
( KARKEREN HEMÜ MIELATAN Ü GEI.tN BINDEST YEKBIN 1 ı 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ICINDEKILER 

OKURLARA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••. ... ... ... ... ... ... 3 

Sıkıyönetim Kuzey-Kürdistan ve Türkiye Halklarının 

mücadelesini durdurumazi ... ... .. . .. . . .. ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . 4 

Devrime, Sosyalizme ve Halkiara Karşı, Yeni Bir Karşı-Devrimci 

Birlik : Çin-ABD ittifakı! . .. .. . .. . .. . .. . .. • .. . .. . .. . .. . . . . . . . 8 

Parti Içinde Sınıf Mücadelesi ve «iki Çizgi Mücadelesi> 

üzerine • 2 ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . . . .. . ... ... . .. 15 

Sömürgecllik ve Milli Mesele • 3 .. • • .. .. • ... .. . .. . .. . .. . .. . 27 

Kambocya ve VIetnam Halkları, iki Süper Devletin ve Çin'in 

Emperyalist Komplolarını Alt Edecektir • .. ... .. . .. . .. . ... .. . 76 

Ali Rıza Koşar Yoldaşı Anıyoruz 

Ortak açıklamalar . . . .. . .. . .. . 

AYLlK SIYASI DERGI 

Sahibi : Abdullah Saydan 

Sorumlu Yazı Işleri Mildüril : Hüseyin Şen 

Yönetim Yeri : Cal}aloğlu Cotal Çt>şme Sak. 6/5 iSTANBUL 

Baskı·Dizgl : Pek-Öz Matbaacılık • iZMiR 

Abone Şartları : 

6 Aylık 120 TL. Yıllık 240 TL 

!Dış ülkeler Icin iki katı) 

80 

se 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ALİ RIZA KOŞAR 
1949 .... 

« Be rx e N er B ona K er » 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



OK URLARA 
Dergimizin ilk Iki soyısının düzenli olarak çıkmasına karşılık, ucun

cü soyısı bir aylık bir gecikmeyle çıkıyor .. Bunun nedeni, her şeyden ön
ce. sömürgeelierin Ilan ettikleri sıkıyönetimin dergimizin istanbul'daki 
basımını yasoklomasıdır. Bu ·yasak yüzünden dergimizin basımını izmir' 
de yapmak zorunda kaldık. izmir'de basım şortlarının yetersiz oluşu, der
gimizin bu kadar gecikmesine ntı9en oldu. Bununla birlikte, sıkıyöneti
min yasakloma korarı yüzünden. siyasi yayın organlarının izmir'e ta~ın
mosı nedeniyle. polisiri yayınları keyfi olarak engelleme faaliyetlerını 
artırması da bir engeldi. Aynı durumun derginin kitlelere daha erken ka
vuşması üzerinde de etkisinin oloco!}ı açıktır. Bütün bu nedenlerden do
layı, okurların durumumuzu anlayışla karşılıyacaklarını umuyoruz. 

Dergimiz üzerindeki baskı ve engellemeler sıkıyönetimin ilanı lle da
ha da yoğunlaşmıştır. O kadar ki, sıkıyönetim dergimizin basımını, da
ğıtımını ve okunmasını yalnızca, sıkıyönetım bölgelerinde değil, sıkıyö
netim dışındaki bölgelerde de engellemek için, çeşitli kanollardan çaba
larını yoğunıoştırmıştır. Baskı ve engeliemelerin giderek arttığı böylesi 
dönemlerde bütün devrimci ve yurtsevertera önemli görevler düşmekte
dir. Bunun icin: 

- Baskı ve engellemelere boyun eğmeden dergimizin bütün sayı" 
larını en geniş kitlelere ulaştıralım. Sömürgecilerin dergimiz üzerindeki 
baskı ve engellemelerini geçersiz kılalım. 

- Bütün. olanaklı yolları deneyerek dergimizin gerek ülkemize. ge
rek Türkiye ve gerekse diğer ülkelere, yaygın bir biçimde ulaşımını soğ
lıyalım. 

- Dergi satışını;lan elde edilen poraları en uygun yollarla zamanın
da yerine uloştıralım. Bilinmelidir ki, derginin yayınını sürdürmesi bu pa
ralarla. ve halkımızdan sağlanacak her türlü destek le mümkün olacaktır. 

Dergimizin yayınını sürdürmesinin öneml nereden geliyor? Dergimi
zin Kürdistan halkımızın gerçek kurtuluşunun yolunu aydınlatma gibi. 
cak önemli bir görevi üstlenmiş olması, onun yayınının sürdürülmesinin 
önemini ortaya koymaktadır. Bu da okurlarının sağlayacağı maddi ve 
manevi destekle mümkün olacaktır. Ve ancak bu desteğin sa!}lanması 
şartiyie sömürgecilerin her türlü engelleme çabalarına karşılık KA· 
VA yayınını sürdürebilecektir. 

KAVA 
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Sıkıyönetim Kuzey- Kürdistan 
ve Türkiye Halklarının 

Mücadelesini Durduramazi 

TOrk sömürgeclleri, Içine dilştüklerl ekonomlk-siyasi krizden kurtu
labilmek, bu krizin faturosını emekçi halkiara ödetmek amacıyla, aylar 
öncesinden giriştikleri hazırlıklan bir üst aşamaya çıkardılar. Maraş'ta 

gerçekleştirdikleri faşist-sömürgecl katliamın ardından, bu katliarnı «ge
rekce• göstererek Kuzey-Kürdistan'ın bir cok Ilinde ve Türkiye'de bazı 

illerde sıkıyönetim ilan ettiler. 

Türk sömürgecileri bu aşamaya, aylar süren bir hazırlık dönemin· 
den geçerek, faşist planlqrı adım, adım uygulayarak geldiler. Onların 

· boşton beri hedefleri; içine düştükleri krizin yükünü halkiara yüklemek 
ve giderek boyutlanan Kuzey-Kürdistan Milli Kurtuluş hareketini ve Tür
kıye devrimci hareketini bastırmak, böylece, siyasi istikrar sağlamak idi. 
Sömürgeciler bu hedefe ulaşabilmek icin. planlı ve sistemli l<atliamlar. 
provakasyonlar düzenlediler. Karşı-devrimci amaçlarına kamu oyu des
teıli sai)lamok çabalarını da yoğunlaştırdılar. Kuzey-Kürdistan'ın Elözığ. 

Malatya gibi illerinde sahneledikleri oyunlann. soykırımı şeklindeki planını 
Maraş'ta uygulamaya soktular. Sonra da, kendi tertipledikleri katliamı ba
hane ederek «sivil» sıkıyönetim uygulamasından, resmi sıkıyönetim uy
gulamasına geçtiler. Böylece, Kuzey-Kürdistan milli hareketini ve Türkiye 
devrimci hareketini bastırmakta araç olarak kullanacakları sıkıyönetimi, 

Kürdistan'daki bir .olayi» bahane ederek -1925 yılında Şeyh Sait hare
keti nedeniyle ilan edilen ilk sıkıyönetim gibi- gündeme getirdiler. 

Sömürgeeller tarafından, «anarşinin ve terörün kökünü kazımak» şek
linde ifade edilen, sıkıyönetimin amacı; Kuzey-Kürdistan milli hareketinin 
ve Türkiye devrimci hareketinin «<rtadan kaldınlması»dır. Her şeyden ön
ce de, halkımızın gelişen milli kurtuluş ve halk demokrasisi mücdelesini 
kanla bastırmak pasifize etmektir. Sıkıyönetimin özellikle, ülkemiz halkını 
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OKURLARA 
Dergimizin ilk iki sayısının düzenli olarak çıkmasına karşılık. ucun

cü sayısı bir aylık bir gecikmeyle çıkıyor .. Bunun nedeni. her şeyden ön
ce, sömürgecilerin ilan ettiklerı sıkıyönetimin dergimizin istanbul'daki 
basımını yasaklamasıdır. Bu · yasak yüzünden dergimizin basımını izmir' 
de yapmak zorunda kaldık. izmir'de basım şartlarının yetersiz oluşu, der
gimizin bu kadar gecikmesine nec;!en oldu. Bununla birlikte. sıkıyöneti
min yasaklama kararı yüzünden, siyasi yayın organlarının izmir'e taJ?ın
mosı nedeniyle, polisiri yayınları keyfi olarak engelleme faaliyetlerinı 
artırması da bir engeldl. Aynı durumun derginin kitlelere daha erken ka
vuşması üzerinde de etkisinin olacat:jı açıktır. Bütün bu nedenlerden do
layı, okurların durumumuzu anlayışla karşılıyacaklarını umuyoruz.· 

Dergimiz üzerindeki baskı ve engellemeler sıkıyönetimin Ilanı lle da
ha da yoğunlaşmıştır. O kadar ki, sıkıyönetım dergimizin basımını. da
ğıtımını ve okunmasını yalnızca, sıkıyönetim bölgelerinde değil, sıkıyö
netim dışındaki bölgelerde de engellemek icin, çeşitli kanallardan çaba
larını yoğunlaştırmıştır. Baskı ve engeliemelerin giderek arttığı böylesi 
dönemlerde bütün devrimci ve yurtseverlere önemli görevler düşmekte
dir. Bunun icin: 

- Baskı ve engellemelere boyun eğmeden dergimizin bütün sayı
larını en geniş kitlelere ulaştırolım. Sömürgecilerin dergimiz üzerindeki 
baskı ve engellemelerini geçersiz kılalım. 

- Bütün olanaklı yolları deneyerek dergimizin gerek ülkemize. ge
rek Türkiye ve gerekse diğer ülkelere, yaygın bir biçimde ulaşımını sağ
lıyalım. 

- Dergi satışından elde edilen paraları en uygun yollarla zamanın
da yerine ulaştıralım. Bilinmelidir ki, derginin yayınını sOrdürmasi bu pa
ralaria ve halkımızdan sağlanacak her türlü destekle mümkün olacaktır. 

Dergimizin yayınını sürdürmesinin öneml nereden geliyor'? Dergimi
zin Kürdistan halkımızın gercek kurtuluşunun yolunu aydınlatma gibi. 
çok önemli bir görevi üstlenmiş olmasi. onun· yayınının sürdürülmesinin 
önemini ortaya koymaktadır. Bu da okurlarının sağlayacağı maddi ve 
manevi destekle mümkün olacaktır. Ve ancak bu desteğin sağlanması 
şartiyie sömürgecilerin her türlü engeiıeme çabalarına karşılık KA
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Sıkıyönetim Kuzey- Kürdistan 
ve Türkiye Halklarının 

Mücadelesini Durduramazi 

Türk sömürgecllerı. loine düştükleri ekonomlk-siyasi krizden kurtu
labilmek, bu krizin faturosını ernekoi halkiara ödetmek amacıyla, aylar 
öncesinden giriştikleri hazırlıkları bir üst aşamaya çıkardılar. Maraş'ta 
gerçekleştirdikleri foşist-sömürgeci katliamın ardından, bu katliarnı «ge
rekce» göstererek Kuzey-Kürdistan'ın bir çok lllnde ve Türkiye'de bazı 
illerde sıkıyönetım ilan ettiler. 

Türk sömürgeelleri bu aşamaya, aylar silren bir hazırlık dönemin· 
den geçerek, faşist planlc;ırı adım. adım uygulayarak geldiler. Onların 
baştan beri hedefleri; içine düştükleri krizin yükünü halkiara yüklemek 
ve giderek boyutlanan Kuzey-Kürdistan Milli Kurtuluş hareketini ve Tür
kiye devrimci hareketini bastırmak, böylece. siyası Istikrar soljlomok Idi. 
Sömürgeeller bu hedefe ulaşabilmek icin, planlı ve sistemli l<otliamlar, 
provokasyonlar düzenlediler. Karşı-devrimci amaçlarına kamu oyu des
telll sağlamak çabalarını da yoğunlaştırdılar. Kuzey-Kürdistan'ın Elôzıi). 
Malatya gibi illerinde sahneledikleri oyunların, soykırımı şeklindeki planını 
Maraş'ta uygulamaya soktular. Sonra do, kendi tertipledikleri katilarnı ba
hane ederek «sivil» sıkıyönetim uygulamasından, resmi sıkıyönetım uy
gulamasına geçtiler. Böylece, Kuzey-Kürdistan milli hareketini ve Türkiye 
devrimci hareketini bestırmaktc arac olarak kullanacaklan sıkıyönetiml, 
Kürdistan'daki bir «olayı» bahane ederek -1925 yılında Şeyh Salt hare
ketı nedeniyle Ilan edilen lik sıkıyönetim gibi- gündeme getirdiler. 

Sömürgeeller tarafından, canarşinin ve terörün kökünü kazıma k• şek
linde Ifade edilen. sıkıyönetimin amacı; Kuzey-Kürdistan milli hareketınin 
ve Türkiye devrimci hareketinin «ortadan kaldırılması»dır. Her şeyden ön
ce de, halkımızın gelişen milli kurtuluş ve halk demokrasisi mücdelesini 
kanla bastırmak pasifize etmektir. Sıkıyönetimin özellikle, ülkemiz halkını 
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ve milli hareketini hedeflediği, sıkıyönetim ilan edilen illerin durumuyla a
çıkca gözükmektedir. Sıkıyönetim ilan edilen 13 ilin onu ülkemiz toprakları 
içindedir. Ülkemizin bu parçası adeta yarım bir cember icine alınmış du
rumdadır. Sıkıyönetimin resmen ilan edilmediği illerimizde de. resmi ol
mayan sıkıyönetim uygulaması daha da şiddetlenmiştir. 

Her türden revizyonist ve oportünist iddiaların aksine. ·sıkıyönetimin 
gündeme getirilmesinin nedeni budur ... Sıkıyönetim. sömürgecileri tehdit 
eden güclerı ortadan kaldırmak amacıyla, bir araç olarak kullanılmak
tadır. 

Daha önceki yıllarda uygulanan sıkıyönetimlerin de gösterdiği gibi, 
sıkıyönetimin ülkemiz açısından anlamı, sömürgeci baskı ve terörün yo
ğunlaştırılması. faşist askeri tatbikatların, komando baskınlarının ve kitle 
katliamlarının daha pervasızca uygulanmasıdır. Sıkıyönetım olmadı§ı dö
nemlerde de sözü edilen şeyler, çeşitli vesilelerle şu veya bu şekilde uy
gulanmıştır. Bu bakımdan sıkıyönetim uygulaması, Kürdistan'da sömürge
ci baskı ve denetim acısından temel bir ayrılık göstermemektedir. Ancak. 
sıkıyönelim altında sözü edilen sömürgeci uygulamaların. eskiye göre da
ha da şiddetli oldu§u açıktır. 

Mevcut sıkıyönetim, ülkemiz milli hareketinin geemiş dönemlere gö
re, çok daha fazla tutarlı ve devrimci bir içerik kazandığı şartlarda, biz
zat bu hareket baş hedef seçilerek uygulamaya konmuştur. Iran ve ciran» 
Kürdistan'ında meydana gelen değişmeler de dikkate alındı§ında, Türk 
sömürgecilerinin ülkemizdeki sıkıyönetim uygulamasına ve halkımızın 
kurtuluş mücadelesine daha büyük bir «Ilgi» göstermeleri anlaşılır almak
tadır. Bu nedenlerden ötürü, ülkemizde şimdi uygulanan sıkıyönetimin. 
geçmiş sıkıyönetimlerden bazı farklı özellikler göstermesi kaçınılmazdır. 
Şimdiki sıkıyönetim şövenizmin, katliamların, baskı ve şiddetin daha kat
merli olmı:ısı vb. bakımlardqn diğerlerinden ayrılacaktır. Bütün bunlar, ül
kemizin geçmişinden ve şimdiki şartlarındon haberdar olan herkes tara
fından. kolayca anlaşılabilecek gerceklerdir. Ülkemizde, sosyal faşistler 
ve Türk sömürgeellerinin bir kesiminin hlmayesiı:ıe sı§ınmalarını meşru
loştırmaya calışan «ÜC dünyacı• aleaklar dışında, kimse bu gerçekleri In
kar etmemektedir. 

Sıkıyönelimle birlikte. halkımız üzerindeki sömürgeci baskı giderek 
şiddetlenmektedir. Genel arama-tarama eylemleri hızlanmış. köylere ya
pılan komando baskınlı:ırı birbirini izlemiştir... izlemektedir. Halklarımızo 
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gözdallı vermek amacıyla, sıkıyönetım komutanları yasaklamalar, ceza

landırmalarta dolu bildirileri peşpeşe yayınhyorlar. Erzincan'da «dur• Ih

tarına ehliyetslz otdul)u Icin uymayan bir şoförü, istanbul'da jandarmotor

don kocan bir tombolacıyı acımasızca katıettikten sonra, bunları tonto

noyla reklam etmekten de geri durmadılor. Bütün bunlarla onlar, emek

cı halklorımızı slndlrebileceklerlnl, yıldıroblleceklerlnl h!'lsoplomaktodırlar. 

Kısmı de. olsa var olon demokratik haktar sıkıyönetim tarafındon adım 

adım gospedltmektedir. Bazı sıkıyönetim bölgelerinde daha Ilk günlerde 

devrimci derneklerin kapısına kilit vurutmuştur. Diğerleri ise getirilen kı

sıtlamolorla fiilen işlemez hale getirilmiştir. Bildiri, aflş, duvar yazıları vb. 

propaganda araciarı devrimeller Için yosoklonmıştır. Toplantı ve gösterl

ler kimi yerlerde yasaklanmış, kimi yerıerde. sıkıyönetimin «iznine> boi!

lonmıştır. «Ülkenin milli blrlll)lnl ve bütüntüOünü• bozacak, «ülke ekono

misini sorsacoki grevler, Işçi direnişlerı sıkıyönetimin müdohalesine uğ

ramoktodır. 

Yurtsever devrimci basın llzerlndekl baskılar do, alabildiğine yo1jun

loşarak devrimcı yayın organları susturulmaya cotışılmoktodır. Devrimci 

yayın orconlarınıri sıkıyönetım lllerinde bosılması, da1jıtılması vb. yasok

lanmıştır. Gerçi sıkıyönetlm, •demokrat> görünme çabaları nedeniyle, şim

diye kadar hiç bir yayın organını resmen kapotmamıştır. Ancak, çeşitli ya

saklamolar ve sıkıyönetimin olmadı1jı lllerde dlzgl ve basım evlerine do

laylı ve doğrudon yaptıkları baskılarla, fiilen kapatmo eylemini gercek

leştirmeye çalışmaktadır. 

Sıkıyönetlm, genış bir muhbirler şebekesı örgütlerneye calışmokto, 

devrimelleri kontrol .etmek Için halkı ve mahalli yönetleileri lhborcılı1jo 

zorlomoktadır. Bu güne kadar yüzlerce devrimcl-yurtsever kişi ve sıro

don kişiler sorgusuz sualsiz zindanlara doldurulmuştur. vb. vb. 

Sıkıyönetimin kısa zamondaki uygulamsı bile, hangi güçlere ve he-

. deftere yönelik olduğunu göstermektedir. Ne var ki, bu uygulomalar Ile

rici geeinen bazı cevrelere gerçeği kovrotmoya yetmemlştir. Bu çevre

ler sıkıyönetimin gerici Şiddet eylemlerını teşhir etmek yerine, halk güc

lerinin meşru direnişine saldırmoktodırlor. 

Sıkıyönetimin .halk düşmanı eylemleri, şiddet hareketleri bundan 

sonra daha do kaba bir görünümle devam edecektir. Hı:ılkın mücadelesi 

ve mevcut ~artlar onu Ince taktikleri terk etmeye zorloyocaktır. Onun 
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eylemlerinin faşist MHP ve AP'nin istediği gibi, Endonezya tipi bir terı
kile varıp varmıyacağı güçler dengesine bağlı olacaktır. Ancak sıkıyö
netlmin, •anarşi ve terörün kökü kazınıncaya» kadar devam edeceği 
açıktır. 

Bu gün içinde bulunulan durum, karşı-devrimin topyekün saldırı. 
<:levrimcl güçlerin ise savunma durumudur. Karşı-devrim kısmi de olsa 
vor olan demokratik mevzileri gasp etmek, giderek halkın devrimci güc
lerini yok etmek çabasındadır. Kuşkusuz ki, karşı-devrim güçleri Içinde 
çelişkiler vardır. Ancak bu çelişkiler halka saldırının biçimi ve boyutla
rına Ilişkindir. Sömürgecilerin bütün kesimleri Kürdistan ve Türkiye hal
kına, bu dönemde saldırmakta hem flkirdlrler. Bu saldırıların önümüzde
ki günlerde. giderek yoğunlaşacağı da ortadadır. 

Buna karşılık devrimciler ve halklar bu saldırı karşısında yeterli ha
zırlık ve örgütlülük düzeyinde değildir. Devrimci gücler dağınık ve ör-
9Ütsüz durumdadır. Halklar ve devrimciler karşı-devrimin soldırısı kar
şısında esas olarak mücadelecl bir tutumu benlmsemlşlerdlr. Fakat yer 
yer yılgınlık ve umutsuzluk eğilimleri de bellrmlştlr. Bu ei;jlllmler, dev
rimci güçlerin dağınık ve örgütsüz oluşu, aralarındaki olumsuz ilişkiler, 
düşmana karşı birleşmektekl zayıflık vb. etmenler tarafından beslenmek
tedir. Grupculuk, sekterlım devrimci çevrelerde hölö egemen eğilim du
rumundadır. 

Sömürgecilerin saldırıları karşısında ülkemiz devrimcilerinin kendi ara
Jarında ve Türkiye devrimcileriyle mücadeleci birliğinin oluşturulması, düş
mana karşı mücadelede güç ve eylem birliğinin sağlanması en önemli. 
acil görevdir. Bu görevin yerine getirilmesi Icin pratik adımlarm atılma
sı, eylem birliği üzerine söylenen sözlerin kısa zamanda hayata geçiril
mesi gerekmektedir. Bu konuda KAVA üzerine düşeni yapacaktır. Halk 
saflannda yer alan tüm grup ve çevrelerle. ilkeler etrafında mücadele 
temelinde kurulmuş, sıkı ve sürekli güç birliğini sağlamaya çalışacak· 
tır (bu yönde var olan çabalarını hızlandıracaktır.) 

içinde bulunduğumuz dönem, kararlı.lıkla, Milli kurtuluş ve halk de
mokrasisi hedefinde, · sömürgecilerden zorlu mücadelelerle kazanılan 
hakları savunma, topariama dönemidir; düşmanın saldırılarına karşı ak· 
tlf savunma görevini omuzlama dönemidir ... 
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Devrime, Sosyalizme ve 
Halklara Karşı, Yeni Bir 
Karşı-Devrimci Birlik: 

Çin-ABD lttifakı! 

Karşı-devrımcı Cin yöoetlmlolo'elebaşısı Teog Hsiao Plog, Şubat ayı 

iclode ABD'yi ziyaret etti. ABD emperyollstlerı, uzun zamondan beri so

dık dostları haline gelen, Çin yönettmloto temsllcllerloi, büyük törenlerle 

karşılayıp, u!jurladılor. 

Teng'ln, ABD ziyaretiyle birlikte Ç_ln-Amerlfl;an dostlu!ju, yeni boyut

lar kazandı. Ar-alık ayı telnde yapılan resmi açıklamotordon sonra, 1 

Ocak'ta başlayon resmi diplomatik Ilişkilerin hemen ardından, Carter ve 

Teng'lo Washington'da kucaktaşması uluslarorası siyasette yeni bir dö

nemin başlangıcıdır. 

Kuşkusuz ki, kısa zamonda meydana gelen bu. gelişmeler, devrim

ciler açısınc:joo şaşırtıcı olmadı. Dış görOnOşOyle kısa bir zaman süresı 

Içerisinde gerçekleşen bu gelişmelerin kökeni, eski yıllara kadar uzan

maktadır. Daha 1971 yılında, ABD Dışişleri Bakanı Klsslnger'ln Pekln'e 

yaptı!jı gizli ziyaretin arkasından ABD Boşkanı Nlkson'un Cln'l ziyareti 

gercekleşmıştı. Nlksoo'un ziyareti sırasında Çin-ABD Ilişkilerinde yeni 

bir sofhoyı belgeleyen, Şongoy bildirisi lmzolonmıştı. ABD'nin Vietnam. 

Laos, Komboçyo gibi ülkelere karşı. emperyalist yo!jmo savaşını hızlon

dırdı!jı yıllara rosloyon, bu ziyaretierin arkasından, Cin'de ABD emper

yalizmine karşı yumuşak bir dil kullamlmaya başlandı. 1975. yılında Cin'e 

giden Ford Ikincı ABD Cumhurboşkanı ldl. Corter'ln boşkan seçilmesiyle 

birlikte Çin-ABD Ilişkilerı daha da gelişti. Ve 1 Ocak 1979'da resmi dlp

lomotı~ ilişkilerin kurulmasıyla sonuçlandı. 
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Çin ile ABD arasındaki, ilişkilerin bu gün ulaşmış bulunduğu saf
hadq cyasallaşan», Çin-ABD itifakı; her şeyden önce devrime, sosyaliz
me ve halkların anti-emperyalist kurtuluş hareketlerine karşı kurulmuş, 
karşı devrimci bir kçıalisyondur. Bu koalisyon, başında ABD'nin bulundu
ğu Batı emperyalist blokunun, sömürgeci, yeni-sömürgecı dünya siste
mının korunması üzerine varılan bir anlaşma ·ne gerçekleşmiştir. özel
likle ABD emperyalizminin, 11. dünya savaşından bu yana kurduğu yeni
sömürgeci imparatorluğundan. elinde kalanlarının korunması üzerine va
rılan anlaşma, Çin-ABD ltifakının önemli şartlanndan birini oluşturmak
tadır. 

Çin-ABD ittifakının. dünya halklarına karşı. gerici bir birlik olduğunu 
görmek zor değllqir. Son yıllarda gelişen bütün olaylarda Çin. ABD'nin 
emperyalist cıkarlarının ve amaclarının savunuculuğunu yapmıştır. Iran 
halkları, ABD .emperyalizminin sadık jandarması Şah'a karşı ayaklandı
ğında, devrim icin mücadeleye atıldığında, lran'ı ziyaret ederek faşist 
Şah'ı onurlçındırdılar. Teng Hslao Ping Amerika'da emperyalist elebaŞı
ları uyardı, iran'a müdahale etmeye teşvik etti. Carter. Sedat ve Begln'in 
Filistin halkına karşı komplolarını en başta onlar desteklediler. Zahlre'de 
Iki emperyalist blok arasındaki çatışmada, Batı'lı emperyalist blok yanın
da saf tuttular. Bütün uluslararası alaylarda Çin, Batı'lı emperyalist blo
kun çıkarlarını, emperyalist tekellerden ve onların siyasi temsilcilerinden 
daha büyük bir duyarlılıkla savundu. Sözde «Avrupa Birliği» nin en hare
retil savunucusu oldu. NATO'nun ve NATO ülkelerinin geleceği, silah
-lanması meselesi, Cin'l NATO geıierallerlnden daha cok kaygılandırdı. 
Onlar NATO'nun saldırı silahlarıyla donatılmasını NATO generallerinden 
daha hararetli savundular. NATO'nun Avrupa'daki silahlı kuvvetlerinin 
1;1ene1 başkomutanı, General Haig'in de söyledll)l gibi, Cin NATO'nun 16. 
müttefik! oldu. 

Amerika'da, emperyalist elebaşıların bel)enislnl kazanmak Icin, Tek
sas'lı kovboyların giyindiği gibi giyinmek vb. maskaralıklar yapan Teng, 
eÇin'in Amerika'dan öğreneceği çok şey olduğunu• belirtti. Teng'in bu 
sözleri, Cin'in Am~rlkan emperyalist ekonomisine duyduğu hayranlığı ve 
yeni bir süper devlet olma özlemlerini belirtmektedir. Cin şimdiden, Arne
nka'nın emperyalist kültürünü özürolemiş bulunmaktadır. Pop müziği, 
dans. poker vb. şeyler Coca Colo'nın peşl sıra Cin'de hızla yaygınlaş
mıştır. 
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Cin revizyonistlerinin cak önem verdiği Cin-ABD Ittifakı resmen ilan 
edildikten sonra yayınlanan ortak bildiride, «her iki tarafın, uluslararası 

durumu yeniden gözden geçirerek, ortak cıkortan Ilgilendiren bir cak 
olanda görüş birliğine vordıklorı»nı ocıklodılar. Böylece Amerikan emper
yalistleri ve Cin revizyonistlerı .cıkorlonnın ortak olduğunu açıklamış oldu
lar. Bu ittifak Cin ve Amerikan propaganda omelannın voaz ettiği gibi 
«dünya barışı ve Istikrarı lehine bir gelişme• değil, aksine dünya barışı 

aleyhine bir gelişmedir. Cin'In amacı dünyada barışın ve istikrarın korun
mosına katkıda bulunmak değil, dünya savaşını kışkırtma k ve. bu savaş
ta, yağmadon pay kapmaktır. Cin yönetimi, yenı bir paylaşım savaşında 
saflarını ABD ve diğer Batı'lı emperyalistler yanında belirlemiştir. Teng 
Hsioo Ping Cin'in bu tutumunu, Time dergisine verdiği demecte; «kutup 
ayısı'nı dizglnlemek istiyorsak bizim Icin tek gercek blrleşmektlr. Yalnız
ca ABD'ye dayanırsak bu yeterli değildir. Avrupa'nın gücüne dayanırsa~ 
bu da yeterli değildir. ABD, Cin ve Avrupa'nın birleşmesi gerekir.» diye
rek, emperyalist emellerini gizlerneye .hlc gerek duymadan, açıkca belirt
miştir. 1974 yılında «Iki süper devlete karşı birleşik cephe» demogojlslne 
sonlarak ortoya atılan sözde «Üç dünya teorisi• bugün Iflas etmiş durum
dadır. «Üc dünya teorlsbnln bir-Incı dünyasından eser kalmamıştır. Cin'In 
emperyalist bir süper devlet olma amacının, teorik malzemesi olon «üc 
dünya teorisi• gercek kimliği lle, bütünüyle açığa çıkmıştır. Yıllarca ABD 
lle Ittifakın zeminini hazırlamak Icin kullanılan «'savaşın esas kaynağı', 

'en ~ehlikell düşman', 'özellikle Sovyetler Birliği'» vb. şeyler, Cin revizyo
nistlerı tarafındon terkedllmlştlr. Yeni revizyonistler artık yüzlerini gizle· 
meye gerek duymuyorlor. Dolayısiyle devrimcilerin öngörüleri de, bu gün 
doğrulanmış olmaktadır. Daha yenı revlzyonızme karşı mücadelenin Ilk 
dönemlerinde, devrimciler Cin revizyonistlerinin sözde teorilerinde s.ık sık 

değindikleri bu gibi demegojik sözlerin ardı0dakl niyetleri teşhir etmişler
di. Bu sözlerin ABD lle Ittifakın teorik temellere oturtutması amacını ta
şıdığını bellrtmişlerdl. Bu gün sosyal pratik uluslarorası komünist hareke
tin görüşlerini doğrulamış bulunuyor. , 

Artık Cin revizyonistleri icin. düşman, boş düşman: sovşın kaynağı 
ve esas kaynağı; emperyalist ve süper devlet olarak. tek ve biricik Sov
yetler Birliği vardır. (Kuşkusuz ki, bütün bunlar .çın revizyonistleri Icin «üç 
dünya teori»sinln sistemli olarak ortoya konmasından Itibaren böyledir. 
Onların boştan beri anlayışlan buydu. Ancak eskiden, mümkün olduğun
ca sosyolist görünme çabaları ve dünyoda mümkün olduğu kadar çok ki-
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şiye karşı-devrimci çizgilerini benimsetma uğraşılan nedeniyle, oeroek 
yüzlerini sakliyorlardı. Şimdi ise buna gerek duymuyorlar. Bu anlamda, 
Cin bugün eski söylediklerinden farklı birşey söylememektedir.) Bu yüz
dende bütün batılı emperyalistlerle ve eskiden «baş düşmanlardan» biri, 
bugün ise «dünya devriminin» önemli «dostlarından»!. biri olan ABD ile 
birlikte «tek ve biricik düşman. alan Sovyet sosyal emperyalistlerine kar
şı birleşrnek gerekir. (Cinli revizyonistterin ABD'yi «dünya devriminin» Ve
dek gücü mü? yoksa temel gücü içine mi dühil ettiği şimdilik bellrsizdir!ı) 
Bu birleşme ve ittifakın uzun vadeli ve stratejik olduğu da açıktır. (yoksa: 
ülkemizdeki «üc dünyacı» hainlerin, peşlerine takabildlklerl dürüst unsur
ları bir süre daha oyalayabllmek amacıyla çıkardıkları. ismi Türkçeye 
-gerçek niteliğine uygun şekilde- •Halkın Sesi» olarak çevrilebilen, po
çovro da göstermeye çalıştıkları gibi bu Ittifok «iki süper devlet orasında 
ki çetişmalerden yararlanma taktik çizgisi» (!) değildir. Revizyanizml sin
sice benimsetmek amacının sonucu olon bu «kurnozlıklor» şimdiki saat
ten sonra biraz zor yutulur beyler!) 

Bütün demegajik sözleri ve «teori»leri bir yana, Cin yönetimi ABD ile 
ittifakta, onun yardımıyla Sovyet sosyal emperyalizminin yayılmacılığını 
dizglnliyeblleceğini ve emperyalist devletler arasında, dünyanın yağmo
lanması mücadelesinde, kendisine yeni bir yer ele geçlreblleceğini he
soplomaktadır. Cin'in Sovyet sosyal emperyalizminin yayılmacılığından 
duyduğu büyük endişe. halkların ve devrimin çıkarlarını düşünmekten 
kaynaklanmıyor. Onun endişesi, sosyal emperyalistlerin ABD ve Batı'lı 
emperyalist blokun nüfuz alanlarına el atması; böylece, Çin'in, girdiği It
tifaklar sonucu rahatca at oynatobileceği, gelecekte kendi hegemonyası 
altına alabileceği olanların, sosyal emperyalistlerin -Çin'in en tehlikeli 
rokibinin- eline geçmesinden doğuyor. Çin'in bu endişesini tek başına 
iran örneğinde bile görmek mümkündür. Teng Hsiao Ping Amerika'da em
peryalist elebaşıltın iran devrimine müdahale etmeleri konusunda uyardı; 
bu uyansına uymuyan ABD'yi diğer sadık dostu Japonya'ya şikayet etti. 
lran'dan' halkların devrimci mücadelesiyle kovulan, Orta-Doğu'da çok ö
nemli bir pazar ve stratejik mevzii terketmek zorunda kalan ABD'yi jron . 
pazarını kaybettiği için eleştirdi. Pek tabii ki bunun kılılı da hazırdı: iran 
sosyal emperyolistıere «terkedilmiş»ti (!) ABD jran devrimine müdahale 
etmemekle sosyal emperya!istlerin ekmeğine yağ sürmüştür. (1) Çünkü; 
Cin'in istediği, iran'ın sosyal emperyaiistlere -gerçekte halklara- terke
dilmesi değil. 2000 yılında Cin emperyalist bir süper devlet olarak «doğdu-

-11-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ğunda». doğum günü hediyesi olarak Cin'e verilmesidir. 

Cin yönetimi, ABD ile ittifakla aynı zamanda emperyalist bir süper 
devlet olabilmek için, kendisine gerekli olan ekonomik, mali ve askeri des
teği sağlama amacını gütmektedlr. ABD ile imzalanan ekonomlk-askeri ve 
kültürel anlaşmalar Cin'in bu Ihtiyacını da karşılıyacaktır. 

Ne var ki, Cin'in bütün amaçları, emelleri, savaş kışkırtıcısı sözleri 
ABD tarafından temkinle karşılanmıştır. Gerçi ABD, Sovyet sosyal emper
yalizmine karşı Cin'i teşvik etmekte, sosyal emperyatistlerle dalaşmosın· 
da Çin'i kullanmo·{a çalışmaktadır. ABD emperyalizmi. Carter'ın ifade et
tiği gibi, sadece Cin'deki ABD yatırımlarını teminat altına olan bir Çi:ı 
değii; ABD'nin çeşitli oölgelerdeki çıkarlarına hizmet edecek bir Cin 
istiyor. Bir ABD yetkilisi «Cin'i Asya'da bölgesel bir devlet değil, dünya sa h· 
nesinde kendini kabul ettirmiş bir aktör olarak» gördüklerini ve Çin'in 
•dünyadaki bir çok mesele hakkında kendileriyle tartışılobilir» hale geldi
ğini belirtmiştir. Bu sözler Çin'in ABD yanlısı siyasetinden dolayı övülme
sidir. Ancak emperyalist yağma politikasında tecrübeli olon ABD. Teng'in 
savaş kışkırtıcısı maceracı sözlerinden kolayca heyecanlonmomıştır. 

A.BD'nin temkinli tutumunda sosyal emperyalistlerin tehditkör sözlAri v<> 
ıutumlarıyla, hölô Sovyetlerle sürdürdüğü SALT görüşmelerinin de etkisi 
olmuştur. ABD kısa zaman sonra Sovyet sosyal emperyalistlerini a!jırlı

yocaKtır. Kuşkusuz bütün bunlar ABD'nin Teng Hsiao Ping'e karşı tem
l<!nli davranmasını etkilemiştir. 

ABD ve Batı'lı emperyalist ülkeler Cin'In kendilerinden yana olon te
ori ve pratiklerinden dolayı sevinlyorlar. Çin'i ekonomik, mali, askeri yön
den destekliyorlar. Fakat aynı zamanda, Cin'in maceracı eylem!!'}rir.cen 
de çekiniyorlar. Bu maceracı eylemlerin kendilerinin, istemedikleri bir an
da savaş içerisine sokmalarından korkuyorlar. Çin'in pragmatik amaçları 
uğruna, «beyaz kediyle siyah kedi orasında fark yoktur» diyerek gelecek
te saf de!)iştirmesinden kendilerine karşı Sovyet sosyal emperyalistleriy
le ittifaka girmesinden endişeleniyorlar. Bütün bunlar Batı'lı emperyalist
lerin Çin'i aşırı şımartmamaya özen göstermesini de beraberinde getiri
yor. Bu yüzden bazı emperyalist ülkeler Cln'e şinidilik silah vermiyorlar. 

Son günlerdeki gelişmeler Teng'in ABD ve Japonya gezisinin bir baş
ka nedenini de ortaya çıkardı. Japonya'da Teng emperyalist yöneticilere 
«Cin'in Kamboçya'yı işgali nedeniyle, Vietnam'ı cezalandıracağını» söy · 
ledL Nitekim Teng Çin'e döner dönmez Çin askerleri Vietnam'a saldırdı 
Teng'in ABD'ye gitmeden önce Çin'in Vietnam sınırına büyük çapta as-
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keri yığmak yaptığı do hatırlanırsa, Teng'in gazisinin bir diğer nedeninin 
de Cin'in Batı'lı müttefiklerinin onayını olmak olduğu ortoya çıkmaktadır. 

Cil]'li revizyonistler dışta devrime, sosyalizme, halkiara ve dünya bo· 
nşına karşı komplolar düzenlerken içte de kapitalizmin geri getirilmesin
de yeni adımlar attılar. Ocak ayı Içerisinde kültür devrimi döneminde bur
juvazinin alkonulan mallarını «sahipleri» ne iade· ettiler. Revizyonist ele· 
başılar «milli burjuvazinin para, mal ve mülklerine el konulmasının ana· 
yasaya aykırı olduğu»nu bildirerek, onoyasanın gereklerini yerine getir· 
diler! Maa Zedung'un sağlığında ve insiyatifinde milli burjuvaziya lmrşı 
alınon önlemler nedeniyle «dörtlü çete»yl onoyasaya aykırı dovronmakla 
suçladılar. 

Bilindiği gibi, CKP ve Maa Zedung 1949 yılında demokratik halk dev
rimiyle Çin'da iktidan ele geeirdikten sonra, üretici güçleri geliştirmek 
amacıyla, loalk diktatörlüğünün denetiminde milli kapitalizmin gelişmesini 
desteklemiş, 1956 yılına kadar milli burjuvaziyi tasfiye etme çizgisi izle· 
memiştir. 1956 yılında, sosyalist devrim sürecine girilmesiyle birlikte mıl
li bunuvazinin elindeki üretim araciarı halk mülkiyetine geçirilmişti. Sos
yolist devrimin ilanındon sonra do, milii burjuvazi banka ve çeşitli yatı
rımlarındaki sermayesi karşılığında % 5 ve daha fazla faiz olmaya de· 
vom etmiş; bazı milli burjuva unsurlarda !:endi tesislerinin boşında yöne· 
tici olarak kalmıştır. Kültür devrimi sırasında kapitalistlerin mal ve mülk· 
lerine el konmuş ve bu uyguloma resmlleştirilmiştir. Milli burjuvazinin im· 
tiyazlorı do elinden alınmıştır. 

Şimdi ise, Cin'deki yeni revizyonistler, milli burjuvazinin serveUerini 
iade ediyorlar. Aynı zamanda karşı-devrimcilerin itibarı do iade edilmek
tedir. Kısa bir zaman önce, kültür delirimi sırasında tasfiye edilen bir çok 
kişinin itibarının iadesinden sonra. son olarakta kültür devriminin bir nu
maralı hedeflerini oluşturan kişilerin itibarı Iade edildi. Çin'in Kruşçev'l 
Liu Şao Şi'nin karısı, Pekin belediye başkanı ve Merkez Komitesi üyesi 
Pen Cen ve eski Boşbakan yardımcısı Lu Ting Vi itibarı en son iade edi
len kişilerdir. Cin'li revizyonistler, bu kapitalist yolculoro itibarlarını iade 
ettikleri toplantıda, liu Şao Şi'nin karısını dul olarak tanıttılar. Böylece 
dalaylı yoldan liu Şoo Şi'nin ölmüş olduğunu da açıklamış oldular. Ger
ci bu nedenle Cin'li hainler, liu Şoo Şi'ye itibarını iade etme «Şerefine'> 
doğrudan ulaşamodılar. Ama onunla aynı yolun yolcusu olan kansınm 
itibarını iade ederek, tamamiyie olmasa bile bu «şerefe» de nail oldular 
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T·Jbii ki, gene aynı «gerekce» söz konusudur. Yukarda belirttiğimiz 

siyasetleri çercevesinde, saldınlar doğrudon Maa Zedung'o değildlr. Yine 

«dörtlü ce t e•nin «faşist terör•ü söz konusudur. Tarihi yeniden yaza

rak; Tlen An Men meydanındaki karşı-devrimci olayı, «büyük bir devrim

ci kitle eylemi» olarak lanse edenlerin, herkesi kültür devriminden, kül, 

tUr devriminin yönetleisi Moo Zedung'doo ve onun. Llu Şoo Şi ve yukor

do belirttiğimiz kiŞller hakkında söylediklerinden habersiz sayorok. bü

tün «kötülükleri». «dörtlü çeteye» yOklerneleri doğaldır! 

Ülke içinde karşı-devrimci uygulamolar yanında, ekonomik alanda 

da kapitalist uygulamalar hızlonmıştır. Yeni bir uygulamayla ücret ve mo

aş tabloları değlştlrllmektedlr. Ücretler arasındaki farklar artırılmaktadır. 

Uaretler üzerinde taban sınırlaması kaldırılarak, her işletmenın çalışon

lara istediklerı kadar ücret verme Imkanı sağlıJnmıştır. Daha önce alınon 

bir kararıo uygulamoya konan maddi teşvik pirimlerinin sınırları da yeni 

kararla genişletilmlştir. 

Uluslararası planda girdiği karşı-devrımcı ittifaklar, ülke içindeki 

kapitalist uygulamolar Cin'In gidiş yönünü bu gün daha berrak bir şekll

de göstermektedir; Cin emperyalist bir süper devlet olma yolunda ve ca

basındadır. 
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Pl\RTI iÇiNDE SINIF MÜCilDELESi VE 
«iKi ÇiZGi A\ÜCilDELESi» ÜZERiNE-2 

AEP'NIN PARTi HAYATI 

AEP, Arnavutluk'taki komünist grupların, Marksizm-Leninizmirı ideo
lojik ve örgütsel ilkeleri üzerinde, birleşmeleri ile oluştu. Bu birleşme, de
ğişik gruplardan ko mü n istlerin anti-Marksist akımlara, gruplara ve grue
lann kendi saflarındaki, Marksizme yabancı fikirlere karşı yürüttükleri or
tok mücadele icinde oluştu. Morksizm-Lenirıizm temeli üzerinde Inşa edi
len tek bir genel çizginin tespit edilip benimsenmesiyle sağlomlaştı. 

AEP inşa edilirken, yeni tipte bolşevik portinin örgütsel ilkeleri temel 
alındı. Yeni tipte Leninist portinin temel ilkelerinden olon; partinin kendi . ' 
hatolarırıo karşı ve hizipçl. grupcu girlşimlere, sınıf düşmanına karşı sü· 
rekli uzlaşmaz mücadele, AEP'nin parti yaşantısının yol gösterici ilkesi 
oldu. AEP ancak bu şekilde, eski tipte bir parti; hareketsizlik, bölücülük. 
hizipcilik ve işçi sınıfının cıkarianna ihanet etmekten çürümüş 11. Enter
nosyonolin sosyal demokrat partileri gibi bir parti; olunmayacağının bi· 
llnclndeydl. Lenlnlst·Stalinlst parti ilkelerine sıkıca sarıldığı icindir ki, AEP 
daha ilk adımlarında. saflarında hiziplerln, grupların varlığına Izin verme· 
di. Grupculuk ve hizipellik AEP içinde yaşerecek ortam bulamadı. 

AEP'in başta gelen özelliklerinden biri, onun eelikten örgütsel ve ide· 
olajik birliğidir. AEP bu birliği, oportünizme, hlzlplerEI. gruplara ve partinin 
bütün Ic .düşmanlorına karşı mücadele Içinde oluşturmuş ve korumuştur. 
Mücadelenin her döneminde doğru devrimci bir genel çizgi saptamada ve 
bu çizgiyi uygulamada başarı sağlamıştır. Genel siyasi çizgisini saptarken, 
ne aceleci olmuş, ne de karar almakta gee kalmıştır. Her tarihi dönemde 
genel çizginin «sadece temelini» tespit etmiş, sonra onu pratik içinde ta
mamlamış. derinleştlrmlştir. Tespit edilen çizgi, ·proletarya ve. emekçi hal· 
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kın cıkarlarını ve eğilimlerini yansıtan niteliktedir. Marksist-Leninist ilke
ler temelinde ulusal ve uiuslarorası durumun çözümlemesi ve uluslararo
sı komünist hareketin tecrübelerinin özilmlenmiş ifadesidir. Bu çizginin 
doğruluğu devrımcı pratik içinde sınanmıştır. Doğruluğu pratikte kanıt: 
!anan genel çizgi, partının devrimci pratik faaliyeti sonucu kitlelerin çiz
gisi haline gelmiştir. Objektif şartlarda meydana gelen değşmeler, ya da 
Marksizm-Leninizme yabancı olduğu ortoya çıkan durumlarda ve devrim
cl pratikle çellşme durumlarında, bu genel çizgide düzeltmeler ve deği
şiklikler yapılmıştır. Böylece kendi hata ve zaaflarıno karşı eleştirici bir 
tutum takınorak anıarı zamanında düzeltmiş, yerleşip iflah olmaz hale gel
melerine meydan vermemiştir. 

AEP'In kurulduğu ilk aylarda ortaya çıkan tasfiyeci ve Troçkist akı
mın ortaya cıkarılmasından sonra, parti düşmanı grup ve unsurların gö
rüşleri, AEP ıcınde karşıt çizgilere dönüşmeyl başaramamışlordır. Bunun 
boşta gelen nedeni AEP'nin, portide hl::lplerin. grupların varlığına müsaade 
edilmemesini öğreten Stolln'e sadık kalmasıdır. Lenin ve Stalin'In parti il
kelerine bütünüyle sodık kolon AEP. bu türden anti-portl grup ve faali
yetleri zamaında ortoya çıkararak, bı,ınlora karşı mücadele ederek karşıt 
çizgilere dönüşmelerinf engellemiştir. Parti saflarında anti-Marksist çiz
gilerin oluşmasına müsaade etmemiştir. Parti Icindeki düşman unsurlar 
birbirleriyle birleşerek, hizipler yoratobllmişlerdir. Fakat bu hlzipler, por

. linin doğru. devrimci çizgisine karşıt çizgiler ortoya çıkarmadon ezilmiş, 
yok edilmişlerdir. Karşıt çizgiler billurloştırmalarıno fırsat verilmemiştir. 

Saflarındaki sınıf mücadelesini, genel olarak ülkede yürütülmekte 
olon sınıf mücadelesinin, bir parçası olarak ele olan AEP, parti ıcı müca
deleyi Ideolojik ve siyasi mücadele oiarok sürdürmüş. örgütsel tedbirler
le pekiştirmlştir. Parti içi mücadelede, hata yapan komünistlere karşı dik
katli ve ölçülü davranmış; Markslzm-t.enlnlzm düşmanlorına, kocaklara 
bölücülere karşı sert ve anıansız olmuştur. Hata lşllyen, partinin kural ve 
ill;elerini çiğneyen kadrolara, kendini düzeltmeleri Için sabırlı bir şekilde 
vardım etmiş, onları do!jru yola sokmo·Ja ca!ışmıştır. Bu tür unsurlara kar
şı, oportünist hoşgörü ile değil, devrimci adalet ve sertilkle yaklaşmış, 

hatanın niteliğine göre dovronmıştır. 

Partideki oportünist unsurlara, parti aleyhtarı gruplara karşı ilk plan
da ideolojik mücadele esas alınmıştır. Ancak bu mücadele ideolojik mü
ca~2ic·,'ic sınırlandırılmamıştır. Parti aleyhtarı gruplara ve görüşlere kar
şı mücadele ciyasi ve örgütsel tccbirlerle bir!eştirilmiştir. Düşmanca foo-
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liyetlerde bulunanlar ölüm cezasına kadar çeşitli cezalaro çarptırılmış
lardır. 

AEP «parti saflarını arındırarak güçlenir» Leninist ilkesine uygun ola· 
rak parti sollarının arındırılmasını kitlelerin denetimi altında sürdürmüş; 
yozlaşmış, bürokraliaşmış unsurları. proleter savaşcı niteliğini kaybeden
leri, kısaca iflah olmaz hale gelenleri saflarından kovmuştur. Diğer yan
dan saflarını genişletirken niceliği değil, niteliği esas almış, portiye üye 
olabilmek icin devrimci kıstaslar koymuştur. 

Kısacası AEP'nin parti yaşantısı Leninist ilkelerle uyum içindedir. 

«AYDlNLlK-BORA» REIZYONISTLERi AEP'NIN ŞAHSINDA 

MARKSIZM-LENINIZMi «ELEŞTIRIYORLAR»I 

Karşı-devrimci cTiKP-Aydınlık» revizyonistleri son zamonlarda AEP' 
ne ve aynı zamanda Stalln'e karşı saldırılarını yoğunlaştırdılar. Onların, 
AEP'nin Marksist-Leninist tezlerine karşı. sözde «eleştirlle»ri, tamamen 
Marksizm-Leninizmin,. onun evrensel ilkelertnin «eleştiri»si onlamını ta
şımaktadır. 

Onlar bir yandan. karşı-devrimci Çin yönetiminin dünya copında Bo
tı'lı emperyalistlerie girdiği ittifak ışığında. Türk sömürgeellerinin Ameri
kancı kesimleriyle birlikte yurtsever-devrimci hareketlere saldınr, hemen 
her gün devrimcileri ihbar ederken; diger yandon do sosyalist Arnovut
luk'o karşı iğrenç iftiraları yayın organlarında peşpeşe sırahyorlar. 

«TiKP-Aydınlık» revizyonistleri bu iftira ve kuru gürültü furyasıylo, 
ÇKP içerisinde gittikce şiddetlenan Huo ve Oeng kUkieri orasındaki ikti
dar kavgasını unutturmok; uluslararası komünist hareketin tespitlerini 
gözlerden uzak tutmak istemektedirler. 

«TiKP-Aydınhk« revizyonistleri bu «eleştirilerde» eşsiz bir demogoji 
ve corpıtmo ustolığı sergiliyor. AEP'nin doı}ru devrimci tezlerin!, karşı
devrimci «Oc dünyocı» tezlerle cürütmeye çalışmak yanında, esas olarak. 
AEP tezleri gercekte olduğu gibi değil, içeriğinden koporılarok, uydurma 
yakıştırmolara ve iftiralara dayanılarak «eleştirilmektedir.» Bunun böyle 
olduğunu görmek icin alıntı yapılan AEP belgelerine şöyle bir göz atmak 
yetecektir. Bu nedenle. bu sözde eleştirileri cevaplamak, bir onlamda AE? 
tezlerinin gerçek içeriğini ortoya koymaktan başka bir şey değildir. • 

Yalnızca şu örnek bile. «Aydınlık-Bora» revizyonistlerinin «eleştirile-
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rinin» niteli~ini kavramak Için yeterlidir. Onlar herkesi kör, okuduğunu 

· anlaaıaz zannederek şu iki şeyi, aynı yazıda bir sayfa arayla yazabilmek

teler: «AEP ... baş celişme tespitine de açıkca karşı çıkıyor. BORA, s. 71... 

AEP ... sosyalizmle kapitalizm orasındaki ceıışmeyi baş celişme olarak 

ileri sürüyor. s. 73» Ne kadar «dürüst» ve «tutarlı» bir «eleştiri», değil 

mi'?!! 

AEP'nin ve do~u devrimci tezlerinin, karşı devrimcilerin saldırısına 

karşı savunulması, proleter enternasyonalinin gereljidir. Bunun do öte

«inde, özellikle Cin revızyonlzminin saldırılarına karşı savunulması. ger

cekle Marksizm-Lenfnizmin savunulması demektir. 

Biz, bu amacıa ve ülkemizde Cin revizyonlzmlnln teşhir edilmesi a· 

macıyla. «Aydınlık-Bora• revizyonistıerinln, boşta parti meselesi olmak 

üzere Marksizm-Lenfnizmin diljer bazı temel meselelerinde, AEP'ye yö

neıttıkleri saldırıların gercek nitellljinl ortaya koyacaljız. Yazıda «Aydın

lık» revizyonistlerinin teşhirine aljırlık vereceljiz. 

1 - «Aydınlık» revlzynlstlerine göre; «parti Icindeki sınıf mücadelesi, 

iki cizgi orasındaki mücadeledir.• (54) Yanı onların portide sınıf mücade

lesi denince onladıkları şey, Iki çizgi mücadelesidir. Portide Iki çizginin 

vorlı~ı ve mücadelesi insan iradesinden boljımsız objektif bir olgudur (!} 

izine tabi deljildir! Bu nedenle Enver Hoca, «Saygı duyulan bir Marksist

Leninist parti, parti icarisinde Iki çizginin mevcudiyetine izin veremez.» 

(abc) derken saçmolomaktadır! «f'artide objektif olarak var olon sınıf 

mücadelesini 'MK kararı' ile ortadon koldırocoljını (55)» sunmaktadır! 

OJnyonın kendisi etrafında döndüljünü zanneden yazar, böyle «parlak» 

tespit ve yokıştırmalardon sonra AEP'nin parti icinde sınıf mücacıeıesiııi 

reddettilji, objektif bir olgu olarak görmedilli temeli üzerinde küfürname

sini sürdürüyor. Ve ukola yazar, kendi revizyonist anlayışına Lenin ve 

::,,c;,,,·ı Cio o:et etmek amacıyla, 25 Eylül tarihli «Aydınlık» gazetesinin 

ikincı sayfasının, hemen tümünü Bolşevik Parti tarihini incelemeye aıırı

yor. üstelik büyük iddialarda bulunuyor; «SBKP jB) Tarihini, parui için

deki iki çizgi mücadelesi açısından inceliyelim. Kim haklı, Lenin ve Sta

lin mi? Arnavutluk revizyonistleri mi?» (53) 

Revizyonist yazar, büyük iddialarla, Bolşevik parti deneyine baş vu

ruyor, Lenin ve Stalin'! kendi anti-Marksist anlayışına alet etmeye çalışı

yor. Bolşevik partisinin, Lenin ve Stalin'in 'Onloyışının, bütünüyle kendi 

anlayışıyla çeliştiljini bile bile bunu yapıyor. Bir sürü laf kolabalıljı iceri

sinde, RSDiP'in yeni tipte Bolşevik portisi olarak, yeniden inşası hakkın· 
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da tek kelime sarfetmlyor. 
Yazımızın birinci bölümünde, Bolşevik partisi tarihi, Lenin ve Ştalln' 

In anlayışını genel hatlarıyla koymuştuk. Partlde Iki çizginin varlığını ka

bul etmenin, yeni tipte Leninist parti öğretisiyle taban tabana zıt olduğu 

açıktır. 

•Aydınlık» revizyonistleri AEP'nl parti lclnde sınıf mücadelesını red

detmekle suçlarnokta ve bu temelde eleştlrmektedlrler. Oysa bu Iddia, 

AEP'ne yöneltiimiş odice bir lftlradır. Çünkü AEP'nln reddettiği, parti Icin

. deki sınıf mücadelesi değil, partide birden fazla çizgiyi kabul edilebilir ola-

rak gören antı-Marksist anlayıştır. Bu Iki şey temelden farklı şeylerdir. 

AEP'nln bu konuda söyledikleri açıktır. Başta AEP ·tarihi gelmek üzere 

AEP'nln bütün belgelerinde bu konu hiç bir çarpıtmaya meydan vermeye

cek bir açıklıkla belirtilmiştir. AEP'nin Izin vermediği de sınıf mücadelesi 

değil; partlde anti-Marksist çizgiler, hizlpler ve grupların varlığıdır. CKP' 

nin Ise bunlara Izin verdiğini ligili bölümde görmüştük. Demek ki, bu ko

nudaki ayrılık, «Aydınlık»ın revizyonist yazarının göstermeye çalıştığı gl

bl; partlde sınıf mücadelesini ve sınıf mücadelesinin objektifliğini kabul 

edip etmemek değildir. Portide karşıt bir oızglnln ve hizbın ortoya cıkabl

leceğlni kabul edip etmemek de değildir. Söz konusu mesela: partide kar

şıt bir çizginin varlığına Izin vermek, onu tanımak, partlyi zayıflotmasını 

meşruloştırmak, partiyi bilerek ve Isteyerek opartünistlerden arındırma

maktır. «Şöhretli» yazar, bizim söylediklerimizi «bölücü» ya da <Sahte sol

cu» diyerekten kaale olmayabilir. Ancak, sömilrgecl burjuvazinin «öncü 

savaşçısı. olan «şanlı» partllerinin başkanı Doğu Perinçek'in söyledikle

rine ne demeli?! 

O da, «Stalin'e göre partide iki çizgi mücadelesi yoktur.» (57) di

yerek: Stalin'de -ve Lenın,de- yeni bir «hata» keşfedlp, bizim söyledikle

rimizi doğruluyor. Yanı, bu konudaki «hata• AEP'ye ve Enver Hoca'ya de

ğil; Lenin ve Stalin'e aittir! Diğer bir değişle AEP. Lenin ve Stalin'in «ha

ta»sının taklpçlsldir. Yazar hôlô, Lenin ve Stalin'In Bolşevik portisinin de

neyini AEP'ye Iftira etmek Icin kullanobiiecek mi acaba?! O kullansa bl

le büyük şef («herkesin partlyi eleştirme özgürlüğü ... saçmolama özgür

lüğü» (58) vardır diyen!) buna izin verecek mi bakalım?! 

Aydınlık revizyonistlerine göre portide karşıt çizgilerin varlığına izin 

vermek görüş birliğini sağlamanın aracıdır. Ne sağlam, eelikten görüş bir

liği!! Biri «Stolin'e göre partide iki cizgi mücadelesi yoktu» derken; öteki 

«Aydınlık»ın koca bir soyfosını Lenin ve Stalin <Iki çizgi mücadelesini sa

vunuyordu» demogojisiyle doldurabilmektel .. Ya do -ÇKP'ye uygular-
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sak- biri «çağımız emperyalizm ve proleter devrimleri çağıdır• derken, 
öteki «çağımız emperyalizmin taptan çöküşe sosyalizmin toptan zafere 
ileriediği çoğdır»; biri «üç dünya teorisi karşı-devrimci bir teoridir», diğe
ri «üc dünya teorisi Marksizm-Leninizme yapılmış büyük bir katkıdır• di
yebilmekte.!! (Bu iddianın anti-Marksist niteliği tartışılamaz olduğu icin 
sadece teşhlrte yetiniyoruz.) 

Aydıntık revizyonistterl, AEP'yi partide hata yapan herkese .şiddet uy
gulamakia suçluyortar ve Bekir Balluko'nun öldürülmesinden duydukları 
büyük üzüntüyü itiraf ediyorlar. Her şeyden önce, AEP'nin hata yapmış 
kadroları, parti düşmanı unsurları, kaçakları, hainleri aynı keleye koydu
ğu, bunların hepsine aynı tarzda davrandığı razilee bir yalandır. AEP ha .. 
ta yapan komünistlerle, hainler arasında kesin bir ayırım yapıyor. Hata 
yapanların kendilerini düzeltmeleri Için onlara yardımcı oluyor. Fakat aynı 
zamanda· hata yapan kamilnlstlerın üzerlerine (ÇKP'nin aksine) oportil
nist hoşgörüyle değli, devrimcı adalet ve sertilkle gidiyor. Disiplin cezası 
almış bir komünist!, herkesten daha çok sınamaya tabi tutuyor. illah ol
mazları Ise partiden atıyor. Öneğin AEP. Teng Hslao Plng gibi «beyaz 
kediyle siyah kedi» arasında lark gözetmeyen, böyle «küçük hata•ları (!i 
sık sık Işleyen birini parti saflarında tutmuyor. Ya da sözilm ona bir öz
eleştiri ile, hiç sınamaya tabi tutmadan, bir anda eski Itibarını iade et
miyor. «Aydınlık> revizyonlstlerı, gerçekte AEP'yi hatalara karşı neden 
-ÇKP gibi- opartünlst ve liberal değil de; Lenin ve Stalin gibi bolşe
vikçe davrandığı için eleştirlyorlar. 

Bekir Balluku'nun 10 'suçsuz', tertemiz Markslst-Lenlnlstin!) öldü
rülmesini de AEP'nln l.ı;mln'ln ve özelllkle de Stalin'in takipçisi «yanlış• 

anlayışla izah ediyorları «Aydınlık• revlzyonlstlerl, bu olay da çokca de
mogaji yaptıkları Için, Bekir Balluku'nun öldürülmesinin nedenini Enver 
Hoca'dan aktarahm: 

«Bekir Balluku, Petrl Dume ve Hito Çako darbeel hainler grubu. or
dunun başında bulunan bir hizip, yabancı destek ve silahlı müdahale ile 
zora baş vurup bir darbe düzenliyerak Merkez Komitesini devirmek, Ar
navutluk Emek Parti'sini ve proleterya dlktotörl(iOOnü yok etmek amacını 
güden kamplocu bir gruptu.> (59) (abc) 

Elbetteki bu söylenenler, Aydınlık revizyonistlerine göre, Bekir Bal
'luku'yu kurşuna dizmeyi gerektiren şeyler değildir. (Herkese partiyi eleş
tirme özgürlüğü tanıyanlar, her halde darbe yapma özgürlüğünü de ta
nırlar?!) Bu nedenle biz gene Enver Hoca'nın ağzından, genel olarak par-
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!i düşmaniarına karşı nasıl bir siyaset izlediğini aktararak, bunu Lenin ve 
Stalin'in anlayışıyla karşılaştıraltm. Şöyle diyor Enver f-loca: •Parti hiç 
bir zaman ihanet yolunda olanlara, parti ve halk aleyhtarı yolda yürüyen
Iere karşı. sabırla açıklama ve Ikna yöntemini kullanmayı ihmal etmemiş
tir, oma bordak dolduğu ve gerçekler apoçık olduğu zaman, onları tered
dütsüz saflarından atmış ve tertip düzenliyenler mahkemeye teslim edil
miştir, orada onlardon bazılarına ölüm hükmü bile verildi. Halk bu hain-

• lerle hesoplaşocağı Için sevlnlrken. düşmanlar onlara göz yaşı döktüler.• 
{60) .(abc) 

Aydınlık revizyonistleri sadece. Bekir Bolluku icin göz yaşı dökmek-
· le yetinmiyorlar. Cünkü, AEP'nln başından itibaren benimsediili bu Mark
sıst-Leninist anlayışa bağlı olarak. Sovyet ve Yugoslov revizyonistlerinin 
AEP içindeki ajanları do aynı aklbete uijramışlardı. Aydınlık'cı hainler 
şimdilik, onlar Icin döktükleri göz yaşını gizliyorlor. Sadece Bekir Elailu· 
ku icin ağladıklarını söylüyorlar. 

Dii)er yandan, bu konudaki eleştiriler gerçekte kime yöneltilmekte
dir? Gerçekte bu eleştiriler Lenin'e, özelllkle Stolin'e ve Leninist prole
terya diktetörlüğü öğretisine yöneltllmlştlr. Neden? Lenin'in aşağıdaki 
sözleri bu soruyu bütünüyle cevaplomoktadır; 

«Bırakalım beyaz muhafız terörizminin dolkovuk suc ortakları terö· 
rizmin tümünü red ettikleri comurda yuvarlonsınlor. Biz acı ve kesin ger
cekten söz edeceğiz. Eski bağların kopması ve 1914-18 emperyalist sa
vaşını -ki bu dünyanın bütün ülkeleri onlamını taşır- izleyen sınıf mü· 
codelesinin yoğunlaşması sonucu, eşi görülmemiş bir bunalımla kuşatıl
mış olan ülkelerde lkiyüzlülere ve laf ebelerlne karşın terörizmden vazge
çilemez. Ya Amerikan, ingiliz (irlondo), itolyon, (faşistler), Alman, Macar 
ve diğer tip beyaz muhofız burjuva terörizmi ya do kızıl. proleter terö· 
rizmi. Orta yol, «üçüncü» bir yol yoktur ve olamaz da.> (61)« 

Sovyet Rusya'da proleterya diktotörlüğü, karşı devrimciler üzerinde 
«yasayla sınırlanmamış» bir egemenlik ve kızıl terör uyguluyordu. Sta
lin bu Leninist çizginin takipcisi olarak, 1938'de proleterya diktotörlüğü· 
nü içten yıkmaya, «koleyi Içten fethetmeye» calışan ve giderek açık ca
sus ve vatan hainleri haline gelen Buhorlncilere, Trockistlere karşı. dev
rimci, kızıl terör uygulamakton koçınmodı. Bu hainleri, kurşuna dizilmek· 
te dahil olmak üzere, proleterya, emekçi halk ve sosyalizme karşı işle· 
dikleri suço göre cezalondırdı. 

Işte Aydınlık revizyonistleri gerçekte, bu Leninist siyasete saldırmak· 
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todırlor. 

ll - «Aydınlık» revizyonistlerinin aşağılik iftiralarındon biri de, AEP' 

nin halk Icindeki ve halkla, düşman arasındaki celişmeleri ve bunların 

çözüm yöntemlerini ayırt etmediği şeklinde. Aydınlık'ın iddiası şu Arna

vutluk yönetleileri «belirsiz ve keyfi değerlendirmelere acık bir 'uzlaşır-uz

laşmaz celişme' ayrımı lle• (62) yetinmekte; halkı ve düşmanı bir tutmak

to. «halk içinde varlığını sürdüren eski toplumun fikir ve oiışkanhklarıQı. 

kitleleri eğitmek ve yeniden şeklllendirmek yoluyla ortadan kaldırmak ye

rine, 'dinsel önyargılar ve gerıcı geleneklerin' etkisinde olan geniş yığın

laro .. .'şiddet, cebir, zor' uygulamak»todır. (63) 

Gercekler nelerdir? Aydınlık'ın bütün gayretleri. onun adi bir yalan

cı olduğu, AEP'nin «halk ile düşman arasındaki celişmelerle, halk ıcınde 

ki celişmelerı birbirinden çok Iyi ayırt• (64} ettiği gerçeğini değiştırmeye 

yetmiyor. AEP uzloşır ve uzlaşmaz cellşmelerden ne anladığını bir cok 

belgede belirtiyor. (Bkz. Devrimci Siyasetin Bazı Temel Sorunları, s 18; 

Sosyalizmin Teori ve Pratiği, s. 25-26. vb.) 

Dine, dinsel önyargılara ve gerici gelenekiere karşı mücadele sos

yolist ekonomı ve kültürün geliştirilmesi ve güclendirilmesı. halk kitlele

rinin Ideolojik bakımdon devrimci fiklrlerle sağlarnlaşması için, zorunlu 

bir şeydir. Halk kitlelerini dinin uyuşturucu, manevi köleliğinden kurtar

manın esas şartı, sömürücü düzeni ortadan kaldırmaktır. Bu nedenle 

AEP, d ine karşı mücadeleyi baskı ve sömürüye. karşı mücadeleyle, sos

yalizmin Inşası mücadelesiyle birleştırmlştlr. Bu mucodele de vicdan hür

riyet! ilkesini rehber edinmJştir. Halk kitlelerının ve sosyalizmin cıkarları

nı göz önünde tutorak din ve gerici adetler konusunda tedbirler almıştır. 

Din esasına dayanan siyası örgütler kurulması. dini kitapların yayınlan

ması yasaklonmıştır. Ancak, dini grupların varlığını ve dini terönleri ya

soklomomıştır. «Dini bakış acısının kökü kitlelerin Ideolojik bakımdon 

Ikna edilmeleriyle kozınocaktır.» (65) Dine karşı mücadelede emekçi halka 

karşı şiddet uygulamak söz konusu değildir. Aksine halkın dine karşı mü

cadeleye sevkedilmesi söz konusudur. 

lll - «Aydınlık-Bora» revizyonistlerinin sözde eleştirilerinin esas nok · 

talarındon biri de, sosyalizm ve sınıflar, alt yapı - üst yapı ilişkisi konusun· 

da ... 
Bora dergisi bu konuda Enver Hoca'nın şu sözlerine saldırarak, «eleş

tiri» ye başlıyor: «Kapitalist ve revizyonist toplumlarda alt yapı ve üst yapı 

iç uzmaşmozlıklor üzerine kuruludur; sosyolist toplumumuzda ise bunlar 
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sınıf uzlaşmazlıklarından uzaktırlar, bu halleriyle de sürekli mükemmelleş
tiriliyorlar.·» 

Onlar, Enver Hoca'nın tamamen doğru olon bu sözlerini «eleştirmek
le» Morksizm-Leninizmi hedeflemekte, kapitalizm lle sosyalizm arasındaki 
temel zıtlığı inkar etmekte, aralarındaki sınırları ve farklılığı sllmeye colış
maktadırlor. Eğer sosyalizmin tom olarak inşası aşamasındaki Arnavutluk, 
da, alt yapı ve üst yapı uzlaşmaz sınıf karşıtlıkları üzeFina kurulduysa, o• 
nun kapitalist bir ülkeden farkının olmaması gerekir. Çünkü kapitalist re
vizyonist ülkeler böyledir. Bu ülkelerde ezen ve ezilen, sömüren ve sömü
rülen sınınar vardır, burjuvazinin proleterya üzerinde d!ktatörlüğü vardır. 
Uratim ilişkileri üretici güçlerin gelişmesi önünde bir engeldir. üretici güç
lerin gelişmesine tekabül etmediği, oııun gelişmesini kösteklediğl Icin ara
larında uygunluk değil, uzlaşmaz bir çatışma vardır. Bu yüzden de, eski 
üretim ilişkilerinin devrım yoluyla yıkılması gerekir. üretici güçlerle üretim 
ilişkileri arasındaki uygunluk bu yolla sağlanır. Sosyalist toplumda da alt 
yapı ile üst yapı, üretici gllçlerle üretim Ilişkileri arasında celişmeler vardır. 
Ancak bu cellşmeler kapitalist toplumdaki üretıcı güçlerle üretim Ilişkileri, 
alt yapıyla üst yapı arasındaki oelişmelerden nitelik bakımından tamamen 
farklıdır. Farklı özelliklere sahiptir. Yönetici kurumların doğru bir politika 
uygulaması durumunda bu oelişmeler uzlaşmaz oelişmelere dönüşemez, 
bir çatışmaya neden olamazlar. Sosyalizmin tom olarak inşası aşamasında 
da mevcut Iktisadi ve sosyal koşullar, üretici gücler lle üretim ilişkileri ve 
bunun üzerinde yükselen bölüşüm ilişkileri bütünüyle komünist bir nitelik 
taşımadığından tüm farklılıklar yok edilinceye, sınıfsız topluma ulaşılıncoya 
kadar devrim sürdürülür. Bunun Icin alt yapı ve üst yapıyı süreiki mü
kemmelleştirmek. devrimi kesintisiz olarak sürürmek zorunludur. Bu da 
parti ve proleterya diktatörlüğü lle sağlanır. 

Bugün Arnavutluk'ta sömürücü sınıflar tasfiye edilmiş. üretim alanın
da sosyalist ilişkiler zafer kazanmıştır. Şehirde ve kırda ülke oopında sos
yalizmin Iktisadi temeli başarı sağlamıştır. Kültür, eğitim sistemi, onayaso 
vb. sosyalist bir nitelik taşır. Kısacası üst yapı alt yapı ile uyum lcerisin
dedir. Böyle bir ülkede alt yapı ile üst yapı arasında uzlaşmaz karşıtlıklar 
aramak, sosyalizm ile kapitalizmi aynılaştırmaktır. Bora dergisi de bu bur
juva bakış acısıyla. Enver Hoca'ya soldırıyor. Arnavutluk'ta sömürücü sı

nıfların tasfiye edilmesini hazmedemlyor. Sosyalist toplumda uzlaşmaz oe
lişmenin varlığını da salt sömürücü sınıfların varlığına bağlıyor. O'na gö
re. sömürücü sınıflar ortadan kalkmışsa uzlaşmaz celişmelerden de bah
sedilemez. Ya da tersi; sosyalizm tarihi dönemi boyunca sosyalist yolla 
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kapitalist yol orasındaki uzlaşmaz celişme kabul edildiğlne göre, sömürü

cü sınıfların varlığı da kabul edilmelidir. Bora revizyonistlerinin anlayışı 

bu .. Bu anti-Marksist anlayış, sınıfsız topluma kadar sömürücü sınıfların 

varlı{jının kabul edilmesini de beraberinde getiriyor. Bu durumda proleter

ya dlktatörlü{jü altında sömürücü sınıfların ortadan kaldırılması, giderek 

sınıfların ortadan kaldırılması nlcel de{jlşlkliklerle de{jil birdenbire gerçek

leşecek bir şey oluyor. Komünist toplumun üst evresine geciş, nlcel deği
şiklikler sonucu nltet bir dönüşüm otorak kavranmıyor. Aksine. bütün bir 

dönem boyunca varlıklarını aynen sürdüren sınıfların, bir noktaya gelince 

birdenbire, gökten gelen bir vahlyle yok olmaları söz konusu; Bora reviz

yonistlerinin bu bakış acılarının sosyalizm ve komUnizme ilişkin Marksist

Leninist ö{jretilerie alakası yoktur. 

Onların anlaşılmaz hale getirmeye çalıştıkları mesela şudur: 
Marksizm-Leninlzmin öğrettiği gibi, sınıf mücadelesi toplumların ge

liı~iminl belirleyen esas itici güçtür. Bu proletaryanın iktidarı ele geçirme

sinden sonrası icin de geçerlidir. Proleterya iktidarı ele geçirdikten sonra 

sınıf mücadelesi sona ermez, başka koşullarda ve başka biclmierde de

vam eder. «Proletarya, devlet Iktidarını ele geçirdikten sonra sınıf müca

delesine son vermez, sınıflar ortadan kalkana dek sürdürür.> (Lenin) Pro

leterya dlktatöriüğü döneminde sınıflar hcUCi durmaktadır. Sınıfların yok ol· 

masıyla proleterya dlktatörlüğü de gereksiz hale gelecektir. Ancak prole

terya diktatörlü{jü olmadan, sınıflar kendiliğinden yok olmazlar. Sınıfsız 

topluma milcodele edilerek, «proleterya diktatörlüğünün kurumlarını güc

lendlrerek, sınıf mücadelesını sürdürerek, kapitalist sınıfların kalıntılarını 

tasfiye ederek hem Ic hem de dış düşmaniara karşı savaşarak varılır.» 

(Stalin) 
Sosyalizm sınıfların ortadon kaldırılması demektir. Sınıfların ortadan 

kaldırılması icin ilk planda sömürücil sınıfların ortadon kaldırılması gere

kir. Ikinci olarak, «en son kapitalist sınıf> olan, köylülerin hepsini işçi yap

mak gerekir. Bu görevlerden birincisi nispeten kolay ve kısa bir zamonda 

gercekleştlrilebilir. ikinci görev ise, cok uzun ve zorlu bir mücadeleyi ge

rektirir. Bu yüzden sınıf mücadelesi; yalnızca sömürücil sınıfların var ol

duğu dönemde değil, bunların sınıf olarak tasfiye edilmelerinden sonra da. 

sosyolist toplumun tom olarak inşası ve tüm komünizme geçiş dönemı IJo. 

yunco esas itici güç olmaya devam eder. Bir yondl.l sömürücil sınıflctrın 

kalıntılarının varlığı ve bunların kaybettiklerı iktidarı yeniden ele geçirme 

amac ve çabaları: sosyalist düzeni her türlü yol ve aracia yıkmaya calışan 

dış düşmonlar. yani emperyalistlerin varlığı; sosyalizm Icin büyük tehlike 

-24-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



arzeden yenı burjuva sınıfının, yeni Ic düşmanların ortaya çıkması; insan· 
ların bilincinde uzun bir süre varlığını koruyan eski toplumun kusurlorı; 
küçük meta üretiminin varlığı; dağıtım olanındaki •burjuva hakkt» kırla 
kent. kafa emeği ile kol emeği arasındaki farklılıklar ... bütün bunlar sö
mürücü sınıfların tasfiye edilmesinden sonra, sosyalist toplumda sınıf mü
cadelesinin, uzlaşır ve uzlaşmaz çelişmelerin kaynağını oluşturur. Sınıf 
mücadelesi sosyalizmle kapitalizm arasında bir ölümyaşam kavgasıdır ve 
komünizme geciş döneminin bütünü boyunca objektif olarak, keskin bir bi
çimde, gelişmesindeki iniş ve çıkışlar ve dış cephe ile, iç cephenin içiçe 
geçmesi şeklinde sürdürülür. Geriye dönüşü önlemek icin proletarya dik
tatörlüğünü sağlamlaştırmak, devrimi her alanda kesintisiz sürdürmek, alt 
yapı ve üst yapıyı devrimcileşiirmek gerekli ve zorunludur. 

Sosyalist toplumda temel çelişme sosyallzmte kapitalizm. sosyalist 
yolla kapitalist yol arasındaki çelişmedir. Ve tüm komünizme geçiş döne
mi boyunca aynı kalır. Sosyalist devrimin gelişim yasası, zaferin ilk önce 
siyasi alanda, sonra ekonomik alanda ve san olarakta ideoloji-kültür ala
nında kazanılması ve pekiştirilmesldir. Bu gelişim yasasına uygun olarak, 
temel çelişme de yavaş yavaş cözülür. Proleteryanın Marksist-Leninist 
parti önderliğinde politik iktidon ele geeirmesiyle siyasi alanda; şehirde 
ve kırda sosyalizmin ekonomik temelinin inşosıylo ekonomik planda; pro
leter ideolojinin burjuva ideolojisine, sosyolist kültür ve ohiokın burjuva 
kültür ve ahlakına karşı tam zaferiyle ideolojik plonda.çözümlenir. ideolo
ji ve kültür olonında sosyolist devrimin tom zaferi kesinleşmedikçe, si
yasi ve ekonomik alandaki zaferi de kesinleşemez, garanti edilemez. ide
olojik cephede sınıf mücadelesinin zaferi. uluslarorası çapta kozanılmo
dıkça, sosyolist yolun kapitalist yola karşı zaferi kazanılmış sayılamaz. Bu 
nedenle politik iktidarın ele geçirilmesi ve sosyalizmin ekonomik temelinin 
inşa edilmesiyle birlikte «hangisi kazanacak» sorunu kesin olarak cözül
rtıemiştir. Sınıf mücadelesi doğru bir şekilde sürdürülmezse, uzlaşır çeliş
meler uzlaşmaz çelişmelere dönüşebilirler, proleter devlet uzlaşır çellş· 
malerin uzlaşmaz hale gelmelerini önlemede bir silahtır. 

«Aydınlık-Bora» revizyonistleri ise, sosyalist toplumda sömürücü sı· 
nıflann tasfiye edilmesini kabullenemiyorlar. Çünkü, bunu kabullenirlerse, 
sınıf mücadelesinin bittiğini kabullenmiş olacaklardır. Onlar sınıf mücadele
sini gerçekte, Kruşcev-Brejncv dönekieri gibi kavramaktodırlar. Yani sö· 
mürücü sınıfların ortadan kaldırı!masını, sınıf mücadelesinin tatil edilmesi 
olarak anlıyorlar. Sömürücü sınıflar ortadan kaldırılmışsa, sınıf mücadele
sine artık gerek yoktur! Toplum kendiliğinden otomatikman komünizme 
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do§ru llerliyecektırl 
Onların, çığırtkanlıklarını yaptıliı sözde sınıf mücadelesinin gerçek ice- · 

rlğl budur. 

DIPNOTLAR: 

54) Aydınlık, 24 Eylül 1978, s. 2 
55) Aynı Yerde 
56) Aydınlık, 28 Eylül 1978, s. 2 
57) Bora, S. 3, s. 121 
58) Bora, S. 3, s. 130 
59) 7. Kongre Raporu, Komün Yayınları, s. 121 

60) Aktaran Nedret Plasarl, H. Blrllfil, S. 43 

61) Lenin, Işçi Sınıfı ve Köylülük, s. 452 

62) Aydınlık, 26 Eylül 1978, s. 2 

63) Aynı Yerde 
64) AEP Tarihi, c. 3, s. 164 
65) AEP Tarihi, . 3, s. 144 
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SÖMÜRGECILiK llE MiLLi MESELE .( - .. 
DUNYANIN PAYLAŞlLMASI OLAYI VE KÜCÜK DEVLETLERIN 
HAFIF BIR YAYGINLIK GÖSTEREN SÖMÜRGECiLlGI 

Emperyalizm ile birlikte, sömürge fetihlerinde müthiş bir yüksatiş baş 
gösterdi. Bu dönemde dünyanın paylaşılması amacıyla yürütülen müca
dele daha da sert bir görünüm kazandı. Kapitalizmin sömürge politika
sı. serbest rekabet döneminde. kapitalizmin gelişme hızıyla birlikte, tekel
cl döneme daha yüksek ve geniş boyutlarıyla aktarıldı. Bir bütün olarak 
sömürge politikasının ve sömürgeler Icin yapılan savaşların ağırlık ka
zanması tam da emperyalizm dönemine rastladı. Emperyalizm dönemin
de, büyük devletlerin sömürge savaşları ve fetihlerinin yo§unlaşmasının 
bir Ifadesi olarak, dünyanın paylaşılması tamamlanmıştır. Lenin, bunu en 
genel ve özlü biçimde şöyle anlatıyor: 

«<ngiltere için sömürge fetihlerinin arttığı dönem 1860-1880 ara
sına raslar; özellikle 19. yüzyılın son yirmi yılı içinde bu artışın 
daha da hızlandığını görüyoruz. Fransa ve Almanya icin Ise ge
nişleme, daha cok bu yirmi yıl Içinde olmuştur ... ; şimdi Ise sö
mürge fetihlerı konusundaki olailanüstü «llerleylş»ln tam bu dö
nemden sonra olduğunu, dünyanın paylaşılması amacıyla yü
rütülen mücadelenin gitgide daha sert hale geldiğini görüyoruz. 
Yanı kapitalizmin. tekelci evresine mali sermaye evresine geeişi 
ile dünyanın paylaşılması Icin yürütülen mücadelenin a§ırlığı bir
birine bağlıdır.» (Emp. s. 101, acL) 

Kapitalizmin tekelci evresine geçişi lle birlikte dünyanın toprak ba
kımından bölüşülmesinin tamamlanması olgusunu, Lenin, Emperyalizm 
kitabında çizdiği tabloda gözler önüne sermektedir. Fakat bundan önce 
Lenin, bu konuda yapıtından faydalandığı Supan'ın aksine, dünyadaki bü
tün güçlerin «s'ahip» bulunduğu sömürgeleri ve diğer ülke tiplerini. konu 
edinen tablosunda. 1876 ve 1914 yıllarını almak gerektiğini vurgulamakta
dır. (Supan 1876 ve 1900 yıllarını alıyordu.) 

« ... biz 1876 yılını -cak Iyi seçilmiş bir yıldır; çünkü Batı Avrupa' 
da kapitalizm, tekel öncesi evresini, sonuçta. tom bu tarihe dağ· 
ru tamamlamış bulunmaktadır- ve 1914 yılını alacağız; ... Supan 
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sadece sömürgelerı Inceliyor; biz ise, dünyanın paylaşılması ola

yının tom bir tablosunu verebilmek- Için ondan edindl!}lmiz bil
gilere, sömürge alınoyan ve yon-sömürge olon ülkelere ilişkin ra

kamları eklerneyi de yararlı buluyoruz. lran'ı, Türkiye'yi ve Cin'; 

de bu son kotegori içinde dOşünüyoruz. Bugünkü günde Iran he

men hemen tamamen bir sömılrge hallnde\'ir; Çin lle Türkiye'de 
bu duruma girme yalunodır .• (s. 104, abC} 

Bu ön açıklamadon sonra çizdiği tabloda (s. 104, tablo 17} Lenin,_ 

dünyanın bütün yüzölçümü ve nüfusuna göre paylaşılması olayını incele

mektedir. Tabloda, bilyük ülkelerin (ingiltere, Rusya, Fransa, Almanya, B. 

Devletler. Japonya} sömürgelerlnl, «öbür ülkelerin• (Belçika, Hollanda 

vb.) sömürgelerlni, yarı-sömürgeleri ve dl!}er ülkelerin durumunu istatis

tiki verilerle Inceleyerek yerli yerıne oturtmaktodır. Bununla birlikte, «bü

yük devletlerin sahip oldukları sömürgelerln• Incelendiği kolona, «küçük 

devletlerin hafif bir yaygınlık gösteren sömürgelerlnl» de koymaktadır ki; 

bizim Için asıl önemli olan, dünyanın paylaşılması olayının bu kesltldlr. 

Fakat daha önce Lenin'In bu tablosuyla çizdiği, dünyanın paylaşım 

olayını bütün yönleriyle kavramak gerekiyor ... 

Dünyanın paylaşılması olayı, emperyalizmin dünya ekonomisini ör

gütlemesinin bir sonucu olarak görülmelidir. Bu nedenle emperyalizmin 

örgütledl!}l ekonomik Ilişkiler, hallhazır milletler orası durumun özünü teş

kil etmektedir. Serbe!!t rekabetin yerini tekellerin olması, bu tekellerin ba

zı hallerde kimi sanayi dallarının tümünü ellerinde tutması böylece bazı 

sanayı dallarının bütün yeryüzünde tekellerin eline geçmesiyle, en özgür 

cumhuriyetierin dahi mali kraliıkiara çevrilmesi durumu, bir avuç kapitc

IIstin dünya hakimiyetinin temelini oluşturarçık, dünyanın paylaşıımosı 

için mücadelenin şiddetlenmasini getirip dayottı!}ı ve. yalnız bununla do 

kalmayıp, bu paylaşımı tomamlodı!}ı olgusu, emperyalizmin sürdürdüğü 

ilişkiler bütününün temelini oluşturmaktadır. 

Bütün bunların sonucu olarak Lenin'In tablosunda; 1. dünya savaşı 

öncesinde, nihai anlamda, gezegenimizde el aıtlmadık toprakların kalma

ması anlamında, dünyanın payiaşıidığı görülmektedir. Bu paytaşımda bir 

avuç kapitalist devletin hakimiyeti ellerindeki nüfuz olonlarının yo!}unlu

ğu ile açıkca görülmektedir. Dünyr.yı paylaşan bir avuç kapitalistin bu 

hakimlyetini Lenin, bir başka yerde koyarken, hemen bütÜn yönlerini da 

en özlü şekilde onlatmaktadır: 

«Bir avuç kapitalistin bu hakimiyeti, bütün dünya paytaşıldığı za-
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man gelişme sürecini tamamlamış oldu; yalnız çeşitli hammad
de kaynaklan ve üretim aracıarının en kadaman kapitalistlerin 
eline geçmesi anlamında değil, ilk sömürge paylaşımının tomom
lanmış olması anlamında aynı zamanda.» (D.U.K. Hareketleri, s. 
349, abc) 

Emperyalizm sadece geri kalmış tarım bölgelerinin Işgal edilmesi 
eğilimiyle belirlenmemektedir. O aynı zamonda en yüksek ölçilde sonayil'eş
miş bölgelerinde llhak edilmesi eğilimini telnde taşır. CünkO dOnyanın pay
laşılmış bulunması, bir yenı paylaşım durumunda her çeşit toprağa el atıl· 
masını zorunlu kılmaktadır. Öte yandon egemenlik Için çatışan gücler 
arasındaki rekabetle güçlü olabilmek icin, sanaylce gelişmiş ülkelerin 
destek üssü olarak kullanılması ihtiyacı da, emperyalizm için bunu ge
rektirmektedir. Bu çeşitten toprakların llhakı her yönden. rakipierin ege
menliğini sorsmak için önemli bir rol oynamaktadır. 

Emperyalizmin örgütlediği ilişkiler bütününün bir sonucu olarak or
taya çıkan, dünyanın paylaşılması olayının tamamlanması olgusunu in· 
eelediğimiz bu kısımda. Lenin'in emperyalizm tahlilinin diğer özelliklerini 
de göz önüne alarqk, şunları söyleyebiliriz: 

Birinci olarak, mali sermayenin ağları bütün dünyayı sarmış_tır ve 
bunun sonucu olarak, sosyalist ülkelerin dışında mali sermayenin girme· 
diği tek bir toprak parçası kalmamıştır. ikinci olarak, mali sermaye sade
ce sömürgelere değil, bütün ülkelere boyun eğdirebllmektedir. Üçüncü 
olarak, mali sermayenin bu gücü kendisini. dünyanın paylaşılması olayın
da, esas olarak bir avuç emperyalist devletin sömürgeciliğinin boyutlan· 
masında göstermektedir. Dördüncü olarak dünyanın artık paylaşılmış bulun" 
masına bağlı olarak, sahipsiz toprakların kalmaması durumu toprakların, 
sahipsiz durumdan bir sahibin eline geçmesi yerine. ancak sahip değiş
tirilebileceğini göstermektedir. 

Bu tablada Lenin ikinci olarak, büyük devletlerin sahip olduğu sö
mürgeler bakımından, «büyük bir eşitsizlik görüldüğünü» (s. 105) ortaya 
koymaktadır. Burada genç emperyalist devletlerin, diğerlerine göre çok 
hızlı bir tempo icinde geliştiği görülmektedir. Bunun nedeni gene emper
yalist devletlerin (Amerika. Almanya, Japonya), dünyanın paylaşılması 
olayına farklı zamanlarda katılmış olmaları ile ekonomik, siyasi ve askeri ya
pılarının göstermiş olduğu farklılıklardır. 

Bilindiği gibi 19. yüzyılın sonunda. yeryüzünün bütün toprakları kapi· 
talist devletter arasında artık paylaşılmış bulunuyordu. Oysa emperyalizm 
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döneminde kapitalizmin gelişmesi son derece eşit olmayan bir biçimde 

ve sı<:rayışlarla ilerledi. Kapitalizmin bu özelliği yilzünden, eskiden birin

cı sıroda yer olon bazı ülkelerin sanayi gelişmesi nispi olarak yavaşhya

blllr, bir zamanlar geri sıralarda yer alan öteki ülkeler, onlara hızlı sıçra· 

yışlarla vetışebilir ve öne gecebllir. 

Emperyalist devletleriri ekonomik, siyasi ve askeri yapılarının değişe

bilir almasının yol actığı bu durum, kapitalizmin evrensel bir yasası olon 

«eşit olmayon gelişme yosası>dır. (4) Bu yasa yüzünden dOnyanın yeni

den paylaşılması icin savaşlar kocınılmaz olmaktadır. Lenin kapitalizmin 

kocınılmaz olarak savaştoro yol acocağını bellrtlyordu. Yaboııcı toprakla· 

rın yo§mo edilmesi, sömürgelerln ele geclrilerek yağmalanması ve kısaca 

yeni pazarların ele geeiritip yağmolanması, daha önce de kapitalist dev

letlerin fetih savaşiarına yol açmıştı; bundan sonra da yol açabilir. 

O<:üncü olarak, Lenin'in bu tablosunda, emperyalizmin sömürge po

litikasının özünü oluşturan, dünyanın mali sermaye ve büyü k kuvvetler 

tarafındon «ekonomik ve politik» yönden paylaşılması olayının. çeşitli 

devletler Icin geçici bağımlılık biçimleri yarattığı görülüyor. Lenin burada 

şu sonucu çıkarıyor: 
«Bu çağın özellikleri, başlıca ülkelerin, sadece sömilrge sahip

lerı ve sömilrge olarak Iki ana grup hallnde toplanması değildir; 

görünüşte politik bağımsızlıklarına sahipmiş gibi olan. oma ger

çekte, mali ve diplomatik bir boğımlılıijın ağı içine dilşmüş deği

şik ülke bl<:lmlerl de vardır. Bu bloimlerden birine, yorı-sömilrge

lere /Çin, Iran, Türkiye-KAVAl biraz önce değinmiştik. Bir· boş

ka blclmln örneğini bize, örneğin Arjantin sunmaktadır.» (Emp. 

s. 110·111, abC) 
Arıalıtın örneği lle Lenin, tüm L. Amerika ülkelerini, bağımlı ülkple

rln yer aldığı «öteki ülkelerı kolon·una koymuştur. Bu tablonun bir çok 

yönden kavranılması acısından Lenin'in yarı-sömürge illkelerle ilgili ola

rak söylediklerini de buraya alıyoruz: 
eYarı-sömürge nlte!lğindeki devletlere gelince, bunlar doğada ve 

(4) «Oc dünyacı» oportünistıer bu yasadan hareketle, gelişip güçlenerek 

öne geçen emperyalistın daha tehlikeli ve esas düşman olduğu so

nucunu cıkortmaktadırıar. Oysa Marksizm-Leninizme göre bu yasa

dan şu iki sonuc cıkar: Birincisi, kapitalizmin eşitsiz gelişimi kaçını!· 

maz olarak savaşlara yol açar. Ikincisi, bu eşit olmayan gelişme tek 

tek ülkelerde devrimierin olabileceğini gösterir. 
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toplumda ra:;lanan geçici şekillerin örneğini teşkil ederler, ( ... ) 
mali sermayeye eo büyük «rahatlığı», en büyük üstünlükleri sağ
layan şey, o boyun e{jmiş bulunan halkiann ve ülkelerin siyasal 
ba{jımsızlıklannı da yitirmekle olmasıdır. Yarı-sömürge ülkeler. 
bu yönden. «yarı yolda» olan tipik örneklerdir.» (s. 106, abc) 

Dördüncü olarak, Lenin, «büyük devletlerin sahip oldukları sömür
geterin yanına, küçük. devletlerin hafif bir yaygınlık gösteren sömürgele· 
rini de» koyorak bu tabioyu tamomlamoktadır. Kapitalizmin bazı özellik
lerinin gelişerek. giderek belirginleşması sonucu ortaya çıkan emperyaliz
min dünyayı paylaşmasının tamamlayıcı bir parçası olarak ortaya çıkan. 
küçük devletlerin sömürgecill{ji meselesinin iyi kovranması Icin, Lenin'in 
Portekiz hakkında söylediklerini buraya alıyoruz. Bazı çevreler Lenin'in Por
tekiz hakkında yaptığı tahlilierin tamamen bir «istlsnayla» ilgili olduğunu 
iddia etmektedirler. Oysa Lenin'den yopoca{jımız olıntıyla görülecektir ki. bu 
örnek kesinlikle bir «istisna» ile ilgili olmayıp. tom tersine bir dizi aynı 
ilişkinin, Lenin tarafından ele alınarak, dünyanın paylaşılması olayının 

bir parçası olarak tabloda yerli yerine oturtulmosıdır ... 
«Portekiz, siyasal bo{jımsızlığının yanında, mali ve diplomatik ba
ğımlılığın biraz farklı bir örne{jinl vermektedir. Bağımsız ve ege
men bir devlettir Portekiz. ama aslında, ikiyüz yıldır, ispanya Ve· 
roset savaşından (1701-1714) bu yana ingiliz himayesi altında
dır. ingiltere. hasımları olon Fransa ve ispanyo'ya, karşı mücade
lesinde, kendi durumunu kuwetlendirmek için Portekiz'! ve sa
hip olduğu sömürgeleri savunmuştur. Buna karşılık, ticari avan
tajlar, Portekiz'e ve Portekiz sömürgelerine meta ve özellikle 
sermaye ihracı konusunda, ıvrıcalıklar. Portekiz limonlarından 
ve adalarından, telgraf şebekesinden yararlanma hakları vb. el· 
de etmiştir.» (Emp. s. 111, abc) 

Buraya kadar Lenin, özel otarak ingiltere-Portekiz ve Portekiz'in sa
hip olduğu sömürgeleri kapsıyan ıı:şkileri ele almakta; fakat hemen ar
dından, bir dizi aynı ilişkileri kopsıyan, şu sözleriyle meseleyi açıkca or
taya koymaktadır: 

«Böylesi ilişkilere büyük devletlerle kücük devletler arasında· her 
zaman raslanmıştır. Ama kapitalist emperyalizm döneminde 
bunların genel bir sistem haline geldi{ji «dünyanın paylaşılması
nı» örgütleyen ilişkiler bütününün bir parçası alduğu görülüyor. 
Dünya mali sermaye işlemleri zincirinin halkalarını meydana ge
getiriyor.» (abç) 
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Lenin'in Portekiz hakkında söylediği ve sonra da, kapitali~! emper
- yalizm döneminde genelleştirdiği bu tahlilinden ne anlaşılmalıdır? 

Lenin'In bu tahlilinden, her şeyden önce küçük devletlerin nasıl ve 

ne şeklide sömilrgelere sahip olablleceljl anlaşılmaktadır .. Bilindiği gibi 

Portekiz önceki evrelarin sömürgecl bir devleti idi. Portekiz emperyalizm 

dönemine gelindiljlnde, büyük devletler orasındaki çıkar zıtlıkları ve re
kabetin yarattığı- elverişli şartlarda sömürgelerini elinde tutabildL Fakat 

onun sömürgecillljl Veraset savaşından bu yana ingiliz hlmoyeslnde, biz

zat Ingiltere tarafından desteklenen bir sömürgeciliktlr. Ingiltere Porte
kiz'in sömürgecı faaliyetını (Lenln'in saydıljı ayrıcalıklar yüzünden) em

peryalizm çağında do desteklemlştlr. 

O halde, buradan, büyük devletlerin himayeleri altında tuttukları kü
çük ülkeleri ve bunların sahip oldulju sömürgeleri, çeşitli Imtiyazlar kar
şılıljında ve rakiplerine karşı kendi durumlarını güçlendirmek icin savuna
bilecekleri anlaşılıyor. Bir başka deyişle, büyük devletler küçük devletle
rin sömürgeci faaliyetlerini kendi cıkorlarıylo uyum içinde destekliyebi- · 
llrler. 

Ayrıca Lenin bu tohllllnde, küçük devletlerin sömürgecl olabilecek
lerini gösterdiği gibi, onların büyük devletlerle olan bajjlarını ortaya koy
makta ve son olarak. bu tür Ilişkileri- emperyalist sistemin çok yönlü özel· 
liklerinin bir parçası olarak ele almakta ve bütün bunların sonucu olarak, 

bu ilişkilerı «dünya mali sermaye Işlemleri zincirinin bir holkosı» olarak 
yerli yerine oturtmoktodır. Gene Lenln'in, kücük devletlerin hafif bir yay· 
gıntık gösteren sömürgelerini, büyük devletlerin sahip oldulju sömürgeler 
kolonuno koyarken (s. 106) küçük devletlerin büyük devletlerle olon bağ 

larını göz önüne aldıljı anlaşılıyor. Lenin'in Işaret ettiği bu bağ nedeniyle 
küçük devletlerin sömürgelerinde işleyen emperyalist sömürü mekanizma

sının nasıl işlediiii de anlaşılmaktadır ... Büyük devletlerin kendilerine bağ
lı bulunan küçük devletlerden kopardıkları lmtiyozlonn, küçük devletlerin 
sömürgelerine kadar. meta ihracı ve özelllkle sermaye ihrocı lle uzan

ması, bu sömürü mekanizmasının nasıl işlediğinin temeli olmaktadır. 

Lenin'in bu tahlili ve daha sonra alıntı yapacağımız sözleri, bir bütün 
olarak küçük devletlerin sömürgeciliği meselesine temel teşkil etmekte
dir. Bu yüzden, küçük birer devlet olon Türk, Iran, Irak ve Surive devlet

leriyle parcalanmış bir sömürgeleri olan Kürdistan ilişkilerinin bu temele 
dayandınlması gerekir. Ayrıca Lenin'ln, ölümsüz olon emperyalizm tahlili 

bu gün de dünyadaki bütün güçleri ve olayları tahtil etmede geçerlidir. 
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Buradan. bu maselenin de kesin olarak bu tohlile dayandınlması ve tah· 
Iii edilmesi sanucu çıkar. Aksi halde bazı çevrelerin yaptığı gibi. mese1e 
karşısında tıkanılıp «uluslararası sömürge» veya bu küçük devletlerin 
«emperyalist-alt emperyalist» olduğu saçmalıkianna düşülmesi kaçınıl
maz olur. 

Kürdistan ve sömürgeci bu küçük devletler (veya yon-sömürgelerı 
arasındaki ilişkiler. kaba hatlarıyla Portekiz ve sahip oldui)u sömürgeler 
orasındaki ilişkilere benzerlik göstermektedir. Ne varki bütün bu ilişkile
rin. tarihi ve iktisadi şartların ışığında derinliğine ele alınması gerekmek· 
tedir. Yani bu meselede dünü inceleyip, bunu, bugüne vardırmak ve bu 
süreçte tarihi dönemeeleri tahlil ederek. cal)ımızdaki ş.artlarla birleştir
mek ve sonuclar çıkarmak. devrimimizde can alıcı önemdedir. Bütün bun· 
lar yapılmadığı taktirde. tüm <<sömürge veya sömürge değil teori»leri içi 
i)OŞ söz yığını olmaktan öteye geçemiyecektir. 

Biz Kürdistan ve sömürgeci devietler orasındaki ilişkilerin incelen
mesini çeşitli evrelerden geçirerek buraya kadar getirmiş bulunuyoruz. 
Daha sonra bu yon-sömürge ülkelerin emperyalizm cağında Kürdiston'ı 
nasıl ve ne şekilde sömürgeleştirdiklerini ve bu ilişkiyi nasıl sürdürdükle
rini koyacağız. Ancak bundan· önce. küçük devletlerin sömürgeciliği me
selesini daha do aydınlığa kavuşturmak Için. meseleyi tarihsel temeli bo· 
lomından da ele almak gerekiyor ... 

Küçük devletlerin sömürgeciliği meselesinin daha do aydınlanması. 
sömürgeelliğin tarihi evrelerinin soyut bir şekilde değil, somut olarak· In
ceienmesiyie mümkün olabilir. Çünkü, meselanin somut incelenmesi, çe
şitli sömürgeci ilişkilerin belirli karmaşıklıktar taşıyobiieceğini göstermek· 
tedlr. Bu karmaşıklığın temeli sömürgeci güçlerin ekonomik. siyasi ve as
keri atanlarda gösterdikleri farklılıklarla, sömürgeci güçlerin arolormdakı 
çıkar zıtlıkları ve eşit almayan getişmeleridir. Maselenin somut incelen· 
mesi bu temele dayandırıldığında, ülkelerin ve halkların sömürgeleştiril
melerinin ne tarihsel ve ne de olayların gelişimi açısından tom bir ben
zerlik göstermediği görülür. 

Sömürgeelliğin dayandığı bu tarihsel temel. sömürgecilik ilişkilerinde 
büyük ve küçük devletler arasında belirli bazı ilişkilerin ortoya cıkması 
sonucunu doğurmaktodır. Dünya olaylarının tek düze ve tek bir seyir izli· 
yerel< olmaması gibi, sömürgeci!'.k ilişkileri de belli kalıplar içerisindeki 
belli güçlerin sürdürdükleıi ilişkiler olmamaktadır. Bu yüzden. çeşitli şart
Iann bir araya gelnıesiyle. büyük devletlerie kücük .devletler orasında bo-
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zı ilişkiler doğabllmektedir. Bu ilişkiler içerisinde, kücük devletlerin sür

dürdükleri sömürgeciliğin, büyük devletler tarafındon bizzat destektene

rak oluşturulan ilişkiler söz konusu olmaktadır. Fakat burada söz konu

su olan küçük devletlerin basıt bir araç haline getirilerek sömürgeci ola

bilmesi değil, bizzat o ülkenin sömürgeci konumunun korunması ve sö

mürgecı faaliyetlerinin destekienmesidir. 

öte yandan büyük devletler arasındaki çıkar zıtlıklarının ve rekabe

tin yarattığı elverişli ortamda, geçici bir süre de olsa, büyük devletlerin 

cıkarlarının aksine, küçük devletler önceki evrelerden kalan sömürgeleri

nı elinde tutobilmekte; hatta onların sömürglerine göz dikebilmekte ve 

bu olanda onları tehdit edebilmektedir. Bunun en bariz örneği Türkiye -

K.Kürdistan ve bazı emperyalistler orasındaki ilişkiierdir. (-ki bunu biraz 

ilerde daha do acacağız.) 

Sömürgeciliğin tarihi boyunca, boştan beri var olan eşitsiz gelişme 

ve rekabet yüzünden, sömürgecillğin çeşitli evrelerinde, bazı sömürgeci 

güçlerin sıcramalı yükseiişi, buna karşılık bazı sömürgeci güçlerin geride 

kalması söz konusudur. Bunun içindir ki, bazı küçük devletler önceki ev

relerden kalan sömürgecillk ilişkilerini, bir sonraki evrelerde sürdürebilir; 

SÖmürgelerini koruyabilirler. 

Onceki eski evrelerln sömürgecisi olon Portekiz'in. Lenin'in yukar

da açıkladığı gibi bazı şartların· bir araya gelmesinin doğurduğu elverişli 

şartlarda, emperyalizm döneminde de, sömürgeci kalabilmesi bunun en 

güzel örneğidir. Fakat bunu Lenin'in şu özlü sözleriyle formüle etmek ge

rekiyor ... Küçük devletler nasıl ve hangi şortlarda sömürgelerini elinde 

tutabiliyor? «Sözkonusu küçük devletlerin çoğu, kendi sömürgelerini, ga

nimeti paylaşmak için bir araya gelip onlaşamıyon küçük devletlerin cı

kar çatışmaları ve sürtüşmelerinden ötürü elde tutabilmektedir.» (Emp. 

s. 106, abc) 

Emperyalist sistem ve emperyalist güçler orasında görülen bu kar

maşık ilişkiler nedeniyledir ki, kendisi önceki dönemlerin sömürgecısı o

lon bir küçük devlet, bazı şortların bir araya gelmesiyle daha son"raki ev

relerde de sömürgeci kalabilmektedir. Fakat bu durum, geçici bir süre 

için, daha güçlü büyük devietierin cıkarları aleyhine olabilmesine karşı

lık, esas olan, bu sömürgeci ilişkilerin büyük devletierin çıkarlarına göre 

biçimlenmesl ve bu cıkariara uyarlanması zorunluluğudur. Lenin, bu iliş

kilerin «dünyanın paylaşılmasını örgütleyen ilişkiler bütününün bir parco

sı olduğu ... »nu ve aynı ilişkilerin «dünya mali sermaye işlemleri zincirinin 
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halkalarını meydana» getirdiğini söylerken, diğer şeylerin yanında buna 
da işaret ediyordu. 

Lenin'in belirttiği gibi, küçük ve büyük devletler orasında kurulan bu 
ilişkilere her zaman (yani sömürgeciliğin önceki evrelerinde de) raslanıl· 
mıştır. Ama emperyalizm cağında «genel bir sistem» haline geldiğini, gü
nümüzde aynı ilişkilerin Asya ve Afrika kıtalarında çokça görülmesi ka
nıtlamaktadır. Fakat, küçük ve büyük devletler arasında görülen bu iliş
kilerde, sömürgeelliğin bütün tarihi boyunca, küçük devletlerin büyük dev
letler karşısında sömürgelerini koruyamamaları, paylaşım ve yeniden 
paylaşım savaşlarında, bu alanların poylaşımo konu alması esastır. 

Lenin küçük devletlerin akibetieri hakkında şöyle diyor: 

«Bu sömürgeler/küçük devletlerin sömürgeleri-KAVA!denllebi
lirse, mümkün ve olası bir «yeniden paylaşma» alayını bekleyen 
topraklardır.» (s. 106) 

Büyük ve küclik ülkeler arasında kurulan ilişkilerin karmaşıklığı ken
disini. büyük devletlerin rekabet alanında, rakiplerini saf dışı etmek ve 
geniş topraklar ele geçtrebilmek için, küçük devletlerin kullanılarak bazı 
alanların sömürgeleştirilmesinde de göstermektedir. Yalnız burada birlik· 
te hareket edilen küçük ülkenin, sömürgeci özelliklerinin gelişmiş olması 
önemli bir faktördür. 

Bu durum emperyalizmin yeni-sömürgeci politikasıyla yakından ilgi
lidir. Kendi çöküşlerini geciktirmek için. ezilen halk.ların karşısına açıkça 

çıkmak yerine bir maske olarak, sömürgeci ilişkileri himayesindeki küçük 
bir devlete devredebilen veya bizzat himayesindeki küçük ülkeyi başka ül
keleri sömürgeleştirmeye sevk eden emperyalistler bununla, ezilen halk· 
ların mücadelelerini bo(jmayı veya amacından saptırmavı amaçlamışlardır. 
Sömürgecilik sisteminin büyük darbeler ylyerek cözüldu(lü ve emperya
lizmin yeni-sömürgeci politikaya baş vurmak zorunda kaldığı çağımızda. 

küçük devletlerin sömürgeci ilişkileri sürdürmesinin bir nedeni de budur. 
Emperyalizm çağında, büyük devletler arasındaki cıkar zıtlıklarının, 

küçük devletlerin sömürgeci kalabilmesine yol açtığı gibi, yeni topraklar 
ilhak etme ve ulusları boyunduruk altına alabilmeleri sonucunu doğurdu
ğunun Lenin bir örneğini vermektedir: 

«Romanya ile gizli bir anlaşma var ve buna göre müttefikler sa
fında savaştığı taktirde Romanya bazı yabancı halklar üzerinde 
söz sahibi olacak. öteki müttefiklerle anlaşmalar da öyle. Bu 
onlaşmalar olmazsa, bu devletler ulusları boyunduruk altına al-
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maya başlayamazlorduı (Sosyalizm ve Savaş. s. 145, Makalenin 
yazılış tarihi: 1917, abc) 

Ayrıca bu küçük devletler, burjuva ve emperyalist bir nitelik taşıdık· 
ları için de, başka ülkeleri ve halkları boyunduruk altına alarak sömürge
leştirme eğilimini içinde taşırlar. Bu devletlerin emperyalist ülkelerle oıôn 
bağları, iclerinde taşıdıklan eğilimi, eğilim olmaktan çıkararak, gerçekleş· 
me sonucunu doğurur. Stalin Şubat devriminin sonucu olarak kurulan 
«şura Cumhuriyetlerinin» Ekim Devrimi öncesi durumlarını anlatırken söv· 
!ediği şu sÖzler. bu eğilimi ortaya koymaktadır: 

«Bu 'ulusal hükümetler' ... lıurjuva nitelik taşıdıklan için eski bur
juva düzeni korumak ve sağlamlaştırmak icin bütün güçlerini 
harcamayı görev sayıyorlardı. Emperyalist nitelik taşıdıl:ları icin, 
bu hükümetler, emperyalizmle bağlarını koparmak istemıyorlar

dı: tam tersine, fırsat düştükçe öteki ulusların toprak:arından 

parçalar koparmaya, öteki uluslan boyunduruk altına almaya 
her zaman hazırdırlar.» (Marksizm, Ulusal Sorun ve Sömürgeler 
Sorunu, s. 93, abc) 

Buraya kadar anlatılonlarla, «yarı-sömürgelerin sömürgesi olmaz» 
veya «küçük devletler sömürge edinemezlenı diyen «proleter devrimciı>le
rin çürük mantıklan açığa çıkıyor. Ancak vereceğimiz şu iki örnekle bu
nu daha da pekiştirrnek gerekir. Vereceğimiz bu iki örnekten birincisi, 
aynı zamanda şunu da kanıthyacoktır: Emperyalizm çağı yalnızca. eski 
evreterin sömürgecisi olupta bu özelliğini emperyalizm çağında da devam 
ettiren küçük devletlerle değil, fakat aynı zamonda eski evreterin sömür
gecısı o!mayıpta emperyalizm çağında sömürge elde etmek isliyen (ve hat
ta elde eden) küçük devletlerin varlığıyla da belirlenmektedir. (Daha son
ra göstereceğimiz gibi, Kürdistan'ın diğer parcalarını sömürgeleştiren Irak 
ve Suriye esl{iden sömürgecı olmayan, hatta sömürge olan üll<elsrdir.) 

Sosyalizme ihanet ederek ABD emperyalizminin yarı-sörnü;-gesi hali· 
ne ge:en Yugoslavya bizzat ABD'nin desteği ile Balkan'larda sömürgeci 
faaliyetlere girişti. Yugoslavya'yı sosyalist olmaktan çıkararak Amerika'nın 
ajanı haline gelen Tito, ABD'nin başını çektiği "hür dünyaııya, sosyalist 
kampton ülkeleri katmak icin Bolkan'larda karışıkiıklar cıkarmaya başla
mıştı. Bu yüzden Arnavutluk'ta yıkıcı eylemlerini ajanları vasıtasıyla sürdü
rüyordu. Bu meseleyle ilgi!: olarak AEP Tarihinin anla\tıklarının özetini bu

raya alıyoruz: 
<dşte tam b:J 2ırado /Ytıgoslav ajanı Koçi Coce'nin paı·ti iceri" 
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sinde yıkıcı eylemlerini hızlandırdığı sıralar-1948/KAVA/ Yugos
lav yönetimi, -AHC'deki temsilcisi Sava jl:lotic vasıtasıyla AKP 
Merkez Komitesine •Arnavutluğun Yugoslavya ile fedaratif bir 
temelde birleştirilmesi» için Yugoslavya'nın önerdiği planı sun
du. Federasyona «Balkanlardaki diğer halklar ve özellikle Bulga
ristan» do dahil edilecekti. Bu plana göre federasyon «ortak 
planlar hazırlanmasi> ve <milli ekonomllerin kaynaştırılması• yo
luyla önce «iktisadi ilişkilerde» gercekleştirilecekti. «Ordulorın. 
tek bir orduda birleştirilmesi» de sağlanocaktı. Ve nihayet güya 
halkların ve partilerin isteği olan «tek bir devletin kurulması» 
meselesi incelenecekti. Koci Coce, grubu, bu planda öne sürü
len tezler!, yapılacak Genel Toplantının hazırlıklarına temel ola
rak aldı. ( ... ) 
«Genel toplantı, Arnavutluk ile Yugoslavya .arasında Arnavutluk 
hükümetinin ortadan kaldırılmasına yol açabilecek iktisadi bağ
ların kurulmasını kabul etti. Arnavutluk ordusunun Yugos!av or
dusuyla birleştirilmesi fikri ortoya atıldı. Arnavutluğu Sovyetler 
Birliği'nden koparmak Icin açık bir çaba gösterildl ve Sovyet 
aleyhtarı eğilimler ortoya cıktı. ( ... ) 
«Bu genel toplantıda, Yugoslov yönetiminin baskısıyla AKP Mer
kez Komitesinin Parti çizgisini savunmakta ki direnişi kırıldı. ( ... j 
Bağımsızlık ve milli egemenlik açıkca tehlikeye düştü. Sekizinci 
genel toplantıda, Arnavutluğun sömürgeleştirllmeslnl amaclayan 
Yugoslov planının uygulonmcsı icin gerekli zemini hazırladı. Bu 
genel toplantı, AKP'nin şanlı tarihinde kara bir lekedir. ( ... ) 
«Devlet cihazına polis yöntemleri sokuldu. Devlet güvenlik organ
ları partiye kumanda eder hale geldi. 
«AKP'ne artık tamamen boyun eğdirdiklerini düşünen Tito'cular 
Parti'nin ve Arnavutluk devletinin içişlerine daha do kaba ve 
açık bir şekilde müdahale etmeye başladılar. Plan koordinasyon 
komisyonu, neredeyse ikinci bir hükümet haline getirildL Arna
vutluk - Yugaslav ortak şirketleri düpedüz Yugaslav işletmeleri 

durumuna geldi. Arnavutluk ekonomisinin Yugosl.av ekonomisiy
le bütünleşmesini sağlamak üzere Yugoslavya'dan özel bir de .. 
netim komisyonu Arnavutluğa gönderildi. Bu bütünleşme, iki ül
kenin si•{asi bütünleşmesinin sağlanması icin bir temel teşkil 
edecekti. ( ... ) 
«Emellerinin yakında açığa çıkacağını hisseden ve AKP'nin gös
terdiği direnmeyi dikkate olan Yugoslav yönetimi, hedeflerine yıl· 
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dırma yoluyla utaşmaya çalıştı. Arnavutluğun Yunanistan tarafın
don yakın bir saldırı tehditi altında bulunduğunu bahane ederek 
bir çok tümenini derhal Arnavutıuğa sevketmeye kalktı. Bu şe
kilde Avnavutluğun Işgal! bir oldu bitti haline getirllecekti. Bu du
rum, Tito'cuların, Arnavutluöu ilhak etmede karşılaşacakları dire
nişin üstesinden gelmelerini saölıyacaktı. ( ... ) 

«Ne var ki, bu Yugoslav tertibi de gercekleştirllemedi. Enver Ho
ca Yoldaş bu meseleyl Merkez Komitesine getirdi. Onun önerisi 
üzerine Yugoslav tümenlerinin Arnavutluğa girmesinin reddedll-• 
mesi kararlaştırıldi. Bu tarihi karar, Yugoslav askerlerinin toprak-
larımıza girmesinin yol açacağı kan dökülmesini önledi ve ülke
mizi yenı bir esaretten kurtardı.» (s. 73-74-75-76, abc) 

Daha sonra, AKP Merkez Komitesinin Onbirinci Genel Toplantısında 
ele alınan Yugoslav müdahalesinin doğurduğu sonuclar özetieniyor ve şöy
le deniyor: 

«Genel Toplantı, Arnavutluk Partisi ve Devleti lle Yugoslav Por
tisi ve Devleti arasındaki Ilişkilerı etraflı olarak ele aldı. Yugoslov 
revizyonistlerinin AHC'ne karşı beslediği milliyetçi-şoven ve sö
mürgecı emellerini şiddetle mahkum etti. Öte yandan Merkez Ko
mitesi, Yugoslavya Komünist Partısı yönetimine aşırı güven duy· 
duğu Için özeleştiri yaptı.• (s. 79, abc) 

Görüldüğü gibi AEP Tarihi, Yugoslavya'nın milliyetcl-şoven ve sömür

geci emellerini açıkca ortaya koyuyor. Küçük bir devlet olmasına rağmen, 
onun bu emelleri icinde taşıdığı ve hatta gerçekleştirmek istediği açıkca 

görülmektedir. Ama bu ernellerin gerçekleşip gercekleşemiyeceği ayrı bir 
meseledir ve tamamen, ona karşı koyan güçlerin ve devlet yapısının ineelen 

mesiyle ilgili olon bir meseledir. Nitekim Yugoslavya'nın Arnavutıuğu sömür

geleştirememesi de, ono karşı koyan AHC'nin ve AEP'nin korarlı ve bilineli 

direnişi yüzündendir. Öte yandan, uluslararası planda boşında Sovyetler 
Birliği'nin bulunduğu devrimci proletaryanın, emperyalizme vurduğu dar
belerin yoğunlaşmasının yarattığı elverişli durum ve Yugoslav sömürgeci 

faaliyetinin, emperyalizm tarafından yeterince desteklenmemesi de bir et

kendi. (x) 

(x) Kapitalizmin restore edildiği sosyal-faşist ülkelerin (dolayısıyle kü
çük devletlerin) sömürgeciliğinin çarpıcı bir · örneğini de, Vietnam 
vermektedir. Bizzat Rus sosyal-emperyalistlerinin desteğinde, eski
den sömürgeci olmayan, hatta sömürge olon; Vietnam, Komboçya'yı 
işgal ederek sömürgeci, idari ve askeri denetimini kurmaya çalış

maktadır. 
-38-
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Bu meselade ikinci örneği, eski evrelerin sömürgecısı olon ve bu özel
liğini emperyalizm cağında da devam ettiren. fakat bununla da kalmayıp 
yeni toproklara göz diken Portekiz oluşturmaktadır. Maa Zedung şu olaya 
işaret ediyor: •Portekiz gibi küçük ve zayıf bir ülke bile bizden Macao'yu 
kopardı.» (Teorik ve Siyosaı'Düşünceleri, s. 174) Bilindiği gibi. bu tarihler
de (makalenin yazılış tarihi: 1940) Portekiz henüz ingiltere'nin himayesinde 
idi. Bu nedenle Portekiz'in hangi şartlarda Çin toprağını kopardığını oc
maya gerek görmüyoruz; çünkü yukarda bu şartlara zaten değinmiştik ... 

Buraya kadar anlattıklonmızı özetleyecek olursak: Kapitalizmin em
peryalizme dönüşmesiyle birlikte, dünyanın mali sermaye tarafından pay
laşılması tamamlanmıştır ve sosyalist ülkeler hariç, mali sermayenin gir
mediği tek bir karış toprak parçası kalmamıştır. Dünyanın paylaşılması 
olayının ortoya koyduğu tabloda, kapitalizmin eşit olmayon gelişmesi ve 
sömürgeci büyük devletlerin oralarındaki rekabetin, sömürgeci güçlerin 
eşit olmayan gelişmesi sonucunu doğarması yüzünden, dünyadaki sömür
geların yalnız bir avuç emperyalistin elinde birikmediği ve fakat başka bo· 
ğımlılık ilişkilerinin de kurulduğu görülmektedir. Belirli şartların bir oraya 
gelmesiyle sömürgelerini ellerinde tutabilan ve hatta yeni sömürgeler el
de edebilen küçük devletlerin sömürgeciliği de bunun bir parçasıdır. 

Nitekim Lenin'in. savaş türleri ve çağ kavramı orasındaki ilişkiyi açık· 
larken yaptığı «çağ» tahlili de. bir başka acıdon bu özeti doğrulamaktadır: 

«Kievski «çağ» ile bugünkü savaş arasındaki ilişkiyi açıkca ve 
çirkin surette çarpıtmıştır. Onun muhakemesine göre. meselevi 
somut olarak (acL) düşünmek «cağ»ı incelemek demektir. işte 
yanıldığı yer tam da burasıdır. ( ... ) 
«Bu tür herhangi bir iddia gülünç olacaktır. Bu belli bir dönemde 
olması mümkün rengarenk olaylar toplamından belli somut bir 
olayı ayırdetme yoksunluğunu gösterecektir. Bir çağa kesin ola· 
rak, tipik ve tipik olmayan, büyük ve küçük, bazısı gelişmiş ülke· 
lere has, diğerleri geri ülkelere has rengarenk olaylar ve savaş
lar toplamını içerdiği Icin çağ denmektedir. Kievski'nin yaptığı gi
bi «ÇOğ» hakkinda genel tabirler kullanarak bu somut meseleleri 
bir yana atmak «çağ» kavramına bile hakaret etmektir.» (Mark· 
sizmin Bir Karikatürü, s. 39-40, abc) 

Sözde «Marksist m'lli mesele programı» inşa ettiklerini söyleyerek 
yüksekten atan «proleter devrinıciı>lerin; Türkiye ve Kürdistan arasındaki 
ilişkiyi ele alırken. «emperyalizm çağında, ancak emperyalist devletler sO.-
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tnürgecl olabilir.» (5) sözde teorisiyle, Türkiye'nin sömürgeci ve Kürdistan' 

ın sömürge olmadığı iddiasıyla, Lenin'in çağ anlayışı orasında en küçük bir 

ilgi var mıdır? Bu mantık <belli bir dönemde olması mümkün rengarenk O· 

laylar toplamının» bir parçası olarak, «büyük ve küçük, bazısı gelişmiş ül· 

kclere has, diğerleri geri ülkelere haS» olaylardan, küçük ve geri ülkelere 

has olayları ayırdetme yoksunluğunu göstermiyor mu? Ve dolayısiyle bu, 

mantık, cag kavramına bir başka açıdan, aynen Kievski gibi ihanet etme

mekle midir? 

Meselenln böyle konulması, aslında «yeni» bir mantığın iirünü değil

dir. Cünkü bu «teori• çok önceleri modern revizyonistler ve «üç dünyacı» 

oportünistler tarafındon aynı, fakat biçimde bir takım farkitiıkiario sovu

nulmuştur. lenin'in emperyalizm tohlilinl. şu veya bu yanından revizyona 

tabi tutarak, «çağ» hakkında olmadık çarpıtmalar y
aparak, milli kurtuluş 

ve anti-emperyalist demokratik devrimiere karşı çıkışın teorik malzemesi 

olarak, buna benzer «teoriler» geliştiren her türden anti-Marksist akımın, 

farklı noktatardan hareket etmelerine rağmen. birleştikleri zemin şudur: 

«Sömürgecllik sistemı parçalanmıştır ve dünyada sömürgeciliğin izleri kal· 

mamıştır» ve dolayısiyle milli kurtuluş ve demokratik devrimiere gerek kal

mamıştır!.. 

Emperyalizmi çok yönlü özelliklerinden soyutlayarak, «emperyalizm 

çağında, ancak emperyalist devletler sömürgeci olabilir.» şeklindeki teoriyi 

üret<:ın mantık, revizyonist ve oportünistlerin «dünyada sömürgeelliğin izle

rinin kalmadığı» mantığıyla birleşmektedir. Çünkü, küçük devletlerin halil 

bir yaygınlık gösteren sömürgeciliği yok soyıldığındon, eninde sonunda bu 

düşüneeye uloşılmış olunmaktadı
r. .. 

Aynı çevreler, sömürge sisteminin büyük darbeler yiyerek porçalan· 

ması meselesini. tek yonlı ele olarak çorpıtmaktodırlor. Emperyalizm ve 

onun sömürgecilik politikasın'ın, karşıt güçlerden (ezilen sömürge ve ba

ğımlı ülkeler ... ) yediği büyük darbeler sonucunda, genel olarak sömürge

cllik sisteminin porçalandığı doğrudur; oma bu hiç bir şekilde «günümüz

de sömürgeelliğin izlerinin kalmadığı» antamma gelmemektedir. Marksizm

leninizm ve günümüz gerçeklerinin gösterdiği gibi, doğrudan emperyollz· 

min sömürgesi olon ülkeler olduğu gibi, onların bizzat desteklediği kü

çük devletlerin eNerinde de sömürgeler vardır. Bu çarpıtmaların ve uydur-

(5) «Üç dünyocıı> oportünistler bunu; ancak, iki süper devletin sömürge

ci olabileceği biçiminde ifade ediyorlar. 
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ma teorilerin kaynağını oluşturan şey, daha sonra da göstereceğimiz gibi. 
emperyalizmin yeni-sömürgeci yöntemlere baş vurmak zorunda kalması
nın yanlış ele alınmasıdır. 

Bu «proleter devrimci»ler, emperyalizmi cak yönlü özelliklerinden so
yutlayarak yaptıkları carpıtmalarla, Kürdistan'ın sömürge olmadığını ve 
dolayısiyle Kürdistan milli kurtuluş hareketine gerek olmadı!)ını kanıtlaya
caklarını sanriıaktadırlar. Oysa mesele, yalnız bununla sınırlı kalmamakta
dır. Çünkü böyle bir «teori» ile vanlan yer. bir cak küçük d!'>vletin sürdür
düğü sömürgeciliğin reddi olmaktadır. Yani küçük devletlerin sömürgeleri o
lan Eritre, Filistin, Dolar vb. ülkelerin sömürge olmadığı görüşüne vanl
makla ve böylece dünyada sömürge ülke bırakılmamaktadır. (!!) 

Görüldüğü gibi, bu uydurma teori Lenin'in emperyalizm tahlili ile a
çıkca celişmekte ve günümüz gerçekleriyle alay etmektedir. Biraz daha ya
kından bakıldığında, bu teorinin, emperyalizmin şu özelliğinin çarpıtılarak 
kılık değiştirilmesinden doğduğu görülecektir: Yukarda da gösterdiğimiz 
gibi, dünyanın paylaşılması olayı, bir avuç emperyalislin hakimiyetinin ge
lişmo sürecini tamamlamasını beraberinde getirmiştir ... işte onlar cgğı
mızda bir avuç emperyalislin bu hakimiyeti meselesini çarpıtarak, bunun 
yerine, yeryüzündeki bütün sömürgeların bir avuç emperyalislin (veya iki 
süper devletin!) sömürgeleri olduğu tehlikeli ve uydurma teoriyi koymak
tadırlar ... Bu durumda, emperyalizmin özelliklerini karikatürize ederek 
«l<,ı:ri•ler geliştirmeye calışan çevrelerin, bu çabalarını, her türden anti
Marksist akıma yapılmış bir katkı alarak değerlendirmekten başka care 
yoktur!! 

Küçük devletlerin sömürgeciliğini daha da Iyi kavramak icin, kapita
list-emperyalist sistemin, ekonomik ve siyasi özelliklerinden koynaklanan 
sömürgecil ik politikasını bir başka acıdan da ele alacağız ... 

Buradaki hareket noktamız, kapitalizmin dışpazara duyduğu ihtiyac 
yüzünden, emperyalist olmayan küçük devletlerin de aynı nedenden ötü
rü sömürgeleştirme eğilimini içinde taşıdığı meselesidiL Kapitalizmin bu 
özelliğini şöyle özetliyebiliriz: Kapitalizmin gelişme düzeyi ne olursa ol.sun, 
hatta icpazar bütünüyle denetim altına alınmamış olsa dahi, bu sistem. 
dışpazara ihtiyac duyar. Kapitalist hakimiyetin dışpazarlara yönelme eğili
mi, kapitalist sistemin misyonudur ve buna kapitalizmin genişlemesine ge
lişmesi denir. Onun bu misyonu kapitalist üretimin durmadan büyümesi ve 
boyutlanması yüzündendir. 

Kapitalist üretimin girdiği her ülkenin daima dışpazarlara. yeni haki
miyet alanlarına ihtiyac duymas:nı Lenin şöyle açıklıyor: 
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«Kapitalist bir ülkenin dışpazara sahip olma ihtiyacı. .. kapitaliz

min, ancak, devlet sınırları dışına tdşan geniş ölçüde gelişmiş 

meto dolaşımının (acL) bir sonucu olarak ortaya cıkması gerçeği 

ile belirlenir. Bu yüzden dışpazarı olmayon bir kapitalist ulus düşü

nülemez, böyle bir ulus do yoktur zaten.» ( ... ) 

«Kapitalist işletme ise, tersine, kocınılmaz olarak, köy topluluğu

nun, yerel pazarın, bölgenin ve sonra do devletin sınırları dışına 

taşar. Devletlerin birbirinden ayrıldığı ve kopukluğu, meta dolaşı

mı torotından zaten kırıldığından, her kapitalist sanayideki do

ğal e/jllim, onu bir «dışpazar arama» zorunluluğuna iter.» (Rus

yo'do Kapitalizmin Gelişmesi, s. 49-50, abc) 

Kapitalizmin bünyesindeki «dışpozor arama» doğal ve zorunlu eğilimi, 

kapitalizmin güçlü veya güçsüz, milli veya kampradar olma nitelikleriyle 

izah edilemez ... Dışpazar arama eğilimi. hangi nitelikte olursa olsun, bi

zatihi kapitalist ekonominin yapısından kaynaklanmaktadır. Ancak kapito

ıist ekonominin güçlÜ olması, dışpazar arama eğiliminin, zor şartlar altında 

da, bir eğilim olmaktan çıkorak gerçekleşmesini getirirken; kapitalist eko

nominin zayıf olması, dışpazar bulma ve bu pazarlarda hakimiyet kurma 

eğiliminin ya hiç ya da istisnai şortlarda gerçekleşmesini getirir. 

Diğer yandan, kapitalizmin kampradar veya milli olması dışpazar ara

ma olgusu açısından şu farklılıkları doğurur: ikisi de dışpazar arama eği

limine sahip olmasına rağmen, kampradar kapitalizmi bu eğilimi, doğru

dan uzantısı olduğu emperyaliSt güçlerin onay ve desteği ile gerçekleşti

rebilir. Milli kapitalizm ise, aynı eğilimi içinde taşımasına rağmen, dünya 

ekonomisini örgütleyen güçler karşısında rel<;obet edecek güçten yoksun 

olması yüzünden, dışpazarlar bulma ve bu pazarlar üzerinde hakimiyet kur

ma şonsından, pratik olarak hemen hemen yoksundur. Ama bu durum ka

pitalizmin gelişme hızı, yapısı ve dolayısiyle dünya güçler dengesinin ko

numlarıyla ilgilidir ve milli kapitalizmin eğilim olarak sömürgeleştirmeyi için

de taşımadığı anlamına gelmemektedir. 

Kapitalizm. derinliğine gelişip içpazorı emme kapasitesini doyum nok

tasına ulaştırmadan da, genişlemesine gelişmesi sonucunda dışpazar arar. 

Aynen bunun gibi, yarı-feodal yapı içerisinde kapitalizm, içpazorı tamamen 

kontrol altına almadan, derinliğine gelişip toplumsal hayatın her olanına 

nüfus etmeden de, genişlemesine gelişme özelliği yüzünden yeni hakimiv,et 

alanları peşinde koşar; ama bu durum, geçici olarak, kapitalizmin çelişki

lerinin çözümünü erteler. Lenin şöyle diyor: 
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«Eski, çoktandır yerleşiimiş olan arazilerde kapitalizmin derinliği
ne gelişmesi. uc bölgelerin kalonileştirilmesi yüzünden geclkmek
tedir. Kapitalizmin yapısında olon ve onun tarafındon üretilen ce
lişkilerin çözümü, kapitalizmin kolayca, genişlemesine gelişebii
ması yüzünden geçici olarak ertelenmektedir. Böylece, en ller! sa. 
noyi biçimleriyle, yarı-feodal tarım biçimlerinin bir orada bulun
ması, kuşkusuz bir cellşkidlr.» (Aynı Eseri, s. 514, Dipnot) 

' . , Kapitalizmin, derinliğine gelişip kendi icpozarını bütün yönleriyle de-
netim altına olmadan. başka ülkelerin pazarlarını denetim altına olabilme 
özelliğini. feodal dönemdeki sömürge sahibi ülkelerin yapısında daha da · -ıvı görmek mümkündür. Bu dönemde «eski ülkenin kolonileri» burjuvazi için içpozorın sınırlılığını telafi edecek pozarlordı. Bu yüzden, burjuvazi eski kolonilere üşüşerek, kapitalist sömürgecilik Ilişkilerini geliştiriyordu; çünkü «fabrika sahiplerinin hemen bir pazara ihtiyacları vardır ve eğer ulusol ekonominin öteki dallarının geriliği eski alanlardaki pazarı sınırlıvarsa, başka bir alanda, ya da eski ülkenın kolonilerinde feodal dönemin sömürgeleri kastediliyor-KAVAl bir pazar arayacaklardır.» (s. 512, abc) 

Aynı eserinde Lenin, feodal dönemden kalan sömürge/ere sahip ülkelerde kapitalizmin içpozan aşarak, feodal dönemdeki sömürgelere daha kolayca yayılocağını, Rusya somutunda acıklamaktadır. (s. 514) Kendi icpazar
lannırı bir kısmı diğer devletlerin (emperyalist devletlerin) dışpazarı durumun da olsa bile, başka ulusların pazarlarını nasıl ele gecirebildiğini. yine Lenin Rusya özgülünde açıklıyor. Rusya'nın sınır bölgelerini nasıl sömürgeleştirdi
ğini koyan Lenin, devamla Rusya'nın «bırakın Asya Rusya'sını, Avrupa Rusya'sında» bile kendi icpazarları üzerinde denetim kuromadığını açıklamakta, örnek olarak «Uzak-Kuzey'de Areangel eyaletini» ele almaktadır; «Avrupa Rusya'sının bu bölümünün bu acıdan, Rusya iCin bir icpazar olmak
sızın. ingiltere iCin bir dışpazar olmuştu.» (s. 514) Ama yine de Rusya, 
başka ulusların pazarlarını denetim altına alabllmiştl. 

Burada kendi pazarları üzerinde bütünüyle denetim kuramıyan bir ülkenin, başka ulusların pazarlarını nasıl ele geçirebildiği açıkca görülmek'. tedir. Ancak kapitalizmin ilhokcı eğiliminin aniaşı lmasını, Le~in'in şu söz-
leriyle pekiştirelim: 

« ... önemli olan, kapitalizmin egemenlik alanını sürekli olarak 
genişletmeden, yeni ülkeleri kolonileştirmeden ve kapitalist ol
mayan eski ülkeleri dünya iktisadının girdabına çekmeden var 
olamayacağı ve gelişemiyeceğidir.» (S. 514) 
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Lenin'in yalnız bu sözlerinden -ki. bu sözler genel olarak emperya

list olmayan küçük devletlerin kapitalizmini dıştalamamaktadır- bile ka

pitalizmin, nitell!ji ve gelişme d'üzeyi ne olursa olsun, yabancı toprekiarın 
ilhak edilmesine ihtiyac duydu!ju sonucu çıkmaktadır. Ancak burada, kü

Cük ve büyük devletlerin sömürgecilik politikasının gösterdilli bir takım 
farklılıklara do de!jinmek gerekiyor ..• 

Küçük devletlerin sömürgecilik politikası. emperyalizmin sömürgecl

lik politikasının tamamlayıcı halkalarını oluşturmasına ro!jmen. bu politi: 

ko emperyalizmin sömürgecilik politikosıylo ayniyel göstermemektedir. 

Cünkü. her devletin sömürgecllik politikasını. onun yapısol niteli!ji belir· 
lemekted Ir. 

Küçük ülkeler, «tekellerin ilahi kudretine• sahip olmadıkları ve reka· 
bet yolu ile ·acı k pazar bulma Imkonlarındon yoksun oldukları Için, ancak 
klasik sömürgeclli!jl uygulayabllirler. Üretici güçlerin gelişme düzeyi dü· 

şük olduğu Icin, güçlü bir kapitalist örgütlenme yaratamıyon bu ülkeler. 

başka bir ülkenin koydu!ju gümrük engelini kıramornokta ve böylece ken

di devlet hakimiyeti olanlarına sıkışıp kalmaktodırlar. 
Oysa emperyalist devletler, siyasi bağımsızlığa sahip ülkelerin güm· 

rük duvarlarını aşoral1, onun pazarlarına glrebllme ve hakimiyet kurma 

imkanına sahiptirler. Onları. siyasi llhak olmadon do kendilerine binbir 

bağla bağlıyablllrler. 

«Bir ülkenin büyük finans kapitali {abc) her zaman siyasi bakım
dan bağımsız başka ülkedeki rakiplerini satın alabilir ve bunu sü· 
rekli alarak yapmaktadır. Bu ekonomik olarak tamamiyie elde 
edilebilir bir şeydir. Ekonomik «ilhok» siyasi «ilhok» olmaksızın 

tamamiyie (acl) «elde edilebilir» bir şeydir ve geniş ölçüde uy
gulanmaktadır.» {Marksizmin Bir Korikotürü, s. 49) 

Lenin'in bu sözleri emperyalist sömürge politikasının bir yönünü an
latmoktadır. Fakat bu durum söz konusu küçük devletlerin sömürgecilik 

politikasında görülmemektedlr. Bunlar icin «Siyasi ilhak» olmaksızın. «e
konomik ilhak» gerçekleşmez bir şeydir. Bunun icindir ki, bu devletler. • 

başka ülkelerin pazarlarında, rekabet yoluyla' değil, ancak siyasi ve as

keri ithokı gerçekleştirdikten sonra, milltarizmin . desteğinde hakimiyet • 
kurabilirler ve ancak böylece güçlü bir militarist örgütlenmeyl sağlayon 

sermaye, kendisinden ekonomik olarak daha güçlü ülkelerin rekabetinden 

korunarak var olan ekonomik eşitsizliği dengeleme imkanını bulur. Kü· 

cük devletlerin emperyalist devletlerle olan bağları. onun militarıst örgüt· 
lenmesinin gücüyle birleştlğinden, bu devletler. başka ulusların pazarlo· 
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rını hakimiYet altına olarak ekonomık ilhakın devamını so(ilamoyı boşa-
rabilirler. · 

Kısacası, küçük devletler ekonomik rekabet yoluyla: borolandırrna, 
Imtiyazlar kopormo, serrnaye ihraç etme yollarıyla başka pazarlara glre
meme~tedirler; sömürgeci politikayı bütün bu nedenlerden ötürü, ancak 
militarist güclerini kullanorak sürdüreblllrler .... örne!}ln Türkler Ermenis
ton ·~e Rum bur)uvazlsinin ekonomik gücünü rekabet yoluyla değil, ancak, 
militarıst güclerini kullanarak, onların ·eııerlnilekl bütün Iktisadi de(ierlerl! 
zorla ele gecirebildiler. Ermenistan'ın siyası ve ekonomik ilhokı. ancak· 
vahşet ve soykırımlorlo. bir ulusun yok ·edilmesi sonucu gercekleşebildl. ı 
Türk burjuvazisi eğer militer güçlerine dayonmosoydı, bütün bunları yap
ması olonaksız olurdu. 

Burada emperyalizmin, doğuşu ve gelişmesi loerisinde kazondı(iı bir 
diğer özelliği olon, yeni-sömürgecilik politikasından da bahsetmek gere
kiyor ... 

Emperyalizm ve onun sömürgeci politikasının bOtün yönlerden kov
ranmosı icin, bu güçlere ve politikaya karşı koyan güçleri de göz önüne· 
olmak gerekir. Çünkü eğer bu yapılmazsa emperyalizm, doğuşu, gelişme
si ve çöküşe gitmesi gibi, biribiriyle Ilişkili olgular bütOnü olarak kavron
madığı gibi, bizzat onun yarattığı temel üzerinde, dünya siyaset sahne
sine bağımsız bir güc olarak çıkan ve giderek şekillenen ezilen halkların, 
tarihi olarak büyük önemde olan rölü de kavranamoz. 

Nasıl ki kapitalizm kendi mezar kazıcısı olon proJetaryayı doğurduy
sa, emperyalizm de proletarya ile birlikte kendi mezar kozıcılorını coğal
tarok ve onları kendi eliyle eğiterek, kendisine karşı bir cephede birleş· 
tirdi. Öyle ki ezilen milletierin ve halkların oynadığı tarihsel rol, proleter
yanın oynadığı tarihsel rolün tamamlayıcı bir ö(iesl durumuna geldi. Böy
lece ilk doğuşundan tel<elci evresine kadar proleteryadon yediği darbeler 
yüzünden «pek parlak» bir geleceği olmadıgı görülen kapitalizmin, em
peryalizm döneminde oluşturduğu dünya tablosunda yarattığı ve şiddet
lendirdiği celişmeler yüzünden, kocınılmaz cöküşü daha da berrak bir bi
çimde görülmektedir. Bir yanda ulusiararosı ı:ıroleterya ve ezilen milletler, 
öte yanda emperyalizm, onun sömürgeci politikası ve bu politika da kul
landığı uluslararası gericiliğin oluşturduğu, karşıt Iki cephedeki mücade
lenin giderek şiddetlenmesi, emperyalizm ve onun ı;ömürgecl politikası
nın kaçınılmaz sonunu belirlemektedir. Bu bakımdan ezilen sömürge ve 
bağımlı halkiann içlerinde taşıdığı devrim ve kurtuluş potansiyelinin yete
rince anlaşılması, proleteryanın dünya devrım davası acısından büyük 
önem taşır. 
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Dünyanın hiç bir yerinde, halklar sömürgeleştirilmeye karşı «kayıt
sız» kalmadılar. Bu emperyalist sömürgeciliğe karşı alduğu gibi, sömür

geciliğin diğer evrelerinde de böyleydi. Ezilen halklor icin sömürgeciliğin 

tarihi, aynı zamonda sömürgeciliğe karşı boş kaldınların ve isyanların ta
rihidir, belirlemesi bu gerçeğin güzel bir ifadesidir. 

Sömürgecillğin tarihi evrelerinde, sömürgeci ülkelerde burjuva de

mokratik devrimler giderek derinteşirken, sömürgelerde talon ve katliam
lar sürüyordu. Bu durum rekabetçi dönemin sömürgeterindeki halklar 

için dayanılmazdı. Nitekim bu dönemde de sömürgeciliğe karşı isyanlar 
patlak vermeda gecikmedi ve giderek derinleştl. Bu yüzden tarihin dia

lektiği öyle işledi ki, sömürge halklannın yükselttiği hareketler. burjuva 
uygarlık dünyasının çürümüşlüğünü ortaya çıkardı. Sömürgelerde burju

vaziya karşılık, burjuva de.mokrotik nitelikleriyle milli-devrimci hareketler 
ortoya çıktı ve ici geçır'" burjuvazinin yerini olmak için ilerlemeye başla

dı. Böylece sömürgeler, uwn yıllar boyunca, sömürgeciliğe karşı direniş
Ierin mayalandığı tarihsel temel üstünde yükselen, milli hareketlerin mer
kezleri oldular. Sömürgeciler bu süreci engellemek ve engelliyemedikle

ri yerlerde de amacından saptırmak icin boş çabalara giriştiler. 

Sömürgeciliğe karşı mayalanan direniş hareketleri. sömürgeciliğin 

ilk evrelerinde şekillenmeye başladı; emperyalizmle birlikte şiddetlendi' 

ve Ekim devriminden sonra öylesine olgunlaştı ki, tarih sahnesine bağım· 

sız ve tayin edici bir güç olarak çıktı. Lenin sömürgelerdeki hareketlerin 
tarihi önemi hakkında şunları söylüyor: 

«Burda, ayrıca sömürgelerdeki hareketin anlamına pormak bas
mak istiyorum. Bu konuda bütün eski partilerde, ikinci ve iki Bu

çukuncu Enternasyanallere bağlı bütün burjuva ve küçük burju

va işçi partilerinde bir zamonların gözü yaşlı fikirlerinin kalınti· 

tarını görüyoruz: ezilen sömürge ve yan-sömürge halklarına va· 
kınlık duyduklarını belirtmekte ısrar ediyorlar. Sömürge ülkeler

deki hareket hôlô önemsiz bir milli hareket olarak görülüyor. Oy

sa hiç de öyle değil. Hareket Yirminci Yüzyılın başından beri 

büyük bir değişiklik geçirmiştir; milyonlarca ve yüz milyonlarca 
insan. gerçekte dünya nüfusunun ezici çoğunluğu şimdi artık bo· 
ğımsız faal ve devrimci etkenler alarak ileri otılmaktadırlar. 

Açıkça artadadır ki, dünya nüfusunun çoğunluğunun hareketi 
başlangıçta milli kurtuluş hedefine yönelmişken. dünya devrimi
nin yakın savaşlarında, kesin sonuc alınocak savaşlarda, kapita-
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lizme ve emperyalizme cephe alacak ve belki de umduğumuzdan cok daha devrimci bir rol oynayacak.» (O.U.K. Hareketleri. s. 361-362, abc) 
Emperyalizm ve emperyalizmin sömürge politikasının, ezilen halkların mücadelesini böylesine geliştirip güçlendi'rmesinin, günümüze kadar boyutlanarak devam etmesi, Lenin'In yukardaki porfok öngörüsünün bü. tünüyle doğrulandığını gösteriyor. 
Siyasi hareketimiz. bu öngörüye uyarak, sömürge ·Kürdistan'ımızda· ki, hareketin anlamını kavramakta, fakat yalnızca «milli kurtuluşu hedeflerneye yönelmekle» kalmamakta, aynı zamanda, proleteryanın ideolojik, politik ve örgütsel önderliğini savunarak, uluslararası proleteryayla dünya devrimi hedefinde birleşmektedir. Siyasi hareketimiz. Kürdistan devrimini dünya devriminin bir parçası olarak tespit ederken, bir yandan bu gerçeğe dayanmakla, öte yandan Lenin'In işaret ettiği gibi, Kürdistan devriminin, «bağımsız, faal ve devrimci etkenler olarak ileri atılmakta» olan bir devrim olduğu, gerçeğinden hareket etmektedir. 
Emperyalizme karşı koyan güçlerden olan, ezilen halkların Iclerinde taşıdıkları devrim potansiyelini özetledik. Bütün bunların sonucu olarak emperyalizmin sömürgecilik politikasında belirgin bir değişiklik oldu ... 
Emperyalizmin sömürgecilik siyaseti üzerinde, boşta ezilen dünya halklannın mücadelesi olmak üzere, kendi Ic çelişmeleri -kapitalist-emperyalist buhranlar, eşitsiz gelişme vb.- gibi bir çok etmen etkili olmuş ve bu yüzden emperyalist sömürgecilik sistemi büyük darbeler yemiştir. Bu nedenle, emperyalizmin sömürgeler üzerinde doğrudan denetimini kurması ve sürdürmesi gittikçe güçleşmiştir. Emperyalizm bu şartlarda sömürgecilik siyasetini gözden geeirmek zorunda kalmış ve böylece Yenisömürgecilik, ortaya çıkmıştır. 
Yeni-sömürgecilik esas olarak, ikinci Dünya Savaşından sonra, bir çok ülkenin siyasi bağımsızlığına kavuşması sonucu yaygınlaşıp, sistemleşmesine rağmen, emperyalizmle birlikte var olagelmiştir. Çünkü bu politikada, emperyalizmin çok yönlü özelliklerinden biridir ve onun yüksek körlar peşinde koşarken en elverişli yöntemlere baş vurma özelliğinden kaynaklanmaktadır. Emperyalizmin bu özelliği hakkında söylenebilecek en özlü şeyleri Lenin, şöyle ifade etmektedir: 

« ... Zayıf (hem ekonomik, hem de siyasi bakımdan) küçük uluslarda demokrasinin bozulması ya isyana (irlonda) ya da bütün birliklerin düşman safına geçmesine (Çekler) yol acmaktadır. Bu 
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durumda finans kapital acısından tek tek kücuk ulusların sahip 

olabilecekleri kadar, demokratik özgürlüğe sahip olmalarına ra

zı almak, böylece 'kendi' askeri operasyonlannın zarar görme 

tehlikesini kaldırmak, sadece 'elde edilebilir' değil, tröstler icin, 

kendi emperyalist politikoları için bazen daha kartıdır.» {Mark

sizmin Bir Karikatürü, s. 57, abç) 

Bu yüzden ezilen halklardan yediği darbelerin yağanlaşarak gelmesi 

ve kendi iç çelişmeleri, emperyalizmi yeni-sömürgeci politikaya baş vur

mak zorunda bıraktı. Özellikle ikinci dünya savaşından sonra, emperya

lizm. eski sömürgeci yöntemleri bütünüyle terk etmemekle birlikte, yenl

sömürgecl yöntemleri esas almaya başladı. Kovalduğu ülkelere yeni-sö

mürgeci yöntemlerle sinsi bir biçimde tekrar giren ve girmeye çalışan 

emperyalizmin bu politikası daha do tehlikelidir. Bu tehlikeyi daha o za

man testip eden Lenin şunları söylüyordu: 

«Siyasi bakımdan bağımsız devletler görünümü altında ekono

mik, mali ve askeri bakımdan tamamen kendilerine bağım!ı dev

letler kuran emperyalist devletlerin sistemli olarak uyguladıkları 

hilelerı bütün ülkelerin, özellikle geri kalmış ülkelerin en geniş 

emekçi yığınlarına anlatıp açıklamak zorunludur.» (D,U.K, Hare· 

ketleri, s. 322) 

Ven-sömürgecilik emperyalizmin sömürgeci siyasetinin değiştiği an, 

larnma geimernektedir. Yeni-sömürgecilik bu siyasetin sarlece farklı bir 

evresini oluşturur ve onun bir parçasıdır. Öte yandan emperyalizmin ye· 

ni-sömürgeci yöntemlere baş vurmak zorunda kalması. onun elinde doğ

rudan sömürgeterin olmadığı anlamına gelmediği gibi, bu şartlarda onun 

sömürgeleştirme güdüsü de ortadan kalkmamıştır. 

Fokat emperyalizmin yeni-sömürgecl politikaya baş vurması ve hot 

ta· esas alması da, milli kurtuluş alevlerini söndürmedi ve söndüremezdi 

de. Ezilen lıalklar bu politika ile birlikte, iç sınıf düşmanianna karşı mü

cadf'leyi esas o!arolç, mücadelenin ateşini onlar üstünde yoğunlaştırarak 

emperyalizme büyük darbeler vurdular ve vurmakta devam ediyorlar. Gü, 

nümüzde siyasi bakınıdan bağımsız olmakla birlikte, diğer bakımlardan 

bağımlı olan. yarı sömürgelerde yükselen anti-emperyalist demokratik 

devrimler bunu kanıtlıyor. 

Ayrıca yan-sömürge ve yeni-sömürge l<avramlan arasında da, ne e

konomik ve ne de siyasi bakımdan esasta bir farklılık buluı:mamaktadır. 

Bu yüzden yarı-sömürge ülkelere aynı zamanda, yeni-sömürge ülkeler de 

rnek de doğrudur. 
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Emperyalizmin sömürgecilik politikasında görülen bu yöntem deği
şik,likliğinin, Marksistler!e revizyonistler masında farklı yorumrayışiara ve 
bu yorumlayışlordon erkan farklı sonuelara kaynaklık etmesi, meselanin 
daha iyi aniaşılmasını zorunlu kılmaktadır. Özellikle ikinci Dünya Sava
şından sonra, siyasi bağımsızlıkianno kavuşan ülkelerin sayısında artış 
görülmesi. meselesinin doğru kovranmosı, modern revizyonistlere karşı 
mücadelede büyük önem !aşıyordu. Bu gün ise, aynı meselanin kavronı
şı «üç dünyocı» revizyonizme karşı mücadelede, aynı öneme sahiptir. BI
raz yakındon bakıldığında her iki akımın do. Leninist emperyalizm tahli
lini corpıtarok. emperyalizmin yeni-sömürgeci politikası önünde diz cök
mekten yola cıktıklarını görmek pek zor değildir. 

Her iki akım do. bunu, «yeryüzünde sömürgeterin kalmodıl)t> blci
m;nde yorumlarnokta ve buradan hareketle, ontl•emperyolist demokratik 
devrimierin ve milli kurtuluş hareketlerinin gereksiz olduğu, karşı-dev
rimci sonucunu cıkormaktadır. Marksistler ise, aynı meseleyi; sömürge
cilik sisteminin büyük darbeler yiyerek porcolonmosıno ral)men, ezilen 
halkların emperyalizme karşı görevlerinin henüz bilmediği; çünkü onun 
yeni-sömürgeci yöntemlerine karşı do mücadele etmek gerektiği biçimin
de yorumlomaktadırlar. Bu yüzden birinci «kavrayış» tamamen karşı· 

devrimci bir mantığın ürünüdür ve ezilen hallkarın kurtuluş mücadelele
rinin önündeki engellerden biridir. ikinci kavrayış Ise, devrimci proleterya
nın ezilen halkların mücadelesini yükselten ve destekleyen devrimci tu
tumlo birleşmektedir. 

Bu bakımda!l sömürgecilik sisteminin çözülmesi meselesinin doğru 
ele alınışı tayin edici önem taşımakta. milli kurtuluş devrimleri karşısındq 
Marksist-Leninistleri her türden anti-Marksist okımlo ayıran temeli oluş
turmaktadır. 

TURK DEVLETININ KUZEY-KURDISTAN'! SÖMÜRGELEŞTiRMESi 

Daha önce Osmanlıların Alman emperyalizmiyle Ittifok içerisinde gir
diği savaşton yenik çıktığını, böy!eco imparatorluğun dağılmakla karşı 
karşıya kaldığını ve ülkenin emperyalistlerce sömürgeleştirilmek üzere 
payleşıldığını anlotmıştık. Devamla, ülkenin sömürgeleştirilmesine karşı
lık. bir milli hareketin doğduğunu ve bu harekete milli ticaret burjuvazisi
nin üst kesiminin önderlik ettiğini, sonuncunda do Gene Türk devletinin 
doğduğunu ve bu devletin Kürdistan'ı, emperyalistler taralındon ilhak e
dilmesini engelleyerek, kendisinin sömürgeleştirdiğini belirtmiştik. Şimdi 
ise. bu gelişmelere daha yokınoan bakmak gerekiyor. .. 
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Daha önceki açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere, Osmanlı Devle

ti bir Türk devleti değildi. Dolayısiyle, feodal toplumda ulus melhumu ol

madığı için, Osmanlı devletinin ulusal niteliğinden söz edilemez. Bu ne

denle Osmanlı hakim sınıfları nazannda halklar, milliyetlerine göre değil; 

dinlerine, mezheplerine ve mensubu bulundukları tarikatiara göre ayrıma 

tabi tutulurdu. Onlara göre devlet sınırları içerisinde yaşayan bütün halk

lar padişahın «ümmetindendi». Başındaki padişahın bile Türk olduğunun 

bilincinde olmayan Osmanlı devleti, hangi milliyetten olursa olsun merke·· 

zi feodal sınıfların ortak çıkarlarına cevap veren bir devletti. Feodal dü

zenin özelliklerinden koynaklanan bu durum, Türklerin hakim sınıf olma

malarının sadece bir yanıdır. Diğer yanı ise, 19. yy. da Batı kapitalizminin 

girişi sonucu, ticari kapitalizmin toplumda yeni bir güç olması ve ticareti 

elinde tutan Rum ve Ermeni burjuvazisinin ekonomiyi ellerinde tutarak 
topluma hakim olmasıyla, Türk hakım sınıflarının gelişmesini engelleme

sidir. 1850'1erde Marks, bu konuya ilişkin olarak şunları söylüyordu: 

«Türkleri Türkiye'nin yönetici sınıfı olarak görmek güçtür. Çün
kü Türkiye'de ceşitli toplumsal sınıflar orasındaki ilişkiler, ce.:;;itli 
ırkların oralarındaki ilişkilerden daha az karışık değildir. Türk, 
şartlara ve bulunduğu yere göre; işçi, ekici, küçük çiftçi, esnaf, 

derebeylik (feadalite) düzeninin en alt ve en barbar döneminde 

bulunan feodal toprak sahibi, memur, ya da askerdir. Ama bü
tün bu toplumsal durumlarda, Türk imtiyazlı bir dinin ve milletin 
mensubudur; silah taşımak hakkına yalnız o .sahiptr. En yüksek 
mevkideki Hristiyan en aşağı derecedeki bir müslümonla karşı

laşıncaya ona boyun eğmek zorundadır... (Türkler) hayatını ö

zellikle Hristiyan kapitalistler icin çalışarak kazandığı halde, söz· 
de üstünlüğüne ve müslüman olması dolayısiyle Hristiyanlara 
karşı giriştiği çeşitli aşırı davranışların gercekten ceza görmeyi

şine bütün varlığı ile sanlmıştır. Herhangi bir hükümet darbesi 
söz konusu olunca, belli bir takım sömürgeleştirilmiş bölgelerin 
dışında, Avrupa Türkiye'si halkımn çoğunluğunu teşkil eden bu 

kütleyi yoldan cıkarmak ya da pohpohlamak yoluyla kazanmak 

gerektiğini herkes bilir. ( ... ) 

«Musevilerle birlikte Rumlar limanlarda ve içerde ki şehirlerde ti

carelle uğraşan halkın en önemli zümresini teşkil ederler.» (Tür

kiye üzerine, s. 16-18) 

Gercekten de toplumsal hayatın çeşitli alanlarına hakim olcmlar, de-
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ğlşik ulus ve milliyetlerden hakim sınıflordı. Deniz ticareti. Rum ve Mu
sevi burjuvazinin, koro ticareti ile zonotcılık Ermeni burjuvazisinin dene
timindeydi. öte yandon kapitalizmin sürekli gelişmesi yüzünden. bu ulus
lardan burjuvazinin denelimi daha da pekişlyordu. Rum ve Ermeni bur
juvazisinin bu gücü, Türkleri toplumsal hayatta sürekli geri plana ltlyor, Türk 
ter ise durumlarını korumak Icin direnlyor, ulusat uyonışloro karşı «Osman· 
lı» ve «Islamci> dünya görüşüne daha çok sorılıyordu. «Yeni Osmanlllanın 
konumu budur. Bunlar, kapitalist dünya görüşüne ve bu görüşün taşıyı· 
cıla·n durumunda olan Rum. Ermeni, Musevi burjuvazisine karşı, feodal 
yapıya daha cok sarılıyorlardı. Çünkü ellerinde, sadece Idari ve askeri 
yönüne hakim oldukları bir feodal devlet cihazı vardı ve, bunu kaybetmek 
istemiyorlardı. 

Bu konumuylo. Türk toplumu. dünya copında darbeler yiyerek gerile
mekte olan teodolizmin kampına yer alırken; Rum. Ermeni, Musevi ve Slav 
milliyetlerinden burjuvazi her geçen gün gelişip güçleniyor ve dolayisiyie 
yeniyi temsil ediyorlardı. Marks Türk hakimiyetinin gerici karakteri hak
kında şunları söylüyor: 

«Sözü edilen Türkiye tüccarları kimlerdir acaba? Şüphesiz 1 ürk
ler değil. Göçebe devrini yaşadıkları sıroda Türklerin bütün tica
reti, kervanları tolan etmekten iboretti; bugün daha medeni hale 
geldikleri için en keyfi ve ağır vergileri koymaktodırlar. Büyük ii· 
manlarda yerleşmiş olon Rum'lar, Ermeni'ler, Slov'lar ve Batılı

lar bütün ticareti ellerinde tutmaktadırlor. Sudarın Türk bey ve 
paşalarının kendilerine gösterdikleri kolaylıklardon ötürü hoş
nutluk duymolon icin sebep görmedikleri besbellidir. Türkler Av
rupa'don uzaklaştınlırso, ticaret hayatı bozulmoz. Peki genel 
medeniyet ilerlemeleri bakımından durum ne olur? Bütün Avrupa 
Türkiye'sinde medeniyet! yayanlar kimlerdir? diye sormak iste
rim. Medaniyeti yayanlar Türkler değildir ... Bütün şehirlerde ve 
bütün ticaret yerlerinde, ülk~de gerçekleştiriimiş olan medeni
veli Rum ve Slav burjuvazisi getirmiştir. Halkın bu bölüğü etkiei
nin ve zenginlğinin gittikce arttığını görmektedir. Türfder ise git
tikce daha fazla arka plana atılmaktadırlar. Eğer ordu ve hükü
met tekellerinde olmasaydı, Türkler sahneden cekilmekı e gee ik· 
miyeceklerdi. Gelecekte bu tekelin devamının imkansız olduğu 

bellidir. Türklerin gücü ilerlemeye engel oldukları durumların dı

şında güçsüzlüğe dönüşecektir.» (Aynı Eseri, s. 38, abc) 
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Marks, burada, Osmanlı toplumunun ic celişmeleri hakkında söylene
bilecek şeylerı en özlü bir biclmde ifade etmektedir. Gercekten de tarihte 
bir cok azametli imparatorlukların yıkılışını getiren Ic ve dış celişmeler Os-
manlı imparatorluğunun yıkılışını da kocınılmaz kılmoktoydı. -

Osmanlı hakimiyet alanları içersindeki ulusların burjuvazisi milli uya
nışton örgütlerken, Türk olan burjuvazi Sultonlığın yonında yer aldı. Dola
yisiyle devtat üzerinde belli bir etkinliğe sahip olon Türk burjuvazisi. bu u
lusal hareketlerin karşısında yer aldı. Türk toplumunda uluslaşmanın. ay-

' rılıkcı değil, merkeziyetçi olması do bu yüzdendi. Bu niteliğinden dolayı, 
Türk burjuvazisi. feodal Osmanlı devletinin gücünün yıpronmasından yana 
değil, aksine onun güçlenmesinden yanaydı. Türk burjuvazisi, Osmanlı 

devletini ele geçirerek, feodal sömürü olanlarını kapitalist sömürü olanları
no dönüştürmek, başka ulusları bu temelde boyunduruk altında tutmaktan 
yana idi. Bu yüzden Türk burjuvazisi, feodal sömügeleri elden bırakmadan. 
buraları kapitalist sömürü alanları haline getirmek icin, Osmanlı devletini 
bütünüyle ulusal bir örgütlenme Içine almak ve devleti kendi hakimiyetine 
yarar bir biçime sokmak için mücadele ediyordu. 

1908 Jön Türk devrimi, gerçi tam bu temelde ortaya çıkmadı; oma so
nuc itibariye devletin bu şekilde bicimlenmesine neden oldu. Yani bir an
lamda Jön Türk devrimi, Osmanlı devletinin Türk olan burjuvazinin eline 
geçmesi. feodal devletin Türkleştirilmesi hareketidir. Ancak gene de, Jön 
Türk devrimi feodal mutlakiyetel sınıfiara vurduğu darbe yüzünden. Türk 
toplumunu derinden etkileyecek olan burjuva demokratik hareketin baş
langıcıdır. 1908 hareketi ve Osmanlı hakimiyeti altındaki milliyellerin kurtu
luş savaşları, günümüz Türkiye'sinin siyasi yaşamına etkide bulunması ve 
dolayısiyle Türkiye - Kürdistan Ilişkilerinin şekillenmesi üzerinde etkide bu
lunması yüzünden iyi kavranması gereken olaylar toplamıdır. Bu nedenle, 
özellikle 1908 hareketine daha yakından bakmak gerekiyor ... 

1900 yıllarına kadar. dünya ölçüsündeki kampiaşma kendisini, gericili
ği temsil eden feodalizm ile demokrasiyi ve Ilericiliği temsil eden kapita· 
lizm arasındaki kamlaşmada gösteriyordu. Osmanlı devleti, dünya ölçüsün
de başını Rus Çarlığı'nın çektiği feodalizm kampında yer alıyordu. 1814-
1815 yılları arasında cereyan eden Avrupa'daki ihtilalci ayaklanmalar üze
rine. Avusturya-Macaristan, Prusya ve Rusya, Viyana'da feodal mutlakiyet
el güçlerin ittifakını sağladılar. Bu «kutsal üçlü itti!aba Osmanlı Sultanlığı 
da bir terman yayınlc·;orck, burjuvaziyi, Insanların eşitliğini savunmakla, 
özgürlük ve adalet istemekle, tanrı ve sultanlarını tanımnmakle ve «ovam' 
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(halk) dilini kullanmakle suçlayarak; bu nedenlerle kimsenin bunlara inan
maması gerektiğini ilan ederek girdi. Bu sıralarda Osmanlı devletinin Av
rupa'daki hakimiyet alanlarını oluşturan yerlerde de, bu genel durumdan 
etkilenerek ulusal hareketler hızlandı. 

1830 - 1848 ihtilalleri genel olarak dünya çapında ve özel olarak da, 
Osmanlı devletinde feodalizmi geriletti. Tanzimat hareketi ve Kırım sava
şından sonra süreklilik arzeden «yenilenme» hareketleri ortamı, kapitu!lz
min gelişmesi yönünde etkiledi. Bir yandan önü alınamıyon ulusa) hare
ketler Osmanlı'yı Batı'da geriletirken, diğer yandan Asya kısmında kapita
lizmin gelişmesi için elverişli bir ortam belirdi. Bu süreç içerisinde, elve
rişli ortamı fırsat bilen. yabancı kumpanyalar Türkiye ve Kürdistan'da faa
liyetlerini hızlandırdılor. Öte yondan Türkiye ve Kürdistan'daki ulusal uyo· 
nışlarda güçlenmeye başladı. Kürdistan'daki ulusal uyanışlar, bir dizi köy
lü ayaklonmalorıylo kendini gösterirken, Türkiye'de merkezi nitelikli «Os
manlıyı ve Islamiiğı kurtarma» şeklinde özetlenebilecek olan, «Yeni Os
manlıların» eylemleriyle dile geliyordu. 

Bu dönemden başlayarak 19. yy.ın ikinci yarısına kadar sürdüğü ka
darıyla, Türk ulusal uyanışı ve ulusal anlayışı, diğer ezilen millellerde be
liren aynı anlayışlarla bazı farklılıklar göstermekteydi. Örneğin, Yeni Os
monlılar, Jön Türkler ve Kemalist'lerdeki «vatan» anlayışı, kendisini Os
manlı hakimiyet alanlarının çerçevesinde gösterirken; Kürt, Ermeni, A
rap vb. ulusların milli kurtuluşçulannın «vatan» anlayışı ulusal pazarları 

kapsıyordu. (Bunların, başka ulusları ezme ve yayılma eğilimini içinde ta· 
şımadıklarını söylemek istemiyoruz!) Ayrıca, ezilen milletierin ulusalcığı 
ayrılıkçı, devlete darbe indirici ve ihtilalci idi; fakat Türk ulusalcılığı bo· 
şından beri reformcu, devleti dönüştürerek güçlendirici bir özellik taşıyor
du. (Osmanlı devletinin çözüldüğü şartlarda ortaya çıkan Kemalist hare
ket. esas olarak bu özelliği zaten taşıyamazdı.) 

Bu özelliklerine rağmen, Türk ulusal uyanışının ürünü olan hareket· 
ler, feodal mutlakiyetçiliğe darbeler vurarak onu geriletiyordu. 1875 Ana
yasal hareketi böyle bir gelişmenin ürünüydü ve bu hareket. hem Osman
·.h devleti içinde ve hem de dünya ölçüsünde demokratik cephenin bir ba
şarısıydı. Bu hareketten önemli ölçüde etkilenen Rus Carlığı'nın hareketi 
bağmak için savaş açması bu yüzdendi. Açılan savaşla yenilgiye uğratı
lan Meşrutiyet hükümeti, anayasa ve meclis ortadan kaldırıldı ve bundan 
sonra, Rus Çarlığı ile anlaşma içerisinde oları, Abdulhamit'in koyu des
potizmi hüküm sürmeye başladı. 
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Abdulhomit burjuvaziya karşı safları belirleyen adımlar atarak, feo. 

dalizmi yeniden ve daha güçlü bir biçimde örgütledL Ulusal uyanışların 

da düşmanı olan Abdulhamit'in bu çabaları elbetteki, tarihin ileriye doğ

ru akışını durduramıyacaktL Nitekim Abdulhamit istibdatına karşı müca

delede burjuvazi arasındaki saflaşmalar berraklaştı ve aynı zamanda fe· 

odalizm ile kapitalizm arasındaki çelişme daha da keskinleşti. 

Bu şartlarda, Türk burjuvazisi hem pazarları kendine uygun bir bi

çimde örgütlernek ve hem de iktidarı, Rum ve Ermeni burjuvazisine karşı 

kullanmak. icin sabırsızlaşıyor; Rum ve Ermeni burjuvazisini aradan çıka

rarak, Batı'yla ilişkileri kendisi sürdürmek istiyordu. Fakat. feodal mutla

kiyetcilik anlara devlet otoritesini istedikleri gibi kullanma imkanını ver

miyordu; bunun icin de iktidarın ele geçirilmesi gerekiyordu. Diğer taraf

ton emekçi halkın feodalizme karşı mücadelesi de yoğunlaşıyordu. Özel

likle 1905 Rus devriminin etkisi ile, hem burjuva milliyetçi ulusal hareket

ler ve hem de işçilerin, köylülerin kendiliğinden gelme mücadeleleri, kı

sacası bir bütün olarak burjuva demokratik devrimin objektif ve subjektif 

şartları hızla olgunlaşıyordu. 

Bütün bunlarla birlikte, 1905 yılında patlak veren Rus devrimi etkiSI· 

ni. bütün Asya'da olduğu gibi Osmanlı hakimiyet atanlarında da göster

mekte gecikmedL Gittikce şiddetlenan köylü ayaklanmaları. ulusal hare

ketler önü alınmaz bir hale geldL Bu arada, Paternkin zırhlısındaki ayak

lonmanın verdiği korku, bunların verdiği korkuyla birleşince uykuları ka

çan Sultan, olağanüstü önlemlere boş vurmak zorunda kaldı. Geminin is

tanbul'daki ihtilalcilere yardım edeceği veya boğazdan geçeceği korku

suyla orduyu alarma geeiren Sultan, gittikce büyümekte olan devrim dal

gasını önlemek Icin çırpınıyordu. Gerçekten de, Rusya'daki devrimci sa

vaş hakkında çıkarılan ve büyük bir heyecanla kulaktan kulağa yayılan 

söylentiler, istanbul gibi büyük şehirlerdeki dalgalanmalar\a birleşince 

Sultan'ın korkusu yeterince anlaşılıyordu. 

Bunun üzerine isdibdat ordu icindeki faaliyetlerini arttırdL «Demokra

sinin girmesini önlemek (!)» için Kafkasya sınırında yoğun tertibat alındı. 

Rusya ile bütün sınırlar kapatıldı ve içte halk üzerindeki baskılar arttırıl· 

dı. Bu sıralarda Türkiye, Kürdistan ve Makedonya'daki ayaklanmalar git

tikçe boyutlanmıştıı. (6) Özellikle bu dönemden sonra. Rus devriminin de 

verdiği güçle, Kürdistan'cia burjuva demokratik karekıerli milli hareket· 

ler durmaksızın deva:o. c-:logeldi. 

Ote yandan Makedonya çete savaşlarının başladığı bir alan oldu. Bir 
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taraftan köylü ayaklanmaları. diğer taraftan Bulgar, Sırp, Yunan ve Türk 
milliyetcilerinin oluşturdukları çeteler hem kendi aralarında savaşıyar ve 
hem de feodal Osmanlı despotizmine karşı harekete geçiyorlardı. Bu ara
do işçi sınıfının bağımsız siyasi tavrı Bulgaristan'da canlı bir biçimde gö
rüldü. Başını Bulgar komünistlerinin çektiği işçi sınıfı hareketi, özellikle 
demir yolları yopıın işeilerinin örgütlenme ve harekete .geçirilmesinde bü
yük başarılar kaydetti. 

Ayaklanmalar öylesine müthiş bir yükseliş gösterdi ki, ordu da bu 
durumdan etkilendi ve öyle ki, ayaklanmaları bastırmaya gönderildiğin
de, askerler komutanlarıyla birlikte isyancılora katılıyorlardı. Kısacası 

1905 devrimine yol açacak olan Rus halkının demokratik hareketi, Os
manlı siyasi hayatını bütün yönleriyle etklledl. işte bu ortamda, Jön Türk
ler iktidon ele geçirdiler ... Türk burjuva hareketi olon Ittihak Terakki 
1905'ten sonra ordu içinde hızla gelişti. Halk hareketlerinin alabildiğine 
geliştiği bu sıralarda, ittihat Terakki bu harekeilerin dışında olmasına 
rağmen, bu ayaklanmaların ordu üzerinde yaptığı etkiden yararlanorak 
i«tidan ele geçirdi. Böylece Meşrutiyet ilan edildi. 

Bu devrim halkın gelişen mücadelesinin bir ürünüydü; ancak halkın, 
bu ürünü toplayacak siyasi bir örgütlenmeden yoksun alması yüzünden, 
iktidarı ele geçiren burjuvazi oldu. Burjuvazi devlet iktidarını parçalama
yı ve feodalizmi tasfiye etmeyi amoçlomamıştı. Aksine halkın gelişen top
rak ve demokrasi mücadelesinden, ulusların kurtuluş hareketlerinden kor
kon burjuvazi, tezelden feodal kurumları dönüştürerek güçlendlrmeyi ve 
emperyalist kumpanyalarla, Ermeni ve Rum burjuvazisini oradan çıkaro
rak ilişkileri geliştirmeyi omoçlomıştı. 

{6) Bu dönemde K. Kürdistan ile Kafkasya yoğun bir ekonomik ilişkiler 

ağının içerisindeydiler. Kürtler; Botum, Tiflis, Erivan gibi büyük şe
hirlere mevsimlik işçiler olarak gider, pazarlarından ihtiyaçlarını te
min ederek dönerlerdi. K. Kürdistan'da üretilen malları buralarda pa
zarlayan karşılığında mamul eşya olarak geri dönen Kürtler, bu mal
ları Ermenistan pazarlarında satarlordı. Yine tüccarlar, bu pazarlar 
orasında meta dolaşımını sağladıklarından büyük kozanelar elde e
derlerdi. Sınırların kopanması halkın ve tüccarların büyük ekonomık 
baskılar altına girmelerine neden oldu. Bu yüzden yer yer Isyanlar 
patlak verdi. Tüccarlar «Canverirıı adlı bir örgütle toplanarak Erzu-
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Ancak iktidarın teadal mutlakiyetçilikten burjuvazinin eline geçmesi; 

Osmanlı devletinin Türk devleti niteliğini olması. kapitalizmin gelişmesi 

önündeki engellerin bir ölçüde de olsa törpülenmesini, devrimci mücade· 

lenin hızlanmasını. sınıf çelişkilerinin keskinleşmesini ve böylece. gele

cekte halk yığınlarının harekete geçmesinin objektif zeminini yaratacak

tır. Bu anlamda 1908 hareketi feodal isdibdottan koparılan bir taviz. hal

kın kazandığı bir «yarım zafer» bile olmayon bir mevzidir. Lenin şöyle 

diyor: 
«Gerçi bu sadece bir yarım zalerdir, hatta o bile değildir. Çün

kü Türkiye'nin ikinci Nikolo'sı ünlü Türk anayasasını yürürlüğe 

koyma vaadiyle şimdilik durumu kurtarmıştır. Ne var ki bir dev

rimda böyle varım zaferler eski rejimin vermek zorunda kaldığı, 

bu gibi acele tavizler, iç savaşın daha geniş halk yığınlarını ha

rekete katan. ve çok daha kesin, çok daha sert dalgalanmaların 

en sağlam teminotıdır.» (D.U.K. Hareketleri, s. 32, abç) 

Feodal istibdatın verdiği tavizler burjuvazi tarafından hakimiyet ara

c; olarak kullanıldı. Burjuvazi emperyolistlere tanınan imtiyazıara dokun

madı, fakat Ermeni ve Rum burjuvaf'iSinin yerine göz koyduğu Için onla· 

ra tanınon imtiyaziara karşı çıktı. Bu şartlarda ingiliz ve Fransız kumpan

yaları. ekonomik gücü elinde tutan Rum ve Ermeni burjuvazisiyle. iş gör

meyi daha uygun görüyor, fakat Türk burjuvazisini de «küstürmemeye» 

çalışıyorlardı. 

Ama kampradarlaşan Türk burjuvazisi buna razı olmuyordu. Bu yüz

den Alman emperyalizmiyle ilişkilerini daha da pekiştirerek, Yahudi bur

juvazisini de yanına alarak iktidarını sağiarniaştırma yolunu tuttu. Bu ku

tuplaşma dünya çapındaki kutuplaşmanın devamı olarak kendini şöyle 

göstermekteydi: Bir taratta yeniden paylaşım talep eden genç Alman em

peryaizmi, diğer tarafta ingiliz, Fransız. Rus emperyalizmi ve bunların iş

birlikçileri. 

rumdaki ayaklanmaya önderlik ettiler. (1906) Erzurum'daki yönetici· 

ler kovularak, halkın aylar süren bağımsızlığı sağlandı. Abdulhamit'in 

bazı tavizler vermesi ile isyan bastırıldı. Aynı yıl Sason, Mardin. Der

sim ve Sivas iBerinde de ayaklanmalar oldu. Jandarma ve polis ko

rakolları basılarak işkenceeller linç edildi. Ve böylece sömürgeci yö

netim felce uğratıldı. Siirt'teki ayaklamada Kürt halkı kararlılığını 

Abdulhamit'e gönderdiği şu telgrafta ortaya koydu: «Asker mi gön

dereceksin? Gönder dövüşeceğiz!» 
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Daha devrimin ilk yıllarında halkların ve ulusların ınucadelelerinde 
güçlü bir kabarışın baş göstermesi. emperyalistleri ürküttü. Arnavutluk. 
Kürdistan, Makedonya vb. halklar özgürlük icin verdikleri mücadeleyle 
devrime şu veya bu oranda güç kalmışlardı. Bu nedenle Imparatorluk 
icarisindeki halkla: ve Işçi sınıfı, bir. takım haklar elde etmeyi umuyortor
dı. Fakat iktidarın Türk komprador burjuvazisinin denetimine geçmesi ile 
umduğunu bularnıyon bu güçlerin mücadelesi yeni bir evreye sıçradı. im
paratorluk içinde işcl sınıfı genel greve gitti, ezilen uluslar kendi partl
lerini kurarak. ulusol hareketlerı boyutlandırdılar. Gelişen bu mücadele
ler, emperyalizmle birlikte ittihat Terakki iktidarına <la yöneliyordu. Em
peryalistler Iktidarın bu mücadeleler karşısındaki tavrını gözlemliyor; Os
manlı hakimiyet olonları içerisindeki demokrasi cephesinin güçlenmeme
si icin her tilrlü entrikoloro baş vuruyorlardı. Zaten Gene Tükler prole
teryanın ve ezilen halkların düşmanlan olduklorını ve emperyalizmle ge
liştirmeye çalıştıkları işbirliğinin pekişmeslnin yandaşları olduklarını, do
ho attıkları ilk adımda göstermişlerdi. 

Lenin'in şu değerlendirmesi Jön Türk devriminin esas niteliğinin kov-
ronmasıno ışık tutuyor: 

«- .. Gene Türkler ılı m lı davranışlarındon ötürü övülüyorlor; yani 
bu demektir ki, Türk devrimi güçsüz olduğu icin, halk yığınları
nı gerçekten bağımsız bir yönde harekete geçirmediği Için, Os
manlı Imparatorluğunda boşlarnokta olon proleterya mücadele
sine düşman olduğu Icin övülüyor. Ve bu orada Türkiye'nin yağ
ması devam ediyor. Gene Türkler, Türk topraklorının yağmasını 
hôlô mümkün kıldıkları Icin övülüyorlor. Bir yondan Gene Türkle
ri övüyorlar, bir yondon açık amacı Türkiye'nin paylaşılması 
(oçL) olon bir siyaseti sürdürOyorlor.» (D.U.K. Hareketleri. s. 44) 

Lenln'ln, Sosyal-Demokrat Lelpzlger Volks Zeitung'don oktardığı yo-

rum do şöyle: 
«1908 Ağustosundu Genç Türkler az görülür bir kolaylıkla, gü
rültüsüz potırtısız, siyasi reformu gerçekleştirdiler. Bütün dünya 
onları, Rusya'nın korkunç sosyolistlerinin aksine. böylesine iti· 
barlı bir «ılımlılık» gösterdikleri Icin övüp göklere çıkardı. Şimdi 
Ekim 1908'de Türkiye'nin paylaşılmasına değin bir dizi gelişme
ye tanık olmoktayız.» (Aynı Yerde, abc) 

Iktidarın burjuvazinin eline geçmesi ve bu burjuvazinin komprador
loşoral1 giderek palazlanması, 1908 öncesi ve sonrasında. ulusql baskı-' 
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nın gösterdiği farklılıklan da birlikte getirdi. 1908'den sonra. Türkçenin 

resmi dil olması. Türk olmanın imtiyazh sayılması, ekonomik olonakların 
yalnız Türk olan burjuvaziya verilmesi, Türk burjuvazisinin kümelendiği 

merkezlerde ulaşım ve alt yapı yatırımlarının yapımının hızlandırılması, 

diğer uluslarm dil, kültür ve gelEmeklerinin yasaklanması ve her şeyin 
cmilli!eştirilmesi> adı altında Türk kampradar burjuvazisine devredUrneye 
başlandığı bir dönem açıldı. Ulusol baskı bu dönemde en iğrenç biçimle
re bürünerek katliamlar halini aldı. 

Komı;-rador burjuvazi Ponislomizm ve Ponturanizm safsatalarma sı

kı sıkıya sarıldı, ki bunlar, Alman emperyalizminin yeni nüfus olanları 

bulma ihtiyacına karşılık düşen dünya görüşleriydi. Bu akımları kullano

rak ırkçılığı ve taassubu körükleyen Türk kampradar burıuvazisi, böylece 
islam dininden uluslar üzerinde sömürgeci hakimiyet sağlamaya veya var 
olan hakimiyetini pekiştirmeye çalışıyordu. 

Jön Türkler bu devrim hazırlığı içersinde iken «devleti kurtarma» şi

arına sorılmışlardı. Devleti kurtarma çabaları ne anlama geliyordu? 
Her şeyden önce, sömürgeleşmekte olan bir yarı-sömürgenin batışı

nı önlemek, bunun içinde; kendi gücüyle ayakta kolarnıyacak hale gelen, 

kendisini yutmak istiyen güçlere tavizler vererek ayakta kalmaya calışan 
bir devlete, kendi gücüyle ayakta kalabileceği bir yapı kazandırmak an

lamına geliyordu. Ancak bunu başarmak icin, ekonomik bir güç yarat
mak ve bu gücü Türk olan burjuvazinin emrine vermek gerekiyordu. «Mil
li ticaret, milli bankacılık, milli tüccar. ·milli şirket vb.» şiarların anlamı 

buydu. Gercekten de, bu şiarlor doğrultusunda yapılan reformlar sonun· 
da Türk devletine dönüştürülen, Osmanlı devletine taze kan sağlayan 

1908 devrimi, sömürgeleştirilmeye karşı direnmede atılan bir adım saxıi

malıdır. Ancak bu çabalar istenileni vermekten uzaktı. Ne var ki Kemalist 
hareketin başarısının şartlarını yaratan bu devrim, kendisinin devamı ola
rak gerçekleşecek olan Kemalist devrime güç katacak · anti-emper

yalist gücleri mayalarnıştır. 
Ote yandan «devleti kurtarma» çabaları. aynı zamanda Arnavut. 

Kürt. "Ermeni, Arap vb. sömürge ve bağımlı ulusların mücadelesini bas
tırma anlamına geliyordu. Devleti kurtarma, feodal devletin hakimiyet a
lanlarının dönüştürülerek, burjuvazinin hakimiyet alanıarı haline getiril

mesi, ayrılıkçı hareketlerin ve sınıf mücadelesinin Türkcülük ve islamcılık 
şiorlarıyla köreliilmesi ve bastırılması anlamında idi. Toplumsal yapı bakı

mından «devletin kurtarılması», ezilen sömürge ve bağımlı ulusların feo

dal boyunduruğu yerine. kapitalizmin boyunduruğunu koymak anlamı ta

şıyordu. 

-58-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Fakat bütün bunları yapabilmek icin, burjuvazinin ekonomik olarak 

do ezilen uluslardon güçlü olması gerekiyordu: O halde polazlonmalıydı. 

Nitekım «ılımlı» Gene Türkler lcte feodalizm ve dışta Alman emperyaliz·· 

mi ile kaynaşarak, burjuvaziye has olan bütün sömürü-vurgun, talan ve 

çopul yöntemlerini kuli<!<narak palazlanmaya çalıştı. 

Burada Türk burjuvazisinin nasıl patazlandığına kısaca da olsa de

ğinmek istiyoruz. Cünkü esas olarak Alman emperyalizminin işbirlikçisi 

olan Türk burjuvazisinin, bu çaba yüzünden almış olduğu tedbirler toplu-· 

mun çehresini değiştirmelere uğrotmıştır. Devlete hakim hale geldiği Icin, 

Alman emperyalizmi ile ittifok içerisinde 1. Dünya Savaşına katılacak o

lon Osmanlı devleti, savaşton müttefikleriyle birlikte yenik çıkarak dağıl

ma süreci içine girerken. diğer yandan, Türkiye'nin sömürgeleştirilmesi
ne karşı kendiliğinden patlak veren milli hareketin başına geçecek olan 

Kemalist burjuvazi, Genç Türk devletinin kurulmosını soğlıyocoktır. Em

peryalizm ve feodalizm lle uzlaşmaya en yakın kesim olan. milli tıcaret 

bufluvazisinin üst kesimi (Kemalist burjuvozi)nln savaş Içerisinde emper
yolistlerle uzlaşma çabalarına paralel olarak, ülke içindeki kampradar 

burjuvaziyle uzloşacok ve daha sonra kendisi de aynı niteliği olarak on

larla birleşecektir.. özellikle 1923 izmir iktisat Kongresi farklı kampradar 

sınıfların uzlaşma-birleşmesinin açıkca görüldü(jü bir kongredlr. 

Buradan çıkan sonuç, Türkiye'de Osmanlı imparatorluğunun yıkıntı
ları üzerinde kurulan diktatörlüğün; bu sınıfların (komprodor burjuvazi ve 

toprak ağaları) damgasını toşıdığıdır. Böylece, Kuzey-Kürdiston'ı daha 
savaş içerisinde sömürgeleştirme çabalarına başlayon Kemalist burjuva

zi. sömürgeleştirme çabalarını sürdürmede. daha elverişli Imkonlara so· 

hip olmuştur. Bu çabalar sonucunda, Osmanlı devletinin sürdürdü(jü sö
mürgeci ilişkileri devrolocak olon Kemalist diktatörlük. Kürdlston'ı kendi 

ekonomik ve siyasi şartlarına göre biçlmlendirecektir. 

Türk kom!)rador burjuvazisi nasıl polozlandı: 

1908'de iktidarı ele geçirerek sonralan kampradarlaşan burjuvazi, Al

man emperyalizminin ve dolayısiyle kendi cıkarıanno uygun olarak, ülke 

içindeki çsşitli kampradar kesimlerle ve feodal güçlerle birleşti. Daha ön
celeri ekonomik gücü elinde tutan Rum ve Ermeni burjuvazisini. devlet Ik
tidarını kullanorak arka plana iten Türk burjuvazisi, artık ekonomik gücüde 
elinde tutmaya başladı. Feodal Osmanlı devletini kendine göre biçimlen

diren burjuvazi; feodal güçlerle kaynaşmanın yanında, ırkçılığı körükliye

rek savaş kışkırtıcılığı çabalarını do arttırdı. Troblusgorp, Bolkan ve 1. 
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Dünya Savaşı, burjuvazinin Türk halkını şoven duygularla önemli ölçüde 
zehirlamesine hizmet etti. 

Devlet sınırları Içerisinde körüklenen şovenizm öylesine iğrençleşti 

ki, bir Ermeni veya bir Rum'u «Türklük adına» öldürerek maliarına el koy
mak «milli kahraman» olmaya yeterli idi. Fakat aynı şeyler kişisel çıkar
lar icin yapılmışsa. ancak o zaman cinayet sayılabilirdil Bunlara bağlı o· 
larak, savaş ekanamisi şartlarında. siyasi iktidarı savaş zenginleri yaret· 
moda araç olarak kullanan Türk burjuvazisi, savaşın yarattığı kıtlıktan, 

fiat artışlarından yalnızca Türk burjuvazisinin yorarlanması için olmadık 
cabalor sarfediyor; koroborsocılık, vurgunculuk ve tefec!liği yalnızca Türk 
burjuvazisinin tekeli altına oldırmoyo çalışıyordu. 

Ekonomiyi tam tekel altına almak icin, tedblr üstüne tedbirlere baş vu· 
ran burjuvazi. gümrük duvarlarını, imtiyaz ve kapütülasyonlorı kendi cı· 
karlarına göre gözden geçirdi. Arabistan, Kürdistan. Türkiye, Ermenistan 
gibi hôlô devlet sınırları içinde olan ülkelerle, Kafkasya, Türkistan ve Or· 
ta Asya ülkelerine «Türkiye> adını veren kampradar burjuvazi. •Türkiye 
Türklerindin şiorıyla cak heyeconlanıyordu. Bu yüzden devlet sınırları 

icindeki ülkelerde, Türkçenin dışındaki diller yasaklandı; dükkon Isimle
rinin, reklomların. resmi ve özel iş v.ozışmalarının Türkçe olması zorunlu
luğu kondu. Pa;:.~rlar üzerinde denetimin pekiştirilmesi ve Türklerin yo
ğunluk olarak do hakimiyetini sağlamak için. Türk nüfusunun artması, di· 
ğer ulusların nüfuslarının azalması için çeşitli tedbirler alındı. 

Kalifiye işeinin yetiştirilmesi, kadın ve çocuk emeğinden «yarorlan· 
mak» icin kurslar açıldı. Demir yolları, fabrika ve atölyelerdeki personel 
değiştirllerek yerine Türkler alındı. BÖyle yapmakla, burjuvazi. aynı za
manda başka ulusları ezmede Türk halkının desteğini almayı da hedefli· 
yordu ... Tarımda kapitalistleşme teşvik edildi. Büyük toprak sahiplerine 
kredi. tohumluk ve pazarlama imkanları sağlandı ve onlar askerlikten mu
af tutuldular. Açılan «tarım savaşı• kampanyosıyla, feodal a(jalarla itti
fok ve bu ittifok içinde ağaların kapitalist üretim ilişkileri icine girmeleri 
hedeflendi. 

Savaş şartları içerisinde. bu Imkanları bol bol kullanan ağalar şirket, 
kooperatıf ve dernekler kurarak köylüyü iliğlne kadar sömürmüş ve böy
lece köylü icin feodal calışma şartlan (angaryo). kapitalizmin yarattığı 
zenginleşme hırsıyla çekilmez hale gelmiştir. 

lik defa senayinin «millileştirilmesi» tedbirleri alındı. Fabrikada ve a
tölyelerde uğraşan sanayicilere her türlü kolaylık sağlandı; fakat Türk 
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olmoyanlar bu kolaylıklardon yorarlonomıyocoklordı. Öte yandan, esas 
«milli savaş• ticari olanda oldu. •Milli ticaret, milli tüccar• kampanyaları 
devlet sınırları lcerlsinde her' köşede yürütüldü. Bu mücadele yine Türk 
ticaret burjuvazisi lle Rum ve Ermeni burjuvazisi arasında oldu, vs. 

Bütün bunlarla, 1. Dünya Savaşı öncesine gellndl\'llnde kampradar 
burjuvazi örgütlenerek kapitalist bir ekonomiye kumonda eder hale de 
gelmişti. Daha önce de belirtti\'limiz gibi, bu burjuvazi Alman emperyaliz
minin da\'lrudan uzantısı durumundaydı ve onun cıkarları da\'lrultusundo 
hareket ediyordu. Osmanlılarda gelişen kapitalizm, geliştil'li oranda bur
juvaziyi de Alman emperyalizmiyle giderek bütünleştlriyordu. 1908 devri
miyle sömürgeleşme sürecinin yediği nispi darbeler, Osmanlıların sömür
geleşmeye da\'lru gidişini engelliyemedi. 

Osmanlı Imparatorluğunun Alman emperyalizmiyle gellştirdl\'11 ekono
mik, siyasi ilişkiler sonucunda, Osmanlılar ve onların hakimiyet olanları. 
Alman emperyalizminin nüfus bölgeleri haline geldi. Osmanlılarrn, Içerisi
ne düştü\'lü bu durum ve gerekse yukarda de\'linilen şiddetli Ic cellşmeler 
yüzünden güçsüz bir duruma düşmesi. onun, Işgal etli\'11 ülkeleri elinde 
tutma çabalarını güçlendiriyordu. Zaten bunun Icin Alman emperyalizmi 
de destek so\'llamakta ve onun sömürgeci faaliyetlerini bizzat destekie
rnekte idi. Bu destek Alman emperyalizminin rakiplerine karşı daha da 
güçlü olma ihtiyacına karşilık düşüyordu. Bu yüzden, 1. Dünya Savaşı ari
fesinde « ... Alman ve Türk iktidar sahipleri emperyalist tabiatıanna (7) 
ba\'llı olarak, işgal altındaki tapraklan zorla hakimiyetleri altında tutma 
arzularını saklamıyorlar•dı. Türkiye üzerine, Stalin, Makalenin yozılış ta
rihi: 1917) 

(7) Stalin burada, Osmanlı devletinin emperyalist oldu\'lunu söylememek
te, onun, Alman emperyalizmi ile olan bajjlarını göz önüne olarak, ya
rı-sömürge yapısının emperyalist tabiatındon bahsetmektedir. Nite
kim, ezilen dünyanın kendi icinde milli meseleleri olduğu gerce\'linden 
hareket eden Stalin, milli baskıyı şu şekilde tonımlarken, ayr.ı onla· 
yışton hareket ediyordu: 

«Milli baskı nedir? Milli baskı, ezilen halkların emperyalist çevreler 
tarafındon ya\'lmalonmosı ve sömürütmesi sistemidir. Milli baskı bo
yundurak altındaki halk topluluklarının haklarını zorla kısıtlamak icin, 
emperyalist çevrelerin aldıkları tedbirlerdir." (MM, s. 22, abc) 
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Buna k~rşılık Osmanlı devleti, emperyalist dünya savaşında, Alman
larıo birlikte yenik çıkınca. !lllerindekl ülkeleri koruyamadığı gibi, dağılma 
süreci içine girdi. Çeşitli emperyalist devletler. Osmanlı imparatorluğunu 
bölüşmek üzere Işgalci faaliyetlerini orttırdılar. Bir kukladan başka bir şey 
olmayan Osmanlı Sultonlığı, emperyalistlerin bu çabalarına karşı sessiz 
koldığı gibi, onlara yardım etmek zorunda kalmıştı. 

Osmanlılann, bu şartlarda, Kürdistan üzerindeki denetimi alabildiği
ne zayıfladığı için, Kürdistan'da bir iktidar boşluğu doğdu. Ama hemen 
akabinde Fransız ve italyan emperyalizmi Kürdistan'ı işgal ettiler. Bu 
şartlarda, 1905 Rus devriminin etkisiyle boyutlanan direniş hareketleri, E
kim devrimi ile şiddetlendi; daha önceleri Osmanlı hakimiyetini hedefliyen 
bu direnişler, artık direk olarak emperyalizmi hedeflameye başladı. 

Diğer yandan emperyalizm ile geliştirilen ilişkiler, 1. Dünya Savaşı ön
cesi ve esas olarak da sonrasında Türkiye'nin maruz kaldığı bir dizi por-

. çalanma hareketlerinin de, gelişmesine etkide bulunduğu Türkiye halkının 
mücadeleside milli kurtuluş hareketi biçiminde gelişmekte idi. Fakat Tür
kiye proleteryasının güçsüz olması, onun bu harekete önderlik etmesini 
mümkün kılmıyordu. Bu yüzden, yer yer kendiliğinden patlak veren, dire
nişleri örgütlayerek hegemonyası altına almayı başaracak olan Kemalist 
burjuvazi daha müsait şartlara sahipti. 

Kendi sınıf cıkarlarını bütün ulusun cıkarlarıymış gibi göstererek, yük
selmekle olan halk muhalefetini kuyruğuna takmayı başaran Kemalist bur
juvazi, diğer yanda, çeşitli entrikalar çevirerek. o sırada emperyolistlere 
karşı baş kaldıran Kürdistan halkının mücadelesini de belli ölçülerde po
tasına alma başarısı gösterdi. Böylece miUi kurtuluş hareketinin başanya 
ulaşmasından daha da güçlenen Kemalist bur1uvazi, sınıf karekıerine uy
gun olarak. emperyalistlerle ilişkilerini geliştirmeye ve ülke içinde prole· 
taryanın mücadelesine saldırmaya başladı. Yukarda da izah ettiğimiz gibi 
Kemalist burjuvazinin «vatan» anlayışı yalnız TOkiye'yi kapsamıyordu. Bu 
nedenle. daha savaş içerisinde başka ulusların, özellikle de Kürt ulusu
nun topraklarına göz diken Kemalist burjuvazi. Osmanlı-Kürdistan ilişkile
rini devralmak için çabalarını yoğunlaştırdı. 

Fakat, özellikle Ekim devriminin ezilen halklar önüne açtığı yeni ufuk· 
tan etkilenen ve Kemalist entrikaların farkına varan Kürdistan halkı da, 
geleceğini kendisi belirlemek için örgütlenmeye ve milli kurtuluşu sağla
maya çalışıyordu. 1921 Kockiri ulusal hareketiyle başlayan ve 1940'1ara 
kadar devam eden bir dizi ayaklonmalarla Kemalist burjuvazi hedeflendi. 
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Ama, eski burjuva demekatik hareketlerin bir devamı alarak ortaya çıkan 

ve hepsi de ulusal devlet kurmaya yönelik olan bu hareketler başarıva ula

şamadılar. Sonucta, ulusal hareketleri kıra kıra ileriiyen Türk sömürgecile

rinin, Işgal ve yeniden Işgal eylemleriyle tam denetimleri sağlanmış ol
du. (8) 

Şimdi Kemalist burjuvazinin Kürdistan'ı sömürgeleştiTmesine daha 

yakından bakabiliriz: Kemalist burjuvazi ayaklanan halkların mücadeleleri

ni kısmen ve tamamen potasına almayı başardığında; emperyalizm tara

fından ciddiye alınacak bir güç olarak görülmeye başlandı. Zaten uluslar

orası durumun özellikle ezilen halkların mücadelesini 'yükselttiği, bu yüz

den emperyalizmin kimi yerlerde (bu orada Türkiye'de) direk sömürgeci 

hakimiyetini sürdürmesinin güçleştiği bu şartlarau, emperyalizmin diğer 

bağımlılık biçimlerine yönelmeye başlaması, ingilir ve Fransız emperyaliz

minin Kemalist burjuvaziyle anlaşmosında etkili oluyordu. 

Kemalist burjuvazi siyasi ve ekonomik bağımlılı!}a (komprodorlaşma

yo) götürecek olan bu durum yüzünden ingilizler. Ege bölgesinde bir kı

sım yerleri işgal eden Yunanlı'lardan desteklerini kestller. Böylece son o

larak Yunan saldırısını püskürtmekle daha da güçlenen Kemalist burjuva

zi. emperyalist Işgalcileri ülkeden kovan, milli kurtuluş savaşı içerisinde 

ve esas olarakta sonrasında Işçilere, köylülere ve Kürdistan halkının sö
rnürgeleştirilmesıne yönelmekle bir araç alarak kullanacağı devletini kur

mayı başardı. Osmanlı imparatorluğunun yıkıntıları üzerinde doğan bu 

devlet, daha milli kutuluş süreci içerisinde, Kürdistan'ın emperyalistler ta

rafından ilhok edilmesini engeliiyen bir dizi eyleminin devamı olarak bu-

(8) Gerek Kuzey ve gerekse ülkemizin diğer parçalarındaki, ulusol hore
reketlerin bütün yönleriyle ayrıca incelenmesi ve değerlendirilmesi ge

rekmektedir. Çünkü, bütünüyle yenilgiye uğratılan bu hareketler, gü

nümüzde halkımızın milli demokratik devrimine karşı çıkmoda «kötü» 

örnekler olarak ele alan ve bu örnekleri. ülkemizde milli esoret ve tes

limiyet düşüncelerinin körüklenmesinde kullanan şoven ve sosyal-şo

ven mihraklann moskesinin düşürülmesi icin gerelkidir bu. öte yandan. 

bu hareketleri bütün yönleriyle açığa çıkarmak, holkımızı önümüzdeki 

devrime hazırlamoda do büyük önem toşımalüadır. Bunurıla kesin ola

rak gösterilecektir ki. bu hareketlerin yenilgiye uğratılmosında esas 

ve belirleyici etken, siyasi önderliklerinin sınıf nitelikleridir ... 
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günkü, «Misakı MIIU. sınırlonnı, emperyallstlere Lozan'da kabul ettirdi. Bu 
kabul ettlrlş, var olan elverişli koşullarda (uluslararası durum, empel"jjQ
Iistlerın çıkar çatışmaları, vb.) emperyalizme rağmen- gerçekleştırilen ve 
geçici bir süre de alsa, onların çıkarlarına darbe vuran, bir ülkenın sömür
geleştlrllmesının, uluslarorası planda chukuki»leştlrllmesl oldu. KemaliSt 
burjuvazi yalnız bununla da kalmadı ve fakat, sömürgeleştlrme eylemını 
daha sonraları da devam ettirmeye çalıştı. (9} Türk devletinin bu konumu
nu yeterince anlamak için, Dimltrof'un şu pasajını olduiju gibi buraya alı
yoruz: 

«Bundan başka. Çanakkale Boijazı,. bugün artık eskiden Dünya 
savaşından önce olduiju gibi emperyallst büyük devletlerin kont
rolu altında bulunan çürümüş Türk Sultanlıijının elinde deijii, 
Sovyetler Birliği'nin desteği lle Avrupa emperyalizminin vesaye
tinden kurtulan ve bugün bizzat Fransa ve Ingiltere'nin Küçük 
Asya'da sahip olduğu sömürgeler. (10) Icin bir tehdit oluşturan, 
aynı zamanda bu her Iki emperyalist tarafından köleleştlrllen 

Müslüman halklor Için önemli bir dayonaijı temsil eden eyeni
den milli doijuş» Türkiye'sinin elindedir.• (Türkiye üzerine, s. 73, 
abç, Makalenin yazılış tarihi: 1925) 

Kemalist burjuvazinin K. KOrdistan'ı sömürgeleştlrmek Icin emper
yalisilere karşı direnmesi, ilk dönemlerde emperyalizmin çıkarlarına dar
be vurdu, fakat daha sonroları emperyalizmin doğrudan uzantısı haline 
gelmesi ve onunla olan çellşmelerlnin tali plana düşmesiyle, emperyaliz
min cıkarıarına uyarlondı. Böylece küçük bir devlet olan Türk devletinin 
Ostlenmeye çalıştığı sömürgecl ilişkiler, dünyanın paylaşılması alayında, 

emperyalist ekonominin örgütlenmesinin bir parçası haline geliyordu. Bu 
ilişki artık «dünya mali sermaye Işlemleri zincirinin halkalarını meyda· 

(9) Fakat, Kemalist Türkiye'nin emperyalistlerle rekabet etmede yeteri n· 
ce güçlü olmaması nedeniyle daha başka yerleri sömürgeleştirileme
ye'den alınarak ilhak edildi. (Yıl: 1938) 
di. Yalnız bugünkü Hatay şehri, Fransa'nın yarı-sömürgesi olan Suri
riye'den alınarak ilhak edildi. (Sene: 1938) 

(10) Ingiliz ve Fransız emperyalizminin Küçük Asya'da sahip olduğu sö
mürgelerinden Irak, Suriye ve Kürdistan (Güney ve Güney-Batı par
çaları) kastedilmektedir. 
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na ... » getiren, küçük devletlerin hafif bir yaygıntık gösteren sömürgecl· 
liğinin bir parçası haline geliyordu .•. 

Kuzey-Kürdistan'ın Lozan'la birlikte Misakl Milli sınırları Içine olın

mosıylo, Kemalist diktatörlüğün sömürgeciliği yeni Iç ve dış şartlara gö
re biçimiendirmesi eylemi farklı düzeyde sürdü. Emperyalizm ve üike 
içindeki gerici feodal-burjuva sınıf ve gruptarla Ilişkilerini pekiştiren Ke
malist diktatörlük, Kürdistan'da tom sömürgeci hakimlyetini sağlamak ve 
peklştlrmekle karşı karşıya kaldı. Cilnkü Kilrdlston'ın henü:z, her karış 
toprağı ele geclrllememişti ve Kürdistan'da sömürgeleştlrmeye karşı koyan 
gücler varlığını sürdürmekle ldl. .. 

Sömürgecilik, işgal eylemlerinin düzenli ordulario ülkenin her konş 
toprağının ele geçirilmesi ve tom denetimin kurulması Icin bir dizi olayları 
kapsar. Kopftollzmln ilk evrelerinde, zora dayanmadan ııömürgeci Ilişkiler 
kurmak mümkün değildi. Emperyalizmle birlikte. zor, en sistemli hale geldi. 
askeri. idari ve siyası yönleri bütünüyle olgunlaştı. Sömürgeelliğin önceki 
evresinde, henüz ticari cıkarlar ön planda olduğu Icin, ticareti kontrol al, 
tıno almak icin limanlar gibi stratejik yerlerin ele geçirilmesi yeterliydi. 
Fakat sömürgelerin pazarlarını ele geeirmek zorunlu olunca, bütün toprqk
ların Işgal edilerek ele geçirilmesi zorunlu hale geldi. Ancak toprakların 
Işgal edilerek ele geçirilmesi sadece kısa süreli askeri operasyonları 

kapsamarnokta ve fakat. uzun şürell askeri lşgali gerçekleştirmek, sömür
geclllğe karşı direnen güçleri kırmak, yerel siyası güçlerle uzlaşmalar sağ
lomak ve hepsinden önemlisi düzenli orduları harekete geçirmek gibi o
layları kapsamaktadır. işgalin uzun süreli olarak gerçekleşmesi, az çok 
güçlü bir ekonomik temelin varlığını zorunlu kılmaktadır. işgal, ancak Iş
galci güçlerin ekonomik ihtiyacıarına cevap verdiği sürece bir anlam ifa
de edebilir. (11). 

Sömürgecilikte işgal, önceleri askeri dayanak noktalarının kurulma· 
sıyla başlar. sömürge topraklan üzerinde düzenli orduların kurulması ve 

(11l Bazı çevreler, Türk hakim sınıftarının Kürdistan'ı ışgal ederek, siyasi 
olarak ilhak ettiğini ve fakat ekonomik olarak güçsüz olduğu içinde 
ekonomik ilhakı Türk hakim sınıflarının değil, emperyalizmin yaptığını 
iddia etmektedirler. Bu iddianın mesnetsizliği açıkca ortadadır ... Eka· 
nomik temelden yoksun iihak (!) ancak böylesi kafaların ürünü olabi· 
lir. Oysa Kürdistan'ın bu kadar uzun bir süre, sırf askeri amaçlarla Iş
gal edilemiyeceği, Marksizmden biraz haberi olanlar icin anlaşılır bir 
şeydir. 
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böylece Idari denetırnin sa!)ıanmasıyla pekişlr. Fakat halkın direnişinin kı· 

rılmadığı veya kesintlye uğruyarak, zaman zaman (jevam ettiği şartlarda. 

yeniden askeri operasyonlar gerekli olur: Bu askeri operasyonların esas 

amacı halkı silahsızlandırmak olduğu ICin, bunun sağlanması, ülke içeri· 

sinde muhbirler ağının kurulması, kitle katliamları gibi bir dizi eylemi ge· 

rektlrir. 

Sömürgeci Kemalist diktatörlük, Kürdistan'da tam denetımini kurmak 

üzere; oluşturduğu askeri dayanakları, düzenli ordularını harekete geçire

rek, sömürgeleştirmeye karşı koyan güçlerin direnişini kırorak genişletti; 

öyieki, Kürdistan'ın her karış toprağına giren sömürgecl ordu, korkunç 

katilamlarla başardığı ışgal hareketını uzun süreli kılmak icin stratejik yer

lere üsiendi. Günümüze kadar devam eden bu oluşum Içerisinde sömürge

eller, ülkemizdeki en geri ve gerici üretim ilişkilerinin temsilcisi olan sınıf· 

larla, feodal toprak ağalarıyla, öncelerı var olon ilişkilerini geliştirdiler ve 

onları Kürdistan Içerisindeki sosyal dayanakları haline getirdiler. Bu güc· 

ierle yaptıkları işbirliği ve kendi cobolarıyla, gönüllü «millslerden» ordular 

kurarak, 1940'1ara kadar süren ulusal hareketleri bastırdıklorı gibi. yoğun 

ve güçlü bir muhbirler şebekesi kurarak sömürgeci hakimiyetierini kurdu

ltır ve pekiştirdiler. Ancak halkın silahsızlanması tom olarak soğlonamodı

ğından. işgalci eylemlerını günümüze kadar. çeşitli askeri operasyonlar bi

çiminde sürdürmektedirler. 

Kürdistan'ın Işgal edilerek denetim altına alınması yetmiyordu. Bu il

hak ve işgolln idari denetimle peklşmesl gerekiyordu. Bunun icin sömürge

cı Kemalist burjuvazi, sömürge Kürdistan'da, kendisine bağlı bir yönetim 

cihazı örgütledi ve Kürdistan halkı bu yönetimin denetimine sokuldu. Tür

kiye'ye bağlı olan bu yönetim, bazen özel yasalarla ve bozende, genellik" 

le Türkiye halkına da uygulanan yasa ve tedbirlerle halk üzerindeki dene

timini pekiştirdi. Bu idari denetim aynı zamanda, halkımızın gerçek anlamda 

ki siyasi birliğini önlemek icin, feodal bölünmelerden yararlanmaya, bun

ları kışkırımaya ve halkı birbirinden tecrit emek icin olmadık tedbirlere 

baş vurmaya başladı. 
Kürdistan'da idari denetimin pekiştirilmesi için bir yandon eğitim, din 

ve mezhep gibi kurumlar ile feodal-aşiretci gücler ve hainler arasında ku

rulan bağlardan yarorlanan sömürgeciler. diğer yondan zorbaca uygula

dıkları asimilasyon, kişilikslzleştirme ve yazlotırma politikasıyla idari de

netimi güçlendirmeye ve buna karşı konulmasını engellemeye çalışmıştır. 

Kürt dili ve kültürü üzerinde uygulanmaya başlanan asimilasyon poli-
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tıkasıylo sömürgecller, Kürdistan halkının siyasi uyanışını engellemek üze
ns, onu dil ve kültür birliğinden yoksun bırakınayı amaçladılar. Sömürgecl· 
lerin bu alanda sürdürdükleri cabolar, Kürdistan halkına bir cok şey koy
battirerek günümüze dek devam edegeidl. Bu yüzden Kürdistan'ın sosyo
ekonomik yapısı üzerinde şekillenen Kürdistan kültürü, sÖmiirgecl ve yarı
feodal yapısıyla hakim durumdadır. Fakat, hakim olmamakla birlikte ıce
rlslnde proleter yonların hızla geliştiği, milli demokratik kültürde bulun
makta ve hızla gelişmektedir. Bu gelişme, Kürdistan halkının milli kurtuluş 
ve demokrasi mücadelesının yükselmesine paralel olarak kendisini gös
termektedir. Milli demokratik kültür aynı zamanda, milli demokratik devri· 
min gelişmesine de katkıda bulunduğundan, komünistterin ve yurtseverle· 
rin bu kültürü özellikle geliştirmeleri zorunludur. Moo Zedung eski ve yeni 
kültür hakkında şunları söylüyor: 

«Her kültür, belli bir toplumun siyasetiyle ekonomisinin ldeotolik 
planda yansımasıdır. Cin'de, emperyalizmin tom ya do kısmı si· 
yası ve ekonomik hakimiyetının yonsıması olon emperyalist bir 
kültür vardır. Bu kültür, sadece doğrudon doğruya emperyalistle
rin Idare ettikleri kültür kurumları tarafından değil, bunların hayo
sız Cin'li dolkovuklorı torotındon do övülmektedir. Insanları kul 
köle edici fikirlerı ıcinde taşıyon her kültür bu kategoriye girer. 
Cin'de bir de yarı-feodal kültür vardır. Bu kültür, memleketteki 
yarı-feodal siyaset lle ekonominin yonsımasıdır. Konfücyus kül· 
türünü, Konfücyus dinine olt kitapların Incelenmesini salık ve
renlerin, yenı kültür ve yeni fikirlere karşı cıkonların hepsi bu kül· 
türün temsllcllerldlr. Emperyalist kültürle yarı-feodal kültür, yeni 
Cin kültarüne karşı cıkmak maksadıyla oralarında geeıcı bir Itti· 
fak kurmuş, birbirlerinden ayrılmaz yapışık kardeşlerdir. Bu geri· 
cı kültürler, emperyalistlerin ve feodal sınıfın emrlndedlr, mutlaka 
yıkılmalıdır. Bunlar yıkılmadıkça yeni bir kültür kurmak mümkün 
değildir.• (Yenı Demkorası Üzerine, s. 151, 152, abc) 

Kürdistan'da sömürgecilerin denetiminin sağlanmasıyla, üretıci gücler 
önünde esas engeli oluşturonlar sömilrgeciler ve yerli Işbirlikçileridir. Bu 
nedenle kültürünün gelişmesi önündeki esas engel de, sömürgeci ve yon
feodal kültürdür. Buna karşılık, sömürgecl ülkelerin yon-sömürge yapıla· 
rından kaynaklanan ve fakat hakim olmoyan emperyalist kültürün de etki· 
sı vardır. Ve bu kültür. emperyalistlerin kendi işblrlikcisi olon sömürgeci
ler vasıtasıyla ülkemize taşındığı gibi, bu işbirliği yüzünden tonınan imtl· 
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yozıarıa do ülkemize sokulmoktadır. Kürdistan'da nltelll}i ve taşıyıcılan 

kim olursa olsun, bu çeşitten kültürün tek amacı halkımızın siyası uyanı

şını engellemektir. Taşıdığı sömürgeci-feodal ve emperyalist nitelik yüıün

den, bu kültür gericidir ve ancak milli demokratik devrimle yıkılablllr. Ve 

ancak böylece, Kürdistan'da yenı kültürün hakimlyeti sol}Janabillr ki, bu 

kültür, geniş halk kitlelerinin malı olan ve lşci sınıfı taratından yönetilen 
anti-sömürgeci, anti-feodal ve antı-emperyalist kültürdür. 

«Yenı kültüre gelince; bu kültür yeni siyaset ile yenı ekonomının 

ideolojik planda yansımasıdır. Ve bu kültür,. yeni siyaset lle yeni 
ekorıominin emrlndedir. ( ... ) Yeni-demokratik kültür. geniş kitlele
rin anti-emperyalist ve anti-feodal kültürüdür; bugünkü Japonya' 

ya Karşı Birleşik Cephenın kültürüdür. Onun Icin bu kültür ancak 
işçi sınıfının kültürü ve ideolojisi, yanı komünizm ideolojisi tarafın
don yönnetilebllir.»(oge s. 152-158} 

Kürdistan'daki milli demokratik kültür, yalnız halkın ve ulusun bajjım

sızlıjjının ve vakarının sağlanmasında ve yükseltlimesinde dejjll, aynı za

manda Işçi sınıfının, nihai amacı olon sınıfsız topluma geçisinde de önem

ll bir rol oynar. Bütün bunlardon dolayı antl-sömürgecl mücadelenin, bu 

gün hakim olan gerici ve köleleştirici kültür komblnezonuno karşı ,veril• 

mesi gereken mücadeleyle birleştirilmesi gerekir. Zaten sömürgecilijjin di

ğer baskı biçimleriyle çok yakın bir ilişki Içerisinde uygulanan osimllas

yon, sömürgecl politikanın ayrılmaz bir ögesldr. Ve her Ikisine karşı veril

mesi gereken mücadele biribirinden ayrı değildir. 

Kürdistan'ın Kemalist bujuvazi tarafındon ilhok edilmesi, idari deneti

min sağlanmasıyla, siyasi olarak köleleştirilmesi ve bunlara bağlı olarak. 

milli escret ve teslimiyet düşüncelerinin yaygınlaştırıtmosı ve hakim kılın

ması amacıyla uygulanon asimilosyon, sömürgecilerin Kürdistan ekonomi

sını kendi ekonomik ve siyasi yapılarına göre biçimlendirmeslyle pekiştı 

ve bütün bunlar bir üst düzeyde uygulanmoya başlandı. Kürdistan ı_ıozorı

nın sömürgeci pazarlara bağlanması, ülkenin ucuz Iş gücü deposu ve me

to sürüm olanı olarak kullanılması, yer altı ve yer üstü zenginliklerınin 

tolan edilmesi gibi, ekonomik değer sağlayon oluşumlor, sömürgecilerin 

Kürdiston'ı sömürgeleştirme eylemlerinin nedenlerini ortoya koymaktadır. 

Ote yondan sömürgeciler, bu ihtiyaçlarını karşılamalarının yanı sıra. 

emperyolistlerle bağımlılık ilişkileri Içerisinde olduklarından, emperyalist

lere çeşitli imtiyazlar tanımak ve onların ülkemize yapmakta oldukları ser

maye ihracında bir araç rolü oynamak zorunda bırokılmışlardır. Bunlar ül-
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kemizde emperyalist sömürü mekanizmasının nasıl lşlediijini, bu sömürge
ci küçük devletlerin ülkemizi porçalanmış bir sömürge olarak nasıl ellerin
de tutobildiklerini ortoya koymaktadır. Emperyalistler ve sosyal emperya
listler, bu küçük devletlerı sömürgeci faaliyetlerinde bizzat ve bir takını 
imtiyazlar karşılığında desteklemektedirler. Bu açıdan sömürgecilerin em
peryolistlerle olon canlı bağları göz önüne alınarak ve zaten antl-sömür
geci mücadelenin anti-emperyalist ve sosyal emperyalist mücadeleden ay
nlamıyocoğı gerçeğinden hareket edilerek, ontt-sömürgecl ve anti-feodal 
mücadele programına bağlı olarak. anti-emperyalist ve sosyal emperyalist 
mücadele programının oluşturulması, devrimetler ve yurtseverlerin önün· 
deki acil görevdir. 

Kürdistan'ın sömürge statüde elde tutulması, sömürgeci ülkelerin 
kampradar ve feodal ekonomilerinin palazlanması. sömürgecilerin efendi 
değiştırmesi veya birden fazla emperyalist devletle kurdukları ekonomık. 
siyasi ve askeri ilişkiler yüzünden biçimlenerek günümüze kadar devam 
etti. Sömürgeci ülkelerde olan bu nice! değişiklikler, Kürdistan'daki sömür
geclliği nice! deijişikliklere uğratarak şekillendirdl. (Örneğin. 1950'1ere ka
dar ingiliz, Fransız ve Alman emperyalistleriyle olan bağlarının yerini esas 
olarak bu tarihlerden sonra, dünya jandarmalıijı rolünü üstlenen ABD em
peryalizmiyle geliştirilen Ilişkilere bırakmasının sömürgecllik açısından do
ğurduğu nicel biçimieniş böyledir. Ayrıca sömürgecl devlet clhazının. an
ti-demokratik gerici diktatörlükten çıkarak faşist bir biçim olmasının do· 
ğurduğu farklılıklar gene böyledir.) (12) 

Kürdistan'ın porçalanmış bir sömürge olarak, Türk sömürgecilerinin 
(ve diğerlerinin) denetimi altında olması meselesini daha da açıklığa ka
vuşturmak için, küçük devletlerin sömürgeciliğinin göstermiş olduğu bir 
özelliğe daha değinmek gerekiyor ki a da şudur: 

(12) Burada Osmanlılardan devralınan sömürgecl ilişkilerin Kemalist bur
juvazi tarafından nasıl üstlenildi~ini ele aldık. Ancak anti-sömürgeti 
mücadelenin başarısı. sömürgeelliğin bütün yönlerının yalnız bu ka
darıyla değil, sömürgeelliğin bütün yönlerinin (örneğin: asimilasyon 
ve yarattığı somut etkiler) derinliğine incelenerek, bunlara karşı SO· 

muı siyasetlerin tespit edilmesi ve hayata ·geçirilmesi şartına bağlı· 
dır. Bunun icin, Kürdistan'ın sosyo-ekonomik yapısının tespiti, tarihi· 
nin Marksist yorumlayışı ve sömürgeci baskının ceşitli yönlerinin ve 
uğradığı biçimienişler gibi meseleleri ayrıca sunacağız. 
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KOcilk devletlerin, sömürgeci faaliyetlerini sürdürmesi, emperyalist 

devletlerle olon bağton yüzünden mümkün olabilmektedir. Emperyalist 

devletler, kücük devletlerin sömürgecı faaliyetlerini destekierken veya sür

dürdükleri sömürgeciliği himayeterindeki bir küçük devlete devrederken 

yüksek körlarını düşünmektedirler. Böylece ceşitli imtiyazlar (ticari avan

tojlar, sermaye ihroc koloylıkları, vb.) ele geeirma ve rakiplerine karşı do

ha güçlü olma ihtiyaclarını karşıtıyon emperyalist devletler, kücük ülkele

rin sömürgelerinden gelen sömürünün aslan payını olabilmektedirler. Hl

moyesindeki küçük devletlerin, kendisiyle olon bağlarının gücü ölcüsün-, 

de (bir başka değişle: siyasi, ekonomik ve askeri bağımlılığın yerleşme 

derecesine göre) çoğu zaman ve yerde bu böyledir. (Somut incelememiz 

olduğu kadarıyla bunun. Kürdistan icin de böyle olduğunu kabul etmek 

gerek ır.) 

Fakat bu durum, o küçük ülke devletlerinin sömürgeci olmadığı veya 

böyledir diye olamıyacağı anlamına gelmemektedir. Çünkil bir biltün ola

rak sömilrgecilik ekonomik, siyası, askeri, kültürel vb. llhak edilmlşliği kap

samaktadır. Sömürgeelliğin bütün bu yönleri, sömürgeci devietler acısın

dan ancak ekonomik ihtiyaçlarına cevap verdil)i sürece bir anlam Ifade 

edebilir. Buna karşılık sömürgeterden gelen sömürünün aslan payını, ken

di devlet yapısı yüzünden atomıyon küçük devletler, alabildiklerı kadarıy

la ekonomik ihtiyaclarını tatmin etmektedirler ve bu da onların sömilrge

ci olduklarını göstermek ıcın yeterlidir. 

Bunu kanıtlamak Icin sadece şu örneği vermek yeterlidir. 1. Emper

yalist dünya savaşı incelenirken Rusya'nın durumuno değinen SBKP (B) 

Tarihi şöyle demektedir: 
cRusya'nın ililaf devletlerine bağlı olması, emperyalist savaşa in

giltere ve F:onsa•nın yanında girmesi bir rasıantı deği:di. 1914' 

ten önce. Rusya'nın en önemli sanayi işletmeleri, başta Fransa, 

Ingiltere, Belçika, yani itllaf ülkeleri olmak üzero, yabancı ser

mayenin elindeydi. Rusya'nın en önemli metaiurji fabrikaları 

Fransız kapitalistlerinin elinde bulunuyordu. Genellikle, metalur

linin hemen hemen dörtte üçü (yüzde 72'si) yabancı sermayeye 

bağlıydı. Kömür işletmesinde ... durum aynıydı. Petrol üretiminin 

yansına yakın rısmı ingiliz, Fransız sermayesinin elindeydi. Rus

ya sanayisinden sağlanan körların aslan payı yabancı bankala

ra, daha cok da Ingiliz ve Fransız bankalarına akıyordu. Bütün 

bunlar ve üstelik Çarın Fransa'dan ve ingiltere'den almış oldu-
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ı:ıu milyarlarca borç para, Çariiğı ingiliı-Fransız emperyalizmine 

boğımlılaştırmış, Rusya'yı bu ülkelerin bir horoç olanı, yarı-sö

mOrgesi (13) haline getirmiştir.• (s. 203. Bilim ve Sosyalizm Y. 

abç) 

Soyılan nedenlerden ötürü, emperyalist ülkelerin bir yarı-sömürgesi 

haline gelen Çarlık Rusya'sında sanayiden saı:ııanon· kilrın «aslan payı• 

emperyalist devletlere gittiği gibi, bunun bir devamı olarak sömürge

lerden gelen sömilrünün «aslan payt» da emperyalist devletlerin ceblne 

akıyordu. Çünkü, Rusya sanayisinin zincirleri, ucuz işgücü deposu, me

ta sürüm ve sermaye Ihraç alanları olarak kullanılan sömürgelerine ka

dar uzanmaktaydı ... Peki, bu şortlarda Rusya sömürgeci bir Olke olmak

tan çıktı mı? Elbette hayır; ne SBKP Tarihinde ve ne de Lenin ve Sta

lin'In yazılarında, bu soruya olumlu cevap bulunamaz. 

Yalnız bu örnek göstermektedir ki, sömürgelerdeki sömürünün 

aslan payının emperyalist devletlere gitmesi durumu, bir yan-sömürge 

ülkeyi sömllrgeci olmaktan cıkarmıyor. Rusya'nın o günkll durumda sö

mürgeci kalabilmesinin nedenini gene şöyle izah edebiliriz: Rusya, Içinde 

taşıdığı geri unsurlar nedeniyle emperyalist devletlerle geliştirmek zorunda 

kaldıljı ilişkiler sonucunda onların yan-sömürgesi durumuno geldi. llllaf 

devletlerı bu ilişkiler yOzünden, bir yondan Rusya ve hakimiyet olonlarını 

sömürürken, diller yandan rakiplerine karşı daha güçlil olmak için Rus

ya'yı ve sahip oldulju sömürgeleri (bağımlı ülkeleri de) savunmuş; bir di· 

l)er deyişle, Rusya'nın sömürgeci faaliyetlerini desteklemiştir. Nitekim ltı

laf Devletlerı rakiplerine karşı hazırlandıkları savaşta Rusya'yı yanlarına 

aldıkları gibi, Rusya'nın sömürgecl özelliklerini, yeni hakimiyet olanları

nın ele geçirilmesinde kullonmışlardır. (14) 

(13) Rusya'nın yan-sömürge haline gelmesi, yeni tipte bir emperyalist ill

ke olmasının içinde taşıdıljı geri unsurlar nedeniyledir. Lenin, Rus 

emperyalizmi hakkında şunları söylerken bunu Ifade ediyordu: 

«Rusyo'da yeni tipte bir kapitalist emperyalizm iran, Mancurya ve 

Moğolistan'o karşı güdüien Çarlık politikasında kendini açıkca orto

ya koymuştur; oma genellikle Rus emperyalizminde egemen olan un

sur, militarizm ve feodalizmdir.» (Sosyalizm ve Savaş, s. 19, abc) 

(14) Küçük devletlerin sömürgecillğlnl anlattığımız bölüme, bu örneği de 

ekliyebiliriz. «Yarı-sömürgelerin sömürgesi olmaz» diyenierin cürük 

mantığı bu örnekle bir kez daha açığa çıkıyor. Yineliyelim ki, onların 
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PARCALANMIŞ BiR SÖMORGE OLARAK KÜRDISTAN 

Buraya kadar emperyalizm ve emperyalizmin sömürgecllik politikası
nı, hemen bütün yönleriyle ele aldığımız gibi, cıkan sonucları Kürdistan' 
ın toplumsal yapısını tespit etmek icin kullandık. Ne var ki, antatılantar 
esas olarak Kuzey-Kürdistan parcası lle Ilgiliydi. Esasen emperyalizm cçı
ğında kilcük ülkelerin sömürgeciliği meselesi lle Ilgili olarak anlatılanlar, 
Kürdistan'ın diğer parcaları telnde geeerlidir (zaten bu meseleyl ele alır
ken genel olarak Kürdistan'ı ele almıştık.) Fakat, Kürdistan'ın bütün por
calarının sömürgeleştirilmesi aynı olaylar sonucunda değil, farklı olayların 
gelişmesı sonucunda olmuştur. Bu nedenle, hem burada emperyalizmin 
sömürge politikasının bir özelliği olan, ülkelerin parcalanarak sömürge
leştirilmesi meselesini ve hem de, Kürdistan'ın diğer porcalannın sömOr
geleştirllmesindeki biçimsel farklılıklara da değinmek gerekiyor. 

Ancak hemen belirtelim ki, bu parçalar arasında; toplumsal yapı bo· 
kırnından bir farklılık olmadığı gibi, sosyo-ekonomik yapı bakımından da. 
nıtel bir farklılık yoktur .. Sosyo-ekonomik yapı bakımından nıtel torklılık
tar yoktur derken, aynı zamanda. aniatılmak Istenen, bu porcaların aynı 
yapı bakımından göstermiş olduğu nlcel farklılıkların var olmasıdır. Fa
kat, bu farklılıklar tamamen, kapitalizmin bölgelere göre eşitsiz gelişmesi 
ve sömürgecı devletlerin, kendi yapıları. bağlı oldukları farklı emperyalist 
devletler vb. yüzündendir. Konumuzia direk olarak Ilgili olmadığı Icin ge
çiyoruz ... 

OJkelerin parcalanarak sömürgeleştırtımesi, sömürgeelliğin eski ev
relerinde görülebilen bir durum olmakla birlikte, emperyalizm döneminde, 
kapitalizmin eşit olmayan gelişme yasasının etkisiyle sistemli bir hale 
gelmiştir. Sömürgeleştirme faaliyetlerinin hızlı bir yükseliş gösterdiği ve 
dünyanın büyük kuvvetler arasında paylaşılması durumu emperyalizm dö
neminde oldu. Bu dönemde el atılmadık toprak parçası kalmadığından. 
mali sermayenin ve tekellerin, dünya ekonomisini örgütleyen gücler ara
sında farkları sürekli çağaltması yüzünden, dünyanın yeniden paylaşıl> 

mas'ı icin savaşlar kaçınılmaz olmaktadır. Paylaşım savaşlarında, dünya-

anlamadıkları şey Lenin'In emperyalizm tahlili ve dolayısiyle, emper
yalizmin' sömürge politikasının göstermiş olduğu çok yönlü özellikle
rin, bu kesitidir. 
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nın yeniden paylaşılması «sermayeye ve güce oranla» emperyalist dev
letlerin nüfus alantarının belirlenmesiyle olmaktadır. Çeşitli emperyalist 
devletterin nüfus olanlarının böylece belirlenmesi, bazı ülkelerin porcala
norak sömürgeleştirllmestnl (veya bağımlıloştırılmasını) getirmektedir. Bu 
yüzden parcalanan ülkeler farklı güçlerin hakimiyet olonlarını oluŞtur
maktadır. 

Bununla birlikte porcalanarak sömürgeleştlrllen ülkelerin, porçalon· 
dıkları tarihsel dönemdeki Ic ve dış siyasi-ekonamik şartları, parcaloyan 
güçlerin şortlan ve porçalanmaya karşı koyan güclarin durumlarının sö
mürgecl güçlerin yapılarını ve eylemlerini etkilamesi gibi durumlarda, 
parçalanarak sömürgeleştirme üzerinde rol oynar. Bunun Için eğer bir ül
kenin parçalanmasıyle sömürgeleştirilmesi arasında canlı ve sıkı bir bağ 
varsa; ayrı ayrı ülkelerden ve uluslardan bahsetmek yerine, o ülkenın ve 
ulusun bütününü bir sömürge ülke ve ulus olarak almak gerekir. Porca
lanarak sömürgeleştirllen ülkelerin bir örneğini, üç emperyalist devlet ta
rafından sömürgeleştirilen Somali vermekteydl; bir diğer örneğini Ise Kür
distan veriyor. 

öte yandan, porcalanorak sömürgeleştlrme veya bağımillaştırma me
selesinin «tarihi hoksızlıklar» olarak gösterilmesi doğru değildir. «Tarihi 

haksızlıklan tarihin eski devirlerinde kalmış, canlılığını yitiren ve dolayı· 
siyte telofisi mümkün olmoyan olaylar olduğu Icin, (üretici gücterin ge
lişmesi acısından bir anlam Ifade etmediği Icin) söz konusu olmazlar. Ör· 
neğln, Türklerin Ermeni ulusunu katliamlarla yok etmesi bir tarihi haksız· 
lıktır. Bu yüzden, devrimciler açısından progromloştırılarok söz konusu 
edilmesi gerekli değildir. Ama, sosyal-şovenizmden nesibini olmak Iste
meyen her devrimcinin, bu meseleyi «kendi» burjuvazisini teşhir etmede 
kullanması gerekil olduğu gibi, bu ilikedeki devrimci milcadele acısından 
do zorunlu bir şeydir. 

Bazı sosyal-şoven cığlıkların aksine, Kürdistan'da olan ilk siyası por
calanma (1639-0smonlı-iron despotizmi arasında) lle ülkenin ikiye bölün
mesi bir «tarihi haksızlık» olmadığı gibi, daha sonraları gerçekleştirilen 

porcalanma do bir «tarihi haksızlık» değildir. Çünkü, Kurdistan'ın ilk par
colanışı ile sömürgeleştirilmesi orasında canlı bir bağ olduğu gibi, son
raki parcalanışı do aynı özelliktedir. Feodal dönemde meydana gelen ilk 
parcalanma üretici güçlerin gelişmesi önünde büyük bir engel oluştur

moktc idi. (Bkz. Feodal sömürgeelliğin onlatıldığı bölüm) 
Kürdistan ikinci kez parçalanırken (1924, Lozan anlaşması) dört 
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«ayrı ülkea haline; Iran, Türk, aömürgecllerl ve ingiliz, Fransız emperyııı. 
llstlerl· tarafından getltıldi. Daha sonraları Ingiliz ve Fransız emperyalist· 
lerı sürdürdükleri sömürgecl Ilişkileri, kurulan Irak ve Suriye devlet
lerine devrettller. Böylece Kürdistan'ın bu parçalarını sözü geçen Ilik&· 
ler sömllrgeleştlrdl. Bu sıralarda, öncelerı Ingiliz ve Fransız emperyallz· 
mine karşı, sonraları Irak ve Suriye sömürgeellerine karŞı verilen milli 
kurtUlUŞ hareketleri yenilgiye ul)ratılarak sömllrgeclllk gerçekleştirildi. 
Bu parcalarda Irak ve Suriye devletlerının tam denetımının sol)lanmasın· 
da, ingiliz ve Fransız emperyalistlerinin rolü büyük oldu. Onlar, sözü ge. 
can devletlerin aömürgecl faaliyetlerını bizzat desteklediler~ 

Burada Türk, Iran ve Suriye, Irak sômilrgecllil)lnln gerçekleştlrilme· 
sindeki bazı farklılıklara da del)lnellm. 

Daha önceki açıklamalarımızdan anlaşılacal)ı üzere, Kemalist burfu· 
vazının Osmanlı lmparatorlul)unun yıkıntıları ilzerinde kurdul)u Türk dev· 
letl, Osmanlıların sürdürdill)ü sömürgeci Ilişkileri, emperyalizmin onayı 
ve deste§l olmamaııına ral)men devralorak sömürgeleştlrmeyl gercekleş· 
tlrdl. Kemalist burjuvazinin ·bu eylemi geçici bir· süre de olsa emperyaliz· 
min çıkarlarına darbe vurdu. Fakat, sonraları Kemalist burjuvazinin em
peryalizmin dol)rudan uzantısı haline gelmesi ilzerlne bu Ilişkiler emper· 
yallzmın çıkarlarına uyarlandı. 

Irak ve Suriye'nin Ise, Kürdlstan'ı sömürgeleştlrmelerl, emperyaliz
min çıkarlarına rağmen olmayıp, bizzat onların onayı ve destel)i lle oldu. 
Bu neden böyledir? 

Ingiliz ve Fransız emperyallstlerl, bu bölgede yükselmekle olan milli 
kurtuluş hareketlerı yüzünden denetimini sürdüremez olmuştu. Gerek 
Kürdistan'ın bu parçalannda ve gerekse ırak ve Suriye'deki halk muha
lefeti güçlü bir biçimde sürüyordu. Emperyalist sömürgecllll)e karşı yürü
tülen bu halk muhalefeti, emperyalistlerı yenl-sömürgecl yöntemlere boş 
vurmak zorunda bıraktı. Böylece Irak ve Suriye'de anlaştıkları ve Işbirlik
çileri haline getirdiklerı sınıfiara devletlerını kurma Izni vererek, sömürü
lerini diğer bağımlılık biçimleriyle sürdiirmeye başladılar. Bu orada Kürdls· 
ton'daki sömürgecl Ilişkileri de, sözü geçen devletlere devreden emper
yalist devletler, onlara denetimlerını sağlamada destek oldular ve böyle· 
ce Kürdistan'ın bu parcalarını do sömürme Imkanını so!jladılar. (14) 

(14) Bazı çevreler Lozan'da gerçekleşen parcafenma ile, Irak ve Suriye 
parcalannın toplumsol yapısını do!jru olarak sömürge statusünde 
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Ote yondon Iran sömürgeellerinin durumu do farklılık göstermekte. 

dir. Gerçi onlarda feodal dönemden sürdürdükleri sömürgeci Ilişkileri em

peryalist dönemde de sürdürmeyi başardılar. Ama bu emperyalizmin cı· 

karlarına karşın bir sürdürüş de(illdi. Emperyollzm dönemine gelindi(lin· 

de Iran. Ingiliz nüfuz bölgesini oıuşturuyordu. lngillzler. lran'lıların, Kür

distan'ın bir parcasını sömürge olarak ellerinde tutmalarını destekliyor

du. özellikle Iran despotizmlne karşı milli kurtuluş hareketını güclü 'bır 

biçimde yükselten Simko Isyanının bastırılmasında lran'a destek olan In

giliz emperyalistler!, böylece Iran'ın Kürdistan'daki hakimiyetını sa(liadı. 

Buraya kadar anlatılanlarla, Kürdistan'ı porcalanarak sömürgeleşti· 

rllmlş bir ülke olarak tespit etmiş bulunuyoruz. Kürdistan'ın parcalana

rak sömürgeleştirilmesi ülkemizdeki üretıcı güçlerin gelişmesı önünde e

sas engeli oluşturmaktadır. Bu yüzden, sömürge tespiti üzerinde yüksel

tlimesi gereken milli demokratik devrim, Kürdistan'ın bu yapısını ortadon 

kaldırmak ve yerıne yenı Kürdlstan'ı kurmak biçtmlnde formüle edebllece

Oimlz görevlerı Içermektedir. Fokat maselenin doha Iyi anlaşılması Için, 

milli maselenin ve Kürdistan proleteryasının uluslararası proleterya lle 

dünya devrimi merkezinde birleşmak için. bo(jımsız örgütlenmesi gerekti· 

ljinln tarihi köklerini ve bu günkü temelini ortoya koymak gerekmektedir. 

(DEVAM EDECEK) 

deljerlendirmektedlrler. Fakat emperyalist devletlerin, sürdürdükleri 

sömürgecı Ilişkileri sözü editen devletlere devredince, aynı çevreler 

Kürdistan'ın bu porçalarını do, nasıl oluyorsa (!) •bağımlı ulus» sto· 

tüsüne «terfi> ettiriyorlorll 
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KamLoçya ve Vietnam Halklan, iki Süper 

Devletin ve Çin'in, Emperyalist 

Komplolann• L\lt Edecektir 1 

SOVYET SOSYAL EMPERYALiSTLERiNİN UŞAGI VIETNAM 

REVIZYONISTLERiNiN KAMBOCYA'YI iŞGALiNI; ABD'NiN 

ONAYlYLA CiN GERICILERININ VIETNAM'I iSTiLASINI 
NEFRETLE KlNlYORUZ! 

Iki süper devletin başını çektiği, iki emperyalist blok arasında dünya
ya hakim olma mücadelesinin yol actığı çatışma. gittikce boyutlanarak 
sürüyor. Bu çatışma en son Güney Doğu Asya'da karşılıklı işgallere, Is
tiioiara vararak bu bölgeyi bir barut lıcısına dönüştürdü. Dünyada savaş 
bulutlarını yoğunlaştırdı. 

ilk olarak; 1975 yılında Amerikan emperyalizmını ve kukla Lan Nol 
kliğini kovup, demokratik devrimle bağımsızlığını kazanan Karriboçya, 
Sovyet sosyal emperyalistlerinin güdümündekl Vietnam sömürgecileri ta
rafından işgal edildi. Kamboçya lle Vietnam arasında yaklaşık bir yıl ka
dar süren «sınır çatışması» Vietnam revizyonistlerinin oluşturduğu kukla 
«Kamboçya Ulusal Kurtuluş Cephesl»nin (Funsk) boşkent Penom Pen'i 
ele geçirmesiyle sonuçlandı. 

Bugün. sosyal emperyalistlerin Güney Doğu Asya'daki Küba'sı ro
lünü oynayan Vietnam, sosyal emperyalistlerin yayılriıacı amaçları uğrun
da başka ülkelere karşı saldırganiık siyaseti Izlemektedir. •Hindi-Çini Fe
derasyonu» adı altında başka ülkeleri ilhak etmek, sömürgeleştirmek pe
şindedir. 1930'1arda Komünist Enternasyonal'e bağlı Hindi-Cini Komünist 
Partisi tarafından ortaya atılan, emperyalizm karşısında güçlü bir sosya
list devlet yaratma amacını güden. «Hindi-Cinl Federasyonu» tezi; bugün, 
Vietnam revizyonistleri tarafından bölgesel hegemanyocıl_ığo alet edil-
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meye çalışılmaktadır. Bu tez. Sovyet sosyal emperyalistlerinin Güney Do
ğu'daki çıkarlarına do hizmet etmektedir. Sosyal emperyalistler, dünya
ya hakim olma stratejilerinin Güney Doğu Asya'daki cıkarları Icin Viet
nam'ı ve «federasyon• tezini kullanmaktadır. 

Vietnam sömürgecilerl, •Hindi-Cinl Federasyonu• planı çerçevesinde 
Laos üzerinde denetim saı}ladıktan sonra Kamboçya'ya yöneldiler. Viet· 
nam önce bir «yıldırım harekatı> ile Kombocya'yı ele geçirmeye çalıştı. 
Bu saldırıları kışkırtılınca Komboçyo'da darbe tezgohladı. Darbe girişimi 
de başanya ulaşmadı ve darbeciler Vletnom'o sığındılor. Vietnam bun
ları «Kambocya Ulusal Kurtuluş Cephesi (!)• adı altında örgütledl. Bizzat 
Vietnam revizyonistlerinin acıkladıı}ı gibi, geçmişi bir oydan daha kısa 
bir zamana dayanan bu sözde «cephe• bir cok ucak, tank, top ve on tü
menden fazla silahlı birlikle Kambocya'yı cak kısa bir süre içinde «kur
tardı (!)» 

Pnom Penh'in düştüğü gün Vietnam kukla hükümeti tanıdı. Arkası n. 
dan S. Birliği ve Bulgaristan, Cekoslavakya, Macaristan, Dotju Alman
ya gibi revizyonist ülkelerle; Etopya, Afganistan gibi sosyal emperyalist
lerin yarı-sömürgeleri olon sosyal faşist diktatörlükler kukla yönetımi ta
nıdılar. Komboçya'da 1970'de faşist Lon Nol kliğinln Iktidarı ele geçir
mesinden 17 Nisan 1975 devrimine kadar, devrim hükümetini tanımoyıp, 
Faşist Lon Nol hükümetıni tanıyan Sovyet sosyal emperyalistlerinln, şim
diki işgalci yönetimi bir günde tanıması yeni yönetimin n!telltjlnl açıkca 
göstermektedir. Komboçya'da olon; Etopya ve Afganlston'doki, bir hof· 
tolık «devrim (!)» ler türünden, bir «kurtuluş (!)» tur. 

Ote yandan, opartOnist Pal Pot yönetiminin halk üzerinde uyguladığı 
baskı sahte «Ulusal kurtuluş cephesl»nln Işgalini koloylaştırmıştır. Işgal
den sonra boşta ABD olmak üzere Batı'lı emperyalist ülkeler Kombocya· 
nın «savunucusu» kesildiler. Yıllarca Kombocya'yı ozgınca ezen ve sö· 
müren ABD emperyalistler!; sosyal emperyalistlerin Güney Doğu Asya'da 
yenı bir mevzi kazanması. dolayısiyle bölgedeki cıkarlarının tehlikeye 
düşmesi nedeniyle, Kanıboeya taraflısı kesildi. 

Kambocyo'daki Pol Pot rejiminin destekçisi Cin, bu olayların geliş
tiği sıralarda Vietnam sınırına askeri yığınok yapmakla meşgulu. Daha 
sonra Cin yönetiminin elebaşısı Teng Slao Plng'in ABD ve Japonya'yı zi
yarete başladı. Teng, bu ziyaretleri sırasında «Kambacyo'yı Işgal! nede
niyle Vletnam'ı cezalondıracaklarını» belirtti ve Batılı emperyalistlerin o-
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nayını aldı. Cin'e döner dönmez Vietnam'a karşı bir Istila hareketi bOŞ· 
!attı. Bu yazının hazırlandıjjı sıralarda Cin'In saldırı hareketi devam edi
yordu. 

Cin'In Vletnam'ı istiiası lle Vietnam'ın Kambocya'yı Işgal! arasında ö
zünde bir fark yoktur. Her Ikisi de haksız savaşlardır ve son çözümleme
de Iki emperyalist biokun dünyaya hakim olma çekişmesinin sonucudur. 

Kamboçya ve Vietnam halkları er ya da geo emperyalist. sosyo! em
peryalist planları alt edecektir. Başlarındaki revizyonist kliklerl ve Işgal 
kuvvetlerını kovarak. kendi kaderlerini kendileri belirleyeceklerdir. 

Dünyada son gelişen olaylar, olumsuz da olsa. devrimcilerin ö~ren
mesı gereken dejjerli dersler, ortaya çıkarmıştır. 

Her şeyden önce, bugün Sovyet sosyal emperyalistlerinin saldırgan
lık aleti haline gelen Vietnam'ın durumu öjjreticidlr. Vietnam, Sovyet mo
dern revizyonlzmi ile Marksizm arasındaki büyük mücadele ve saflaşma
da, Ho Şi Mih tavrı denen sözde «tarafsıZ» bir tutum benlmsemişti. Bu
gün Vietnam «Orta yolculuktan» modern revlzyonlzmln saldırganlık aleti 
durumuna gelmiştir. Artık hiç bir demogoll corta yolculuk»un revizyo
nlzmde kanaklayan gerici özünü glzleyemez. 

Bu gerıcı özü dünyada hôlô «Orta yob siyaseti Izleyenıerin şaşkın
lığında görmekte mümkündür. «Orta yolcular» sosyal emperyalizmin gü
dümiindekl VIetnam'ın Kambooya'yı, ABD'nin sadık müttefik! Cin'in Viet
nam'ı istilasını kınayacakları yerde; her Iki olayda da revlzyonizme hizmet 
eden tavırları lcine giriyorlar. Kimileri de, sözde «sosyalist ülkeler• ara
sındaki bu oatışmaların «akıl almaz(!)• oldujjunu söyleyerek şaşkınlıkları
nı, acizliklerini aoıkca belirtiyorlar. •Orta yolcuları bu oatışmaları Izah et
me durumunda de~lller. Geomlşte. «tüm halkın devleti ve partısı, barışcıl 
geçiş vb.» küciik (1) şeyler konusundaki ayrılıkları, ideolojik çatışmaları 
şu ya da bu şekilde Izah (ll edeblllyorlardı. Ancak, şimdi tam anlamıyla 
şaşkın ördek durumundadırlar. «Orta yolculujjun» dünyada caktan calan 
ölüm canlan hôlô orta yolculukta ayak direyenların gözünü açmalıdır. 

Diğer yandan olaylar, «üc dünya teorlsinin» nasıl hayattan ve ger
ceklerden kopuk uydurma bir teori oldujjunu da bir kere daha göstermiş
tir. Sözde « ücüncü dünyanın», cbloksuzluk hareketi» üyesi oiQn Vietnam 
ve Kambooya; yine, sözde «ücüncü dünyanın» Uderllğini yapmaya calışan 
Cin. Iki süper devlete karşı birleşeceklerine birbirlerine düşmekteler! 
Dünya devriminin «temel güolerl» birbirine karşı mücadele etmekte; he-

-78-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



gemonyocılılja karşı mücadele (!) yerine, hegemonyocılık peşinde koş

maktadırlor. Artık bu cteorl»nln karşı-devrimci yüzünü gizlerneyi hiç bir 

süslü makale ve demogotı başaramoz. 

Son olarak Arnavutluk'un olaylar karşısındaki tavnno de(llnellm. Ar

navutluk, sosyalist (1) olarak gördüllll Vietnam'ın Kamboçya'yı Işgal! kar· 

şısında sessiz kalırken, Cin'ln, Vletnam'ı lstllosı karşısında en keskin VI· 

etnom hükümeti yanlısı kesilmiştır. Kuşkusuz ki bir Işgal karşısında ses 

çıkarmomak. diljerlerlne şimşekler va\'idırmak dol'iru bir tutum de\'illdlr. 

Ve hele. revizyonist bir yönetimi «sosyalisb göstererek onu desteklemek 

daha do yanlıştır. 
Marksist tutum her Iki Işgal eylemine de karşı çıkarak, halkların sa

fında yer almaktır. 

EMPERYALISTLER, SOSYAL EMPERYALISTLER VE CIN 
GERICiLERi ELLERiNIZI VIETNAM VE KAMBOCYA'OAN CEKINI 

YAŞASlN VIETNAM VE KAMBOCYA HALKLARININ KARDEŞLIÖll 
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L\li R11a Ko~ar Yolda~• L\n1yoruz 1 

PUSUVA DUŞURULEREK ALCAKCA ŞEHIT EDIUŞININ BiRINCI 
VILDONUMUNDE, MILLI KURTULUŞ VE HALK DEMOKRASISI 
MUCADELEMiZiN YIGiT MiLiTANI ALi RlZA KOŞAR YOLDAŞ! 
SAYGlYLA ANlYORUZ 

Ali Rıza Koşar Yoldaş, 1949 yılında Kuzey-Kürdistan'ın Elazığ ilinde 
doğdu. icinde bulunduğumuz toplumun şartları. onu, gene yaşta devrimci 
fikirleri benimsemeye götürdü. Devrimci fikirleri benimsedikten hemen 
sonra. sınıf mücadelesinin engin denizine atıldı. Öğrenci olarak lsronbul' 
do bulunduğu yıllarda, öğrenci genelik hareketinin en ön saflannda yer 
aldı. Bir cak birlmde genelik hareketinin örgütleylclsl. ve önderi oldu. Pro· 
tik mücadele yonmda devrimci teorinin araştırılmasına ve öğrenllmeslne 
de önem veriyordu. Böylece kendisini ideolojik-siyasi bakımdon do ge
liştirdi. Sovyet modern revizyonizmiyle Morksizm-Leninizm orasındaki 
sofloşmodo, Marksizmin şonlı bayrağı altında saf tutmakle kalmadı; oy
nı zamonda modern revizyonizme karşı omonsızco mücadele etti. 

Halk kitlelerini örgütleme. devrime hazırloma amacıyla yurtsever bir 
hareketin militanı olarak, uzun süre kitle calışması yürüttü. O'nun siyasi
ideolojik yetkinliği, bu dönemde etkisinde koldığı ulusol inkarcı görüşleri 
kısa zamondi:l'~terk etmeye götürdü. icinde yer aldığı hareketin milli mp
sele konusundaki sağcı, şöven görüşlerini altederek Milli Kurtuluşcu gö
rüşleri benimsedi. Çünkü, O, Kürdistan'ın kurtuluşunun Türkiye sol hare
keli icinde örgütlenmeyle gercekleşemiyeceğini, ülkesinin kurtuluşunun 
bağımsız-merkezi örgütlenmeden geeliğini kavramıştı. 

Ancak O, ülkesinin herhangi bir «kurtuluşumdan değil, proletarya· 
nın ideolojik-politik-örgütsel öncülüğüyle, kesintisiz olarak sesyalizme 
doğru ileriiyecek olon, milli demokratik devrim yoluyla kurtuluşundan ya
naydı. Çünkü O, şövenizmin olduğu kadar, burjuva milliyetcili!)ini de düş
monıydı. Milli kurtuluşcu fikirleri benimsedikten sonra «Beş porcacılor» 
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diye bilinen grup içinde şaibeli, maceracı ônderliije karşı m!lcadele etti. 

Böylece dürüst devrimci unsurların heba edilmesini ônliyecek, bir Çok 

devrimciyle birlikte söz!l geçen gruptan ayrıldı. Arkadaşlarıyla birlikte 

devrimci hareketimizin saflarına katılmak !lzereyken, 20 Şubat 1978 tari· 

hinde, faşistler tarafından katledilen bir devrimcinin cenaze töreninden 

dönüşte, yolda kendilerine «Devrimci Yolcu» adını veren bir kaç uşak ta· 

ratından, pusuya d!lşürülerek alçakça şehit edildi. 

Şimdi, «Devrimci Sol• denilen başı bozuk çetenin kanotları altına sı

ğınmış bulunan, Türk sömürgecilerinin esai» maskeli uşakları konumun

daki katiller, işledikleri korkunç cinayetten sonra da karşı-devrimci faa

liyetlerini sürdürdüler. Çevresioda örnek bir devrimci milltan olarak tanı

nan, All Rıza Koşar hakkında, bütünüyle kendi niteliklerinin Isimlendirme

si olan, sılotlar uydurarak O'na mal etmeye çalıştılar. Devrımcilerin çaba

lanyla Elôzıij'da kısmen giderllmiş olan Alevi~Sünnl çelişkisini gerici bir 

tarzda kullandılar. Bu katıller sürüsü bir yandan iki mezhepten halkımızı 

bölmeye çalışırken, öte yandan caniyana eylemleriyle faşistlere bölücülü-· 

ğü körüklemekte malzeme saijladılar. Bütün bu oiumsuzluklarlo, Elôzıij'do 

ki antl-sömürgecl mücadele büyük bir darbe yedi. 

Olaydon sonra «Devrimci Yol• ktıtlllerln üzerine gidip, cezalandırma 

yerine, onlara ve cinayetlerine sahip çıkma yolunu tuttu. Böylece uzun 

yıllar, ülkemize Türk şövenizminin ve _Kemalizmin milli asoret düşünctıle

rinin taşıyıcılığı ve yoyıcılıijı görevini üstlenen «Devrimci Yol», sosyal-şô

ven yüzünü bir kere daha göstermiş oldu. Küçük burjuva nlteliijine uygun 

olarak, kendisini ve katllleri haklı göstermeye ve olayı unutturmoya ça. 

lıştı. Ancak •Devrimci Yob Kürdistan Milli Kurtuluş mücadelesinin ba·!l· 

rında derin bif yara açan; bu olayın unutulomıyocağını bilmelidir .•• 

öte yondon sosyal-sömürgecl «Aydınlık», bu olayı karşı-devrimci a

maçlarla kullanmaya colıştı. En az Sovyet revlzyonizml kadar. «Oc dün

yocı» Cin revlzyonizmlne, dolayısiyle onun Türkiye'deki temsilcisi •Aydın

lık• revizyonizmlne de düşman olon, All Rıza Koşor'o «sahip cıkmo»yo ça

lışan «Aydınlık» sömürgecllerinin, halkımıza yaranma çabaları, baş bir ça

badır. Çünkü «Aydınlık», A!l Rıza Koşar'o sıkılan hain kurşunları onoyla· 

yon, Türk sömürgecilerinin yonında saf tutmuştu ve bunu. All Rıza Arka· 

daş daha o zorr:ondon tespit etmişti. 

Siyasi hareketimiz, All Rıza Koşar'ın alçakca şehit edllişlnl, Kürdis

tan siyasi tarihinin san yıllarının en önemli siyasi cinayet olarak tespit et· 
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ıni9tl. Cünkü aynı zamanda Kürdistan milli kurtuluş hareketinin lflah al· 
maz düşmanları olan katiller, All Rıza Kaşar'ı rastgele seçmemlşlerdi •.. 
Ali Rıza Koşar onlar Için, Elllzı!}'da gelişen milli kurtuluşçu fikirterin bC1f 
ııorumiU8U durumuna gelmişti. Yurtsever-devrımcı tikirierin gellşmeslnden, 
şöveniımln geriletilmesinden duydukları büyük endişe, anıarı bizzat All Rı
za Kaşar'ı hedefliyerek aşağılık cinayeti Işlemeye sevk etti. 

Alevi ve sünni mezhebinden halkımızın birliğini ııağlamada ve pekiştir
meda önemli bir rol oynayan, kendisi sunnl olmasına rağmen Iki mezhep
ten halkımız tarafından da sevilen ve sayılan, teorik bilgisi ve pratik faali
yetleri nedeniyle yöredeki devrimci kadrolar araııında da haklı bir saygın
IIğı olan, All Rıza Koşar'ı öldürmekle onlar, doğru fikirleri engelliyebilecek
lerini sanıyorlardı. Bütün bu nedenlerden ötürü O'na kurşun sıkan uşak el
ler ve sahipleri, All Rıza Koşar'ı billncilee hedefliyerek, O'nun kişlllğlnde, 
Elllzığ'dakl antl-sömürgecl mücadeleyi öldürebileceklerlnl sanıyorlardı ... 
Oysa hiç te öyle olmadı! 

Elllzığ halkımızın milli kurtuluş ruhu gün be gün şahlanırken, All Rıza 
Koşar milli kurtuluş mücadelemizin ölümsüz şehitleri arasına katılmış bu· 
lunuyor; ve halkımız O'nu devrimci bir önder olarak saygıyla anıyor ... Ya 
O'nun katillerı ne yapıyor? 

O'nun katilleri, daha şimdiden, bütün halk düşmanları gibi, kocınılmaz 
sonlarını bekleme korkusu Içinde «ölmüş• bulunuyorlar. Halkımız All Rıza 
Koşar'a sapianan kurşunları, sömürgecilerin halkımızı yıllarca katleden 
kurşunlarından ayrı görmüyor ve hain kurşunları sıkan, hain elleri yakın
dan tanıyor. Bu yüzden katiller, halkımızın devrimci adaletinden yakaları
m kurtaramıyacaklardır. Yeri ve zamanı geldiğinde ONLAR, bütün halk düş· 
mam uşakların layık oldukları şekilde cezalandırılacaklardır. 

All Rıza Koşar: Bağımsız-Birleşik-Demokratik Kürdistan ve sosyalizm 
mücadelemizin yi!}it, kararlı ve saygın bir mllitanıydıl 

All Rıza Koşar: Sovyet ve Çin revlzyonlzmlnin, her türden oportünlz
mln ve milliyetçiliğinin amansız bir düşmanıydıl 

YAŞAMI ONURUMUZ, ANISI MÜCADELEMiZE ÖNDER OLACAK! 
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CEJMil MEWROZ t•iROZBE 

21 Mart Newroı: bayramıdır! Bu bayram Kürdistan halkının zulme, 

sömürüye ve sömürgeclll~e karşı başkaldırısının zaferle sonuçlandı~ı bir 

günün kutlanışıdır. Işte Kürdistan halkının o günden bu yana her 21 Mart' 

to do~ıorda ateşler yakarak. silah otorak kutladığı Newrez bayramının 

anlamı budur. 

lik 21 Mart'la başlayon YENi GÜN'de Kürdistan halkı, kendisine zül

meden Dehok'ı devirerek kendi iktidarını kurmuştu. Fakat daha sonraları 

yeni Dehok'lor Kürdistan halkını gene baskı ve zülum altında tutmaya 

başladılar. Bu yüzden Küröistan halkı yeni Dehak'lara karşı sürekli mü· 

cadele etmek zorunda bırakıldı. işte her yıl kullanan Newrez bayramıy

la kurtuluş ve demokrasi özlemlerini dile getiren Kürdlstan'lılar, ilk kur

tuluşlannın bir Ifadesi olan Newrez bayramını bugün de sömürgecilere 

karşı bilenmiş bir silah olarak kullanıyor. Her 21 Mart'ta yanan ateş ve 

sıkılan silahlardan ürken sömürgecilerin daha da azgıntaşmasının nede

nı budur. 

Yenı Dehak'lar olan sömürgecllerin, Kürdistan halkının devrimci ta

rihini ve kültürünü yok etmeye çalışmalannın en somut Ifadesi, Newroz 

bayramının unutturulmoyo ve yasaklanmaya calışılmosındo görülmekte

dir. Onlar, Kürdistan halkının milli kurtuluş ve halk demokrasısı mücade

lesinde etkili bir silah haline gelen Newrez boyramının kullanışiarını en

gellemeey çalışırken, kuşkusuz ki, sontarını görmenin verdi~! korkunun 

içgüdüsüyte hareket ediyorlar. Bu yüzden onların Newrez boyromını unut

turmaya çalışmalan ve kutlonışını engellemek çabaları anlaşılır olmak

tadır. Ama onlar Kürdistan halkının bu bayramı büyük bir coşkuyla kut

lamalarını engelliyebilirler ml? Newroz'u gercek devrimci icerlğinden 

boşaltarak, Kürdistan halkına yaboncıloştırobilir, ono unutturobilirler mi? 

Hayır! 
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Cünkü; Newroz. Kürdistan halkının ulusol boyromıdır ve Kürdistan 
halkı ancak Newrez'un devrimci onlamını kovroyorak ve hayota geçirerek 
kurtuluşunu soğlıyobllir! 

Bu yüzden Newroz. sömürücüler ve sömürgecilere karşı bir sevgi 
gösterisi değil, asırlardır biriken kinin ve nefretin gösterisidiri Bütün bun
lardan dolayıdır ki, Kürdistan halkı Newraz boyromını bir şenlik olarak 
değil, mücadele günü olarak görüyor ve böyle kutluyor. Kürdistan halkı 
yalnız geçmiş YENi GÜN'ü değil, asıl gelecek YENi GÜN'ü kutluyor. 

Newrez bayramı nasıl doğdu; onun anlamı nedir? 
Efsuneye göre zalim bir hükümdar olan DEHAK'ın iki omuzunda o

nulmaz yaralar cıkmış. Bu yüzden Dehok ôlmemek Icin doktorlarının tav
siyesine uyarak hergün iki gene insanın beynini yemeye başlamış. Böyle
ce halk üzerindeki baskısı gittikce şiddetleneo Dehak. etrafa dehşet sac
maya başlamış. Fakat bu işle görevli olan Dehok'ın adamı, Iki gene in
sanının beyinlerinden birinin yerine, bir hayvanın beynini koymuş. kur
tardığı geneleri de bir moğoroya gizlemiş. Bu sıroda sıra demirel KAWA' 
nın oğullarına gelmiş. Fakat, KAWA cocuklarını teslim etmediği gibi, mo
ğaradokl genelerin ve halkın başına geeerek zülme. sömürüye, karşı boş 
kaldırmış. Bunun üzerine ayaklanan halk zalim Dehak'ı devirmiş ve ken
di Iktidarını kurmuştur. işte o zaman yiğit demırcı KAWA, bu günü kim
senin kimseyi ezmediği bir günün başlangıcının simgesi olarak tespit et
miş ve halka bugünü şenllklerle kutlamalarını söylemiştir. Böylece Kur
distan halkı, eski baskı ve zülüm düzeninin yıkılışının simgesi olan New
rez (Yeni Gün) bayromını kutlamaya başlamıştır. Her yıl kullanan Newroz 
boyramının biricik anlamı olon, zülme ve sômürgeciliğe karşı mücadele
nin zaferi ve bu zafere duyulan özlem asırlardır Kürdistan halkının öz
lemldlr. 

Halkımız artık bütün Dehak'lorı yok ederek ülkesını bağımsız, birle
şik, demokratik ve özgür bir ülkeye dönüştürmek istiyor. Newroz bayro
mının her yıl daha büyük bir coşkuyla kullanmasının nedeni budur. 

Bugün Kürdistan halkının kanını ıcen ve beyinlerini yemeye calışan 
yeniDehak'lor başta sömürgeeller ve işbirlikçileridir. Fakat aynı zaman· 
do dünyanın en büyük Dehak'lorı olon iki süper devlet. Amerika ve Rus
ya'da anıann destekcileridir. Işte bugün Newrez bayramı. bu Dehak'lara 
karşı mücadele silahı haline gelmiştir. 

ismini yiğit demirci KAWA'dan alan devrimci hareketimiz. tüm De
hak'ları ürküten bu silaha sarılmış ve onu milli demokratik devrimimizin 
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başarısının simgesi otorak tespit etmiştir. Bu yüzden Newroz bayramı, 

zulmün, sömürünün olmadığı YENi BiR KÜRDiSTAN'ın gerçekleşmesi an

lamını taşımaktadır. Bunun icin; 

- Newroz boyromının devrimci anlamını kovromolı, onu halkımızın 

elinde karşı konulmaz bir silah haline getirmek icin, coşkuyla kutlamaya 

hozırlonmolıyız. 

-- Newroz bayromının anlamını, halkımızın devrımcı kültür ve tarihi

ne sahip çıkmayle ve bunların onlamını halkımıza kavratmaklo birleşti· 

retim. 

- Milli demokratik küitOrümüzü halkımıza özümfetelim ve bunun 

Icin; sömürgecl yoz, köleleştirici ve kişiliksizleştiren kültüre kar,ı müca

delenin onlamını kavrayalım ve bunu milli demokratik devrimimizin geli· 

şlp güclendirllmesine bağlı kılalım. Unutulmamalıdır ki, sömürgecl kültü· 

rün yok edilmesi ancak sömürgecilerin ve Işbirlikçilerinin yok edilmesly· 

le mümkündür. Fakat milli demokratik kültür geliştlrllip güçlendlrllmedlk· 

ce de onti-sömürgecl mücadele boşanya ulaşamaz. 

Öyleyse milli demokratik kültürümüzün ve devrimci tarihimizin en 

şonlı soyfosını oluşturan Newrez boyromını şonıno layık bir blcimde kut

luyolım! 

CEJNA NEWROZ PlROZBE! 
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DEVRIMCI YAYlNLARA KARŞI «MAVi ÖRTÜ» ALTINDA 

SURDURULEN KARA SALD!RI, DEVRiMCi YAYlNLAR ÜSTÜNDE 

GUN BE GUN KATMERLEŞEN BASKlLAR, HALK DEMOKRASiSI VE 

ULUSAL BAGIMSIZLIK MUCADELESiNiN SESINi 

SUSTURAMAYACAKTIR ... 

«Sadece devletin resmi güçlerine ve uygun görülen kişilere ruhsota 
balilanmış silah verilir» anlayışının, •sadece devletin resmi politikalıını 

destekleyen, ona ve hesaplarına destek olanlara ruhsota bağlanmış ka· 
lem verilir» anlamına da icermesi özlemlerinin bir ifadesi olarak egemen 
güçler «Sıkıyönetlm resmiyetio içinde, devrimci yayınlar üzerindeki bas
kıları ekanun kuvvetlerindeki bildiriler»le katmerleştlrmektedirler. 

Devrimci yayınların birbiri ardına yasaklanması, toplatılması, dev
rimci yayın sorumlularının tutuklanması; satım evleri, da!jıtım evleri, ba
sım evleri üzerinde «gözdağı kuryelerl» dolaştırılması, egemen güçlerin, 
kaleme ruhsat sorma özlem ve hesaplarının bir Ifadesidir. 

Sadece halka karşı değil, insanlığa karşı da en a!jır suçların .faili 
olan egemen sınıflar, suçlarını sergiletmemenln ve mazlumları uyandır

mamanın bir önlemi olarak, «düşünme ve düşündüğünü yaygıntaşıırma 

hakkı•na karşı işgal, gasp ve operasyonlar sürdürmektedir. 
Halkın mücadelelerle alınmış olon demokratik haklarına karşı girişi

len saldırıları suskunluk!a seyreden, ono karşı duyduğu huzursuzluğu 

mücadeleye dönüştürmeyenve mücadele içindeki güçlerin birliği ve ge
lişmesi Için çabalamayan herkes, konumu ve düşüncesi ne olursa olsun 
faşizmin bir yedek gücüdür. 

Faşizmin koro özüne karşı tepki duyan herkese düşen, susmak de
ğil, mücadele etmektir. 

Halkına, devrimG ve Insanlığa karşı sorumluluk ve görevlerinin bilin· 

c inde olanlar susmayacaktır. 
Çünkü tarihin durdurulamaz akışındaki ses susturulomoz. 
Yeter'ki görev!erlmizin billncinde olalım ... 

FAŞIZMIN . ŞOVENIZMiN V E H E R TÜRDEN GERiCiLiGiN 
SALDIRILARI KARŞlSlNDA, DEVRIMCiLERIN, HALK AYDlNLARlNlN, 
YURTSEVER DEMOKRATLARlN VE BAŞTA iŞCi SlNlFI OLMAK ÜZERE 
TUM EMEK.CI KITLELERiN FAŞIZME KARŞI EYLEM BiRLiGi iCiN MÜ· 
CADELE, GUNOMUZUN EN TEMEL GÖREViDiR. .. 

PARTIZAN DEVRIMCi HALKIN BIRLiGI 

-86-

KAVA GÜNEY 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



boşarısının simgesi alarak tespit etmiştir. Bu yüzden Newrez bayramı, 

zülmün, sömürünün olmodı\:tı YENi BiR KÜRDiSTAN'ın gerçekleşmesi an. 

lamını taşımaktadır. Bunun icin; 

- Newroz bayramının devrimci onlamını kovramolı, onu halkımızın 

elinde karşı konulmaz bir silah haline getirmek icin, coşkuyla kutlamaya 

hozırlanmalıyız. 

-- Newroz boyromının anlamını. halkımızın devrimci kültür ve tarihi

ne sohip cıkmaylo ve bunların onlamını halkımıza kovrotmoklo birleştı

relim. 

- Milli demokratik küitOrümüzü halkımıza özümiatelim ve bunun 

Icin; sömürgeci yoz, köleleştiricl ve kişiliksizleştiren kü!türe karşı müca· 

delanın anlamını kavroyahm ve bunu milli demokratik devrimimizin geli· 

şip güçlendirilmesine bağlı kılalım. Unutulmamalıdır ki, sömürgeci kültü· 

rün Yok edilmesi ancak sömürgecilerin ve lşbiriikcllerlnin yok edllmesly· 

le mümkündür. Fakat milli demokratik kültür gellştirilip güclendirllmedik

ce de antl-sömürgecl mücadele boşanya ulaşamaz. 

Öyleyse milli demokratik kültürümüzün ve devrimci tarihimizin en 

şanh soyfasını oluşturan Newroz bayramını şanına layık bir biçimde kut· 

luyalım! 

CEJNA NEWROZ PiROZBE! 
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DEVRiMCI YAYlNLARA KARŞI «MAVi ÖRTÜ» ALTINDA 

SURDURULEN KARA SALD!RI, DEVRiMCi YAYlNLAR ÜSTÜNDE 

GUN BE GUN KATMERLEŞEN BASKlLAR, HALK DEMOKRASiSI VE 

ULUSAL BAGIMSIZLIK MUCADELESiNiN SESiNi 

SUSTURAMAYACAKTIR. .. 

«Sadece devletin resmi güçlerine ve uygun görülen kişilere ruhsota 
bağlanmış silah verilir>> anlayışının, «sadece devletin resmi politikasını 
destekleyen, ona ve hesaplarına destek olanlara ruhsota bağlanmış ka
lem verilir» anlamına da icermesi özlemlerinin bir ifadesi olarak egemen 
güçler csıkıyönetim resmiyet!» içinde, devrimci yayınlar üzerindeki bas
kıları «kanun kuvvetlerindeki bildiriler»le katmerleştlrmektedirler. 

Devrimci yayınların birbiri ardına yasaklanması, toplatılması, dev· 
rimci yayın sorumlularının tutuklanması: satım evleri, dağıtım evleri, ını
sım evleri üzerinde «gözdağı kuryeleri» dolaştırılması, egemen güçlerin, 
kaleme ruhsat sorma özlem ve hesaplarının bir lfadesidir. 

Sadece halka karşı değil, Insanlığa karşı da en ağır suçların faili 
olan egemen sınıflar, suçlarını sergiletmemenln ve mazlumları uyandır· 

mamanın bir öniemi olarak, «düşünme ve düşündüğünü yaygınleştırma 

hakkı»na karşı Işgal, gasp ve operasyonlar sürdürmektedir. 
Halkın mücadelelerle alınmış olan demokratik haklarına karşı girişi· 

len saldırıları suskunlukla seyreden, ona karşı duyduğu huzursuzluğu 
mücadeleye dönüşlürmeyenve mücadele Içindeki güçlerin birliği ve ge
lişmesi Icin çaba!amayan herkes, konumu ve düşüncesi ne olursa olsun 
faşizmin bir yedek gücüdür. 

Faşizmin kara özüne karşı tepki duyan herkese düşen, susmak de
ğil, mücadele etmektir. 

Halkına, devrims ve insanlığa karşı sorumluluk ve görevlerinin bilin· 
cinde olanlar susmayacaktır. 

Çünkü tarihin durdurulamaz akışındaki ses susturulamaz. 
Yeter'ki görevierimizin bilincinde olalım ... 

FAŞIZMIN . ŞOVENIZMIN V E H E R TÜRDEN GERiCiLiGiN 
SALDIRILARI KARŞlSlNDA, DEVRIMCiLERiN, HALK AYDlNLARlNlN, 
YURTSEVER DEMOKRATLARlN VE BAŞTA iŞCi SlNlFI OLMAK ÜZERE 
TUM EMEKCI KITLElERiN FAŞIZME KARŞI EYLEM BiRLIGi iCiN MÜ
CADELE, GUNUMUZUN EN TEMEl GÖREViDiR ... 

PARTIZAN DEVRIMCi BALKIN BIRliGI 
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CUMHURIYET GAZETESI'NiN 

DEVRIMCI YAYlN ILANLARINA UYGULAOICI AMBARGO, KRALDAN 

ÇOK KRALCI BIR SlKlYÖNETiM DESTEKCILICI VE BUNUN DOCAL BIR 

SONUCU OLARAK DA DEMOKRATIK BIR HAKKIN GASPIDIR 

Sıkıyönetimin geçtiğimiz ay «resmen» IICinıyla birlikte Cumhuriyet 

Gazetesi de «tarihi görevl»ne denk düşen bir karar ve «mavi demokrasi» 

anlayışlarının doğal bir sonucu olarak cmavl bere» giymiş, ve devrimci 

yayınların ilCiniarına «süresiz olarak» «resmen» ambargo uygulamaya 

başlamıştır. Binbir maddi güçlük Içindeki devrimci yayınlara, şimdiye dek 

uyguladığı kCirlı ııan (ekonomik ambargo) anlayışını, artık süresiz san

sür (siyasi ambargo) boyutuna vardırmıştır. 

Nedeni ne olursa olsun bu ambargo, egemen sınıfların nonradan 

sansüroü kaldırıp «önceden sanaünü gvtlrme özlemine hizmet etmektir. 

Cumhuriyet Gazetesi'nin devrimci yayınıara Ilişkin olarak bu kararın 

demokratik bir hakkın gaspı anlamı taşıdığını belirtmek ve uyarmok Için 

giden yayın sorumluianna karşı Cumhuriyet «sorumlusu» sorumsuzca, 

haddini bllmezce ve «sıkıyönetim güveni» Içinde, devrimci yayınlara kar

şı küfürbaz bir tutum takınmıştır. 

Bugün TGS genel başkanı olan ve Ikide bir gazetelerde «demokrasi», 

«basın yayın özgürlüğü», oyazor hakları» gibi sözlerle demokrasi sovunu

cuıuğu yapan (!) Oktay Kurtböke aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi Ge

nel Yayın Müdürüdür. 
Devrimci yayınlar Cumhuriyet yönetiminin bu gerici önlemine teslim 

olmuş değildir. Sırası ve zamanı geldlijlnde teşhir! yapılacak, sıfatı konu

lacak, mücadelesi yurt çapında verilecektir. 

Yalnız bir nokta unutulmamalıdır ki, Cumhuriyet çalışanları arasında 

' sosyal ve siyasal konumlarıyla bu gerici tutuma karşı susmamosı gere-

kenierin suskunluğu da, özelllkle demokratik hak ve özgürlüklere saldı

rıların yoğunlaştığı şu günlerde açıklanması olmayan, bağışlanamaz bir 

suskunluktur. 

PARTilAN DEVRIMCI HALKIN BIRLIGi KAVA GÜNEY 

-87.....: 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SL\NL\T SL\YFL\SI 

HEŞTE ADARE 
CEJNA JINEN DEMUQRATE 

Heşte adare roja me hılat 
Cejna jınaye, jınen demuqrat 

Ve roja pır xweş, roja dılşadi 
Roja serbestl, gerdenazadi 

Roja insani. roja wekhevl 
Nizama Sovyet reca bolşevi 

Oeyda Imge me .we roje şıkand 
t:w caroka reş vegırt O cırand 

Lı bırca sovyet derket ranahi 
Lı dınyaye tev, jınan kır şah! 

Şahi O govend, dilan O mızgin 
Destlln hev gırtın jı Cin ta bı Cin 

Em bOne wek hev tev de jın O mllr 
Lı me zO derket ev roj O sıtllr 

Roja dili cO. roja bındestı 
Ey xuşklln hllja jınlln demuqratl 
Heqqll me ye tım ev kar O xebat .. 

Em tev de blljın bıji Sıtalln 

Şagırdll Markıs hevalll Lenin. 

- «Sewra Azadi», 1954 -
Ciğerxun 

-88-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



8 MART DEMOKRATIK KADlNLARlN BAYRAMI 

Sekiz martta doğdu günümüz 

Kadınların bayramıdır, 

Demokrat kadınların. 

O gün kırdı ayağımızdaki prangayı 

Sovyet düzeni, Bolşevizm yolu 

Bu sevine dolu, cok güzel günde 

insanlık, eşitlik günü 

Özgürlük, bağımsızlık gününde 

Kara corşafımızı alıp yırttı. 

lşıdı aydınlık Sovyet burcundan 

Sevine saldı tüm dünyaya 

Kadınlara sevine saldı 

Sevinç, halay; düğün, muştu 

Tutuştuk el ele; Cin'den to Cin'e 

Eşit olduk kanınla erkek. 

Tez doğdu bu gOneş ve yıldız bize 

Tutsaklık, boyunduruk günü gitti 

Yöneldi bize özgürlük günü. 

Değerli demokrat bacılar hey 

Hakkımız bizim bu uğraş ve kavgalar 

Çoğırolım, cyaşasın Stalln• diye 

Marks'ın öğrencisi. arkadaşı Lenin'in. 

- •Özgürlük Devrimi», 1954-

Ciğerxun 
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! Elimizde olma~n~!d~l= ~z~d~, baskı makinasın-i 
'daki teknik bir arızadan dolayı bazı harflerin noktaları çık-i 
imamıJtır. Özür dileriz. i 
1 

1 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




