaktadn-ıar .l'1ısır' da N;;.ı.srr z<:manındald. po li
tikaları Libya, Suriye , Irak ve Etopya' daki po li t..ikalar.ı böyledir. Devrimci o .lma
yan bu stalinist polit..i..ka sıra ile Mısır ve Irak' ta fiyasko ilE-~ sorıuçland:tğJ.gibi 
Suriye, Etopya vs. de de aynı fiyasko ile sonuçlanacagından kimsenin şüphesi olrna
sın.Çünkü toplumsal sorw1larla başı dertte burjuva ve küçük-burjuva bürokrat yö
netimler içterefonnist KP' lerle koalisyon yapnaları ile bir yandan KP'lerin iha
netlerini kitlelere dalaylı olarak gösterme ve dolayısı ile kitlelerden izole et
me, öte yandan da kitlenin KP'lerle umutlarınıkaybedip demoralize olmalarına 

neden olurken dıştada iç çelişkinin dış yans:unalarını dünya işçi sınıfı ve ilerici 
kamuoyunun dikkatinden işçi devletlerininvasıtası ile kaçırılrnası.na sebebiyet ver
mek ve ülkedeki işçi sınıfJ_nın enternasyonal dayanışmadan mahrum etmek taktigini 
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gütmektedirler .Sovyetlerin Irak Kürdistan' ıı:rlaki 14 yıllık silahlı ayaklarınasına 
bakışı bu perspektifin içinde olmuştur. IKP' ninde Kürt hareketine karşı tavrı bu 
perspektifin içinde bir yol izlaniştir .Hareket hakkında belirlenen yazılıp çizi
len şu veya bu teorik yorumları sadece bu tavırlarını örten birer maske rolünü 
oynamıştır.l958 darbesinden 1963 Şubat darbesine kadar uydusu IKP ile birlikte 
Kürdistan'da ki silahlı milli harekete kayıtsız kaJmıştı.KP bir önceki sayıda da 
bahsedildiği gibi Kasım' a destek olmuş ve Kürt ayaklarınasını gerici feodallikle 
suçlamıştır .Aynı dönemde Sovyetler ile Irak yönetimi arasırtdaki ilişkiler düzenli 
yürümüştü.Sovyetler 1963 Ştıbat Baas darbesi ve arkasında kanünistlere ve Kürtlere 
karşı açılan toplu katUarnlara karşı çıkmış, devrilen Kasım ile birlikte Sovyetler 
ile Irak arasındaki ilişkiler kötüleşmiştir .1963' de Sovyetler Irak' da Kiirt soru
nunu Moğalistan Halk CUmhuriyeti sorunu ile birlikte Birleşmiş Milletler genel ku
ruluna götünnek i le bir lik te bir kaç ay sonra iktidarı darbe ile ele geçiren 
Nasır'a yakınlığıyla bilinen A.Selam Arif yönetimi zamanı.nda tekrar geri aldı. 
Buı:rlan sonra Kürdistan silahlı hareketi aolaylı olarak diğer işçi devletleri vası
tası ile ll Mart 1970 'e kadar yaşayabilecek az bir yard:ımda bulunuldu. ll Mart ant
laşmasının imzalarınasında da arabuluculuk yaptı.ll Mart ateş-kes antıaşmasından 
sonra SSCB ile 1972'de dostluk antıaşması imzalanıyor.Kamünistler kabineye alını
yor, gazete çıkarı.lına hakkı veriliyor .On yıllık silah antıaşması imzalanıyor ve 
hemen arkasındanda Baas partisi ile D<P arasında ilişkiler iyileşiyor ve IKP'nin 
serbestçe faaliyetlerinin sürdürülınesine izin veriliyordu.l973 Haziran'ında Baas 
partisi ile IKP arasında Yurtsever Birleşik Cephe (PNPF) kuruluyor.Bundan sonra
da Sovyet yetkilileri KOP'den ilerici Baas partisinin desteklenmesini istiyor. 
Hareketin önderliği ile IKP ve Sovyetler arasındruçi ilişkiler kopuyor. (1972'den 
sonra). 

Böylece Sovyetlerin istediği ve sonuçta kimin karlı ve zararlı çıkacağını 
kestiranediği durum önce gerçekleşmiş oluyor. 
a) Sovyetler ,Kürt hareketini Irak burjuva bürokrat yönetimi ile dostluk ve silah 
antlaşmalarını imzalamaya zorlamak. 
b)IKP ile Baas'ın bir işbirliği içine ginneye ve yönetimin refonnlarla ve devleş
tinne yolu ile Sovyet sistemine benzer bir sisternin oluşturulınasını sağlamak. 
c) Uluslararası arenada Baas' ın oyunu almak için Kürt milli hareketini kullarma 
arzusuyla harekete yaklaştı.Bu süreç içinde 14 yıllık Kürt milli hareketinin 
önderliğinin gerici veya ilerici olması onun için o kadar önemli değildL İlerici 
bir eğilim kazandınna veya böyle bir eğilimi destekleme çabasınada rastlamak müm
kün değildir. 

Baas yönetimi ise Sovyetlerle olan ilişkisinden karlı çıktı.Şöyle ki, önce 
Kürt hareketini uluslararası ilerici yandaşlarından tecrit etti .KOP' nin tamanen 
empe:ryalizmin kucağına otunnasına neden oldu, öte yandan da IKP'yi yanına alınak 
ile işçi ve errekçilerin muhalefetini be...rtaraf etti." Cezayir antıaşmasından sonra 
Baas' ın önemli bir yetldlisi şöye dedi: "Biz Barzani 'nin müttefiklerinin Sovyetler 
Birliği, IKP ve İran olduğunu saptamıştık.Bu nedenle kendisini savaşdan önce ilk 
iki müttefikinden tecrit ettik.Uçüncü müttefiğinden tecrit etmeyi son ana bı
raktık ve sonunda ondan da tecrit ettik." (IKDP'nin Yeni Stratejisi.s.90) 

,Bilindiği gibi hareketin sağcı liderliğinin ihaneti ve Kürt sorununun geçi
ci "hallineden" sonra yavaş yavaş Baas partisi IKP 'yi tecrit edip temizliyor. 
1977'den sonrada tamamen hücurrıa geçip katlediyor.SSCB ile ilişkilerini(ticari da
hil) yavay yavaş kesiyor aynı oranda da batıya yanaşıp batı ile bütünleşne aşama
sına geliyor.Aynı gelişme Mısır'da da olduydu.Etopya ve Suriye'de de bu sonucu 
izleyeceğiz. 

Kürdistan silahlı hareketinin liderliğinin sağcı iç politikasının böyle 
olmasına neden olan dış etkenleri anlatmaya çalışalım: KDP lideri Barzani 196 3' de 
Amerikalı bir gazeteci olan Adams Schmidt ile yaptığı görüşmede şunları sölemiş
tir. "Bize şimdi yardım edin ve ihtiyacınız olduğunda da biz size yardım ederiz. 
Açık ya da gizli bize silah malzeme, hiç olmazsa para sağlıyarak yardım ediniz. 
Kasım'ı yıkalım Irak'ı Ortadoğu'da en sağlam müttefikiniz haline getirelim .... " 
"Savaş zamanı bize ihtiyacınız olacak bizi yok sayrrıaya gücünüz yetmez." 
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• 
"Mümkün olan tüm güvenceleri venneyi kabul edebiliriz.""Eğer Amerika yarclım.tm 
Kürtlerin Türkiye ve !ran' a müdehale etıne:nesi gibi bir koşula dayandı.rJ.rsa. bunu 
da kabule razı oluruz. Türkiye ve !ran' da ki Kürtler arasında kışkırtma yapm.ya:::a
ğım:ı..sa söz verebiliriz." IKP'yi kastederek, "bu parti SSCB'nin partizaru.dır.E'.ğer 
bize yardım ederseniz, biz de ABD'nin partizanı olruz ve ABD'ye yararlı olruz." 
(Dana Adams Sdnı.idt,Barzani İle Konuşnalar.) 

Bu sözleri Barzani. IKP' nin ve SSCB' nin Kürt mil H hareket~ine sırt döndüğü ve 
. A.Kerim Kasım' a yanaşıp desteklediği dönende olmuştur .Aynı dörıem:le dısa.rıdan 
hemen hemen hiç yardım almayan Kürt milli hareketine karşı modern silahlarla dona
tılmış düzenli bir ordu ile savaşılan bir dönendir .Hüküuet gUçleri Ki.ir:diste:m' ı 
bu dönande kasıp kavuyordu.Qıyada Muveqet ve KDP'nin eski polit bi.iro r.i.yelerinin 
yaptıkları itiraflardanda çü:arılacağı gibi !ran daha 1962 yılında Irak Kürt ha
reketine yardımcı olma istanini beyan etmiş ve hemen sonrada bizzat polit büro 
vasJ.tası ile göri.işrooler başlamıştır .O dönende CENTO' dan çıkrruş, birçok reformlar 
yapııaya başlamış ve emperyalizne sı.rt dörmüş Kasl.ID hUkümeti ile emperyal:i.zrnin 
uşağı monarşi diktatör Şah arasında Şat-ül Arap ve Hi.innüz boğazında r.;etrol kokan 
adaların paylaşım sorunu vardıöte yandan anperyalizm ve Şah,silahh hareketi 
kontrolsüz bırakmak isteniyordu.1'tim bu yönlerden dolayı Şah, Barzani ömerliğinde
ki KDP'ye yaklaştığında Barzani modern silahlarla donatJ.lmış düzenli Iri::l.k. ordusu 
ile savaşmak durumundaydı.KDP' nin gerek ıx:>lit: bUrosunun yarısından çoc)lnu oluşbı
ran sol şehirli aydın küçük-burjuva kesimi ve gerekse sağ kanat kır ayd1.n küçük
burjuva kesimi imam ve dini liderlerin ana dış ıx:>litikası pragmatikti. Ve düşnanı
nun düşmanı ben:irn dostumdur zihniyeti ile herkesden silah almakdan çekinıniyorlar
dı. Yardımın !ran' dan 196 3' de gelmeye başlamasından sonra parti üst yönetiminden 
sağa kayış süreci hızlaru.yordu.özellikle 1965'de savaş bütün hızıyla yeniden baş
ladığında ağır silahlar dahll her türlü askeri malzane !ran 'dan daha bol miktat"da 
alınmaya başlandı.öte yandan 60'lı yıllarda Basra körfezinin bölge ve dünya için 
hayati. önani arttıkça İran ile Irak' ın bu bölge üzerindeki nüfuz alanları çekiş
roesi hızlandı.Gerek emr.ıeryalizmin ve gerekse uşağı Şah' ın Kürt hareketini bölgede
ki çıkarları için kullanma eğilimi ve isteği arttı.öte yandan burada unutuJinadan 
bahsedilmesi gereken olayda şu:Barzani Mahabad Kürt O.ımhuriyeti döneminde Kürt 
silahlı hareketinin liderlerinden. biri idi, Mahabat Olmhuriyeti 'nin yı•Jıulması 
ile birlikte idarna mahküm olmuş Sovyetler'e sığınarak ilt.ica etmişti.!dam hükmü 
ilk defa l968'de Şah tarafından yürti.rlükten kaldırıldı.l974'ce dört yıllık ateş
kes antlaşmasının bitiminden sonra savaş başladığında KUrt milli hareketinin li
derliği tamamen sağa kaymıştı.Liderlerin her biri bir zengin du.:ı:unıuna gelmiş, si
lahlı hareketin kumandan ve nüfuzlu subayları da zerıginleşmişlerdi.C'ıelen ABD ve 
!ran yardımlarımn ve toplanan vergilerin önemli bir kısmım zinmetlerine geçiren 
hareketin üst yöneticileri kendilerini tamamen errq:ıecyalizmin kampında gö:rmüş, çı
kar ve ayrıcalıklarının ancak emperyalizmin desteği ile koı~yabileceklerine inanı
yorlardı.Cezayir antıaşmasından sonra emperyalizmin harekete oları desteği kesilin
ce kendi çıkariarım tehlikede gördüler .Hareket.i derhal durdurarak soluğu Şah' J.n 
yanında buldular. Poli t büro üyesi ve bugUnkü IKSP 'nin lideri Dr .Mahmut Os:nan 
savaşın bitiş aru.nı şöyle anlatıyordu: "O zaman bazılar, savaşın sürdtrüle:niyece. 
ğini bunun .münkün olmadığım söylüyorlardı ve bazıları hala da böyle söylLiyorlar, 
ama ben kendim de işin içindeyim ve iyi biliyorum ki bu sözler doğ:ı:u değiLisrar
la söylüyorumki savaş sürdüri.ilebilirdi ve eğer öyle yapılsaydı· daha iyi olaca.Y.tı. 
Savaşın durdurolmasına ve kaçışa karar verildiği günlerde yönetimin elinde 22 mil
yon Irak Dinarı ve 17 milyon menni vardı.Devrim]n elindeki topraklar ise 40 bin 
km kare idi.Bu da Hollanda ve 1şviçre'nin toplam büyUklüğüne eşittir." www.a
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(1) 
: "ÇAŞ RE!S:t" olan büyük aşiret şefleri 

Herki aşireti şefi : MUhiddin Cankır 
Zibari aşireti şefi : Mehmud Zibari 
:aradost aşireti şefi ve şexi :Şex Reşit 
Şexan aşireti şefi :MelTnud Ali 
Sındi aşireti şefi : Bışar A<}a 
Beı:wari aşireti şefi : Muhsin Beı:wari 

"CAŞ ŞEF'".....ER:I:" olan büyük şexler 

şex Mehmud Şaniran (Naqşi) 
şex Oel~leddin Brifkani {Qadiri 
şex Meilde Bamenrl. (Naqşi) 
şex Eziz Talabani {Qadiriye) 

"ÇAŞ 2EF!" olan büyük toprak agaıarı 

OO.weli Seyit Ağa (Duhok) 
Hana Sabır Ağa (Erbil) 
Haci Şandin Ağa ( Zaxo) 
Osman Beg Miran (Şeqlawa) 
Esat Setna Dolarneri (Dolaneri) 
Kurda Bawil Ağa (Rewanduz) 
AbdırelTnan Beg (Sisawa) 
Hawez Mam Yehya (I<oisencak) 
İbrahim ve Namend Ağalar (Rania) 
Şane Harun Ağa (Erbil) 
Mehmud Hemawend ( Çemçemal) 
Zirar Ağa (Bılbaşı) " 

(Dr.Şıvan.Kürt Millet Hareketleri ve Irak'ta Kfu:distan !htilali. s.l99) 
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TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR ? 

H.Dılo Şoreş 

Türk askerinin topları, Waşington 'dan gelen bir emirle 1980 'nin 12 Eylül' 
ünde Türkiye proletaryasının üzerine çevrildi.Bu dönemde kimi küçük

burjuvalarımız, "Devrimi yapma" ya da "Bağımsız bir Kurdistan kurma" 

rüyasını görüyorlardı.Ağır ve derin bir uyku sarmıştı proletaryayı. 

Uykuya hiçte alışık olmayan bu sınıf nasıl oldu da, 'duman altı oldu. 

öyle bir duman altı olma ki, Evren'in topları dahi onu hala uyan

dı:ıtmadı.Küçük-burjuvazi esrar çektirdi proletaryaya.Bu genç ve dev

rimci birdeneye sahip olmayan Türkiye proletaryasını küçük-burjuvazi 

bir kere daha bıktırdı.O ise "kendi metodu ile intikam alıyor küçük

burjuvaziden".Küçük-burjuvazi onu parça parça etti, o da onu suskun

luğu ile cezalandırıyor.Bonopart Evren için fırsat bu fırsattır.Ken

disinin karşısında Bolivya'daki gibi darbeyi genel grevle karşılayan 

bir sınıf yoktur.Parça parça olmuş bu sınıfı dünya kapitali engelsiz 

cendereye sokabilir artık.Dernireller gitti ama onun prograrnıdır pro

letaryayı şimdi ezen.Erimler, Melenler "Demokrasi için"koflaşan de

mokrasiyi kurtarmak için 197l'lerde Türkiye'yi onun sahibi proletar

yaya zindan ederek gittiler.Ama Evrenleri yetiştirerek gittiler. 

Proletarya ise, yeni Denizler, Mahirler, Kaypakkayalar dahi yetişti

remeden toplara tutuldu.Bu toplar ki daha proletaryanın kolunu kır

marnıştır.Dernokles'in kılıcı ancak işçinin,köylünün sakalını kesebil

miştir.Ata sözüdür;"Kesilen kol geri gelmez ama, sakal daha da gür 

gelir." Ayakları üstünde artık .zor durabilen burjuvaziyi Evren kısa 

sürede kurtarabilmiştir.Fakat onda haysiyette bırakmamıştır.Proletar

ya darbe yedi ama çocuk daha ölmedi, tren daha kaçmadı. 
Peki nasıl oldu da "gelişen halk hareketi, son nefesini yaşayan 

burjuvazi, ilerleyen sosyalizm" bu denli kısa bir süre içinde Evren' 

in toplarına, emperyalizmin ve Demirelierin programına teslim oldu? 

Bu sorunun etraflıca cevabı kuşkusuz burjuvazinin ve proletaryanın 
darbe öncesi durumunu bilmede yatmaktadır. 

I-DARBEDEN ÖNCE TURKİYE 

Bu yazımızda "ayağını ısıran karıncayı dahi faşist" ni telendiren diğer po li

tik grupları eleştinmeyeceğiz.Darbenin teorik bir analizine hele hele hiç dokun

mayacağız.Bizi ilgilendiren daha çok objektif verilerle gerek burjuvazinin ve 

gerekse proletaryanın darbe öncesinde, kriz içinde olduğunu gözler önüne sennek. 

olacaktır. 

A- EKONOMiK KR1Z 

Türkiye burjuvazisinin ekonomik krizi 1980'lere has bir özellik değildir.Tür

kiye Cumhuriyeti tarihi incelendiğinde, özellikle Menderes Hükümetinin Türkiye'nin 

kapılarını sonuna kadar errperyalist burjuvaziye açmasından bu yana -geçici stabi

lizeler olmasına rağmen- ekonominin sürekli krizde olduğu izlenir.Bu krizlere kar

şın devrtm meşalesini ateşliyecek örgütlü proletaryanın olmaması, burjuvazinin 

Cinrünü günümüze kadar uzatmıştır .Burjuvazi, krizlerini "ordu, poli ve idari neka

nizrnayı" emir kanuta zinciri ile ele geçiren Bonapartlarla çözmeye çalışırken, 

proletarya da kendi tarihini Türkiye'de yapnaktadır.Evet burjuvazi 12 Eylül öncesi 

ekonomik ve politik kriz içindeydi.Fakat ktmi küçük-burjuva örgütlerin "iç savaş

tan" türküler nağmelernelerinin tersine proletarya da, düzinelerce örgüt aracıyla 

bölünmüş, burjuvazinin krizinden çok kendi krizi ile uğraşma.k.taydı.Eğer o, sorum

:)..usu Stalinizm olan bu krizi yaşamasaydı, kuşkusuz Cumhuriyetin kuruluşundan bu 
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yana en büyük kriz olan bu krizi bir devrlltıle çözecek güçteydi.Ancak önderlik krizi şeklinde kendini gös·teren bu krizin yükünü işçi sınıfı ve em:ikçiler Evren' in cenderesi altında iniernekle çekecektirler.!şçi sınıfı daha inlemey~ devam edecektir.Ancak burjuvaziele politik iktidarı düne kadar atırindeki kcmutanlara ve manurlara devretmiştir .Burjuvazi bunu isteyerek yaptıadı, tersine yafllBk zorunda kaldı. Çünkü o, ]{endisinin kofiaşmış sisteminin ancak askeri bir diktatörlükle yeniden 
ayakları üstüne dikilebileceğini biliyordu.Bu yüzden o da direnmeden iktidarı Bonapartizrre teslim etti.Çünkü krizdeki sistem kendi sistemi idi.Askeri diktatör
lüğün yapacağıdakendi yararınadır. 

1980 'lerdeki Türkiye 'nin ekonomik. durumu, kapitalizmin bu sürekli krizinin bir ürünüdür .Giderek derinleşen kriz kendisini şu şekilde göstemıi.ştir: 
l963'de iJk kez kalkınma planı modelinin Türkiye'ye uygulanmasından bu yana 

kişi başına milli gelirin en az yükseldiği yıl, %0,2 ile 1979 da idi.Bu rakam 1977'de % 4,9 iken 1978'de % 3,0 idi.Bu rakamlara göre 1977'den beri brüt milli · gelirde % 5, ı lik diişüş vardır. 1979 'daki bu önemli düşüşe doğru orantılı olarak 
dış ·ticaret açığı da yill{selmiştir.l978'de dış ticaret açığı 2.310.86 Milyon iken bu rakam 1979'da 2.808.23 Milyon'a çıkmıştır. 

Ecevit hükümetinin dı.ş ülkelerde çalışan işçilerin dövizlerinin tahtakaleye 
kaymasıru önlertek amacı ile -ki bu başarılamarnı ştır- uygulad1.ğı özel prim sistemi, Türkiye'ye giriş yapan dövizlerin miktarını 983.10 Milyon (1978) dolardan l979'da 1.694.30 .rvıilyara çıkartnuş isede, tar:ı.nrlaki durgunluk 145 Milyon dolarla devan 
etrn.i.ş·tir .Ecevit hi.lkl.:Lrnetinin girişiminin başarılı olduğu yukardaki büyük rakamlara 
dayanılarak iddia ed.ilebilinir.Ancak gerçekte, başarılı olan uygulanan özel prim sistemi değil, Türkiye 1 nin AJnıan emperyalizmine gönderdiği mevsimlik işçi saya
bileceğ.imiz ucuz iş günü olan 50 binin üzerindeki il ticacıdır .1981 'e kadar Türki""' ye'ye giriş yapan işçi dövizlerindeki artış, bu ilticacıların yemeden Türkiye'ye kendi ailelerine gönderdikleri paralardır. 

Burjuvazi, özel sektörü güçlend.i:r:mek amacı ile devlet sektöründeki yatırJJn
ları durdu:rmı::.ş planlanan rafineler, ağır endüstri 1979 1 da tehir edilmiştir. Türkiye' de satışı en fazla ürünlerden clan ç.i.ırentonun satışın da dani 1978' e oranla 1979'da % 11,0 düşüş o1muştur.L978'e oranla endüstri mallarının üretİminde hemen herı;en hiç artış olmamıştır.% 30-50 arasında çakılı kalan üretinrleki ge
rileyiş en çok çelik,al.inıinyum, bakır, teker, araba, yün ipliği ve tekstili, cam eşyalan., çimento ve halkın temel ihtiyacı olan şeker üretiminde görülmüştür. ÖtE: yarıdan paınU:-ç: ipliği ve ·tekstilinde, ham petrol, gübre, u.ıı, ay çiçeği yağı · retiminde c.:rtış kayded.i1mişt:lr .Endüstri malları üretiminde kriz hakim iken, ya
tırımla.r.·da da büyük bir durgunluk olmuştur. 1978 den 1979 a kadar Türk parasının üç kez devalue edilmesine karşılık devlet yatırım barıkas:!.. kredilerine 4. 64 Milyar TL.den 9.38 Milyar TL.ye çıka:rnu.ştır.Quantite olarak artık gibi görünen bu miktar qualite olarak bir düşüştür.Çünkü Türk parası üç kez değer kaybetmiştir.Hayatın her alııunda hissedilen krizi çözecek güçte olmayan ve emperyalizme göbekten bağ
lı olan burjuvazi, 1979 yılında karşılıksız parayı piyasaya sürerek para dolaş.lllll.
nı da hızlandırdı .Aynı yılın başlarında 118.84 Milyar TL. olan piyasadaki para, 
yıl sonunda 180.31 Milyara çıkartıldı.% yüz bulan enflasyon ayrıca emeğin değerini daha da düşürdü, çalışru1ların sefaleti çekilmez hale geldi. 

içte üretimde ve yatırımlarda gerilene, dış sat.urrla gerilere ile at başa yürüdü.Bu kez burjuvazi dıştan malları ithal etiTek zorunda kaldı .Karşılığı olmayan her ithal malı ise, kendisiyle empeı:yalizme bağ.ımlılığını gittikçe kenetledi. 
Aşağıda vereceğimiz tabelalar bu durum açıkça gösterecektir: 
TABELA I • 

.İTIIAL MALLAF<.I ( 1000 Dolar halinde ) 
Mal Grupları 19 78 
Makina ve dona tım eşyaları 1. 453. 000 
Inşaat makina ı.re aletleri 136. 800 
H an1madde 2. B 76. 600 
Tüketim maLiar:ı. 132.624 

TOPL1lM : 4.599.024 

1979 
1.444.500 

152.200 
3.377.000 

95. 731 
5.069.431 

Kaynak:Türkiye iş Bankası 
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Tüketim mallan ithalindeki düşüş, Türkiye ~çilerinin satın aJ.ına güçle

rinin 1979' da ·daha da düştüğünün bir göstergesidir .öte yandan tabela ayrıca 

1979'daki ithalatın 1978'e oranla 470.407 dolar artış olduğunu göstermektedir. 

Bakalım ithalata karşın ihracatta aynı yıllarda durum nasıl: 

TABETA II. 

iHRACAT MALLARI ( 1000 Dolar halinde ) 1978 

Tarım ürünleri 1.542.764 

Maden ürünleri 124.136 

Sanayii ürünleri · 621.263 

TOPLAM : 2.288.163 

1979 
1.343.632 

132.481 
785.082 

2.261.195 
Kaynak:Devlet istatistik Enstitüsü 

Ankara 

Dikkat edilirse ithalatta yıldan yıla bir a:rtı.ş kaydedilirken ihracatta giderek 

düşüş vardır.Peki ithalatla ihracat arasındaki 2:808.236.000 Milyar dolarlık 

açığı burjuvazi nereden kapatacaktı.Her zamanki gibi, Türkiye burjuvazisi dıştan 

borç para alarak problemi hallet:rreye çalıştı.Böylece ödermesi ertelenen 4.18 Mil

yar dolar borç dışında, 1979'daki dış borçlamıa 14.61 Milyar doları buldu. 

İç üretimdeki düşüş ve dışa borçlanma 1980 yılında da devam etti.Türkiye 

gibi geri kalınış ülkelerde nüfus artışının ( ortalama yılda bir milyon ) baş dön

dürücü bir hızla arttığı göz önüne alınırsa, üretimin azlığı, kapitalistlerin 

emeği alçakça s&nümıe ve harcamaları, kullanım ~eri olmayan malların üretimi 

Türtiye' ye 15 milyar dolara nalolan Kıbrıs çıkartması ve NA'ID' nun bekçiliğini 

yapma gibi Türkiye ekenemisinin kaldıranayacağı yükler bir yandan burjuvazinin 

çıkmazını pekiştirirken, bir yandanda emekçilerin yaşamını çeki.l.Irez hale getir

di.Şinrli bunları kanıtlayan istatistikleri konuştural.ım.önce hala Türkiye'nin 

"yarı-feodal" olduğunu ileri süren küçük-burjuva teorisyenlerini de utandı:ı:ması 

gereken tar:ı.m ve sanayii üretimini gösteren istatistikler 

TABEIA 3. 

TARIM iJRETiMi ( 1000 ton halinde ) 

Mahsul cinsi 1979 1980 

Buğday 16.150 17.300 

Arpa 4.500 5.200 

Çavdar 620 600 

Yulaf 200 190 

Mercimek 185 235 

Fıstık 20 lO 

Şeker Pancarı 8.800 9.500 

Kuru Uzüın 63 65 

Portakal 660 680 

Taze çay 555 570 

Zeytin 410 1.100 

Patates 2.950 3.260 

Çekirdeksiz Pamuk 450 460 

Tütün 228 250 

Ayçiçeği Çekirdeği 550 600 

Kabuk1 u Fındık 530 245 

Kaynak:Muhte1if 

İstatistik incelendiğinde bazı ürünlerin üretiminde hafif bir artış varken, ba

zılarında da düşüş vardır .Ancak tümünde artış kaydedilıniş olsa dahi, cüzi olan 

bu artış yine de tarım ülkesi olarak bilinen Türkiye için bir gerilem=di.r .Çi.inkü 

daha önce de belirttiğimiz gibi, kayd edilen artış (bazı mahsüllerde) nüfus ar

tışını karşılıyabilecek durunda değildir.Bu da ülkede fakir halkın büyük sıkıntı

lar çekmesine yol açmıştır.Arz-talep kanunu gereği ürünlerin azlığı fiyat artış-
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larını kamçılarruştır .Buna birde 1980' lerdeki % 90 lık enflasyon eklenmişk.en, ücretler yükseltilmemiştir.Tarım ürünleri üretimi halkın ihtiyacını o denli karşılaı"Ttaz olınuşturki, burjuvazi dışardanl980 'de 65.131 ton şeker ve 107.577 ton yemeklik yağ ithal etmiştir .Ama üretinrleki gerilane yanlıs tarım alanında olmamıştır. Bu azalına sanayii ürünlerinde daha fazla olınuştur.Aşağıdaki tabela bu gerçeği bize gösterecektir: 

TABELA 4. 

SANAYii ÜRÜNLERi ( eğer başka türlü gösterilmemişse ton olarak ) 

Sanayii Dalları 

Linyit KÖ11JÜrÜ 
Taş Kömürü 
Ham PetroJ 
Krom Madeni 
Ham Bakır 
Aliminyum 
Elektrik Enerjisi (Kilowat) 
Taze Et 
Hayvan Yemi 
Şeker 

Sigara 
Pamuk ipliği 
Pamuktan Kumaş ( 1000 metre) 
Yün ipliği 
Yün Kumaş (1000 metre) 
El Yapma Halı (metrekare) 
Makina Halısı (metrekare) 
Ayakkabı (çift) 
İnşaat Tahtası (metreküp) 
Suııta (metreküp) 
Kağıt 
Araba ve Traktör Tekeri (mil.ta) 
Nitrojenli Gübre 
Fosfat Gübre 
Karışık Gübre 
Tuz 
.Benz_ın 

Yakıt Yağı 
Disel Yağı 
Çimento 
Kömür 
Tuğla 

Ham Demir 
işleme Bakır 
illiminyum 
Demirl.i Krom 
Elektrik Bakırı 
El.ektrik Notoru ı tane) 
Ampül (tane) 
Televizyon (tane) 
Traktör (tane) 
Otobüs ve Minübüs (tane) 
Kamyon 
Araba 

Ocak 1979 Ağustos 1980 

6.429.600 7.655.200 
2.809.600 2.365.200 
1.931.500 1.543.800 

124.900 101. 500 
79.500 5 7. 500 
42.800 83.000 

15.047.900 15.241.400 
44.400 28.800 

172. 700 186. 700 
261.300 271. 800 

49.253 33.326 
30.269 27.364 

132.214 113. 700 
2.364 2.118 
4. 479 3. 078 

51.3 79 50.350 
82.562 63.613 

1.908.000 1.584.000 
212.300 173.200 

9.600 5.200 
58.445 56.246 
1. 76 1. 97 

1.100.000 1. 271.000 
1.117.500 1.072.200 

156.600 146.500 
173.100 75.100 

1.222.300 1. 312.200 
2.640.500 2.859.300 
1.544. 700 2.064.500 
9. 745. 700 8.252.300 
1.386.000 1.155.100 

24.287.000 22.248.000 
1. 319.400 1.112.200 

13.225.000 10.844.000 
21.205.000 20.634.000 
22.120.000 24.382.000 

4.125.000 7.116. 000 
453.383 297.447 

20.530.000 9.104.000 
265.200 183. 700 

8.403 7.483 
4.297 2.399 

29.348 20.017 
9.502 3.227 

Kaynak:Sanayii ve Teknoloji 
Bakanı-Ankara 
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Tabela 1980 yılında, 1979 a nazaran üretİrnde artışın hemen hemen hiç olmadığını 
göstennektedir. Tersine her dalda büyük bir düşüş vardır. Ucretlerin dondw:ulroası 
ve yüksek orandaki enflasyon emekçilerin kendi ayaklarına ayakkabı, evlerine et 
dahi alamamalarına neden olmuştur.Dikkat edilirse özellikle et, tuz ve ayakkabı 
üretiminde büyük bir düşüş vardır .Bu düşüşün esas sebebi, iç pazar tıkanıklığıdır. 
Emeğin değeri düşünce ve ücretler enflasyonla dengeleştirilıniyince, mutlak ço(jun
luğu oluşturan emekçiler ayaklarına ayakkabı alamamışlar, tencerelerinde pişen 
bir parça ete hasret bırakılmışlardır. 

Dünya krizinin ,bir parçası olarak kendisini Türkiye' de gösteren derin krizi 
gidermek için, burjuvazi 1980'de de ithale ağırlık ver.miştir.Burjuvazi karşılı
ğı ülke içinde üretilıneyen bu malları i thal et::nekle doğan her çocuğun sırtındaki 
borcu bir kat daha arttırrnıştır.Aşağıdaki tabela bir yandan 1979-1980 ithalat 
ihracat arasındaki uçurumu gösterirken, bir yandanda dışa bağımlılığın yıldan 
yıla arttığını açıkça göstermektedir. 

TABElA 5 

iTHALAT ( milyon Dolar olarak ) 

Mal Çeşidi 

Merinos Yünü 
Ham Petrol 
Yemeklik Zeytin Yağı ve Yağ 
Pet:r;ol tfrünleri 
Kimyasal Gübre 
Tekstil Malları 
Cam ve Keramik 
Demir ve çelik 
Makinalar 
Elektrik Malzemeleri 
Araba 
Karşılıksız Mal 

TABELA 6 

iHRACAT 

Mal Cinsi 

TOPLAM 

( milyon Dolar olarak ) 

Tarım Urünleri 
bundan 
Buğday 

Tütün 
iş1enmemiş Pamuk 
Meyva ve Sebze 
Hayvan ve Urünleri 
Hammadde 
Yiyecek Maddeleri 
Tekstil Malları 
Cam ve Keramik 
Elektrik Malzemeleri 
Demir Çelik 
Araba 

TOPLAM 

Ocak 1979 Ağustos 1980 

12.83 12.44 
456.16 776.20 

38.62 72.62 
410. 76 490. 77 
243.16 207.21 

29.19 46.53 
15. Ol 23.11 

213.21 259.89 
551.93 508. 73 
133.28 170.27 
161.67 137. 89 

98.44 51.89 

3.005.26 3.591.53 

Ocak 1979 Ağustos 1980 

845.23 895.00 

76. 79 23.93 
156.28 182.02 
191.33 195.27 
317.53 370. o 7 

27.22 35.71 
98. 74 115. Ol 
92.09 101.32 

315.35 303.61 
24.37 23.37 
1. 85 6.18 

21.03 20.69 
16.14 33.82 

1.487.07 1.577.48 

Kaynak :Devlet Planlama Teşkilatı(DPT)Ankara 
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Ülke erreğini yağmalayan burjuvazi, her zaman ki gibi, bu kezde dış sermayeye avuç 
açna yolunu seçti .Başta olan Demirel hükürreti emekçiler için "kerrer sıkma" bur
juvazi için "sömürüye hazırlarına" programı hazırladı.24 Ocak 1980'de hazırlanan 
ve deneneye konan bu programla Turgut özal Haziran 1980' de IMF (Uluslararası Pa
ra Fonu} ile masaya oturdu.IMF ile üç yıllık süre için geçerli olan antlaşmaya 
göre : 
a)Yatırım muameleleri liberalleştirileoek, 
b)Devletin ekonomiye müdahalesi kaldırılacak, 
c)Devlet sektöründeki kararlar dezentralizeedilecek, 
d)Serbest pazara ağırlık verilecek, Türk parasının değeri düşürülecek, 
e)Devlet sektöründeki yatırımlar önemli ölçüde kaldırılacak, devlet tarafından 
üretilen malların fiatları serbest bırakılacak, 
f)!hracat kolaylaştırılacak ve yerli-yabancı firmaların petrol ararnaları basit
leştirilecek, 
h) Kamu sektörü için sert tasarruf 1 tedbirleri alınacak, 
g}ücret artışları dondurulacak. · 
IMF ile yapılan yukardaki antlaşma bir bütün olarak ele alındığında, Türkiye'deki 
tekelleşme sürecinin hızlandırılması ve emekçilerin sırtına krizin yüklenmesi 
için gereken ekonomik tedbirlerin alındığı kolayca anlaşılmaktadır. 

Güdülen bu ekonomik politika 1980 yılının ilk on ayında, sadece !stanbul 'da 
14.58 Milyar liralık 457.432 kredi protestolarına yol açmıştır.Bu kredilerini 
ödeyerreyen ve bankalardaki dosyalarına bir kötü puan daha eklenen kesim belliki 
orta kesim:lir, toplumun bakkal, kırtasiyeci, küçük üretim kesimidir .Bunların 
iflası tekelleşmenin hızlandığının birer kanıtıdır .Ayni şekilde IMF ile yapılan 
Stand-By antıaşması kamu kesiminde çalışanların işsiz kalmasınıda beraberinde 
geti:rmektedir. 

Burjuvazi bir yandan emperyalizmin emirlerine kölece boyun, eğerken, öte 
ya..'1dan onlara avuç açmaya devarn etmiştir .Bu dilerımede enperyalizm Türkiye emek
çilerine çok pahalıya mal olan şartlar altında Türkiye burjuvazisine gereken 
yardımı yapmıştır.Bu el uzatma ve elaçma şu şekilde olmuştur : 

I. önceki öderre zamanı gelen kredileri öderreden yeni krediler almak : 

1980 yılında OECD ile yapılan uzun müzakereler sonunda 1.16 Milyar dolarlık 
kredi antıaşması yapılmıştır.Kasım 1980'e kadar 1979'da yapılan antlaşmadan 
719.1 Milyon dolar Türkiye'ye ödenirken, 1980'ninkinden 301.1 Milyon dolar öden
miştir .Dünya bankası ile yapılan sözleşmedende 341 milyon dolar ödenmiştir .Ayrı
ca Suudi Arabistan' la 250 milyon dolarlık kredi antıaşması yapılınıştır .Bunların 
dışında 17 OECD ülkesi ile yapılan ve devlet kefaleti ile alınan borçlardan 1. 13 
milyar borç ertelenmiştir.Tehir edilen borç miktarı 1980'de 3.3 milyar'dır.Bu 
borç 197 8-1979' da ödemnesi gereken borçtu.Bu dernektir ki, Türki ye' nin dışa bor
cu kat:I!Erleşmiştir. üretimin gerilanesi, ihracatın artmaması ve i thalatın artma
sıda göz önüne alınırsa, krizin derinliği hakkında sıhhatli bir kanı ya vannak 
hiçte zor olmayaoructır.Dış borçlar 1980 yılında toplam 18 milyarı böylece bul~ 
muştur. 

2. Stand-By antıaşması gereği, hükümet ve burjuvazi, Türkiye emekçilerinin sömü
rülınesi için gerekli tüm bürokratik engelleri kaldıı:m.ıştır. 

IMF ayrıca Türkiye'd~ki Kamu !ktisadi Teşekkülleri'nin (KİT} özel sektöre 
devredilınesini Demirel hükürretinden istemişti .Bu özel sektöre devretirenin ger
çekleşmesi için kanuni önlemler daha alınmadan 24.1.1980 'de hazırlanan "Yaban
cı fiı:naların Türkiye'de yatırım yapnalarını kolaylaştınna programı" gereğince 
Türkiye'ye dış kapital akını başlamıştır.Ancak bu kapital daha fazla kapitali 
yurt dışına taşıyacak bir kapitaldir.Ocak-Eylül 1980 arasında ll yabancı tekel 
Türkiye'de 17.59 milyar TL. lik ek yatırım yapnıştır.Ancak rrotor ve araba sana
yiinde yapılan bu yatırımlar Türkiye gibi petrol dilenen ülkelerin bunalımını 
dahada arttıracaktır.Varolan yaralara melhem yerine mikrop olacaktır.Bunun dışın
da Ekim 1980'e kadar 412 yabancı işletneye 155.80 milyar TL.lik yatırım yapma 
izni verilıniştir.Bu rakarn 1979'da 365 yabancı fi:ı:nıa için 70.84 milyar TL.lik idi. 

Türkiye'de sanayii üretimi % 30-50 dallara göre yapılırken tabela 3-4 de 
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görüldüğü gibi tar:un ürünlerinde de gerilerre alınuştur. "Yardım gibi gösterilen 
krediler rrruamele masrafları ile birlikte Türkiye 'ye % SO faize mal olmaktadır." 

Yukarda kısa hatları ile verdiğimiz Türkiye eko:rıc:misinin tablosu Türkiye' nin 
büyük bir krizin içinde olduğunu açıkça göste~tedir.Bu kriz elbett~(i burjuva
zinin krizidir.Burjuvazi ne yaparsa yapsın E'fll.>&Yalizmin pazarlarındanbir kesi
ndni Türkiye'ye ver.mediği müddetçe çözebilecek güçte değildir.Alınan önlernl~ 
krizi çözrreden öte, krize karşı patlıyabilecek toplumsal muhalefeti önlertek için
dir.Evren darbesi emekçi kitleler üzerinde demoklesin kılıcı görevini yapacaktır. 
KRİZ! Al'O\K PROIEI'ARYA ÖNL!YEBİLECEK GÜÇTEDİR. '.roPLUMUN YARALARINI DİNDİRECEK TEK 
'IOPLUMSAL GÜÇ İŞÇ! SINIFINDADIR.O, SUREKL! SOSYALİST DEVRİMLE BU KR!ZLERİN VE 
ACIL..2\RIN HESABINI BİR GÜN Ml1ITAKA SORACAKTIR, 

B, 12 EYLtiLE DOGRU BURJUVAZiNİN POLiTiK KRİZi 

Eğer proletarya henüz Fransa'yı 
idare edemiyorduysa, burjuvazi de 
artik onu yönetemiyordu. 

ENGELS 

Gerek faşizmin ve gerekse Bonapartist rejimlerin iktidara gelneleri için 
yanlız ekonomik krizler ön şart değildirler.Kapitalizmin krizi süreklidir.Birer 
kitle hareketleri olarak doğan ve örgütlü kitle hareketleri olarak toplumun 
tüm katmanlarında örgütlenerek ad:un adım iktidarı ele geçiren ve bu süre içinde 
kendi ordusunu ve koruyucu güçlerini hazırlayan programlı faşist hareketlerde ol
duğu gibi, yukardan programs ız olaral< gelen ve çoğu kez kitle desteği olmayan 
veya sonradan destf'..k olınaya çalışan kitleden kopuk bonapartist darbelerde burju
vazinin politik temsilcilerinin politik krizi zorunludur.Ekonamik krize paralel 
olarak politik krizde derinleşir ve sonunda krizi devrimle çözecek örgütlü prole
tarya olmayınca, burjuvazi askeri darbelerle krizi çözrreye daha doğrusu bastı.nna
ya çalışır ( Faşizm için geçerli olroarnak şartı ile ) 12 Eylül öncesi Türkiye 
burjuvazisinin durumu böyleydi.O, atıatabilecek dururırla değildi, çünkü kendisi 
bu krizin girdabında idi. 

12 Mart darbesi kuşkusuz sağ bonapartist bir darbeydi.Bu darbe sola karşı 
ağır bir cendere gibi çalışırken, sağa pek dokunmadı. Tersine sağı güçlendirdi. 
Kitlelerin sempatisini kazanmalarına rağnen dönemin en aktif küçük-burjuva hare
ketleri alternatif değildiler.Bu sempatileri doğru bir yolda kanalize edebilecek 
kanünist bir parti olmayınca, yiğitçe çarpışan çoğu gençler Erimlerin, Melenlerin 
darağaçlarında can verdiler, zindanlarda çürüdüler. 

örgütlü ve çalışanları bağrında toplayan işçi sınıfı örgütü olmayınca, 
12 Mart darbesinden sonra kitleler süratle CHP'ye kaydılar.l4.10.1973 seçimlerin
de alP'nin güçlü bir parti olarak çıkmasının ayrıca nedeni, Ecevit' in büyük bir 
şarlatınlıkla seçimlerde küçük-burjuva Stalinist hareketlerin programına benzer 
bir programla kitlelere seslerımesi idi."Halk iktidarı" gibi tüm Stalinist hare
ketlerin baş sloganı olan bu slogan Ecevit' in seçimlerdeki en çoşku toplayan slo
ganı idi.Türkiye halkları gerçekten 12 Mart diktatörlüğünden bıkmıştı.Açlığın 
giderilmesi yanında kitlelerin çalışanlardan yana bir iktidarın kurulması özlemr 
leri büyüktü. öte yandan çoğu küçük-burjuvaların total i ter bir sistem::len yana de
ğişiklik rüyaları 12 Martla kamçılanmıştı.Bir yandan MHP kişiliğinde faşist sağ 
güçlenirken, bir yandan da tarihi şans CHP'nin kişiliğide sola kaşmıştı.CHP 1973 
seçimlerinde 1949' dan bu yana ilk kez parlerrento aritınetiğini kendi hesabına de
ğiştirebilroişti .Bunda elbette Stalinist solun bir kesiminin {TKP) ilkesizce bur
juvazi kontesuna propaganda yapmasının önemide büyüktü.Oylar genellikle çalışan
lardan ve ezilen köylülerden geliyordu.Ecevit a}( güvercindi, kısa bir süre sonra 
kitlelerin ümidini kıracak, ak "umut" güvercindi. 

Kemalistlerin Kemali olan Ecevit 25.1.1974'de Kemalizme kan kusan şeriatçı 
MSP ile koalisyon hükümeti kurarak başa geçti.Keroalizm ile şeriatçılık arasında 
kurulan bu"tarihi karpranis"pek uzun sü..ı::nedi.Altı ay kadar sonra dağıldı ve yeri
ne 21.7.1974'de Sadi Innak (CGP) kuruldu.Bu hükümette 17.11.1974'de güven oyu 
alamıyınca ·tarihe karıştı.Türkiye halkları böylece tarihinde ilk kez değişiklik-
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leri rekorunu kır.ma yarışlarını parlemento harasında seyretme şerefine nail olu
yordu. 

Innak hükümeti yerine 31. 3. 19 75 'de AP, MSP, :rv"'rlP, CGP koalisyonu ile Demirel 
önderliğinde kuruldu.Faşi~ Türkiye'deki temsilcisi ve önderi Türkeş bu hükü
mette baş~an yardımcılığını alarak Demirel hazretlerinin yanına oturdu.Birinci 
Milliyetçi Cephe (M::) hükümeti şeklinde adlandırılan bu dönem, Türkiye işçi 
sınıfı ve ezilenleri için büyük baskının olduğu ve terrörün bizzat devlet kanalı 
ile çalışanlara ve önderleri devrimcilere uygulandığı dönemdi.Bu dönenrle, AP'nin 
koltuğuna sığınan MHP devlet orgru1larının çeşitli alanlarında hatta MİT içinde 
dahi örgütlenmeye başlamıştır.Bizzat devlet emniyet güçleri desteğinde devrimci
lere ve grevci işçilere terrör estirerek çoğu radikal kesimi provakasyona geti
rerek zamansız ve yanlış metotla silaha sarılmalarına neden olmuştur.Buna karşı 
yanlış bir politika ve taktikle de olsa savunmaya geçen devrimci güçlerin birey
ci terör hareketlerine girmesi ve çoğu kez yenilgiy~ uğraması, küçük-burjuvaziyi 
MHP'ye kaydırırken proletaryanın ümidini de kır.mıştır. 

Ekonomik ve parlanenter krizierin yanı sıra, terör de giderek tehlikeli ve 
sokaktaki insruu tedirgin edecek boyutlar alınaya başlamıştı.Devlet orgruüarına 
sızan .MHP adeta insan kıyımına başlamıştı.Devlet dairelerinde güya "tarafsız 
görev" ya:prakla yükümlü memurlar kendilerine -ayrı düşündükleri için- MHP saldı
rılarından korumak için gittikçe örgütleniyorlardı.MHP giderek öyle güçleniyor
larili ki AP içersinde dahi huzursuzluklar başlamıştı .AP' li bakanlar koalisyon 
ortağına karşı raporlar hazırlayıp Demirel' e sunarken, Kamuran İnan ise Demirel' e 
karşı parti içi iktidara oynuyordu.Sağ gençlik radikal çözüm aradığından artık 
Demirel'den tatmin olmuyordu.Şehirlerde ülkü Ocakları dernekleri ile AP gençlik 
teşkilatları olan "Hür Gençlik" yanyana bayrak dalgalandırıyorlardı, ayrı renkte 
ama aynı mayadan bayrakları~ 

Çıkınaza giren ekonomik krize paralel olarak toplumun tüm kesimleri sisteme 
karşı kendi metotlarıyla baş kaldır.maya devam ettiler.Burjuvazinin politik t~ 
silciliğinin merkezi olan Pariementoda ayrı telden başkaldırmayı hızlandırdılar. 
Burjuvazinin çeşitli kesimlerini temsil eden parlernenterler arası horoz döğüşü 
kesintisiz varlığını sürdürdü.İktidar kavgasından gözleri dönen partiler artan 
enflasyona, pahalılığa, teröre, memur kıyınu.na vs. karşı etkin hiç bir önlem 
alamıyorlardı.Günümüz burjuvazisi bu tür krizleri ciddi bir şekilde çözebilecek 
güçte ayrıca değildirlerde.Dernirel kanadı daha fazla batıya yanaşmaktan ve lokrnan 
hekim olarak onları görürken Erbakan "Böyük ve sanayileşmiş Türki ye' yi inşa 
etmenin" tılsımını ":t.m:ını" şahlandır.ma da ve İslam ülkeleri ile sıkı iş birliği
ni kurmada buluyordu.Onun için Denti.rel "renksiz" Ecevit ise "materyalist" idi. 
MHP için önemli olan iktidarda kalıp devlet organlarına sızmak, ve toplumsal 
teröre hazırlanmaktı.Bu şekilde açlık, işsizlik, ev sorunu, ilaç kıtlığı vs.ar
tarken, burjuvazide ülke gelirlerini talan etti.Kitlelerin sabrı ise -eğer tuta
nacak dalı olsaydı- taşmışa hazır durumda bekliyordu. 

Bu arada 1975 'de Anayasa Mahkemesi "Devlet Güvenlik Mahkemelerini" anayasa
ya aykırı ilan ederek Demirel hi.ikümetine ll. 10 • 19 76 'ya kadar "değişiklik yapma" 
süresi verdi.Türkiye işçi sınıfının ve müttefiklerinin örnek bir şekilde kamuoyu 
yaratınası ve savaşımı sonunda CHP parlernento oyunlarını kullanarak kitlelerin 
istekleri paralelenide hareket etti.Devlet Güvenlik Mahkemelerine karşı verilen 
arnansız bir kavga sonunda Demirel hükümeti CHP'nin parlemento içi engellemeleri 
ile başa çıkarnadı ve böylece bu yüzlerce devrimcinin günahını cmuzunda taşıyan 
mahkerneler iptal edUmiş oldu.Bu tarihten sonra Demirel' in Anayasayı. değiştirrre 
çabaları daha da arttı. 

I.M:: hükümetini 5.6.1977'de yapılan seçimler devirdi.Bu seçimde sol, büyük 
bir çoğunlukla ve iJJ::esiz olarak GIP' yi destekledi. CHP 'nin oy ları 73 seçimlerin
kinden daha fazla artarak 3.570.583 (1973) ten 6.136.171 milyona çıkardı.Millet
v~<ili sayısı böylece l85'den 213'e çıkıyordu.Ecevit'in bu büyük başarısını 
aynı zamanda Türkiye'ye 15 milyar dolara mal olan ve devlet kasasını "70 sente 
muhtaç eden"(Dewirel) 1974 Kıbrısişgalide neden oldu.Ecevit, içerde tıpkı Ata
türk gibi Kürdistan halkına zulüm ederken onu zincire vururken, Kıbrıs işgali 
ile ikinci bir Atatürk olınayı tasarlıyordu.var olan milliyetçiliğ.i ve ırkçılığı 
katmerleştirrnekten öte bir şeye yararnayan bu çıkartma Ecevit'i ayrıca batıya 
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dilendirdi. Şu anda Ecevit yeni bir Arayış içindedir .Çünkü "Kanalist Evren" bu 

olanağı onun eliırlen kopardı .Eh arayan ya belasını bulur, ya da rrevlasını. 

Ecevit bu seçimlerdenzaferle çıkarken, Demirel 'de Erbakan ve Bozbeyli 'yi 

·yenerek seçim güreşlerinde ikinci oldu. 73 seçimlerinde AP'nin milletvekili sa

yısı 149 dan 189 a çıktı.Buna karşılık MSP'ninki 48 den 24 e, DP'ninki 45 den 

1 e düştü.Bu iki sağ partinin oyları bu seçimde AP ve MHP'ye kaydı.MHP milletve

kili sayısını 3(73) ten 16 ya çıkardı.Bu MHP için 951.544 oy demekti.Bu arada 

Feyzioğlu'da dersini yeterince aldı.Onun parlementodaki gücü de 13 den.3 e düştü. 

Kısacası seçimler incelenirse, MHP dışındaki küçük partilerin oy ları OIP 1 AP ve 

MHP ye kaydı.Bu kitlelerin tek bir parti iktidarı aracı ile rahat bir nefes alına 

arzularının bir ifadesi idi.Çünkü herkes güçsüz hükümetlerden bıkmıştı.5 kişinin 

ölümüne ve 45 kişinin yaralanmasına sebep olan bu seçimler OIP 'nin parle:rentoda 

en güçlü parti olarak kalmasını beraberinde getirdi .Ancak hiç bir parti de tek 

başına iktidar olanu.yordu.Yani yeni bir koalisyonlar dönemi başka bir deyişle 

güçsüz hükümetler dönemi yeniden başlamış oluyordu. 
Anayasa gereği CUnhurbaşkanı Korütürk en gü~lü partinin lideri olan Ecevit 'e 

hükümet kunna görevini verdi.Ecevit tam burjuvaziye yakışır bir program hazırla

masına rağmen 21.6.1977'de kurduğu hükümet 3. 7.1977'de güven oyu alanuyarak düş

tü .Bunun yerine bundan 18 gün sonra DEmirel yeniden at oynatmaya başladı ve 

21.7 .1977'de 1\P, MSP, MHP koalisyon hükümetini kurdu. tkinci Milliyetçi Cephe 

diye bilinen bu hükümet döneminde de ülke problemleri arttı .AP içersinde hem hu

zursuz ve hen de artık değerden yeterince pay almak. isteyen milletvekillerini 

dıp satın alarak hükümeti düşünnek için gereken çabayı sarf etti.Ecevit AP'den 

ll milletvekilini satın aldıktan sonra 31.12.1977 de güvensizlik oyu verilerek 

hükümet düşürüldü.Bu, elbette Demirel' in çok zoruna gidiyordu ve o, intikamını 

almak için zamanını bekliye duruken Ecevit CGI?, ll' ler, bağımsızlar, DP ile koa

lisyon hükümetini kurdu.Hükümet ortaklığına katılan asalakları tatmin etmek için 

Ecevit bakan sayılarını 26 dan 35 e çıkardı .Ancak buna rağmen parleroonto ari~ 

tiği ciddiyetini korumaya devam etti. 
Bu hükümet içinde Ecevit kitlelerin ihtiyaçlarını göz önüne almayan daha 

ziyade burjuvazinin desteğini sağlanayı amaçlayan bir program hazırladı .Onun için 

işçilerin desteği alımuştı .Bundan sonra önemli olan burjuvazinin desteğini almak

tı .Bu nedenlede "bakın ben Demirel' in ileri sürdüğü gibi hiçte kanünist değilim 1 

esas sizin çıkarlarınızı savunacak benim" tipinden bir prograrnı burjuvaziye sun

du.Bu dönemde kısa sürede olsa, Eczacıbaşıarın desteğini alarak, artık devrimci

lerle faşistleri bir kefeye koyma küstahlığını gösterdi.CHP ideal burjuva olduğu

nu toplumun tüm katnıa:nlarına ispat etmek ~için elinden geleni yaptı.MHP kan akı

tırken,Ecevit demokrasi gülünü fırlatmaya çılışıyordu.o, MHP'yi tün belgeler 

olmasına, yer altı tünelleri bulurmasına rağmen yasaklamadı, ama faşizı:re karşı 

idi.Tüm; devrimcilerin ( devrimci marksistler hariç ) oylarını ve desteğini alır

ken nerdeyse işçilerin ümidi iken sennaye için en uygun programı hazırladı,ama 

"hakça bir düzen _ku.nnak" istiyordu. "Halk iktidarını kuracakken, iktidara geldi

ğinde faşizmden hesap soracakken" 1 Mayıs bayramlarını yasakladı.Böylece tarih, 

genç Türkiye işçi sınıfına sosyal demokrasinin ihanetlerinden birini daha yaşa

tıyordu. 
Ecevit KİT' leri güçlendil:me gibi bazı girişimlerde bulunduysa da krizi 

önliyenedi .Onun döneminde de zamlar, pahalılık, MHP terörü devan etti. Benzin ve 

hanmadde, gaz sıkıntısı, ezilenleri "illalah" ettirdi.Her ne kadar terör gerile

diyse Aralık 1978'de patlak veren ve MHP tarafından hazırlanan Maraş Katliamı 

bu düşüşü ters yönde etkiledi. Resmi verilere göre "lll ölü ve 200 yaralı" veren 

bu olaylar Ecevit' in prestijini Kürtler ve devrimci işçiler yanında sıfıra indir

di. Ecevit MHP üzerine gideceğine onun içişleri Bakanı General özaydınlı bu ola

yın yükünü azınlıkta olan alevi kürtlere yükledi.Hükümet, terörün kaynağı ve 

katliamın sorumlusu olan MHP'yi kapatma yerine 13 Kürdistan şehrinde 26.12.1978 

de sıkıyönetim ilan etti.Eoevit'e oy verenlerin acıları dinneden ilan edilen ve 

kuşkusuz Kürtleri ve devrimcileri hedef alan sıkıyönetim, Ecevit'e kitlelere özgü 

bir ders ve.nneyi zorunlu kıldı.Böylece 14.10.1979 kısmi Senato ve ölen pariemen

terler için yapılan seçimlerde Ecevit işçi sınıfından ve devrimcilerden gerekli 
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tokatı ensesinden yiyerek seçimlerde tek bir milletvekili dahi almadı.Bu beklen~ 
medik yenilgi, parlemento aritmetiğini kıı:nuzı bölgeye düşürdü.Ardından Demirel 
intikam alıp CllP' den üç milletvekili satın alınca Ecevit' in iktidarı tarihe karış
tı .Ancak kitleler onu yeterince tanıdılar ve ihanetini unutmayacaklar .Etme bulma: 

Demirel iktidarı 8.11.1979'da alır almaz, ilk işi 67 vilayetten 56'sının va
lisini ve 44' nün polis şefini değiştirerek yerlerine kendi rengine göre adanları 
yerleştinmek oldu.l979'un Aralığında Türkeş'li1 50 kadar silahlı mi1itanı Gümr 
rük ve Tekel Bakanlığını basarak Ecevit dönani memurları dayaktan geçirdiler .Bu 
sırada "bakanlık kcmünistlere mezar olacak" diye bağırdılar.Demirel azınlık hü
kümeti döneminde, ki bu hükümet MSP ve MHP tarafından destekleniyordu, 1717 öğ
retmen işinden olurken 2439 l<işide Ankara'da Maraş Katliamııu protesto ettikleri 
için yakalandılar .[)anirel bu dönande Menderes' in yolunda olduğunu her alanda 
kanıtladı. 

ETKO, T!T gibi faşist örgütler caddeleri kan gölüne çevirdi.Katillerin teki 
dahi bulunmadı. Yakalananlar ise, çok karanlık bir şekilde hapishanelerden kaçı
rılıyorlardı. "Son beş yıldaki ölü sayısıl923 kurtuluş savaşı sırasında verilen 
ölü sayısından daha fazla idi.l923'de 500 ölü ve 14 bin yaralı verilirken, son 
beş yılda 5700 ölü ve 18 bin yaralı veriliyordu" .Caddedeki terrör o kadar ileri 
gitnıiştiki Stuttgarter Zeitung 29.6.1980 sayısında "Dün kahve vardı bugün kela
şinkof" başlığını atıyordu. 

Peşpeş(~ değişen hükümetler, pariementer ve bakanların ticareti, devlet dai
relerinde .:üabildiğine rüşvet,polisin parçalannışlığı, halktaki tedirginlik, % 
yüzü bulan enflasyon, devlet tarafından güdüler terrör kitlelerin huzurunu tama
men kaçımııştı.Parlanentodan ümidini kesen halk,artık değişiklik istiyordu.Böy
le bir ortamı bilinçli olarak bekleyen "askeriyenin sabrı artık taşmıştı" .özün
deTürkiye'niıı kaynaklarından biri olan bu asalak ordunun kendisi 20 vilayette 
iktidarda idi.Ama onlarda "huzuru"sağlıyamıyorlardı daha doğrusu sağlamak is
taniyorlardı.Tersine kontr-gerilla ve jandarmanın baskısı ile halk provake edi
liyordu.Güdülecek ekonomik politikaya karşı kitleleri tamamen silahsız bırakmak 
için ordu, zamanını bekliyordu. 

Böylece ordu ilk kez l.Ocak.l980'de Demirel hükümetinin yılbaşını "kutlayan 
bir mesaj" yayınladı !Bu mesajda yeni yıla en iyi şekilde başlamanın anahtarı be
lirtiliyordu.Buna göre "bölücülük, teröre karşı kenıa.lizmin hakiın kılımıası için 
parlemento birliğe çağırılıyordu" .Bu çağrı darbe hazırlıklarının ilk işareti 
idi.Hatırlandığı gibi 1972'den evvelde ordu bu tür ikazda bulunrnuştu.Ancak bu 
ikaz, gelecekteki darbeyi haklı göstermek içm "gerekli" bir ikazdı. 

Bundan sonra batı maymuncuğu Ecevit DEmirel 'e "büyük milli koalisyon" çağ
rılarını sıklaştırarak sık sık "latin Amerika tipi bir faşizmden" dem vurdu. 
Ancak kendisi bu gelecek faşi~ önlemenin ilacını faşizmin destekleyicisi AP 
ile koalisyon kunna.kta buluyordu. Bu istek aynı zamanda sermayenin ve Emperya
lizminde isteği idi.Fakat onlarda önceden böyle bir koalisyonun oluşmasının olanak
sızlığının bilincinde idiler.Tek çare "ordu"zihniyetini haklı çıkannak için bu 
boşuna çağrı ve isteklerin dile getirilmesi propagandist açıdan gerekli görüldü
ğünden, her şeye rağmen koalisyon çağrıları yineleniyordu. 

Fakat Demirel bunların hiç birini takmadan işçi sınıfının üzerine gitmeye 
ve MHP'yi şahlarıdırmaya devam etti.Devlet organlarına yeterince yerleştirilet1 
MHP'liler artık fabrikalara da hakim olmalıydılar.Bu nedenle fabrikalardaki aktif 
işçiler tek tek atılıyor yerlerine MHP faşistleri alınıyordu.Bu türden bir deneme
ye karşı ıl0cakl980'de !zmir Tariş işçileri direnişe geçtiler.Demirel, 10 bin ka
dar silahlı askerleri .tank ve helikopterlerin desteğinde haklı direnişe geçeı1 iş
çilerin üstüne gönderdi .Bu saldırıda MHP' li faşistler"devlete yardım" ederek 
işçilere saldırıyordu.Sonunda direnen işçiler yenildiler, ancak bu yenilgi, Tür
kiye işçi sınıfı tarihine "Tariş olayını" kanla yazan bir yenilgi idi. 

Demirel azınlık hükümeti bir yandan enflasyonu % yüzÜ!1 üstüne çıkarırken, 
bir yandanda her alanda işçisınıfı üzerine gitmeye devam etti.l Mayıs'a iki gün 
kala 29.Nisan.l980'de tüm Türkiye çapında 1 Mayıs işçi bayramı yasaklandı.Buna 
karşı gelen 800 kadar öğrenci Ankara'da jandarma tarafından üniversiteye tıkıldı. 
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Ne yazıkki 1 Mayıs'ta Abdullah Baştürk sınıf sendikacılığına yakışmayan bir tavır 
takındı.Her gün 10 kişi siyasi terörün kurbanı olarak can veriyordu.öte yondan 
burjuva· politikası için hassas olan cumhurbaşkanı seçimleride halledilınemişti. 
6 Nisan 1980'de görev süresi biten Korutürk'ün yerine bir başka "çayırda buldum 
seni'' türküsü bir türlü çalınanuyordu.Gazete sütunları hergün cumhurbaşkanı seçim
lerinin bibnem kaçıncı turundan bahsediyordu.Ulkenin dört bucağı çözüm bekleyen 
problemlerle dolu iken kitleler parlementodaki saklambaç oyunlarından bıkrnıştı 
artık.Bu krize bir çözüm bulunmalıydı.Sonunda emperyalizm çayırda Evreni buldu. 
12 Eylül 1980'de Evren bu tüyü dökü~ş beygirlerle dolu Engels'in bahsettiği 
"Parlemanto ahırını" bir depilde (tekıneyle) dağıttı.Gerçi Evren daha di.nçtir 
ama o da gençlik çağını yitirenlerdendir.Onunda, tüyleri yakında dökülecektir. 
Çünkü o da koflaşmış burjuva sistemini kurtaramıyacaktır. 

GtfNEY KURDiSTAN VE IRAK' DA DURUM 

* * * 

Gelecek sayılarda bu konuya 
devam edilecektir. 

A.SEYDO 

(Geçen sayıdan devam) 

Geçen say:ı.rnızda Kürdistan sorununun geçici olarak "çözümünden" sonra Baas 
iktidarı sırayla IKP 'yi Baas Partisinin "sol" kanadını kanlı bir şekilde tasviye 
ettikten sonra, önce ekonanik, giderek politik alanda SSCB ve diğer işçi devlet
lerine sırt dömıüş, yavaş yavaş Batı Avrupa ülkelerine özellikle Ortak Pazar'.a 
yöneldiğini belirtmiştik. · · 

Baas' ın dış politikasının bu tedrici dönüşümü özellikle !ran' da Şah' ın düşüşü, 
Suriye Irak Birliği planlarının gerçekleşrnerıesinden sonra hızlanmıştır. 1979' da · 
Suudi Arabistan ile sınır güvenliği antıaşması imzalarımı ş, aynı yıl Kuzey Güney 
Yemen arasında baş gösteren çatışmalarda Kuzey'i desteklemiştir.Burjuva bürokrat 
Baas iktidarı aynı yılın Şubat ayında S.Arabistan ile savunma işbirliği antıaşması 
.imzalamıştır. 

1980' in ikinci ayında Saddam Hüseyin tran'daki iktidar değişikliğine karşı 
Riad ve diğer Arap Emirlikleri ile bir birlik oluşturma önerisinde bulunmuştur.Bu 
öneri resmen gerçekleşrnerıesine rağ:rren, gerçekte !ran' a karşı böyle bir birliğin 
oluştuğuna !ran-Irak savaş.J,.nda şahit olduk.Öte yandan SSCB'ne olan askeribağıınlılı
ğı giderek hafifletmek için Ortadoğu' da atcm banbasına sahip birgüç durıınuna gel..tre
si için Fransa ile 1979'da yapılan iki atan reaktörü yapımı antıaşması bu politik 
dönüşümün bir devarru.dır .Baas yönetiminin dış politikasında bütün geri dönüşümlere 
rağımn, ABD ve Batı Kapitalist ülkelere, Mısır' da Enver Sedat' ın yaptığı gibi, 
açıkça yaslanması mümkün değildir.Baas iktidarının ayakta kalabilmesini sağlayan 
nedenlerden biri onun dışalım ve satı.mı, tüketim ve petrol s.anayiiini millileştir
nesi ve toprak refonnunu yaprnasıve anti-emperyalist demogojisidir.Parazit burj~ 
va bürokrat yönetim halkın anti -empecyalist eğilimlerini s&ı:ıi.iı:rookte, buna dayana
rak da ayakta kalmak istemaktedir.Böyle bir desteğe muhtaç Baas yönetimi ne SSCB 
ile bütün ilişkilerini kesebilmekde ne de ABD ve Batı Avrupa kapitalist ülkeleri 
ile tam ekonooıik ve politik bir işbirliğine girebilrnektedir .Tam tersine "bloksuz" 
"anti-emperyalist", "milliyetçi" kalmak ve bölgenin dengeunsuru rolünü oynamak 
istemektedir .Ayakta kalabilmesinin faktörlerinden bir tanesi de budur .Bu anlarrrla 
1982'lerde Saddam Hüseyin'in bloksuz ülkelerin başına F.Castro'nun yerine gelmeyi 
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düşünmektedir. 

IRAK'da SORUNLARIN Ç6Z0MS0ZL0G0 ve BAAS'ın ÇIK~ZI 

I) Irak'da Kürt sorunu 1975'de Barzani önderliğ:inin ihaneti, !ran'a kaçışı ile 14 
yıll:ı.k silahlı hareket dunmış, bunu Baas 'ın idamları izlemişti .100 binlerce Kürt 
köylüsü Irak' ın güneyinde Kerbela gibi çöl kentler :ine veya ka.nplara gönderilmiş
lerdir.Ki kitlesel sürüm hala devam etnıektedir.Kürt halkı bu çağ dışı baskı, asiıni
lasyon, katliam ve göçe karşı direl1llEk, daha yeni bırakmak zorunda kaldığı silahla
rına yeniden sarılınak isteği ile yanıp tutuşmaktadır .Geçmişteki bütün haskılara 
karşı direnerek, silaha sarılıp karşı koymuştur.Kürt halkı bu karşı koyma gelene
ğinesahiptir.Bu amaçla yenilginin hemen arkasından yeni örgütler kurarak Baas'a 
karşı· ufak.ta olsa direnişe geçilmiştir .Bu örgütlerin en önemlileri "Kürdistan 
Marksist-Leninistlerinin Birliği ve Kürdistan Denokratik Sosyalist Hareketi"dir. 
Bu iki örgüt mücadelelerini diğerleriyle birlikte 1976 'da Celal Talabani tarafın
dan kurulan "Yurtsever Birleşik Cephe" iç:inde sürdüı::mektedirler .Bunların dışında 
Mahmud Osman 'ın başkanlığında 1976 'da kurulan "Kürdistan Sosyalist Partisi (PASOK) " 
vardır.Bu örgüt.ler:in tümü askeri olarak beraber çalışmakta Kürdistan'da Bağdat 
ırkçı yönetimine karşı yoğun gerilla savaşı vermektedirler .Bugün Irak ve !ran' ın 
sınır dağlarında gerilla faaliyetleri yürütülen kurtarılmış bölgeler oluşturulmuş
tur .Kürdistan 'ın kırsal kesimi ve şehirlerinde gerilla savaşı sürdüren peşnerge
lerin sayıs:L bir kaç b:ini bulmuş ve sayısı her geçen gün art:rraktadır. 

Irak hüKü.rreti !ran savaşına rağnen cephede savaşan askerler kadar askeri gü
cü (üç tümeni) Kürdistan' da ala.nn halinde bulundunnaktadır. Irak nüfusunun % 25' :ini 
teşkil eden Kürt halkının örgütlü muhalefeti birkaç hükümetin yıkılınasında ön~ 
li bir rol ~namıştır.l968'den beri iktidarda bulunan Baas diktatörlüğünün yıkılına
sında da büyük ka~<ısı olacaktır. 
II) Bil :indiği Sf ibi Baas partisinin iktidarının koltuk değneklerinden biri de IKP 
( Irak Kanünist Partisi ) idi. IKP hükümet vedevlet organlarının tümünde çalışmak
la Irak işçi sınıfının Baas'ın iktidarına destek olmasına neden olmuştur.IKP ik
tidara 1972'de ortak olunca işçi sınıfının Baas iktidarına karşı örgütlü muhale
feti böylece ortadan kalkıyordu. 

!şçi sınıfı ile ilişki kuramıyan sol partiler ( Merkez Komutanlığı Hizbi gibi 
de etkisiz -kalıyorlardı .Baas iktidarı Kürt Ulusal hareketini kanla bastırdığında 
IKP'n:in büyük desteğini aldı.Sorun "çözüldükten" sonrada IKP'ye artık ihtiyaç duy
madı.Bundan sonra IKP yasaklandı, önderlerinin büyük bir kesimi idam edildi, ya
yın organları yasaklandı.Bunun üzerine kitlelerin güvenini hükümeti desteklemekle 
kaybeden IKP iktidara karşı 1979 'dan beri savaş ilan etmiş olmasına rağnen kitle
lerden bu çağrıya bu güne kadar ciddi bir cevap verilmiş değildir.Fakat kitleler 
berrak bir program ve kararlı bir muhalefet örgütünü gördw<lerinde böylesi çağrı
ları yanı tsız bırakını yacaklardır. 
III) Baas partisinin sol kanadı ve NasıristleEin 1979 Haziran kOlll?lo denemesinin 
oıetaya çıkmasıyla 250 'ye yakın ordu ve parti kadrolarından önemli kişiler:in tutuk
lanması ve ikisi bakan yedi devrim konseyi üyesinin idamı Baas partisinin ikiye 
bölünmesine neden oJmuştur .Bu durum partin:in zayıf dü§mesine ve Saddam Hüseyin' :in 
giderek izole (tecrit) oJmasına neden olmuştur .Böylece part:inin bir kanadının mu;.. 
halefeti oluştu. 
IV)Şii halkın rrıuhalefeti:Bilindiği gibi Irak'dp. yüksek petrol gelirleri ile pet
rol ve tüketim sanayii hızla gelişti.Şehirler hızla gelişiyor ve bu gelişme köy
lerin şehirlere bağımlılığını pekiştiriyor.Kırsal kesimin fakirleşmesine neden 
oluyor.Şehirler her· yıl binlerce kırsalgeleneksel aile düzenirı:in bozulmasına neden 
oJmaktadır. Irak' ın güneyinde yaşayan ve Irak nüfusunun % 50 'sini oluşturan gele
n~<sel aile düzenine bağlı şii topluluğu yıllardır Bağdat hükümetine karşı muha
lefet sürdünilektedir .1977-78' de Kerbela ve Necef gibi şii kentlerinde kanla bas
tırılan ayak lamnalara şahit oluyoruz. Irak hük:Urreti , bu muhalefetin örgütle~sini 
önlanek için bütün olanaklarını ortaya koymuş dururndadır .Fakat Aldaawa Şii örgü
tü dağıtılıp zararsız duruma getirildikten sonra özellikle şiilerin tran'da ikti
dara gelmeleriyle birlikte !ran tarafından desteklenen şii güüi örgütleri hızla 
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gelişırektedirler .Hüküıretin önlemleri arasında sadece 1980 tarihinde binlerce şii 
işçinin ( 2000 ) işten çıkarılması da varclı.r .Hüküıretin gaddarca önlemleri Baas ile 
şii halk. arasındaki geril.imi gün geçtikçe a.rttınnak.tadır. 

· Sonuç olarak: 
a) Baas Partisinin ayakta kalınasım sağlayan en büyük faktör petrol gelirleridir 
ki, petro doların büyük bir kes.imini ayakta kaJmak için sabotaj, ispiyon, :ı;x:>lis 

ve ordu faaliyetlerine harcamaktadır .Petrol sanayiinin diğer sanayii dallarında 
old$ gibi önemli bir işçi yo<;Junluğunu barındınııamasıda bu önemli gelir kaynak
larında güçlü işçi muhalefetinin gelişme ihtimalini zayıflatmaktadır. 
b) Baas yönetimi 1970 yılı hariç görülmeniş bir yalnızlığa gömüJmüş durumdadır. 
İktidar toplumsal deste(jini kaybetmiş, polis, ordu, istihbarat ve bunların yut
tuğu petro dolar sayesinde ayakta dl.l.l:Itlaktadır.Her lise ~n.imini bitirene memu
riyet garantisi v~ gibi önlemlerle tefeci ve ticaret burjuvazisinin desteği 
dışında geniş bir biirakrat tabakası geliştirme, böylece dayanabiieceği bir orta 
tabaka yaratma çabaları bonapartist iktidarın de,;-dine deva olmıyacaktır. 
c) Kürt halkının, işçi sınıfının, ezilen yoksul şii kitlelerin.in, IKP ve sol 
BaaSçıların muhalefeti karşısında S .Hüseyin dayanamıyacaktır .:Muhalefetin 12 Kasll'l'l 
1980 1 de oluşturmuş olduCju ( PNDF ) milli demokratik cephe Saddam 1 ı biraz daha kö
şeye sıkıştınnaktadır.Cepheye imza koyan başlıca örgütler şunlardır:l-Arap Sos
yalist Baas Partisi (Suriye eğilimli kanat), 2-Kürdistan Yurtseverler Birliği, 
3-IKP, 4-Sosyalist Arap Hareketi, 5-Irak Sosyalist Partisi, 6-Irak Halk Kurtuluş 
Ordusu örgütü, 7-Birleşik Kürdistan Sosyalist Kürdistan Partisi, 8-Bağımsızlar. 
d) . İran 1 a karşı savaş bonopartist iktidarın son fırsatı değerlendiı:rre girişimidir. 
Zayıf durumda bulunan İran 1 ı gafil avlamak 1975 Cezayir antıaşması ile kaybedilen 
Şat-ül Arap ve iki adayı geri almak, Arap şovenist duyguları kamçılıyarakbirkaç 
yıl daha milli kahraman olarak iktidar sÜJ::n'ektir.Böyle bir savaşı sürdürebilnek 
için gerekli askeri potansiyel, araç ve gereç de vardı.Fakat savaş talunin ettikle
ri gibi sonuçlanmadı.Baas 1 ın bu savaşda kaybetmasi veya savaş öncesi hudutların 
gerisine çekil.ıresi onun düşüşünü hazırlayacaktır. Tabii ki muhalefetin birliği ve 
kararlılığı pekiştirilirse. 
Gelecek Irak Baas Partisinin değil Kürt ve Arap Emekçilerinin Olacaktır : 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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----~-~--------------------------------------------------------------------------

ASKERI DARBENİN DEVRİMCİ HAREKETTE ACIGA 

C I KARDI G I SORUNLAR 

---------------------------------------------------------------------------------
Askeri diktatörlüğün devrimci hareketlere ve çeşitli sendika ve meslek örgütleri
ne karşı yürüttü<l\i terör karşısında iki nottayı birbirinden her zamarıkinden fazla 
ayırdedebilmeliyiz: özünde burjuva demokrasisinin sahteliğinin kanıtı olan terö
re karşı olmakla, güncel olarak bu terörenuhatap olan siyasal hareketlerin saw
nucusu oJmak. ayrı ayrı şeylerdir. 

Sosyalist hareketin böylesine gericilik dönemlerinde en büyük hastalıklarından biri, 
düşnaru.n eline koz vereceği gerekçesi ile özeleştiriden ve eleştiriden kaçırınası
dır .Düşna:nlarmtızdan çok daha fazla, sosyalıst hareketin gelişnesi, ayakbağların
dan kurtlllması için, lıı tür başarısız deneyimlerden ders çıkamıaru.n gerektiği her 
seferinde göz ardı edilmiş ve eski hastalıklar yeni kılıflarla yeniden piyasaya 
sürülmüştür.Böylece tüm gerçekliği açık yüreklilikle görüp buna uygun alternatif
ler geliştirile~ine, yalnızca resni terörlliı altı çizilip bir dizi teknik hata
dan (!) kalkınarak rnazaret ararınakda ve hem kendilerine han de başkalarına yanlış 
herlefler göste:tmektedirler .Burjuva devletinin manevralarının dehşeten;rizliği ya da 
yamanlığı üzerine ahkarn kesnenin devrimci önderliklerin tarihsel misyonlarını ne 
oranda başar.ı.p başaı:madıklarının siyasal temellerini açıklana kampanyasını koy
mak en birincil görev olarak önftnüzde dw::maktad.ı.r .Ordu yönetime el koyarak kendi 
görevini yerine geti:ı:miştir. Ya devrimci hareketler? Neden böylesine fenersiz ya
kalamu.şlard.ı.r? M.lhakk.ak. ki bir devr:i.m:i.n gerçekleşresi için gereken bir dizi ko
şul arasında bir önderlik yanlızca bir faktördür .Hiç bir önderliği devrim yapna
dıkları için suçlanak mümkün değil (oysa bir çok hareket, koşullar ne olursa ol
sun kendi bildikleri yoldan ve kendi başlar.ı.na devr.im yapacaklar.ı.nı iddia ediyor
lardı) .Ama bir askeri darbeye karşı mücadele vennek bir yana hiç ibr hazırlığa 
sahip alınanaları nasıl değerlendirilecektir? Bunun açıkleması hiç bir özürü ka
bul e1:miyecik bir biçinde siyasal hareketlerin kendilerinde yatmaktadır. 

Bir önceki askeri müdehalede -12 Mart 1971- ölenler üzerine ağıtlar yakılmış,des
tanlar düzülmüş ama ölümlerinin anıanı üzerine eleştirel bir çaba küfür sayıJmış
tır (iç bülteninde rnaceralıkla suçladığı kişilerin siyasal otoritesinden yararlan
mak istiyenler onlar adına geceler düzenlemişlerdir.Bu örnek T'"rlKO adına yeniden 
örgütlenen Halkın KUrtuluşu olarak gelişen ve şu anda TDKP olarak bilinen hareket 
te en scmıt ifadesini bulur) . 

Bir önceki deneyimi bir sonraki için prova olarak gönnek 1905 Rus devriminden bu 
yana gelenektir ve gerçekten de 1971 her bakl.rırlan 1980' in provası~r .Ama bu pr01a 
bir sonraki olayda sosyalistlerin bir ad.ım bile atınalarına yol açınanıştır .Bunun 
da tenelinde 1971 deney.imirıden gerekli derslerin çıkarılmaması yatmaktadır. Tarih 
onlar için yaşarınamıştır .Oysa hak.im sınıflar açık açık 1971 'de tancmlıyamaclıklan 
restorasyonu sonuçlandımıak için zorunlu bir uğrak olarak gönnektedirler, Eylül 
darbesini. Ckllar farklı açılardan yar.ım kalmış hesaplaş.nalarını, aradaki on yılda 
birikenler le birlikte tamamlıyorlar .Sosyalist hareket ise hala tarihsel hesaplaş
manın bilincine bile va:ı:mış değil. 

Bu noktada tarihin tekrarı, ünlü deyişle, trajedinin yerini farsın aJması gibi iro
nik bir içerikde taşımaktadır .1971 askeri müdehalesi sırasında varolan radikal s:>l 
gruplar, hemen hanen aynı şekilde ana köklerinden koparılrnış olarak 1980 eylülün
de baş roldeydiler .Macimsel olark genişlemişler, şişnişler ama anlayışlarında ha
t.ı.rı sayılır bir değişiklik oJmanıştı.Ustelik bir önceki önderliklere oranla (d:tıa 
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doğrusu önceki önderlik tamaniyle dar bir kadrodan ibaretti) felçleşmişlerdi.El
lerindeki mili tan güç bir çok ülkelerdeki devrimci hareketlerin erişemedi(ji sayı
sal büyüklükte idi.Onbinlerce hatta yüzbine varan dergi satışları, günlük gazete 
tasarımları, meslek okullarındaki etkinlikler, kurtarılmış bölgeler gerçek güçle
rinin çok ötesirxle bir görünün kazandırıyordu. 

Böylece ülkeyi zoraki bir biçimde ciddi bir devrim öncesi durun içinde yaşanıyor
muş havasına sürüklüyorlardı.Oysa herkez ya:-attı(jı efsanetlı.in esrarına kapılıyordu. 
Bir halk savaşını başlatma niyetinde ve hatta yetene(jinde olmayan kimi önderlik
ler tabanlarını ayakta tutmak için yaptıkları propagandanın altında eziliyorlardı. 
Bu dunnıda askeri kani teler tüm örgütlenrrenin can damarı alınaya doğru gelişiyor 
ve örgüt adına işletmeler açıp soygunlar içiçe giriyordu. 

Türkiye'de adı anılmaya değsin değinesin en az elli sosyalist grup bulunduğu bili

rmektedir (uç noktalara gittikçe açıklık azaldı(jı için bu rakkarnın daha fazla 
olmasi münk.Ündür) .Bu elli sosyalist grubun hemen hemen ortaklaşa yaptıkları tek 
şey siyasal tansiyonu olduğundan çok daha yüksek göstenneye çalışmak olmuşbır. 
Denilebi lirki sokaktaki insan üzerine bunun bir etkisi olıruş ve hakim sınıflarda 
tunu kendi karşı propagandalarına malzane haline rahatlıkla geti:trnişlerdir. Da
ha darbeden altı ay önce, darbe sonrasında yok edilen bir öı:gütün başlattı(jı 
daha sonra başkalarının da geri kalmamak için katıldı(jı, İstanbul gibi en az Bo-
livya Peru , :Salvador kadar büyük bir yerde esna.Qa kepenk kapatma eylemi büyük bir 
başarıyla yürütülmüştür. Görende kentin sözü edilen devrimci guruplardan sorul
du(junu sanır. (Aynı eylem anadolunun çeşitli yerlerinde de yapılmıştır.) Ama 
dal:be sonrasında ve sırasında bu gurupların etkinliği bir yana cesamesi bile 
ok.urmanu.ştır. 
Benzer bir durum I97I askeri müdahalesi öncesinde de yaşanmıştır. Radikal gurup
lar kap:ı:ıdaki bir devr.lln için yola düşerken devrin tarihi kişisi İsmet İnönü 
kendi tabiriyle haytaların işinin yi:ı:mi dört saatlik olduğunu söylanişti .ve o ku
şak buna güdü(jü kadar hiç bir şeye gülmemiştir. lma sonra da neden bu kadar ça
buk tükendiklerini uzun uzun düşünme olanağı bulmuşlar dır. Hapishanelerde ( I9 7I 
müdahalesinden sonra aynı adla ortaya çıkan ve geçmişin mirasını paylaşamayan 
lhareketler içinde önder olanlar, bir önceki dönenin önder kadrolarından değil, 
ancak üçüncü sınıf kadrolardan çıkmıştır. 
I97I olayının ve kuşağının tarihi olarak ortaya koyduğu ve yaşadığı sorunlar 
neler olmuştu.? Her şeyden önce manevi de(jerlerin bir başına siyaset için pek 
de ciddiye alımıayacak yada en azından bir siyasal hareketi örgütlü ve siyasal 
kılmaya, politikalar oluştunnaya ve gelişti:ı:meye elverişli olmayan unsurlar olduk
larıdır. I97I öncezinde genç devrimcilerin dünyayı kavramaları için ellerinde 
pek sağlıklı gerekçeler yoktu. Denilebilirki Marksist bir geleneğin olmadığı t<Jıi
lunda, henüz yeni yeni oluşmaya başlayan Marksist tartışma ortamında silahlar 
erken konuşmaya başlarnış·tı. Ve silahlar komşunca da kalanler susmuştu. Böylece 
gençlik değerleri abartılmış ve siyasal çalışmanın taneli gibi ortaya konnuştu. 
Cesaret, fedakarlık, itikat devr.llnci olmanın yeterli göstergeleriydi. Daha faz
lası yoldaşlar arasında bile kuşkuya yol açabilirdi. 

Bunun böyle olup olmadığını kavaramak için o dönernin önde..rlerinden birkaçınının 
sonradan kitap haline getirilmiş toplu yazılarına bakmak yeterlidir (ki hemiri 
kuran gibi kutsallaştırılrnış, yorunlana yormnlana bir rüya yorumundan daha nnıtlak 
bir hale gelmiştir) .Bütün bu yorunlamalar aslında mürldlerin düşüncelerini geliş
tinoo amacı ile de(jil J;ıan gelene(ji kendileri tansil ettiği için mirasa konrrak, 
hem de o mirasın gereklerini yerine getinne inancırda olamadıkları için çeşitli 
gerekçelerle mürşidlerin yaptıklarını yapnamanın yollarını bulmak için yapılmış
tır.l97l'in radikal gençleri birkaç kişiyi iyi kötü yanyana getirip gerilla sava
şını başlattıklarını ilan etmişken onların mirasına konduklarını iddia edenler 
yalnızca birbirlerini halk savaşına ya da gerilla savaşına karşı olmaklasuçlamak
la yetinmişlerdir .Böylece lafta en çok savaşçı olanlar pratikte ne yapacaklarını 
bilmeyen şaşkınlar oJmuşlardır .Darbe sonrası televizyon ekranlarında nedanet ge+ 
tiren gencecik dönekıerin neden bu hale geldiklerinin bir nedeni de bu olsa gerek. 
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Askeri darbe karşısında, zamanlı yada zamansız ciddi bir mücadeleye girişmeye 
hazır bir sol hareket bulunma:mı.ştır. Zaten ancak alışkanlıkları ile yaşayan düşü
nerek değil refleksleri ile zor zar hareket edebilen bir "savaşçılar" güruhuna kar
şı verilmiş bir mücadele bir meydan savaşı da yoktur .Askerler ,dağılmaya başlamış 
panik içindeki solcuların arkasından hücum naraları atmışlardır. Radikal grupların 
bürokratik kastı da namus belasına ayakta kaJmaya çalışnış, bunun içinde bir dire
nişi örgütlaneniş ana varlığını sürdürrrek için bir tür kaçışı örgütlaniştir. 

Biçimsel olarak Türki ye' deki her aşırı sol grupta bir asker kanat vardır. Sormakge
rek ll Eylül'de devrtm yapacakmışcasına hazırlıklı olduklarını söyleyenler 12 Ey' 
lül'de neden direnmediler? Kendilerini-hiçde küçümsenmemesi gereken anti-faşist 
mücadeleden ötürü- dev aynasında görüp düzen güçlerini hiçe sayanlar sıfıra indir
gennişlerdir.Askeri diktatörlük şu anda aklına koyduğu her türlü örgütlerımeyi ato
mize etme gücüne sahip olduğunu kanıtlamıştır.Dünün devrtm kurmayları ştındi kaçı
şın kurmayları olurken, yarın hayallerinden bile uzağa düşeceklerdir.Çünkü hayalle, 
sade umutla devrDncilik oJmaz.En büyük biziz diyenler karşı propagandanın en alası
nın malzemesi olmakta ve buraya gelişte kendi hatalarının ne olduğu üzerine düşün
mektense hala suçu başkalarına atmaktadır lar. Sekterler kendi sekter liklerinin ce
zasını tüm bir sosyalist harekete ödetıneye çalışmaktadırlar.Dünün tiranları bugü
nün zavallıları olmuşlardır. 

Kelimenin akla gelebilecek her türlü anlamıyla bir yıkım içinde olan Türkiye'deki 
devrimci hareketlerin eleştirisi hangi temelde yürütülmelidir sorusuna verilebilcek 
en iyi cevap; mevcut tanellerin yıkıJması ve herşeyin yeniden yoğrularak daha nii
tavazi tanellere dayalı, uzun vadeli ve geniş kapsamlı bir programın yürürlüğe so
kulmaya çalışılmasıdır.Bu programda herşeyin alfabesinden başlamayı gerektirecektir. 
Devrimci bir önderliğin kuruluşunun bir tarikatın kuruluşu ile kıyaslannayacak ko
şulları vardır .Bunların başında da devrimci teori ile donanmış bir öncU çekirdeğin 
oluşturulması vardır. Türki ye' deki hareketler de işin başında sarpa saı::makta, çünkü 
bu ilk noktayı tam bir küçük-burjuva umursamazlıkla bir kenara itmektedirler.Dev
rimci teori vazgeçilmezliğini dayattığı anda dar pratikçi bir yamlaşımla meseleler 
geçiştirilmeye çalışılmakta ve kadroların siyasi bilinci zaten düşükken daha da 
körelmekte, sonunda bir aletten farksız bir hale gelmektedirler. 
Türki ye' de adı sanı olan ve parti ve cephe gibi sıfatlar da alan hareketlerin 
hiçbirinin gerçek bir yapılanışı yoktur .Adları genellikle "hareket" tir .Çıkardıkla
rı dergi ile adlandırılırlar.İşleyişlerinin demokratik merkeziyetçilikle zırnık 
ilgisi yoktur.Ktmi belirleyici durumlarda aşırı merkeziyetçi iken, kimi durumlarda 
da fedaritiftir (bölgese- paylaşımlar, bir tür otonanl.ar) .Genellikle hareketin ku
rucusu olan eskiler kendi aralarında bir ayrılığa, parçalanmaya varana dek lider
liği sürdürürler ve kadiri mutlak olarak her türlü eleştiriyi, düşünce ayrılığını 
hareketi parçalamaya neden olacak şekilde engellerler.Biraz da bunun için Türkiye' 
deki devrimci hareketler ilk canlanış dönaninden sonra bir kuruyuş, ruhsuzlaşna 
girdabına dalınaktadırlar .Mili tanlar bir müddet sonra kendi yayın organlarını bile 
okuyamayacak kadar politikadan soğurlar .Günlük görevler1e sınırlı bir işleyiş için
de yaptıkları işler ne kadar aktif olursa olsun manurlaşırlar.Türkiye'de bu tür 
grupların çok kullandıkları ve kendilerine de uygun gördükleri bir tabir "devrlltıci 
denokrat" tır .Siyasal çalışma ve hareketlerinin işleyişi açısından onlara uygun 
gelen bu ideolojik nitelemenin yanına eş anlamlı olarak "bürokrat ruhlu aktivist
ler" de denilebilir. Türkiye' deki sosyalist hareketin geleneği en fazlasından bu 
kadar gelişneye müsa.i..ttir.Ta ki bu geleneği yok saymadan onun üstüne üstüne gide
rek didikleyip eklektik bir biçDnde beğendiğimizi alırız, beğerınediğDnizi bırakı
rız anlayışını terkedip, aslolan hesapıaşmayı yaparak devrimci marksimin dinamik 
özü yeniden canlandırılıp yaşatılsın. 

1deoloj ik sorunlar her ne kadar küçümseni yor gözükmüşsede, sol içindeki hakim ide
oloji stalinizmin en beklenmedik anda tarihin tozlu sayfaları arasından elini uza
tarak önüne gelenin gırtlağına sarılmaya çalışmıştır. S talinizmin pratiği irdelen-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



-37-

meden oldu~ gibi kal:ullenilıniştir. (Yapılacak bir soy ağacında devrlinci marksist
ler dışında akla gelebilecek tüm grupların istinasız TKP geleneğinden kaynaklarrlı
ğını gÖDmek hiçte şaşırtıcı ya da tesadüfi değildir.).Eski en hızlı devr~cilerin 
merkezcilerin sonradan Mbskovacı bir çizgi izlemeleri anlamlıdır. 

Bütün bınları askeri diktatörlüğün devr~ci bir direnişin değilde kendi tarihsel 
qıisyonunu görüp yerini "nonna.l" bir rej~e terketmesinden sonra yukarıda adı geç
meyen bir dizi siyasetin ortadan kalkacağını gösteı:rnekz.Hele hele destanı ve ağı
tı bol hareketlerin mutlaka üçüncü dereceden varisleri çıkacaktır ve yeni tanrılar 
eskilerinin anılarının üzerine basa basa bilmem kaçıncı kez düşnek üzere "Olimpos" 
un tepesine tınnarmaya çalışacaklardır ve elhak kllnisi de bunu becerecektir.Ancak 
ortaya çıkışları özellikle son onbeş yıldaki dünya sosyalist hareketinin çeşitli 
kampları arasındaki çatışmalara ve konjüktürlere bağlı olan merkezci ve lirancı 
hareketler kendilerini tarihsel bir elek üzerinde hissetmek durumdadırlar .ölüp 
ölüp yeniden dirilen merkezcilik ve yeni yol arkadaşı tirancılık kendi tarihi 
yerini sapkamak ve içinde bulunduğu iki zıt kutuptan birini tercih etmek du:r~ 
nundadır:Ya refonni:zm ya Devr.imci Marksi:zm. 

Gerçekte dünyanın birçok ülkesinde .daha yaygın olan bu hareketlerin CinUrlerinin 
uzamasının önenli nedenlerinden biri de kuruluş dönemlerinde yukarıda belirtilen 
her iki hareketten ilkinin zayıflığı ikincisinirrle yoklu~ daha sonra ise yine her 
iki kesimden bir çeklin merkezi olmamasından ötürü ortada salanıp kalırma olanakla
rının sürüp gitmesidir .önünüzdeki dönende refonnistler aşırı solcular karşısında 
önenli bir avantaj elde etnıişlerdir .Artık kimse onları pasifistlikle suçlayarnaya
caktır.Çünkü aktivistleı:de yerlerinde saymışlardır.l2 Mart'taki önderleri gibi 
kahrananca trajik bir biçinrle ölnsnişlerdir.Kimse kimseye kahrananlık taslayama
yacaktır .Eses olarak herkes ortadan toz olmuştur .Geleneksel doğu felsefesinde ö

nanli bir yer tutan faşist dairenin sanki bir kadeı:mişçesine sosyalist harekette
de görü.lıresi şaşırtıcı gelebilir • .Ama bunu yalnızca bu ülkede değil, tarihi sorun
luluğun bilincine van:naktan aciz, sınıf dinamiğinden yoksun sol hareketlerin bulun

duğu her ülkede izlanek mümkün, bizimkisi işin " a la turca' sı. 

Gazetelerde tutuklanıp açıklamalarda bulunanlar, televizyonda nedamet getirenler 
-aralarırrl.a aldatıldıklarını, dışardakilerin gelipte tesllin oJmalarını öğütleyen 
çeşitli örgüt merkez kanitesi üyeleri ve yetkilileride var- mi gerçeği dile geti
riyor yoksa dünün dünün devr~ saraları mı ? Hiçbiri olsa olsa ilki diktatörlüğün, 
ikinciside kendi gerçekleridir. Tarihsel gerçek kimsenin yanılsamasının kapsamında 
olmadığı gibi, ne onların anladığı anlarnda basit ne de istedikleri biç:imde yonta
bilecekleri kadar yunuşaktır.Yontulan kendileri olınuştur;arada sosyali:zmin de ca
nına okuyar ak. 

Ama bilmem kaçıncı kez yaşadıkları aı;.mazı irdeleyip nedenlerini ve çözünlerini 
sergilemek de yine devr~ci marksi:zmin payına düşnektedir .Çünkü devr.imci marksist
ler tarihin yalnızca doı:uk noktalarına değil kanburlarına da sahip çıkmakta, tari
hi bütün olarak taşımıktadır :Ne dün ne bugün eleştiri silahını her gerekli noktada 
kullanmaktan sakınnayan devrlinci marksistlerin bu geçmişe hiç bir tarihi borcu ol
mamıştır. Onları sınıf mücadelesinde en oltunlu işlevi görebilecekleri anda bile 
daima yol arkadaşları olarak gözmüştür. Yapabileceklerinin azamisini göstenneye ça
lışmış ve hangi anlayışlarla sakatıanmış olduklarını belirtmiştir.O gün için erken 
olan şimdi gerçekleşme yolunda.Dün k:imi işler için gerekliyken, tarihin size sun
duğu fırsatları değerlendinmekten aciz kaldınız.Israrla ve büyük başarıyla sınıf 
dinamiği kazanmaktan kaçınarak alışageldiğiniz küçük-burjuva ortamın çeşitli alan
larında -gençlik, meslek odaları, kahveler, mahalleler- varoluşunuzun maddi koşul
larını değişti.nreden ne devrimcilikten ne küçük-burjuvalıktan vazgeçmediniz.Dev
riınci teori diye ordan burdan kesip biçtiğiniz kaçamak ve utangaç karanlık görüş
lerinizle kadrolarınızı cehalete sürüklediniz .Oysa rehaletin kimseye yararı yoktu 
ve cehaletinizin kurbanı olmayı tercih ettiniz.Ş.im:li tarih sizi olmanız gerektiği 
yerde bekliyor .Ama oldu(junuz yerde kalmakta ısrar ederseniz akıbetiniz bir öncekin
den daha zararlı olacaktır ve üçüncü bir tekrar sizin için de fazla olacaktır. 
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Denilebilirki böylesine ta can evinden vuruldukları bir dönemde eleştinmek devrllnciliğe sığar mı ? Sanırız en devrimci eleştiri böylesi dönemlerde yapılandır.Sosyalizmin bayrağını içten dıştan her türlü kirletmeye karşı korumak gelecekte yükseltmenin önşartıdır. 

Geride kalan ne yapacağını bilmeyen mili tanlar ve sempatizanlar bugüne kadar yaşadıklarının ne anlama geldiğini gö:ı:meli ve buna göre yeniden, düzenin kendi kendine nonnalleşmesine bel bağlamadan, gerçekçi bir toplumsal muhalefeti örgütleme yolun-da ilkin kendilerini eğiterek gevşek günlerin değil durgunluk, gericilik vb. dönemleride içeren tüm zamanların devrimeisi olmayı öğrerrnelidir .Bunu kendilerine gösterecek olan biricik yol da devrlinci nKtrksi~in ta kendisidir.Böyle bir dönemi açıkça önceden gören ve neler yapılınası gerektiğini gösteren devrlinci marksistler bir gericilik döneminde çalışma tarzını ve gericiliğin içinde geleceği inşa etmenin yolunu göstenne gücüne sahiptir. 
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