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«Sömrüı:ıgeci1ik rtezi, ayrılıikçı burjuvazinin pazara ege
men olma tezidir.» «Ürün Sosyalist Dergi» 

«Kürdistan'ın sömürge olduğu meselesi de, ayrı öııgüt

lenmeyi meşru göstermek için, !burjuva milliyetçi 'görüş
lere geçirilmek istenen bir lkılııftır» «Aydınlık» 

«Bilerek veya bilmeyerek öriilen bu ihanet zinciri de, bu 
zinciri 'sömürıgecilik' edebiyatı yaparak örenlerin hoy
nunda, tarihi bir yüz lkarası olaralk asılı ikalacalktır.» 

«Emeğin Birliği>> 

«'Kürt halkının bağ~sız örgütlenmesi ve bilinçlenmesi', 
Kürt işçilerinıin ve diğer emekçilerin menfaatleİ'ine ay
kırıdır. Bu haık, Kürt işçi ve eme!kıçilerini; diğer milli- . 
yetlerıden, emekçilerden ayırınalk ve lkendi peşinden sü
ruklemek isteyen Kürt burjuvasinin ve topralk ağaları
nın menfaatlerine uy;gıundur, milletin hakları içinde, bu 
sınıfların çııkarlarını yansıtmalkta!dır.» «Partinin Yolu» 

«Tüı1kiye koşullarmda ayrı ö:rıgütlenmeyi çıkış noktası 
yapmaık, milliyetçililk alkımının temsilciliğini üstlenmek
ten başka bir anlama gelmemektedir.» <<Devrimci Yoh 

«Türkiye'de, grupsal çıkarlar uğruna, diğer bütün 
gruplan ve hayati önem taşıyan, ciddi görevler üstle
nen siyasi yoğunlukları, dogmatik eğilimlerle suçlamak, ' 
mahkum etmek, bir küfür ve iftira kasırgası altında tut
mak kronik hastalıklar olarak yürürlüktedir. Kimi za
man da, Marksizm- Leninizm adına ortaya çikanlar, aff~ 
dilmez bir sorumsuzluk ile devrimci hareketin temel it
tifaklarını dinamitlemekten geri durmuyorlar. Sadece bu 
noktada durulmuyor, her hata bir sonraki hatanın kay
nağı oluyor, devrimci karakter, yerini, <<esnaf>> felsefesi
ne terkediyor. Bu konuda sadece önerilerle, dileklerle 
yetinilemeyeceği, devrimci müdahalenin de gerekli ve zo
runlu olacağı her zaman akılda tutulmalıdır. Devrimci
ler, sadece karşı- devrimcilere, hıyanef şebekelerine kar
şı değil, fakat en az bunlar kadar, hareketin içine sızmış, 
bozgunculara, oportünist girişimlere, savsaklayıcılara, -
saptıncılara karşı da amansız ve acımasızdırl~r. Dünya 
devrimci pratiği de bu gerçeğe şahittir ve rehberlik et
mektedir. Bu nedenle, tecavüz ve sorumsuzluklar karşı
lıksız bırakılamayacağı gibi, bunlara izin de verilemez.» 

Rızgari 3, sayfa 9- 10 
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Kürt Halkımn 

Anti - Sömürgeci Mücadelesine 

SOSYAL- ŞOVEN TAARUZ HAREKATI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

1 - Genel Olarak 

«Uyuz, acı veren :bir hasta!lrktır» diyor Lenin; «Ve 

insanlar ıdevriınıci laıf -yapma uyuzuna yalka:landılar mı, 

bu hastalığın salt görünmesi bile dayanılmaz acıya ne

den olur.» 

«Emekçi· halık mensupları için yalın, açıık, kavrana

bilir, aş1kar ve herkesçe su- götürmez olan gerçeikler 

uyuzun yulkarırda ibeiirtilen tii:riü:ne ya1mlanmış oLanlarca 

ça:rıprtıılır. Genellikle bu çarpıtma, «Sırf>~ iyi- bilinen teo

riık doğruların öriimsenememesi ~a da. !bunların yersiz 

olaralk çoculk acemiliğiyle, dkul- çocuğu ezJberoiliğiyle yd

nelenip durması sayesinde (insanlar 'ney,iın ne olduğunu' 

bilmiyorlar), en iyi, en soylu, ve en yüce ıdürtiileııden lkay

na'klanır. Fakat ibu ılıalıele de uyuz zar:arlı olmakrtan çık

maZ>>. (1) 

Türıkiye',de devrimci laf ~pma uyuzllıllun bir salgın 

halinide «ıbizim» !kuşağın başilılbaşına bir sorunu olduğu 

nesnel bıir gerçektir. iğnesi ta!kılınıış oor bozUik. plak gi!bi 

«ben doğruyum .. ben doğruyum ... » diyerek 'Mevlevi der

vişleri örneği., 1kendi ekseninde dönen bölilik pörçük 

bir sol · muhalefetin ıbütün dramını yaşıaıdıık. Halen de 

çok daha genişlemiş olara!k, ve durımadan yasalk bölgeler 

ioat ederek yaşamaktayız. Bütün lbu o1umsuzlulklar [çin

de sancılana sancılana, ·acılar iÇinde kıvranarak bu kaos'-

(1) V. İ. Lenin/Devrimci Lafauınlık, s. 40 (Temel Y., 1. b., 197'7-

Anıkara) '(Uyuz; (İtch), bu sözcük İngilizce'de hem uyuz anla

mına, hem de gidişmek, şiddetli arzu, bir şeye fena halde düş

'künlük; ·heves g'ilbi mecazi anlama da geliyor, .bıuıu 11ürkçe'ye 

aynen uy-gulamanın olana~ yok) (TürkÇe çevirmenin notu). 
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tan boyveren sürgünleri lhenıüz tomurcuıklanmadan ko

parmak, açılan pencereleri, darha sıkı olaraık ö:rıınek ko
nusunda yenıi «Usta» lar, daha becerilklli, daıha yetenekli 

tekke şeythleri türedi. Siyasi dostluk- ideolojilk miicaıdele 

Hkesini açık yürekLi'liilde hayata geçiren ıbir ıtek ömek 

bulmaık hemen !hemen mili:n:ikıün değil, Grup çıikarlarını, 

hareketin genel çı'karl:arının üzeriiJllde ttu~maık, ideolojilk 

ambargo alıtınıda ıkadroları sersemletmek, devrümci hare

ket içinde eyalevler inşa etmdk 'konusunda ise elhak ta

rihi zaferler kazanılıyor! 

Marksist- Leninist oLmayı, hiç k~mse bir diğerine 

layik göı:ımüyor. ·Bu ıbağl:amda dehşet bir s·ektarizm bü- . 

tün .._talkım taıklavıatıyla ortaıdaıdır. Oysa dönülrüp geriye 

bıraikıldığmda amaıtörlü!kten, zaıvallı bir tek;ke şeyhinin 

acınası böb'ürlenmesmden başlka görülecek p~k az şey 

olduğunu tesbit etmek zor değil. Bütün şamataya, bin

lerce orrbinleı:ıce ısayfa tutarmda yazrlaı:ıa, renk renık, boy 

boy afişlere, pullara, duıvar yazılarına vJb. ı:ıağımen, top

lumsal muhalefet, ıclevriımci kaıdrol-arın önünde gitmekte

dir. Bütün dilkkaıtinıi sefil bir ısaplantıya, kendi dışında 

bulunan grupkl'ra 1kaır~ı görece üstünlük sağlıama sap

lantısına diken militan eylem gruplaı:ıı, tepesinden tır

nağına kadar oportiünizme ıbulaşan legal ısol'un, kitleleri, 

hedefsiz ve siyasetsiz bıralkan teslimiyet çizgisini devre 

dışı ıbıra:kıacak y.önlendiııi:ci ibir güç oluşıtıurma düzeyinin 

4 

1 

olduıkıça gerisinde duı:ımaktadırlar. Devrimci mücadelenin 

geleceğini (kadrolarını) içinde taşıyan ıbu eylem grupları, 

önder 'kohuğuna yeı:ıleşen ideologlarının siyasi deney yok

suniuğunun acemi manevraları nedenıi ile ıpaı:ısellenmiş 

alanlardıa egemenHık ikurmanın adına devııiımci eylem di

yerek yurtlıaııda, ıkanıtinlerde, demokr.atik :Icitle örgütle

rinde didişmektedirler. Öte yandan siyaısi pratiğin 

somut olguları, ~dayanışma ve gü.Çbidiği düzeyin

de hayata geçirilen siya·sal dostluk, ıgrenç diye 

tanımlanC3Jbilecek. bir ı~kiıy:üzlülıülkıle yayın oııganları 

düzeyinde siyasi çiı:1kefe bulaştırıhnaktadır. Sanı

lıyor iki, talban ibirimlerıde, devrimci mücadelenin açrk 

yürekli içten ve inançlı militan ögelerinin, hayatın içinde 

kuı:ıduıkları ittifaiklar, tepeden püsküııtülen Jıdeolojik gaz

lada izole edil~bilir. Sanılıyor 1ki, ~sırça lköşklerde «teo

rik» maskar:ahklaıda ustalaş·an iıdeoloğların gücü, ımad

di hayatın getiı:ıdiği bHgilerJ \kötüııümleştirebilir, kadro

ları!ll heııgün yıüzyüze oLdukları gerçekleri tepetaikla'k gös

terebilir. Bu ibağlarnıda Rızgari için k·ıyııdaın lköşeden ıte

ğ·et geçerek öne sürülen bayağı ·suçlama~lann, küfür dıü

zeyindeki :k;aral:amaların heı:ıgün her saaıt maıddi hayatın 

gerçekleri ile tekziıp edildiğini ıde vuı:ıgul~alım. 

Özetle Tilikiye'nin .genelinde siyaısal ve ;ideolojik in

şa eyleminin günıdemde olduğu bir süreçde, bu sürecin 

görev ve soi:umlululkları yer:ine getirilmemektedir. Dar 
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grupçuluğun, tekke ç1ıkarcılığının, rüzgara göre yelken 

açıp, günün geçici çılkarlarma göre ibiçimlenen ısiyasi 

kamplaşmaların günümüz devııimci hareket-in nesnel bir 

gerçeği olduğu ıaçılk'tır. Talban:dan gelen tazyi;k, eLbette 

ki ıtıepedeki arrrbargoculıarı tükürüp atacaıktır. Sorun, be

lirli ibir yetkinliğe erişen, lbelirli ıdüzeyıde , sorumlulukları 

ve yetıkiler.i lbulunan, !beLirli öl'Çüleı:ıde yönlenıdimne et

kinl·iğine salhip olan Hder unsurların ibu olanakları dev~ 

riımci duyarlılııkla ıkullanaihilımeleddir. öte yandan, «eleş

tiri» adı altmda, metin cıınbızlamada o1dulkça becerirkli 

olanların çarprtmalarma «iyi» ibir malzeme olma titizliği 

arzeden ibu !konuyu fkısaca açmak da gere!k1i : Burada işa

ret edilen sorun lider unsUırların devrimci eylemde ve 

bilgi üretırnede taşıdıikiarı fonlksiyonlar
ı kıüçümsemek de

ğildir. Tam tersine , sorun, ·iıdeoloğlann genel olaraik dev

r.imci hareketin, özel olaraik da «1kendi» siyasetini benim

seyen kadroların ihtiyaçlarına cevap vermeyen, e21bere 

öğrenilmiş formülleri aihmakça tekrarlayarak sürekli 

olarark grup çJikarlarını öne çıkaran, siyasi dostluğu siya

si çirkefle kıran patavatsııJlıklandır. Onlar, miskin mü

ritler tekkesinin şeyh:zıaıdesi olaraik bu ikonuıdıa yetkinle

ş.ir ve yücelirler, . Ama, asla devrimci eylemin dayattığı 

siyasi kavrayışa, fedakarlığa, yiğiıtliğe, yönlendirid ol

mak zorunda olan yönetici önder güç olmaya erişemez

ler. Ve yüzlerce örnekle ıkanıtlandığı ,g~bi, ömürlerinin 

geri kalan kısmını, yapıp ettiklerinin ıhesabını kitabını 

tefriıka ederek, büyük laflarla örtülen ·kiüçük dünyaların

da, büyü!k iıdıdialar ıtaşıyan ikıüçülk a.ımaçlarıyla sarmaş 

dolaş yaşLanıp çüı:ıüyerek, yok olur giderler .. 

Bütün bir devrim tarrhi bize bunu öğretir. 

2 - Sosyal - Şovenizmin Göstergeleri 

Hemen hemen hepsi de haf,talı1k y:a ıda aylık yayın

organlarında -ifadesini bulan siyasi yoğunlurkların, 

- iburada tartışılan şey legal düzeyde paııtileşmemiş 

aıkımlardır, ve zaten bunun ·dışında bu düzeyde bir ~tar

tışmadan 'S'Özeıdilemez, - ibu düzeyde, siyıasal- ideoloJ~k 

inşa eyleminde ~seyreden siyasJ yoğunlU:klann, en genel 

çizgileri ile iki yönü üzeiiirı!de duralım : .Birinci yön pro

leter ıdevrimci yörı!dür, ve yolunu açmak ·için çetin bdr 

mücadele vermektedir. ikinci yön ise, geçmişten· devra

lman v·e mevcut şartların bolca gııda veııdiği sosyal- şo

ven yönıdür. Bunlara, lkıüçifkihurjuva devrimciliğinde
 ça

kılıp ıkalan, her boyıdan oport:ünist sapınayı da ıkartınaik 

gereıkri. 

Konumuzia iLgili olan, içinde olumlu yanlar ıtaşı

maıkla beraıber, genel ola:rıak oportünizme bulaşmış legal 

solun dışındaıki militan eylem gruplarındaki bu ilki yan

dır. 
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Maddi olara:!< gençlik gövıdeli ıbu siyasi yoğunluklara 
bir salgın halinde musaHat ıolaın ilki sakatlığa da :işaret 
edelim: Bunlardan biri keskin laf etme, basite indir
gersıek kirm da!ha çdk laf eder, daha .gök bağınr, da!ha çdk 
«1komünistlik» taslarısıa, o, başarmış sayılır sakatlığı; ve 
iıkincisi, siyaısi ıdeney yoksrmluğıunun ·acı rbir göstergesi 
olan her :konuda ıher şaırtta «en keskin» tezleri ileri sür
me, her 1konuıda laf etme haık!kını !kendrsinıde görme ve 
bunun en doğal bir sonucu olarak da !hayatın maddi 
şartlarının ·dışında, ısırı.ça ıköşklerde «'teori» üretme sa
katlığı. 

Hiç ikuşlmsuz, Marksi2ımin .temel ·teoriık muhtevası
nın ışığında, genel ıb:Hgiler.le de olsa, heı:ihangi bir olgu 
hak:kında varsayrınlar ileri sıürüleibilir. Alma aynı olguyu, 
dönüştünne, eylemini üstlenen ve maddi haıyıatın içinde 
kitleleri bilinçlenıdirme ve -örgıüıtlendirme ey}emini sür
düren siyasi güçlerin, gerek g'iincel ve gerekse temel so
runları haıkıkındaki ıtezlerini bir elden (kaLdİrıp çöp sepe
tine aıtaııa!k, o ·olgu halrokmda vaı:ısayımlara girişilince, ya
pılan ·iş Marksizm aıdına mastüıfuaısyon olur. 

Somutlaştırırsıak: Kürdistan'da proleter devrimci 
sürgünler boyverme'ktedir. Bu üzerJnde ıtıartışılmayacaık 
kadar açık vıe somut bir gerçek. Proleter devrimci sürgün
Ierin gün ışığına vuran uıçları, sömürgeeller ve onların 
işıbirlilk:çileri tarafından olduğu ·kadar, her iboydan opor-

tünist tarafınıdanda :kopartılmak, çürütülmek .iıstenmek
tedir. Bu da açıık ve somut tbir ıgerçdk, Ve henüz, kitleler 
içinde köklerini sıalmaık, siya:sal iıdeolojilk düzeyde so
runlarını çözmek girbi çetin bir görevle yıUkümlü bulu
nan proleter devr.iımci ideolojjk önderliık, tutunmadan 
yürüyecek halde ıdeğilıdir. 

Yukarııda belirlediğimiz üzere, Tür.kiye'de gençlJ·k 
gövdeli siyasi yoğunluiklara içten içe işleyen, ve zaman 
zaman öne çılkarak prıoleter devrimci ögelere ve değer
lere de ibulaşan sosyal - şovenizm, esas olara!k ezen ulus 
milliyetçiliğinıde bütün lb.ir tarih boyunca mayalanmış, 
katmerleşmiş tari!hsel bir olgudur. Kemalizmin ik:anlı tır
nakları arasmda boğaz}anan ica:zetli ısıol, !bütün bir tariılı 
boyunca, ezen ulus egemen sınıflarına öylesine uzlaşma
cı ve tesliıniyetçi lbir \köleLJğin 1koklei'ini atmıştır ki, bu
gün proleter devrimci ·değerleri, milliyetçi hegemonyanın 
tahribatlarmdan ·kurtarmak sanıLdığı 1kıaidar !kolay değil
dir. Kimi zaman bir miUi burjuvazi olgusuna yaslanaraik, 
bu milli burjuvaziye anti- eınperyali:st nitelikler yapış
tırmak gi:bi, ıkimi zaman Tıüı:ik ulusunu genel olarak ezi
len ulus kataıgorlsine yedeştir:ip ulusal mucadele pers
pektifi açınalk giibi, kimi zaman militarist-bürokratik 
devlet ayıgıtına sınıflar üstü nitelikler vermek gibi ilk ba
kışta «masum» talepler olaralk ortaya çfkan_ ve proleter 
değerleri talhrip eden milLiyetçili'k, genellikle sınıfların 
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mevzilenmesinde ve esas olaraık devrim stratejilerinde 

yoğun bir biçiımde etikinlik lmzanmaıktaıdır. 

3 - Türk Solunda Sömürge Kürdistan Tezi 

Türkiye'de -denilebiLir ıki- bütrün siyasetler ve 

«belli» bir siyasete ısahip olmay·an eylem grwpları, Kür

distan'ın sömiir.ge statüsü üzerine görüşlerini - dolaylı 

ya da dolaysız- sergilemişlerıdir. Bu )bir o1guıdur. Ve 

is·ter olumlu : olumsuz lbdirleımelere, isterse ıinkarcılığa 

dayansın, tarıtışma mulhteva itibariyle devrimci hareketin 

oepheciliğini sahteirklerden arınciırma tdoğrultusrunıda, 

ileriye doğru atılmış bir adım olaralk ıdeğerlenidirilmeH

dir. Öte yandan, genel olarak ulusların 'kendi kaderlerini 

tayin etme hakkı üzerine, özel olarak da Kürt ulusv

nun kendi 1kaıderini tayin etme hakkı ve bu hakkın dü

şünsel ve eylemsel !konumu karş1smda takınıl-an sahte 

tıavırlıarı suçüstü yakalamak, bunları ayLklamak açısın

dan; !bize, saıyılaımayacalk kadar çok yarar sağlamıştır. 

- Zararları ve taıhr1hatları .ile beralber - bilıgilenme açı

sından ıyıarar sağlamaya devam edecektir. 

Ü?:erinde ıdurmaıya değer olan gerçeık, .irili ufaıklı bü

tün siyaısetlerin ·sömüııge Kii:rıdiısıtan tezi üzerinde yoğun

laşan dikkatleriıdir. Bu neyi kanıtlar? Bu, sömürge Kür-

distan olgus:unun, ıberaıberinde taşıdığı depremi kanıtlar. 

Deprem, öylesine açlik bir maıddi olgudur iki, deprem ala-. 

nında ollidıan et'kilenmemek mümkün değildir. Ve her 

deprem ıgiıbi, ibilimin silahlan ile donatılmış yapıları de

ğil, sırça köşıkleri, ilkel yapıları, çüruk ·çarık sığınakları 

çailatır. Yerle bir eder. 

Sömürge Kürdistan oJgusu, Küı:ıdistan'da polemi'k 

düzeyini oldukça geriler de bıralkan b.ir olgudur. Kürdis

tan'da devrimciler, «Küı:ıdis1ıan sömürge ımid.ir, değil mi

dir?» tartışmasını yapmıyorlar. Süreç, sömürge Kürdis

tan 'ın sosya- ekonomilk yapısının somut olara:k ortaya 

çıkarılması, .maıddi temellerinin araştırılması, siyasal · top

lumsal hayat üzerindeki etkilerinin tesbit edilmesi süre

cidir. Devrimciler, Kürdistan'da proleteryanın evrensel 

mücadelesinin ibir parçası olan ulusal tkurtuluş savaşla

nnın perspektifi içinde, Marıksizmin, genel Hkeleri ve 

t·emel teorik mu:htevası çerçevesinde, Küı:ıdistan'da siya

sal, ideolojik, örıgütselmücadelenin harcını lkarmaktadır

lar. Somut siyasi görevleri, somut bir çerçeveye oturt

mak için dişle tımalkla çalışılmaiktadır. Bundan ötürü, 

süreç, bir diğeryanıyla, anıti- sömüııgeci ulusal ıdemdkra

tiık İnücaıdelenin tdeolojdısinin ;inşa ısüreciıdir. 

Esıas kıyamet - metropol merkezlerıde 'kopma'ktadır. 

Metropol merıkezlerde- Kurtuluş Sosyaliıst '.Deııgi'de i~a

desini bulıan siyasetin dışında- hemen ·hemen ;tüm si· 
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yaset1er, somurge Klür.distan geı:;çegıne saldırmaıktadır

lar. «Ayrılıikça burjuıvazinin» ıtezleriınden, «Bund» çuluğa, 
giderek «i'hanet» e varan bir dizi suçlama bir dizi küfür 
ve ~aralama ile anti - sömürgeci siyaısal gıüçlere saldırılı
yor. Bu ·saldırı ve Jınkar hare'katının tozu dumanı içinde 
sosyal - şovenizımin açik ya da gizli işleyen ıtaıhrilbaıtları 

gözarıdı ıediliyor ve ikimi yerıde Kemalist ımilliyetçililk 

«çağdaş» laştırılarak diriltilmeye çalışılıyor. En önem
lisi, tek boyutlu biLgi ile, :dogımatizme i<telenen 1mdrolar 
-özellikle gençlilk kesimi-, fanatik sa1dırganlı'klara, 

idealizıne bulaştırılıyorlar. O kadar ki, bütün bir yüz yıl 
boyunca yerden yere vurulan, !beyni iskeleti parçalanan 
Kıürıdrstan'tda, devrimciler, bir yandan sömürıgecilerle, 

bir yandan feodal despothılkla ve herboydan gericiliıkle 

ve lbir diğer yanıdan da inikar edilmiş, büitün rge.rıçeJklıeri 

gizlenerek lkarartıLmış lbir tadhin karanhkları ile boğaz
laşırlar'ken, bir diğer yıan:d:an da proleter devrimci hare
ketin hizmetine sundukları Ibilgilerden ötüı:ıü adeta afa
roz ·ediliyorlar, lanetleniyor1ar. Ne var ıki, ıbu ideolojiik 
saldırılar aynı zamanda, Kürt ha~kının !doğal ve doLay
sız müuefiki olan T:ür.k emekçilerini onarılınası oldukça 
güç saıkat değ·erlerle şartlandırıyor. Ki altından kal.kıla

maz o1an, hesabı verilemez olan ıda ibuıdur. 

Ürün ıderıgirsinin .siyasi çiı1.Kef olaraik •srfatlandırılma

sı gereken seviyesiz tecavüzünden sonra, «rDevrin;ıci Yol,>> 

«Emeğin Birliği», «ıAydınlıık», «Partinin Yolu» dergilerin
de ifadesini bulan siyasetlerin <Sömürge Kürdistan'ın in
karına daıyalı görüşleri endişe verici ideolojik çarpıtmala
rın işaretlerini taşımadan öte, eylemde kurulan ittifakları 
dinamit~eme düzeyine yülkseldi. Rıesmi ideolojinin (Kema
lizm) ·dirıhem dirhem ezerek metelik etmez duruma ge
tirdiği icazetli «sol» un ilmkuşmuş oportünizminden, mi
litan devrimci: mücadeleye doğru yol alındığı lbu evrede 
sosyal- şoveni:zımin ~ster açı'k açı;k, ister gizli ve sinsi 
sinsi işleyen taıhrilbatları lkarşısmda, proleter devrimci
lere düşen gör·ev, e~bette ki, çarpıtmaları ve çarpıklıkla
rı teşhir etmek olacaıktır. 

«İ]ke» ve «Emekçi» dergilerine de lbai~makta yarar var. 
Her yıl yeni lbir ideolojik- siyasal 'ter.ai!hle tabanını ser
semleten «İ1ke» dergisinlde ifadesini bulan siyaset, son 
günlerde rde :iki !başlı olma yoluna girerek istilkrarsızlığı
nı bir .kez rd:a!ha kamtladı. Bu arada, bi:r dip not çerçeve
sinde Rızıgari'ye karaçalıp geçmes·rnin adını !koymak ge
n1ksiz. (S. 40, s. 92, ıdirpnotu) 

«Emekçi» ise, kaıbul etmeik gerelkir Iki, cesaretli rbir 
adım atmıştır. Ancaık, J977'leııde !l>ile, 1925- 38 arasını 

aklama gayreti tutarlı lbir !tavır değildir. Esasen «EmeJk
çi» deki 'tahlillere lkatılma'k da mümkiün <değildir. Ancak, 
MDD milliyetçiliğinin !kaynağı olan· bu siyasetin, Kürt 
sorununu tartışması, tartışmanın lkendi.si için ileriye 
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doğru &tılmış bir adımdır. Muhtevası ·ise, Kemalist tah
riibatın ı 977'lerıdekıi biçirİılenmesi olarak değerlendiril

melidir. 

Adı geçen ıDeııgilerdeıki Y·azı1ar Şunlardır : 

Ürün: Sayı 36 « Uluısal Basikı ve Ayrıcal11k»; Sayı 

39 «Yine Ulusal Sorun Üzerine» 

Emeğin Birliği : Sayı 4 «Türkiye'de Ulusal Sorun 
Sınıfsal Mücadelenin Bir Parçası Haline Gelmiştir»; Sa
yı ll «(Oligarşi), Anti- Faşist Mücadele Ve (!Sömürge 
Kür.distan)»; aynı Sayı: «Sömür.gecilik Üzerine 1», Sayı 
ı2 aynı yazının devamı; Sayı 13, ı4 ve 15 de aynı yazının 
devamı. 

Devômci Yol Sayı 9, 10 «Türkiye'de Kürt 
Meselesi •ve Devrimci Hareketin Görevleri»; Sayı ı6 «'Sö
mürgeciliik' Tartışmaları Üzerine»; Sayı ı7, aynı yazınin 
devamı. 

Emekçi : Sayı; 26 «Kürt Sorunu» 

Ayıdınlıık : Sayı : 75 <<'MilLiyetçi Görüşleri Terkeden 
Bir Arkadaşın Öz Eleştirisi» 

Sayı: 77 «Sörntirgeciliık açısından 'Emperyalizm' 
Kitaibmın İncelenmesİ» Bayra~ Çiçek. 

Sayı: 84 «'Sömürge' Teorisinin Eileştirisi» 

Parıtinin Yolu : Sayı ı «Milli Mesele ve "Sömürge
cmk' Meselesi Üzerine» 

Bu yazıların muıhtevası aynı tezgaıhtan Ç1ikınış, aynı 
ipliJkle doikunmuştur. Yazarların yeteneklerine göre üs
lup favklılı:kları ·ellbette vardır. Ne var ki ezen ulus ibur
juvazisin:in önyıarıgılarma yankı olan sosyal - şoven n1te
hk bu yazıların ortaık ıkaraıkteristiğidir. «Eleştiri» ailer, 
genel olara:k anti - sömü:rıgeci muhalefeti karşılarına al
mışlardır ve bunun hi•çimini, kendi dkuyucuları için 
·kıolayca kabul edilebilir olan «Özgür1üık Yolu» ve Kurtu
luş dergileri çerçevesinde sığdırma gayreti içine girmiş
lerdir. Bunun nedenlerine yazımı~da ·işaret edeceğiz. Ay
nca yeri geMi·kçe « ·eleştiri» cileııin iLgili yazılarını da sayı 
ve sayfa numaraları ile helirteceğiz. 

4 - Çatışma; Teorik Değil, ideolojiktir 

Burada üstüne basa basa şu noktayı belirıtmek ge
reikli : Kürt halkının anti - sömürıgeci ulusal demokrati:k 
mücadelesinıin s1ııaıtejik hedefleri en temel noiktala:rıda, 
Türk sosyaHst hardketinde mevcut aikımların/örgütlerin 
program hedeyleriyle çatışmaktadır. Bunlar özellikle ör-
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gütlenme anlayışı, ve ittifaklar perspektifinde orıtaya çık
mak•tadır. Hemen belirtelim ıki, Kürt ha~kının talep ye 
özlemleri proletaryanın toplumsal devrim stratejisi ile 
çatışmaz. Bu muıhteva olarıak böyledir. Bu nedenle, mev
cut durumda çatışmanın nedeni Türk sosyalist hareike
tinin proleter devrimci konumunıda değiLdir. Çatışma, 

sosyalist !harekete ibu1aşan ve onu tahrip eden milliyetçi 
değerlerle, sosyal- şovenizm :iledir. Çiin:kü, lSo~yal- 'ŞOVe

nizmin proleter devrıiımci önderlik «adına» öne sürıdüğıü 
.program, ya Kürt hahkının mücadelesine pragmatik bir 
anlayışla yaklaşma!k, ya da anti- sömür.geci potansiyel
leri ıkötürüımleştirmek gibi sqrumluluğu ağır olan opor
tünist önermelerle şişirilmiş bir programdır. 

Bu ibıağlamda al1ı çizilmesi gereken bir diğer olgu 
da şı.:ıdur : -Türk solu Kürıdistan'ı ciddi ve bilimsel bir 
değerlendirmeye taibi tutma yerine, Kürıdistan'daıki mü
cadelenin ibresine göre tavır alarak, mevcut ya da oluş
ma durumunda ıbulunan programmda ibu olguya ibir yer 
bulmalk çaıbası ve gayreti içindedıir. Çdk uzağa gitmeye 
gerek yok, 1965 sonrası gelişmeler izlendiğ-i zaman ilk 
görülecek şey Tür·k solunun Kürdistan siyasetinıde taşı
dığı •tutar.sızlıık, lkaypak ve kararsız tavrı olacaktır. Türk 
solunu ıbu oportünizmden arındıran düşrünsel ve eylem
sel çabalar, 'kısmen militan eylem gruplarının taşıdıkları 
bi1dirilerıdir. Bu lxi1dirilerin muhtevası, ideoloJiik yanlış-

JO 

ları da taşımakıtadır eLbette. Bu ideolojik yanlışlar, ulus
ların kendi kaderlerini tayin etme hakkı'nın Leninist 
yorumunun, henrüz 'Ilürkiye'ıde ;kavranamaması, özümle
nem-emesi ve lhaya:ta geçirilememesinin doğal bir sonucu 
ol•duğu -kadar, militan eylem gruplarının merkezi siya
setlerinin, yapısal .özeHi·klerıinin bir l!-rünüıdür. 

Konumuzu iLgilendiren de :budur. Prıo}eter devrimci 
ögeler ideoloj'iJk g~dalıarını ıgenellilkle, yayın oııganlarmdan 
almaktadırlar. Bu !bağlamda, son lbir kaç ayıdır milli me
sele üzerine yoğı.:oınlaştırılmaik istenen taııtışma plaformu 
da teodk olmaktan çık:aı:ıaık, iideolojıiik ısaldırı düzeyine 
doğru hızla kaymıştır. Siyasi ıdostLuikla, ·siyasi çirkefi s~k 
sllk birbirine karıştıran, l.deoloj!k mücadele ile, grup çı
karlarını hareketin genel çıkarlannın :üstünde tutan eği
limlerin ıideolojiık hegemonya •sa1dırı}arı içiçe geçerek, 
1970 öncesi !karmaşa ve kördöğüşü, yeniden ve eLbette ıkıi 
çdk daha değişik ve geri bir düzeyde diriltilrnek duru
mundadır. Türk solu, Kürdi•stan siyasetini taııtışmıyor. 

Kürdistan'·daıki sıiyasal güçlere küLhanıbeyliık taslıyor, bu 
siyasal güçleri eşit v-e genel olmayıan şaııtlarda düelloya 
çağırıyor. Bu arada genel olaraik siyasi ikavrayış eksikli
ği ve sorumsuzluğun, pragmatizmle ıkucalk kucağa dmına

dan zaaflar ve çaııpı1klrklar ürettiği bir şamata içinde 
keııdi taıbanma fetvalar vermeyi de dılımal etmiyor. 

Türk solu, genel olarak Küııdistan'a gelmemiştir. 
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Gelmiyor. Ancak Kürıdistan'ın lbüyi]k yerleşme merıkez
lerindeki 1dkallere, derneklere abonedir. iBilgi ikaynaikları 

bural,ara ·çöreklenen okumuşlandır. Buralarda, dernek se
v.iyesinde drdişir, kirmi zaman yönetime gelir, kimi za
man işine gelenle iŞbirliği yapar. Kürdistan'ın geniş 
emekçi yığınJ,arı ve toplumsal muihalefetin temel güCü, . 
insan ·kaıynağı olan köy1ülü!kle dışardan ilgı~lenir. Ama 
büyü'k bir ralhatlik ve ısorumsuzlukla kitlelerin devrim
ci potansiyelini toplumsal muhalefet odaıkiarına ısıçrat

malk, devrimci dinarnizınİ ıorganiz,e bilinçle dirençili mev-. 
zilere oturtmak için ıdiŞle tırna!kla mücaıdıele eden bütün 
siyasal güçleri karş11sına alır, onlara kıüfreder. Türık so
lu artık bir fetiş haline ıgelen ' ·saplantılan He, Kürıdıis
tan'da burjuw. milliyetçiliğinden başka ibir şey görmez. 
Görmdk istemez. Varsa yoksa, her grubun kendi çıkarı, 
kendi ideolojilk hegemonyası. Bu lb.egeınonıya içinde Kür
distan'a !bir program sunmaz, Kürdistan'da pratik siyasi 
mücadeleye girmez. Yarım asırilik Curnlhuriyet tarihinde 
henüz devrimciler bir tek Kürtçe bil:dirıi sunmamışlar
dır Küııdıistan'a, Küııt tıarilhi ıhaık!kında ibir :tek araştırma 
yapmamışlavdır. (") Kürt lkültüı:ıünü, fu~klorilk artiısti'k 

{*) Heval (Yoldaş)'ın kısa süreli çabasını ıkaydetJmek gerekir. Ne 

varki, genel olarak, Kürdistan'ın sosyo- ekonoınlk yapısı ile ilgi

lenen yoktur; tahliliere kaynak olan araştırmalar, Kürdistan dış

talanarak yapılmakta fakat sonuçlar genelleştirilmektedir. 

değerler,ini bir tek bilimsel çalışmaya konu etmemişler-
-dir. 1925 - 38 arası giibi kanlı ıbir evreye dönüp iba1rnıa
mışlıa:rxlır ıbHe. Bütün bilgilerini resmi ideolojinin ücret
li tarili yazıcıları ile, şoven yazarların romanlarından, 
anılarından edinmişlerdıir. 1Sadece ibu değil, .sosyaliıst mu
halefeti olduğu kadar, deınokrat·ilk muhalefeti de 1kanlı . 
tırnaıklıarı ıile durmadan bağazlayan kemali:ını hakkında 
henüz bir ıteık Mar:kısist -leninist inceleme yoktur.{*) Hep 
-kıyıdan ıköşeden kııvırtılıp geçilmiştir. Hep b'üyli..ik. ıbü
yuk laflar edilmiştir. Devr:i:m stratejıileri çiz,ilmiş, sınıf
lar mevzilendirilmiş, soyut proğramlar döşenilmiştıir. 

Kürıdistan~daıki aydınların, sosyalist kimlikli akım
ların, devrimailerin lbu ıkonuda yaptıkları nedir diye so
rulaıbilir? Aşağı yulkıarı aynı şey ... Onlar da hep yukarı
larda bir yerleııde durmuşlar, Türk ·solunıun bakış açısını 
edinmişlerdir. Ve zaten Kuzey Kürdi,stan'.da'ki aydınlar 
hemen hemen bütünü ile Türk solunun raıhminde büyü
müşlerdir. Süreç ancaık şu son evrede Kürt ayıdınları 
için bir niteliık olma özelliği gösterir. Bundandır ki, yer 
yer proleter devriımci filizler ıgöğermeye, gün ışığına çı:k
mayıa ibaşlamııştır. Bu proleter devrimci ögeler·in önün
delki en önemli engellerden Ibir-i Türk ·solunun ve onun 

('') Kemalistlerin Kürtlistan siyasetlerini görmezden gelerek, bu ko
nuya' dolwnmamak için titiz bir gaıyret sarfederek yazılan maka
leleri kaydedelim. 
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bakış açısını edıinerdk iK.üııdistan'da boy gösteren Kürt 
aydınlarının günahları ile çoğalan anti- .sosyalist fanat~k
Hk olmuştur. Sosyalizm, «adına» jşlenen günahLada ·bo
ğazlaşılmıştır. 

Dün «aman hassas çevreler» deniyoııdu; «aman ·s~vrilik 
yaprlmasın» deniyoı:idu; «aman emperyalizmin oyunu dilk
katli olun» ıdeniyordu ve .dönüp dolaşıp denityordu ki : 
«şimdi zamanı değil»! ? 

Bu gün aırıhk, «burjuva ımilliyetçiliği» deniyor, «emper
yalizm teorisinin inkarı» deniyor, «anti-marksizm» deni
yor. Mtihteva olarak dün denilenlerle,lbu gü denilenler ara
smda fark ydktur. Ezen uıluısa mensup olan sosyalistler 
ezilen ulusla iLgili sosyalist görevler:ini anh\mıyor1ar, 
«egemen ıbüyük: ulus» iburjuvaıziısinden gelen önyargılara 
yanıkı oluyorlar. Onlar, ,sosyal- şovenizmin bataklığından 
kurıtulmaık ıi:gin a:çık yüre!k:HBkle direnen ve bunda mut
laka ibaşara:caik olan pııoleter devrimcilerin uyarılarını, 
müdahalelerini ıgözaııdı ·ediyorlar, lkendi mHliyetçil:iiJ.<le
rinıdeırı ötürü, başıkalarını •suçlıyyorlar. Ezen ulus burju
vazisinin önyaııgılarına yankı olan «sosyaHs't» ler, eı!ilen 
uluısun iburjuıva milliyetıçiliğinıden Qroıılmyorlar, bundan
dır !kıi, ezen ulus iburjuvıa milliyetıçiliğinin ekmeğine yağ 
süruyorlar. «'Sonuç olarak, belli bir savaş ya da baş
kaldırı, onun, gerçek ısosyal içeriğimin {ezilen bir ulusun 
ezen ulustan kurtuluş mücadelesi) ıgücü üzeriinde değil , 
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fakat, şimdi kendisi ezilmekte olan 
rnek ıhaıkkı» nın muhtemel uygulaması 
lendıiriliyor.» (2) 

burjuvanin «ez
üzerinde değer-

«Eleştiri» ciler, boşanma haıktkını devre dışı bırakı
yorlar; metres statüsüne ise .devam! 

. «Eleştiri» cileııin, dillikatlerini üzerinde_ yoğunlaştır
dıkları iki odaık var : BirinciSi, T C sıömürgeci olamaz ve 
buna bağlı olaraık ikıindsi her milliyetten proleteryanın 
ortalk örgütlenmesi. 

Bunlıar.dan birindsini ibu metn!in son lbölümünıde tar
tışacağız. Burada şu kadarını ısöyleyelim: «'Eleştiri» ci
ler, T C'nin niçin sömüvgeci olamayacağını, maddi iliş
kiler, somut toplumsal pra1Jilk ve emperyal~min ıilişkdled 
ve ısömürü yöntemleri ile açı!klaımıyorlar. «Eleştiric:i» le
rin yaptığı şey, ilkel :bilgiler ile Maı:ıros- Engels ve ço
ğunluıkla da Lenin'ıi boğazlamaktır. Bu ıbağlrunda, «eleş
tiri» ciler, tartışd~kları oLgunun teoriık ıtemellenini !kurma
yı es geçiyorlar. Türikiye'yi ve Küı:ıdistan'ı tartışımıyorlar. 
Türkiye'den ve Küı:ıdiısıtan'dan tamamen !kronolojik tarih 
bi1gileııinin ~aktarılması ve bu ısüreç içindeki siyasal ta
sarrufları - o da şuııdan burdan aşırarak - ziıkrederelk 
geçiyorlar. «Eleştiri» ciler, Marksizmin eleştirici ve dev-

(2) V. İ. Len'in/Ulusal Politika ve ·Proleterya Enterriasyonalizmi s. 
137, 138 (Temel Y .. 1. !Bas., Ocak 1977- Istimbul). ' 
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rimci nıiteliğinıi eylem lklaıvuzu olarak hayata geçirmiyor
lar, onların eylem lkl~vuzu, fanatik saplantılarla ıkendini 
üreten dk>gmait:izmdir. Doıgma:tizmin genel ve temel bir 
karaıkıteristiği olaralk ıda devrimci teodyi soysuzlaştırı
yorlar. Bundandır kıi, sosyal- şoveniıım, «eleştiri» ciler-in 
t·eor~si haline geliyor. Sosyal- şoveni~in saldırganlığı 
ve şarlıatanlığı içinde bilgiçlik yaparak entellektüel aç
l~klarını tatmine yönelen «eleştiri» ciler, lrustahlığı ce
saret, maıstürbasyonu eylem, inkarcılığı devrimdi siya
set ·Sanrrıaktadırlar. 

Her milliyetten pro1etaryamn ortalk örıgütlenmesi 
ise, «eleştiri» ciler içiın, bir şantaj silahı haline getiri·l
miş1ıir. «Eleştiri» cilerin kafalarında ya metropol üni<Ver
sitelerinin .kantinler.i ya ıda metropol falbııikalarının sen
dikalan -o da soyut olara!k- yansıdığından, proletar
yanın orıtaık örgütlenmesinden ne anladıkları ya da ne 
anlamadıilcları gayet açılk olaraik ·görülebiliyor. Örneğin, 
anti- sömürgeci ,sliyasal güçlerin -burjuva milLiyetçilerıi 
de daihil olmak üzere- lbu tür bir önerinin ısıilliibi ol
madıkları, ıböyle ıbir eğilimin Kür.dıistan'da ılıiÇbir ısiya:
sal akımın ne proğrammda ve ne de propaganda malze
meleri araısmda lbulunmadığı ibir gerçekıtir. Kaldı ki, so
run maddi olaralk ıda ·iddiaları tekzip etmekıtedir. Örne
ğin DİSK içıinde ya ıda diğer işçi örgütılerinde, milliyet
lerin ayrı örgütlenmesi önerisi nerede, nasıl yapılmıştır. 

Bunu henüz bir bilen, !bir ortaya ıkoyıan ydk. Bu bağlam
da «eleştiri» ciler, teoriden aldııkiarı bazı tar.i!hsel ·örnek
leri, Tür.kıi.ye'ye yerleştirme'k ıiçin .kolları ısıvamışlardır. 
Kolları s:ı:vamışlarıdır, çünkü onlar Kürdistan'daıki ulu
sal !kurtuluş mücadelesiini anlamamışlaııdır. Her ne ka
dar Kürt uluısundan ·söz ediyodansa da, esas olarak ön
lerine ·koydukları malzeme, bir ulusal azınlıılctır. Bu ne
denle proğramlaştmmak ıistediilderi sorun, ıbir ulusun, 
ulusal kurtuluş mücadeLesi değil, bir ulusal azınlığın ulu
sal demdkratıi.k halkları uğruna mücaıdeledir. Bundan
dır ·kıi, anıti - sömürgeci siya.ısıal güçlerle ıstratejik düzey
de çatışmaktadır1ar. Bundandır lk:i, ıkaıfularmda maıdıdi 

· hayatın Sl()mut olguları değil, Bund'un, Fraıki'lerin pers
pektifi çaikılı !kalmıştır. Bundandır Iki, anti- sömurgeci 
güçlere ağız dolusu ıkiiliretmenin adına «devrimcilik» 
demektedirler. · 

Sorunun_ şahdamarı ise şurada durıma!ktadır: an
ti - sömüı:ıgeai siyasal güçler !bir ulusal ~azınlığın işçileri
ni ayrı örgütleme düzeyinde değil, bir ulusun en geniş 
mulhalefetini, anti- emperyalist, anti- feodal, anti- faşist 
ve anti - sömüvgeci muhalefeti ö.rıgütleme'ktedirler 
Bu eylemde ulusun d.stediği gilbi ö.rıgütlenmesini değil, 
proleteryanın ideolojik hegemonyası altında :dinamiik 
devrimci · örgütlenmesini ·önlerine ıkoymuşlardır. 

«Eleştiri» dler bunu görmüyorlar. Bu sürenin fa-
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natik ayinletıi içinde görmelerıi de mümkün değildir. 

Onlar, ortaik öııgüt derken, parselleyip ele geçiııdi:kleri 

eyaletlerde -Umntinler, demdkrat~k kitle örgütled, 

sendiıkalar 'V1b. -anti - sömü.rıgeai siyasal güçlerin şart

sız ·terailhsiz yer almalarını anlıyorlar. Lafazanlıık yapı

yorlar. Anti- 5Ömuııgedi. proleter devrimci ideolojik ön

dedikten teor.ilk taviz i-stiyor, Hkelerinıi pazarlık konusu 

yıapmalarını bekliyorlar. Somut olarak bu :saldırı bir 

ndk.tada düğümlenmelkıtedir: «eleştiri« ciler, Kürt ulu

sunun kendi ıkaıderin:i it~yi:n hakkını, ıbu ulusun elinden 

alara'k, hareketimiz ded:iikleri, ve nerede ayn~dlkları pek 

belli olmayan ve lfaıkıaıt gene de :ayrı olan kendi tekkele

rinin emrine ısrmma!k! ·Buraıda ıartılk •kesinlikle antıi- ma

rksist b:ir tartışma plıatıfoıımu oluşturmuşlaııdır. Tar

t~şma nesnel olarak Marlksizm dışıdır. 

Ha:tııılayalrm : « .JBir marksist, ıbir durumu .tartmaık, 

mtiliakeme etm~ için, ımiimlkün olanıdan değil, gerçek 

olandan hareket eıderı> {3) «Eleştiri» ciler, ne mümkün 

olandan ve ne ıde gerçek ola:ndan hareket etmiyorlar. 

«Eleştirici» ler, pragmatizmden hareket ediyorlar. 

(3) V. İ. Lenin/Nisan Tezle~ v~ Ekim Devrimi s. 21 (Sol y. 1. b. 

1969 Ankara). 
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S - «Özgürlük Yolu» nun Hedef Tahtası Seçilme

sinin Bayağı Mantığı Üzerine 

«Emeğin Birliği», «Ayıdınhk», «Partinin Yolu» ve 

«Devrıimci Yıdl» dergilerinde dıfadesini bulan siyasetlerin 

anti - sömüııgeci siıyasal güçlere 'karşı ·giriştillderi teca

vlizleri genel olarak «Ö~gürlü!k Yolu» rdergisi üzerinde 

yoğunlaştırmaları, bunun yanına ıda Kuııtuluş Sosya

list Dergi'yi garnitür olarak yerleştirilmeleri ilk 'bakışta 

marrtııki olarak .görünmekteddr. Sorun, biraz derinleş

titıilince görüllen odur Iki, yapılan şey ıbayağı bir burjuva 

siyasetinin m!antıık oyunlanyla ıbenzemnesidir. Hiç kuş

kusuz, <<Ö~gürlülk yolu» eleştinilelbilir, Kurtuluş eleşti

rilelbihlr, RızgMi eleştirilebilir ve eleştkilmelidirler. 

Ancak, biriımilerden !kalkarak lbu birimlel'in zaaflarım, 

yanhşlarını öne çıkararaik genel olaralk biT toplumsal 

muıhalefietin tüm siıyaısal güçlerine saldırmak yöntem 

değilıd!·r. B.u, esaıs olarak /bir burju\ra cambazlığıdır. Ör

neğin, oportüniştlerin rezaletlerinii öne çııkarara'k, Mar.k

simne 'küfretmek ne ise, ya da ısakat bir çocuğu ele ala

ı:ıaık bütün çoculklann ısakatılığını ispatlaımak ne ise, ge

nel olarak Kürdistan'da ortak paydası anti- sömürgeci 

mücadele olan, ıtüm siyaısal güçleri, herlıanıgiıbk ıbinimin

de yansıyan sakathktan kallkaııalk .topyekrm ıgedci bir 

peıısıpekti!fe 1ıi..ilkürüp atmak da odur. 

Yeri gelmişken Ibeiirtelim ki: Kurtuluş, ıbir göre-
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vi yerine getirımiştir. Bu görevin yerine getirilımesi ek
s1zsiz, ,lrusursuzıdur diye lbir iıddia olamaz. Elbette ıki 
varıdır,. Ve olmaması da şu süreçıde müm'lciin değildir,. Bu 
görevin yerine getirilmesi «eleştiri» ciler tarafından 
aya·k oyunu, Kürt milHyetçiliğine taviz, anti- marksizm 
vtb.,olaraık yorumlana!bilir. ıBizce bu tür iddialar, siya
sal ç~karların yansımasından başka bir şey ifade etmi
yor. Gerçekte, yerine getirilen görev saygmdır. Ve sade
ce yazılarıda kıalmainış, bir çdk alanda hayata da geçioril
miştir . Ama ~sik, ama aıksak. 

«Özıgürlük Yolu>>na gelince, «ÖzgürıliiJk Yolu», sö
mürıge teorileri kat etmiş değildir. Bu maıdalya, grup 
çrkarlarını hareketin genel çrkarları Ü!stiinıde tutmayı 
bir alışkanirk haline getirenler tarafından «<Özgürlük 
Yo1w>na ar.mağan edilmektedir. Gerçekte ise, «Özgürlük 
Yolu», anti- sömür,geci muıha:Lefete sahip çıkmıştır, 
gömlek değıştirmiştir. «Özgürlıük Yolu» bu gerçeğe itiraz 
edebilir. Etmiştir ıde : Eylül 1977'ıde «Kürd~stan'ın sö
mürge yapısını ilk \kez açığa kavuşturma» iddiası da 
vardır. (Sayı 28,s.36). 

Bu konunun kısaca geLişmesini vermeden önce 
bir yan~Lsamaya işaret etmek gerekli: «Özgürluk Yolu» 
öyle ısanıldığı g]bi «yenilir- yutulun> hazır bir lokıma» 
değiı1dir. Buı, «eleştirilerh> lerini «Özgürluk Yolu» üze
rıinde yoğunlaştıranların bir zaafıdır. Küçümsemesi, hor 

görmesidir. «Özgürlük Yolu» genel olaraik opoııtüniıımin 
cisimleştiği ıbir siyasi ıakımın sözeüisüdür. Bu ıbaıkımdan 
«Öııgürlük Yolu» nun sağ oportüniısıt, reformcu uzlaşma 
ve teslimiyet siy:aısetiillin teşhirJ. ve ona ·kıarşı mücadele, 
adı geçen dergilerin ·sorumsuz saldmganlığı He anca:k 
biraz daha ıgüçleşir. Biııaz da!ha karmaışıklaşır. «Özgür!Uk 
Yolu», Kürdistan tariılıinin geneline bağımlı olara'k son 
çeyrelk yüzyılın orıtayw çrkardığı «ıdoğulu sosyalist» ler 
ek!o1ünrün bir uzantısı olarak, Kürdistan'da olduğu kadar, 
Tür1kiye'ıde de somuıt .ibir olgudur. Olgu; reddedilerelk, ıkrü~ 
für altında tutularak ortadan \kaldırılamaz. Bu tür tepesi 
üstüne yürıüyen yönıteınlerle, ideolojitk ve siyasal mücade
le de yapılamaz. Yapılanlar sadece, miskin memurlar telk
.kesinde «Özıgürlrük Yolu»nun farratilk eğili'mlerle savunul
masına, sağ oportünist itt:ifaıkın pekişınesine hiıımet eder. 

«Eleştiri» lerini ISOrum'Suzca ıkitlelere sunanlar, \ken
di talbanlarına ıgı:da verme gözü dönmüşlüğünden sıyrı
laraık, sorunıa genel o~arak Türkiye ve özel olarak da 
Kiiı:idistan aç11sından balk!tılkları zaman, ıbu gerçeği çok 
da!ha açık olaralk görecekleııdir. Kaldı ıki, «Aydınlık» ve 

· «Partinin Yo1u» siyasetlerinin taban ıbirimlerıi için «Öz
gürlü!k Yoluı., zaten «sosyal- faşi·st», «'sosyal- Emperya
list» ve benzeri kıavramların içinde ~ütalaa edilmekte
dir. Bu ·kıavramların içinde değerlendi·rilen bir siyas'i atkı
mm, şu ya da lbu ilconudaki tezlerine ıitibar eıdilemeye-

ıs 
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cegı ııse aç~ktır. «Devrimci Yol» içinse varsa- ydfusa bir 

«KSD» umacısı söz konusudur. Bu bağlamda «Devrim

ci Yol», Kurtuluş'u «Özgürlük Yolu» ndan «kopya» çe

kerken yalkalıama gibi esaıslı (!)bir delille, lbir kez daha(!) 

çürütme immnma sahip olmuştur! Talbd bu ne kadar 

sayıgındır, ne kaıdar gerçektir, o ayrı bir .konu. Çiin!kü, 

«Devrimci Yol» işin bu yanına hesapl·ama ihtiyacı için

de değildir. 

Özcesi, adı geçen dergilerde ifadesim ibu}an ·siya

setler için «Özgürlük Yolu» nun hedef tahtası seçilmesi 
' bilinçli bir ideolojik çarpıtmanın ürunrüdıür. 

ŞimıcLi 1kisaca sorunu çarpıtma eğilimlerine bakalım : . 

B~r nedenle belirtmiştik, Rızgari 'kendisini anti - sömür

geci mücadele ile özdeş tutmuyor, tutmaısı da olanalksız. 

(«Özgürlülk Yolu» Opoı:'tünizmine İ•stediği Bir Cevap ıs. 

10) Buraıda anlatılan oLgu gıayet açıktır. Anti - ısömü:r:geci 

mücadele en kaba hatları ile proleter devrimci önderlik

le, burjuva milliyetıçi ö:nıderlilk taraıfındıan ayrı ayrı yön

lendirHmek, örgütlenıdirilmek durumunda olan bir ha}k 

hareketidir. Ara-dıa her !boydan oportünist alnının ve re

a!ksiyoner eylem gruplarının bir •araıda bulunduğu ge

nel bir perspektiftir. Rızgıari, bu genel perspektif içinde 

bir ögedir. Proleter ıdev:rıjımci önderliğin siyasal ve ideolo

j~k ve doğal olarıak ö:rıgüıtısel sorunlarına çözüm getir

mek, mücadelenin temel tezlerini inşa etmek i·dldiasını 
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taşıyan ve bunu 'bir görev olamk üstlenen bir siyasettir. 

Bu iddia ve görev ne kadar yerine geti:dlmiştk, getiril

miş midir o ayrı bir sonın. (!Ayrı olma:sı, esas olmasını 

ortadan ıkaldırmaz. Bu tıartış.ma - i·çi:rıde ele alınması 

mümkün olmadığı için ayndır diyoruz.) 

Anti - sömürgeci mücadele bir ıdizi ısorunlıa !karşı kar

şıyaıdır. Henuz tutunmadan yürümes·ini öğrenmemiştıir. 

Dört ibir yandan kuşatılmış ve •kesintisiz ateş altınıda 

yürümek zıorundaıdır. 'Söz konusu ıder.gilerde :ifadesini 

bulan siyasetlerin ıde haklı olarak belirtıtilkleri ıg~bi, Kür

distan'daiki -ve uluslararası düzeyde- bütün siyasi 

güçlerin oı:ıta!k paydası anti- sömürgeci mücadeledir. 

Söz konusu «eleştiri >> ciler, bu noktada gerçekten sorum

suzluk olarak mallıklım edilmesi gereken ibir tavırla, tüm 

bu ıgüçleri karşıianna ıalmışlardır. Ve tüm bu ·siıyasi güç

leri, burjuva milliyetiÇisi anti- maııkısist gerici mihraJklar 

olarak ağır lbir •suçlama ile red ve inikar etmişlerdir. Bu 

ta'Vrı, siyasi zaaf, ideolojik kö:Plük, sorumsuzlulk gilbi kav

ramlarla ifade etmclc hafif gelıir. Çünikü bu tavrın, müm

kün ve muhtemel :sonuçları, altından ;kalkılamayacak ka

dar ağırdır. Kefareti, yayın organlarında iri laflar edile

rek ödenemez. En azınıdan Kıü~~stan':dıa güçbirliğini di

namitler. Büyük yerleşme merkezlerinde'ki demeklerde 

yıoğunlaşan kamplaşmaları 'kemfkleştirir, ;tec!'irt siyaseıtini 

hayata geçkir. Ne demektir t'Üm siyasal güçlerin anti-
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marıksist olaralk ·ilanı. .. Marksistler nerdedir? Marksist 

olmanın ölçütü, adı geçen dergilerde ifadesini bulan 

siyasetleri şarbsız tercihsiz kalbul etmek midir? Bu siya

setlerin Kürdistan'a sundu'kiarı program mark!sizmle ne 

kadar uyum içindedıir? Hadi diyelim ki Kürt halkının 

sorunlarını programlaştırmışlardır. Nerededirler? Kürdis

tan'da bu siyasetlerin praıtik ısiyasi çalışmalarını görmek 

mümkün müdür? Yoksa ölçü, dernek seviyesinde didiş

melerde mi ifadesini bulmaktadır. 

6 - Bilgilenme, «Kopya», ve Devriınci Sorumluluk 

Üzerine 

Şimdi «'kopya» sorununa gelelim. Bu sorun, aslında 

belirleyici değiLdir. Ne var ikıi, çarpıtmalar -devrimci 

tutum ile opo:rtiin.m:nin ayracı olma özelliği taşıyarn çar

pııtmalar - bu durumu kısaca gözden geçıirmeyi zorun

lu ·kılmaktadır. 

«DY » şöyle yazıyor : «Sömürge iddiasını savunan 

bütün görüşler, ÖY'nun bu konuda ya11d1klarını şu ya da 

bu şekilde tekrarlamaktan öte bir ça'banın içine girme

mişlerdir. ÖYnun ortaya !koyduğu sömürgecilik «tanı

mı ve ölçütleri» istisnasiZ hepsi tarafıından kopya edil

miştir». Ve hir dipnot «denilecektir ki, ıbiz ÖY'nu kop-

ya etmedik. Bu konuda Türkiye'de ilk !kalem oyuatanın 

ÖY olması, bizim ondan öğrenmemiz anlamına gelmez» 

(DY, S. 16). 

«DY »un tartışma adabmm ·sınırlarını göstermesi açı

sından bu bir iki satır dkuyıucuy:a yeterli !bilgiyi verir 

sanırız. İ·şin ilginç yanı «[)Y » !gerek 4 sayı devam eden ya

zılarında ve gerekse, dalha önce, aynı ideolojik çizginin bir 

eklentisi olan «[)evriımci Gençlilk» Jayınlarında, genel 

olarerk bu «kopya» cılığı edebi bir biçimde sü:rıdürmüş

tür. Bir iki örne!kle durumu aydınlatalım: 

«Devrimci Gençlik» yayınlarından «Emperyalizm ve 

Yeni - Sömürgecilik» broşüründe şunlar yazılı : «Emper

yalizm veya en rgenelinde sömürgeci devlet, sömürgesin

de üretici güçlerin gelişimini engeller, kendi iç dinarniz

mi ile var olan toplumsal ıdeğişımeyi yııkar, yerine kendisi

ne uyıgun bir yapı yerleştirir» (s. 29) 

Aynı olıgu, «ÖY» nda şöyle formüle edilmiştir: «SÖ

mrürgeci mke sömü:rıgenıirn yeraltı, yerüstü zenginlikleri

ni iş gücünü ısömürıür, yerel ekonomiyi ıtalhrip eder, ge

lişmesini engeller, ve onu ·kendi ekorromıiısine bağımlı 

kılar» (S. 4, s. 24) 

«Devrimci Gençliık», «ÖY» ndan bir yıl ıson:rıa aynı 

olguyu kerrdi bilgisi çerçevesinde formüle edince, «DY » 

un mantığına göre «ikopyacı» oluvermiştir! Şimdi bu ıdoğ

ru bir tavır mıdır? İdeolojik mücadele~i hu perspektife 
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getirmek kimlerin işidir? Bu tür tartışma adaıbı, sosya
listler içinde Eııba!kan'lılk yapmak değH mli!dir? 

Lafamnlığı iş edinen «'DY», üç yıl sonra tartışm~~a 
katılınca hHginçHk taslamadan da geri durmuyor. Or
neğin, antıi -5Ömürgeci siyasal güçlerin üç yılıdır sürdür
dükleri mücadeleyi ibir dde gözardı ederek, ıbu mücaıde
lenıin yayın orıganların:d:a lifadeSini bulan ve esas olarak 
r~ark·si'S't- leninist literatürden bilıgilenen tezlerini de bil
me:zıden -görmezden gelerek, «maı1ksist sömürgeoilik .te
orisi» gi!bi iddialı başlıklar altında, kendi <<lkopya» cılı
ğını örıt- ibas etme gayreti 1rçine giriyor. Örneğin bu 
iddialı ibaşlık altında şunlar yazılır : «İşte sömürıgeCi
Hk Hişıkiisi de, ıiıleri ibir ıkıapitaHst ülıkenin kendisine "?a
ğımlı kıtdığı, üretici güçler 'b~kıımından geri kalmış ül
keler uzerinde, osadıece sınıfsal düzeyde değil, ulusal dü
zeyde de gerçekleştirdiği ıbir sömürü biçimidir» 

Aynı bölümde gene şunları yazıyor: «:Kaptalizmin 
te!kel öncesi ıdönıeminde ·sömürıgeoilik .ilişıkisi yağma, ta
lan ve meta iiJ:ıracı temelinde ·süııdürü1rnüştür. KapHa
liıst ekonominin tekelci bir karalkter kıazanmasıyla 'bir
lilkte yeni! ısorunlar gündeme gelmiştir; sömürıgecilik em
peryalizm hiçimine bürünmüş ve ibu ilişkiye .kar<!!kterini 
veren özellik ~se sermaye ihracı olmuştur (S. 16) 
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Ne denir? 
Saıbaıhı şerifler !hayrola «D Y »! 

«DY» üç yıl sonra tartışmaya !katılıp bilgiçl.i!k ya
parken, «tu ık·al<ıa» o1an anti - -sömi.irgeci ıgi.içlerin tezleri
ni !kelime \kelime tekrarlayaralk şöyle yazıyor: «Evet, Kıür
distan sömüııgeye benziyordıur. Benzeyebilir. Ki.irt:lisıtan 
eUronamiık olaralk ilha!k edilmiş durumdaıdır. Yani Kür
distan zorla elde tutıulıma:ktadır. Hammadde •kayna!kla
rı sömüri.ilmeikıtedir. bağımsız ib'ir_ ekonomiye ısaıhip de
ğildir. Kürt dili .kültürü ve ·sanatı yok edilımek ·isten
mektedir. Kürt ulusunun tarihsel varlığı .imha edilmeye 
çalışılma!kita:dır. Kürt uluısu ·köleleştirilmiş, sömürül
mektedir. Tüm ulusal ldeğerleri çiğne.qmekte, tüm ulu
sal halkları inikar edi:lmekrtedir .. 

Geı:ıçe!kten ıde, ıbütün ibu özelHkler, herhangi bir sö
mürgede de gözleneibilen özelliıkleı:idir. Yani bu özellik
leri ile Kürdiıstıan ısömüı:ıgeye benzemektedir. Ama, ıbnn
lar yirne de; Kürdi•s'tan'ın ·SÖmürge olmasının kanıtı sa
yılamaz. Nedenmi? İşte bunun cevabı çok ıbasittir. çün
kü Tür1kiye, rsömüı:ıgeci olaıı:naz da ondan! «(S.17) 

Anti - sömürgeoi siyasal :güçler.i bir !küfür ve karala
ma hoı:nlbaııdıımanı altmda tutan «.OY »un seviyesi tbu. 

Geçmeden, bir noktayı beliı:itmelroe yarar var. M. 
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Çayan'ı satır satır ezihere bilmesi gereken «DY»un ide

oloğları,. elbette, şu genel /belirlemeyi de bilirler: ·«Pro

·leter ldevr.im.cisi odur lkıi, bir sürü mar1ksist, -leninıiıst 

lafızlarla süs_lenmi.ş olan laf salıataları arasından prole

ter devrimci çiııgiyi .gerçekten sapıttıraca!k, çarpıttıra

bilecek nitelikte temel oportünist önerıiıyi bulur ve onu 

çürüterek, teşıhir eder.» CM. Çayan/Yeni Oportünizmin 

Niteliği Üzerine) 

«.OY», «ÖY>>'Ilun yüzlerce sayıfalılk yayın pratiğftnden 

bula bula, ustaların en mükemmel biçimde formüle 

ettikleri ve proLeteryanın o1duğu kadar mazlum J:ıa~k

larında ortak mirası olan genel .doğruların aktanmını 

bulmUıŞ, «ÖY »nun antıi - sömü:rıgeci mücaıdelem'izde 

aLdığı yeri ıgözardı elderek, «ÖY >> nu hedef alıp anti -sö

mürgeci ısiyasal güçlere tecavüze yelıtenmiiştir. Somut 

pratiği ıbir hayli geriden takip ettiği dçin de, tartışmayı 

yfuıüne - ıgözüne bulaştırmıştır. Bunu yaıpmafuda ıda ma

zurdur. ~ü, «DY » önüne Kürt uLusunun kendi !kade

rini tayin lhalkkını değil, an'tıiı - 'SÖmürgeci mtfualefeti di

namitleme ıgöreWııi /koymuştur. Bundandır 1ki, «Leninist 

emperyalizm ıteori:Sinin mlkarı» gibi tantanalı lafızlar

la -sosyal - ·Şoven önermelerJnti gizleme gayreti içinde, 

kıopya çekme lafazanlı!kları ile, dkuyucuyu kaba mizallı 

gösterilerinde oyalamayı, , dıikka:tleri dağıtaraık biıtgeliği

ni ikamtlarnayı !kendine yöntem edinmiştir. 

7 - «Devrimci Yol»un Sosyal - Şoven Sapkınlığı 

ve Lafazanlık üzerine 

Eleştıir.1de yöntem önemli bir sorundur. 

«ÖZigürlU!k Yolu» Oportünizmine istediğ·i Bir Ceyap 

anaıbaşlı!klı broşürümüztle bu konuda şöyle diyorduk: 

«Kuşkusuz ıher insamn bir soruna yalklaşma yo1unu is

tediği gibi seçdbi[mesi ıkutısal bir haiktır. Ama insan, 

aiddi ve dürüst ıbir yalklaşımı, ıdürüst olmayandan ayır

detmek zorundadır» (Lenin) 

<~Bu ibir yöntem sorunudur.» 

«Yöntem, ya!klaşılmalk iısıtenilen soruna ve o soru

nun rriteliıklenine göre dbettelki çeşi'tJli biçimlerde ele 

ahna!bHir. Ama, esas oLarak, seçilen yöntem, yöntemi 

uy~layanın 'karaıkıterinin yansımasıdır.» 

«Eleştıiri de ıbir yöntemdir. Eleştiri, aırlaşılaibilir, 

açılklanalbilir, ·kavranı1a!bilir olduğu kadar eleştiridir. 

Ve eleştirii11in,. inkara, if'tiraya, :küfure bulaştığı yer artık 

eleştiri değildir. Yaptığı şeyıin adıyla anılır.»(4) 

Anti - Sömürgeci .siyasal ·güçlere ıteeavüz hare!katı

nın öncillü~nü lkapmaıyıa pek hevesl'i görünen «Devrim-

(4) Rızgari/«~ürl'ük Y·oıu Oportüzmine istedi~ Bir Cevap (Özel 

ek 1). 
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ci Yol»un ~bundan sonra yaz1'da «DY>> olaraik geçe
cek- 4 sayı devam eden yazısı, sıradan dkuyucuları 
biie mha!tısız ede~k lkadar devrimci ahlaktan nasiıbini 
almamış tküçük -burjuva ~üfıüııbazlığının talıi.ılısiz bir 
örneği olma şerefine erişmiştir. Yalnızca ibu ·kadar de
ğil, aynı zamanıda eleştiri ile demagoji; bilimsel bilgi 
üretme He lafazanlık araısmidaki farikı da ortıaya koyma 
açısmdan oLdukça başarıhdır. Ez;en ıtı!lusa mensup olma
mn Iİ.miiyazı He yerinde eşelenen hoııoz1arın şamatasını, 
mar~sizmle dla~ayarak sunma /başar~ sını «DY >>;kusursUJz 
yerine ıgetirmiştir. 

Mirasına ıoııtodoksça sa!hip ç~kıtığı THKP- C' nin !kart
ları .He, Küıit ulusunun !kaderi üzerinde strateji çi~me 
halkkına salıiıp olmadığının bilincinde olan «DY » 
Kurdistan dhtilalinin neresinde yer aldığını da ·bilmek
tedir dbette. Elikanlı ıK!ü:rıdistan cellatları KemaliJs.tleri 
vasıtıasız .ihtiyat olarak eylem perspektıifine a:sal öğe ola
rak yerleştiren THKP- C'nin ideolojik hegemonyası altın
daki «DY », e~betteki anti- sömürgeci siyasal güçlere ·te
cavüzün sınırlarını çi:zıme sorumluluğuna salhip olamazdı. 

«ÜY>>IUll, THK!P-C'nin marik:sizmiın dışında duran 
ideolojik tezılerini, marksizmin içine almak .için göster
diği gaıyretkeşıHk biliniyoiidu. Bu !bağlamda ulusal -sorun 
siyasetinde uızun süre ısağırlığı tercih etti. Sonuç olarak 
~<mar.ksist ısömü:rıgecililk teorisi» gilbi iddialı ve 'Şatafat-
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lı başlllklar altında lafazanlık yapmayı seçmesi şaşırtıcı 
olma!dı e~bette. Ve «teorik>> çeııçeveler içinde hapsedilen 
kısır bir mantıkla toplumsal praJtiğin ·sorularına cevap 
verme cesaremni, totolıoji .i!le yetinmeye ıtercih etti. · 

«DY » da, diğer «eleşotirici» ler ıgibi, gıdasını ·«Türkiye
ye ö:zıgü milH demokratik devrim» ideolojiisinden al
maıktıadır. Buna maihlkıumdur ayrıca. Cesedini hovarda
ca sömüııdüğü M.Çayan'ı devr.iımci :dürüstlülkle eleştir
rnek cesaretine sahip olmadığı için de ikıyı:dan ıkıöşeden 

.kıvırtıp ıgeçmekıte, içinde mayalanan sosyal- şovenizme 
M:Çaıyan'ı ·incitmeden gıda vermek için bir demagoji us
ta:ları tek!kesi inşıa etmelktedir. Bundandır ki, çOk başlı 
bir uCUibe ihaline gelmiştir. 

Qayan, subjektif ıdeğerlerıi Jtilbaı:ii~le lhiç kuşkusuz 
maııksizm yaptığına inanmaktayıdı. Eylemi ise muhteva 
i:ti!bar,iyle anti - maııkısiosrtiti. Bunun yanmda THKP - C'nin 
i,d~lojisi soy Anti- Küı:ıt' tü. •Eri :dımlı 'bir tanım ile ihti
lalci bir küÇülk- iburjuva devııiımdsi ölan M.Çayan'ın, 
K,ürt ulusunun lkendi kalderini tayin ıhakilnnı devre dışı 
bıııakmaısı ibilinçli !bir tavıııdı. 

Biız ilke olaraik Kaypalkıkaya'ılara, Cemgil'lere, Ça
yan'lara ve diğerlerine saygı duyarız. Onların yiğitliklerine; 
yüre!klililclerine sayıgı duyanz. Onları, karşı - devrimcilerin 
saldırılarından, karaçıalmalarmdan, hain tecavüzlerm
den k:ıoruruz. Ne varki, lbelıi:rli bir dönemin belirli şartloa-
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rı içinde inanaraık vurıuşan bu arkadaşların ideolojilk çar

p~khklıarını, an1fi.- marksist eylem perspekti:fler.ini de 

eleşrtiririz. Bu perspektifin son derece naııik ve soııum

luluik gerektiren niteHğini de yeteneklerimiz ve Ibilinci

miz ölçüsünde değerlendirmeyli ·bir ıgÖrev sayarız. Brmun 

yanında, inançları uğruna dövüşerek ölen bu arkadaş

ların oesetlerinin ibayağı bir bi•ç.imde sömürülmesine, 

yanhşlarına bas~ ibaısa eylem'lerini ıbir malzeme haline 

getirme giııişimlerine karşı da mücadeleyi bir görev bi

liriz. 

Bu konuda «DY » un THKP- C'nin ve özeliiikle de M. Ça

yan'ın mirasını ibiciaiık propaganda ve ajitasyon malze

mesi ılıaline getirmesi, sonuç olarak Kıürdristan siyaseti

ni olumsuz yönde etkileyecekti. Etlkiledi de. Ve «DY» 

ezen ulus şovenizmine doğru !hızla kayaı1ken, olabildiğin

ce küstahlaştı. saldıı:ıganlaştı. 

«DY » un Misalki Milli ile kararan düşünceleri elbette 

ki Kürdist:an ihtilaLitrıi kavrayamaz. Küçüik- burjuva mil

liyetçiHğinıin· ihülalci yanını, ihtilalci manksizm ile öz

deş sayan gençlik gövdeli bir siyasi a'kım, elbetteki, sö

mürge ıbir ulusun bölge düzeyindeki jjhti:lalci -eylemini 

kavrayaımaz. Bundanidır ·Idi Türk ve Kürt halklarının 

emperyalizme karşı ortak mücadeJesini, proletaryanın 

merkezi örgütünün inşası ile birbidne karıştırır. Bun

d~ndır ,ki her milliyetten proJeterierin ortak örgütlenme-

si sorunu, «DY ;> ıçın, üniversite ıkantJinlerinde toplanan 

genç insanların orta'k gençlilk öııgütleti derekesinde ele 

alınır. Bundandır iki, anti- s<?rnüı;geci siyasal güçlerin 

iç ısorunlarını ·kaıvrayamaz. Ve proleter devrimo.i önder

liğiin hegemonyası için, bölge düzeyinde gerçek bir mü

cadele örgütünün inşası iiÇin atılan ·temelleri', ıkarılan 

harçları anlayamaz. «DY» ıiçin ortak örıgüt, teoriden aşı

rılaraik beyaz kağl'tlar üzerinde şemalaştırılan soyut bir 

tatmin ögesiıdir. Ve prdletaryanın rne&ezi örgütü der

ken, entellektüeHeııin ilkesi-z birllikteHklerini önüne ·ko

yar. 

«DY »un lmnu i'le ilgili yazılarında eklekt~rn bir 

yana, son derece aildıdi yanlışlar şoven dernagojiler ve 

tari'hin tahrif edilmesi de sayılamayacalk ·kadar çoktur. 

Sömürge Kürdistan olgusunu «tartışan», «DY», tezlerin 

safsata ol:duğunu, •kaıfa .karış~klığını -!kuşkusuz «lOY »un 

kafası karışacaiktır -, anti - sömürgeci güçlerin lbatıl 

inıançlarla Kürt işç.iler.iıni ayrı tutmayı bir amaç olaralk 

önlerine ılroyıduklarını kaba bir mlizahla, ıhorlayarak öne 

sürmektedir. Bu bağlamda, «ıDY» a, Kürt halkının anti

sömü.rıgeci ulusal demokratik rnucaıdelesini anlatmak, 

bk MSP müezzinine materyıaılizrnıi anla:tınalktan çok da

ha zordur ve ibir okaıdar ıda gerdksizdir. 'Biz s-adece oıku

yucuya ibilgi vermek açısından bir i:ki noktaya değine

ceğiz. 
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Şu ndkta önemli, «DY » Bildiııge'ıde ortak öııgütlen
meyıi de, ayrı örgüdemneyi de mutlaklaştıran görüşlere 
'karşıyız diyıoı:ıdu. Vaı:ıdığı noktada ortak öııgütlemneyi 
muüaklaştırmış, :bunun gerekçesi olarak da, ayrı örgüt
lenmenin, a -Bund9ulurk, Fıraıkicilik o1duğunu ve h - sö
mürge teodsinin ayrı öııgüdenmenin ;kılıfı olduğunu be
lirtmiştir. ıBu entritkadır. _ 

Bund.çululk, Demirellerin, Tüıikeşlerin ,dilinrdelki anti- ko
münizm ı~ilbi, «hiz:iim» sosyal- şovenierin dilinde sakız ha
. Hne gelmiş ve paslı bir silaıh olarak ısrarla eLde tutul
maktadır. Frak'lara gelince «IDY » un bu kavramı lkulbn
maJsı hesaplı o1duğu gibi, canlı marks!izıni ölrü metinlere 
feda etme gerıkiliğinin de bir ifadesiıdir. Esas olarak 
Fııalk'larla, «tllizim» sosyal- şovenler aııasında 'ilginç ben
zerlikler vardır. Fra1k"lar, Polonyıa'nın bağımsızlığını ön
l·erine koymuşla!lidı ve 'Polonya işçileri ara:sıınıda ayrılıkçı 
ve milliyetçi Ib ir ıkampanya ısürıdürüyıorlardı. Tıpkı «bi
zim» sosyal- şovenler gilbi. Önlerine /bağımsız Türkiye 
şiarını koyan sosyal- şovenler ısııarla ve inıatla Türk iş
Çi1er.i arasında milliyetçi rpropağandayı yüııütmelkteler. 
Bununla yetimnemek:Te sömürgeci devletili resmi :ideo
lojinin sınırları için'de - tantanalı «teorik» tartışmaları
na ııağmen, eylemde badıanaj yaparaık- Kürt halkının 
temel demokratiık haklarını devre dışı <bıra!kmaktalar. 
Aynı zamanda Türik işçilerine şırmga edilen şoven yar-

gıları taJhdk etmekten de geııi duıımuyorlar. Bunun ör
nekleri Rıııgari'<de · defalarca örınekleniyle :sunuLdu. 

«Eleştiri» adı altında, metin cımlbızlama ustalığım, 
mar.ksist literatrüııü ıde c:ııı:nlbızlamada !başarı ile gerçek
leştiren «ıDY », her iıki ha~kın özıgür ve eşit 1emellerıdeıki 
gönüllü ıbirlilkteliğini sa'VUmıyor, ya da savunduğunu id
dia ediyor. ~Bildiı:ıge, s. 45) 

Kürt halkının bu. öneıımeyi hayata geçi:r:ınesinin şart-
lan neleı:ıdir : · 

- Kürt halkının bağımsız örgütlenmesi ve bilinç
lenmesi, 

Kendi kadro ve dıinam~klerini .ulusal - ·deınokra
tiilk mücadelesi için sefeııber etmesi (Rızgari S. 
ı, s. 9) 

«DY » un belirttiği özgür ve eşit temellerdeki gönül
lü 1birlrk·teliğin asgari önkoşulları bunlaı:ıdır. Öııgütsüz 
ve hilin9siz hi:r ha~k kendi ıkaıdeııini nasıl taytin edecek
tir? Yokısa, o halk adına, habkın kaderini metropoller
deki siyaısetl'er mi tayin etmektedirler? 

«DY », Kürt ulusunun isterse ayrı hir <devlet olara•k 
örgüt:lenmesini şartlar gereği(!) önermemekle, nesnel 
olarak bir hakkı orta:dan ikaldırmaikta, dahası, bu hakkı 
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kendisinin ya da benzerlerinin emrine sunmakıtaıdır. Hiç 

kuşkusuz, Kürt ulusunun · ayn bir devlet olarak öı:ıgüt

lenme halklkı, mutlak bir hak değildir. Sorun, ezen ulus 

maııksistlerin!in -ve ~~bette ki ezilen ulus marksiıstle~ 

rinin de- görev ve ıS'orıumlulukları He .ilgilidir. Bu lhaık

kın topluırnsal pratiğe yansıma biçimleııini, maddi haya

tın şartları beLirler. Bu şartların dönüştürülmesi de, ge

ne markSistlerin /kesin, ve mutlak görev~dir. Ama, mark

sizm «adına», maıddi ılıayatın somut toplumsal gerçek 

leri görüLmez, Vaükan'.dan fetva döktüren bir Papa ça

lımı ile «ıteorik» maskaralılklara girişilirse, canlı mark

sizmin ölü metin:lere fuda ~ilmesi, beraberinde, 'SO'syal -

·şoven ·şarlantanlığı ıda getlidr. 

«DY »un, Kürt uluısunen kendi kaderini tayin etme 

halkikını devre ıdışı ıbıraıkmasının gösteDgelerinden biri 

budur. 

Esasen sorunun kendıi içindeki tutarsızlığı .kaçınıl

maz o1arak birbirine eldıentili bir dizi yaniışı iç içe '.iret

mektedir. Örneğin,ayn ~örgütlenme gerçeği, gene Kürdi .:>· 

tan'ın toplumsal pratiğine metropolün sırça iköşklerln- · 

den bakan «teorisyen» in öznel varsayımları çerçevesJn

de foı:ımüle edilme'ktedir. <(DY», «pratik nedenlerden do

layı antıl-marksist tezlerin teşıhiri acil bir önem taşımak

ta'dır» diyor. Pratik neden ise «ayrı örgütlenmenin gün

deme getirilmesi» olara-k vurgulanıyor. 

- Kıişi, bir ·kez somut toplumsal pratiğin dışında !koyu 

bir dogmatizrnle strateji çizme hastalığını 1kendine iş edi

nince, oynamayacağı .komedi', varamayacağı yargı yokıtur. 

Önce şunu belirteliırn : Ayrı örgütlenme gündeme ge

tir:ilmek istenımiyor, gündemdedir. Giderek maddi bir 

olgudur. Bı.mun için Kürdistan'ia fazlaca ilgilenmeye ge

Dek yolk., T .C. radyolarını dinlemek, ilerici sayılan basım 

izlemek bile yeterlıidir . Kıaibi, Ortadoğunun ortasında 

çarpan Kürdiısta_n'm, rraıbzının nerelerıde nasıl vurıduğu

nu duymayan bir siyaseti.n, Kürıdistan ihtilali üzerine 

gevezelik ·etmesi rrormal:dk etbette. Bundan ötesini tar

tışmak (legal ibir deı:ıginlin sayfalarıyla sınırlı) bu yazıda 

mümkün değiLdir. Böylesi açık gerçelkleri görmeyen 

kimselere Kürdist:an'ıda, proleter .devrimci önderLiğin he

gemonyası için verilen dişedıiş_ mücaıdeleyi anlatmak ve 

hele kavratmak lise alkıntıya ·kürelk çekmekrten !başka işe 

yaramaz. Bu o1guya önemli bir vurgulama yaparak ge

çelim. 

Devam ediyor «DY»; «Meselenin özü, ulus ayrımına 

dayanan bir örgütlenımenıin savunulmasEdır. Bu salkat 

anlayış, Btmd için de, Polonya ·küçükıburjuva milliyetçi

lriği olan Frakiciliık için ıde ve Tü:rlkiye"ıde ayrı örgütlen

ıneyi savunan tüm (abç) anlayışlar için de sözıkonusu

dur» (S. 10, ·s. 14) 
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Sormak gerıekk : Neden? 

«DY» şöyle cevap 'veııiyor: «Tü~kiye koşullarmda 
ayrı örgütleurneyi çıkış ncıktası yapınaik milHyetçiHk aıkı
mının temsilciliğini yü'klenmekten baışka bir anlama gel
mez» (aynı ye:rıde) 

«DY », miliii mesele tartışmalarına olduğu gilbi, Kür
distan'a da 1978'leııde g:kdiği için olsa gere!k, Kü:rıdi·smn'
daıki marksisdere tesHımiyeti ve kaçaıklığı öneriyor. Kür
distan'da somut bir olgu olan, derin tarihsel kökleri ve 
kompleks kitle lbağları bulnnan hareketlere, alanları ter
ketmeyi, metmpole çekilerek, «teoriık» nınstür.basyonlar
la Kürt emek·çıilerini 'dikenli tellerin içine çekme çağrı
ları yapmayı, dayanışma, perıspektifini dinamitlemeyi ö
neriiyor. En ıÖnemliısi de, emperyalistler ve sömürgeci 
devletler tarafınıdan ı·srarla ve ·siıstemli bir !biçimde bir
birinden kopartılan halk dilimlerinin aııa:sına, marksizm . 
«adına» çitler çekme eylemini gönüllü olaralk üstleniyor. 
Ne denir? Kökleriini Laısısalle'cıhktan (*) besleyen «ulu
sal sosyalizm» müritlerinıden daha fazlası 'beklenebilir 
mi? 

Böylece «DY », ortak öı:ıgütlenme anlayışiarına da, 
ayrı örgütlenme anlayışiarına ıda karşı oLduğunu söyle-

(*) Ferdinand Lassaile (1825 - 1864), Alman Küçükburjuva Sooyalisti. 
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yerek, ıkestirmeden ortalk örgütlenmenin mutlaıklaştırıl
ması çizgisine iniveriyor. Bir şartla Iki, ayrı örgütlenme
nin, maddi olarak vıar olduğu bir alanda, proleter devdm
ci önderliğin siyasal ve ideolojik mücadelesini ibund
culuk, frakiciliık olarnk suçlayıp, maıddi ıtemelleri olma
yan ortalk örgütlenme önerisini 'bir şantaj unsuru olarak 
ön,e sürerek. <<DY » a göre, her ne 'kaıdar ayrı öııgütlenme 
somut şartlıarın bir gereği ise de, Türkıiye'de ayrı örgüt
lemne, anca'k milliyetçi akımın ıtemsilciliğinıi üstlenmek 
demektir . . Bu 'kendi içinde döıkülen tezleri ile «DY », 

anti- sömüı:ıgeoi ısiyasal güçlere kara ç3.lmayı hüner say
maiktadır. «DY » ıa göre, anti- sömfugeci siyasal güçlerin 
tümü de burjuvıa milliyetçisi'dider, ve bunlar «milliyet
çilıiklerini maıiksizm - Lenini:zm ile maskelerneye çalıştık
ları ölçüde Türkiye (abç) lha~klarının mücaıdelesine zarar 
vermdktedirler». 

Bu, Lenin'in deyimi ile, kendi milliyetçıilıilklerinden 
ötürü, başikalarını suçlama halidir, ne sıvışmak ve ne de 
kurnazlık burada hliÇbir ,şeyi değiştirmez. 

Maı:ıksizrnıden lboloa söz eden, kenıd~ dışmda!kıi her 
grubu anti- marıksist ilan eden «DY», birdenibire çdk ö
nemsediği milli meselede, en azından maı:ıksist olmanın 
gereklerini yenine getiı:ıdıi mli? Hu sorunun cevafbı, olum
suzdur. Bunun yanın'da şu tahlilin, ya da iddianın maJ1k
sizı:iı ile bir ilişkisi var mı? 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



«DY » şöyle yazıyor : « . . . aklı başında ıhiç ıkıimse Türk 

devletıinin, Kıürıdistıan'ı lkendi ·kapitalizminin sorunlarını 

çöz.mek için işgal ettiğini ileri ·süremez. Çiinı'kü bu dşgal 

sırasınıcia zaten :kapitalizm egemen değildi. Kürt ulusu

nun baskı altına alınmaısı şoven bir devletin ıişgal ve il

halk politikasının ısonucu gerçekleşti». (S. 10, s. 14) 

Bütün yıazılanları lbir •tarafa ıbıı:ıalkalrm, yalnızca şu 

söylenenler eğer kaıdr.oları bilinçli olarak yanıltınayı 

amaçlayan bir demagoji değHse, koyu bir cehalettir. 

Sorunu «DY» un ıkendi ıdilinden inceleyelim; «DY », 

übke «miz» in (*) 1900'lerden bu yana demokratilk dev

ııim sürecinde o1dıuğunu yıazıyor. (Bildirge, s. ı5). «Bu 

(*) Bu noktada ülke <<miz», derken ne anla-tıldığı üzerinde pek du

rulmuyor. 1978'lerde «toplumsal bir 'bütünün siyasal görüntüsü» 

olarak vuı<gulanan T. C.'nin sınırları ile 1900 yıllarındaki ülke

«miz» in, «toplumsal !bütününün siyasal görüntüsü» bir hayli fark

lıdır. «DY» ülkemiz derken, bir Türk ülkesini önüne koymaktadır . 

Oysa, hu gün T.C.'nin siyasi sınırları içinde Kürdistan ülkesinin 

büyük bir bölümü zorla tutulmalktadır. 1900'lerde ise bu sınırlar 

içinde bir dizi ulus, ümmet esası içinde bir arada gene zorla 

tutulma'ktaydı. Avrupa kesimi ile, Ermenistan ve !Rum'lar da 

cabası. 

İkinci Olarak, 
70 yıldır !bu süreç devam etmektedir. Şimdii artık - ne zamandan 

bu yana denirse 1919 - 22 savaşının istisna tutulan bir evresinden bu 

yana - burjuvazi dünya perspektifinde barutunu tükettiği için, de-

süreç burjuvazinin önderliğinde evrimci bir nota izle

yerek gelişmektedir» (aynı yerde) 

ı 900'lerden beri «ıburjuva ıdemdkratıik devrim süre

cinde önder güç olan ıbıarjuvazi» ne hlkmetse !kendi so

runlarını çö~melk Iiçin ıdeğil de, ·sahip oLduğu devletin 

şovenlıiği gereği işgalci ve i:lhakçı oluveriyor. En azından, 

bu 25 yıl sonra Ibiile !böyledir «DY » a göre .. Oysa, daıha ıo 

sözünü ettiği ı 900' yıllarmda Tfuk ticaret burjuvazisi 

kıyı şeridinden levantenleııi - gayrı müsllim ıtüccarlar

ibtihatçılar marifetiyle 'kıovalayaraJk, ikendi sorunlarını 

çözme yönünde önemli adımlar atmıştır. Kaldı ·ki, ı920'li 

yıllardan sonrıa, yan'i <eÜY » a göre 20 yıll1!k ıbir evrimleş

meden sonra artik bu burjuvazi lbir ıde devrim yapmış-

mokrati'k devrimi .tamamlamak proleteryanın omuzlanna binmiştir. 

Gerçi, bir dizi demokratik hak kazanılmış, «sob partiıle]' kurulmuş , 

bunlar devletin radyolarından lbangır bangır nutuklar atmışlar, «SOS

yalizm» in propagandasını yapmışlar, sosyalizmin bayrağını meclise 

dikmek için kolları sıvamışlar, sendika hakkı hayata geçirilmiş, sı

nıf sendikacılığı maddi bir güç ihaline gelmiş, «Özerk» kurumlar, yü

rütmeyi denetleyen üst yargı erkleri - yargıtay - danıştay - anayasa 

malılkernesi vb. - maddi bir güç haline gelmiş, yargı erki «bağımsız» 

bir statüye kavuşturulmuş, Marksizmin temel klasikleri genel olarak 

çevrilmiş ve - bir burjuva devletinde her zaman ola..-ı ve olacak 

olan baskılar yanında - okuyucuıya: sunulabilir bir dilzeye geti

rilmiş, 12 Mart müdahalesinden sonra asker- sivil rbürokrasi de burju

vazinin hizmetindeki yerini almış v.b., fakat demokratik devrim bir 

tü rlü tamamlanamamıştır. 
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tır. Çünkü «1919- 22 savaşı tamamlanamamış hir ıburju
va demoıkratilk devr1miıdir». Hem ~aten, ~<emperyalist 
çağda burjuva ö:nıdeı:'lik demokratik devrimi gerçekleş
tiremez» (ıaynı ye:rıde), öte yandan «t{)prak sorunu ıkıs
men ÇözülJmüş - tam olaralk özellllide Doğu Anıaodolu' da 
çözıülmemişrir -, ulusal sorun da prıoletaryanın gdip de 
demdkraıtik bir devrimle .kendisini çözmesini beklemek
tedir» r(aynı yerıde). 

Tıa:bii «DY », bu Ib k :ik~ cümle içıinde hir ·dizi hataıyı 
içiçe yapıveriyor, Türik burjuvazisinin Kü:rıdi·stan'daılci 
- ıdoğu- ıkonumunu es geçen «DY », toprak sorununun 
ve ulÜsal S{)runun çözümünrün imkansız olıduğunu da es 
geçiıveriyor. Fıaikat ıasıl önemlli olan şu ki, 1900'lerden 
berıi sahnede olan ve öncülük eden bir burjuvazi·, 1919-
1922 ·savaşı ile Ib ir de devrim yapmıştır, yani bir sınıfın 
elinden iktidar bir başka sınıfın eline geçmiştir; iktıi:dan 
ele geçiren bu sınıf Kürdistan topralklarını işgal ediyor, 
rilhak ediyor, a:rna, ıkendi -ıkaıpitıalizmimn sorunları çöz
mek için değil, - ne hiıkmetse - şoven olduğu için ya
pıyor ibu işi!! Örneğin, Kürt ıburjuvaziısiniİn gelişmesini 
engellemek ıiçin değil, Kürıdistan ·topraklaı:ının zengıinliik
lerini Türkiye'de !kapitalizmin ihtiyaç~arına cevap vere
bilecek hiçimlde gasp etmek için değil, şoven devletin 
politikası(!) gereği.. Taibi, gelişen Tüı:ik burjUJVazisinin 
önüne dilkilecek yerel !bir burjuvazinlin dinamikleri de 
«DY» a göre çürütülmüyor!! 
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«DY» un mantığı ibu .. Kaldı ki, ıbundan çok daha 
temel bir öge varıdır : Kürt uluSillilun parçalanması, Kür
diıstan topı:ıaklarının paylaşılması, Tüı:ik !burjuvazisi gibi 
emperyalizmin raıhm~nde ıdöllenen bir burjuvazinin de
ğil, b!izatithi emperyaHst burjuvazinin, dünya !kapitaliz
minin ·soııunlarını çözmek için yapılmıştır. 

Emperyalist burjuvazinin, mali ·Sermayenin nüfuz 
alanrannın yenı1den bölüşülmesi için çıkardığı Birinci 
Emperyalist Paylaşrm Savaşı'nın siyasi sonuçlarından 
birrdir bu. (İleı:ıde bu :konuyu tartışaoağız). Emperyalist 
burjuvazi İran, Irak ve Suriye'ıde ibizatmi kendisi sür
dürmüştür statüyrii. İngiltere, Iraıkıtan 1931'ıde, Fransa 
ise SuriyeHen 1930 da çıkıtı. İran'dan i·se İk~nci Emper
yaliıst Paylaşım Sa\Caşı ısoması «çe'ki1diler». 1919-22 sa
vaşının tahvillerinli emperyalizmiri borsasında ıcömertçe 
bozduran KemaHstler ise, emperyalist ibir paylaşım olan 
Lozan'dan ısonra kapitalist devletin sorunlarının bir par
çası olarak Küıidistan'ı işgal ettiler. Bu, İngiltere'nin, 
Hindistan'ı ele geçirmeslinden son derece önemli tıitelik
lerle_ ayrı ibir işgal'dir. Bundan ötürü de, Küı:ıdıistan'ın 
Türk burjuvazisinin - «DY »un ıdeyimıi ile Tüı:ik devle
tinin keı:ıdi kapital·imnıinin- sorunlarını çözen düzeyine 
getirilmesi şu son çeyrelk yüzyıla ·kiadar siyıaosal olarak 
başanlamamıştır. Ardı aTkıası kesilmeyen direnmelerden 
dolayı Kürdis:tan'a doğru dürüst girerneyen bir devletin, 
orada ha deyince kendi kapi.Jt:ali7)minin sorunlarını çöz-
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me statüsü oluşturacağını iddia etmek hem gülünçtür, 
hem de tarihi bilmemek, gerçekleııi tepesi üzerine oturt
maiktır. Şoven devletin işgal ilihak siyaseti de, bir başına 
ayakları havaıda amprrülk ıbir siyaısi görüştür yalnızca. 

Ve gene du:rımaıdıan Marksizm «yapan» «DY>>, kaıdro
larına lmyu bir dogma1ar yığını 1ıaşt<dığını da :gözardı 
ediyor. Sosyal şovenizmin ıkotuna'klannıdan biı:ıi olan, 
«Türk ulusu da ezilen ulustun> tezini ileri süre11ken, Le
nin'i tanık göstermesi durumu değiştirmez. «Bağımlı 
ulusların hepsi ezilmeiktedirler, ezilen ulusturlan> belirle
mesinden çılkaraık, «Trfu:ik ulusu ezıilen ulustur>> tezini ile
ri sürmek, anca<k Tür1k burjuva milliyetçiliğine hizmet 
eder. Ve sosyalist saflaııda ıbunun adına da sosyal- şo
venizm denir . . 

«DY >> şöyle d1yor : «ÖY, emperyalizm döneminde 
farklı bir anlam kazanan ·ezen ulus; ezilen ulus ayrımın
da, ezilen ulus .konumunda yer alan Ib ir üliktmıin, yıarı- 'SÖ

mürge bir üEkenin sömü:rıgecilik yapabileceğini ıSöyleye

n~k ona böyle bir rol yiiıkleyerek Lenin'in emperyalizm 
dönemine ait yukarıdaıki .tahmin~ reddetmiş oluyor» CSa
yı 16, s. 13) BaŞika bir yeı:ıde de «sömüı:ıgeci olan emper-

-yalizmdir» diyerek işin içinden ısıyrılıveriyor. 

Lenin'i inikar yeterlıi bir çfuütmedir. Akan sular 
«durur.» Tabi, demagoji ve dogmatıi7Jill gizlenebilirse! 

Lenin'in UKTH'da belirlediği, Emperyalizmin çalış

malarmda temellendirdiği ve Komünist Enternasyonal'in 
2. Kongresine sunduğu ı:ıapodarda temel ıbir siyaset ola
rak belirlediği ezen ulus - ezilen ulus ayrımı doğrudur 
e]bette. Ve fbu olıgunun maddi temelleri l8rrinci Emper
yalist Paylaşım Savaşı öncesinde, :başka ibir deyimle dün
yada pay1aşılmamış alan !kıalmaıdığı emperyallizmin ol
gunlaşma döneminde durur. Her alana el aıtan eınperyıa
list ezen uluslar bir yandaıdır, bağımlı ve sömürıge ulus
lar da bir yanda. B~rinoi Emperyalıi:st Paylıaşım Savaşı 

bu dengeyi bozar, dünyanın Ibeşte birini emperyalizmin 
hegemonyasıııdan !kurtarır. Çünkü 1917'de Sovyetler si
yasi 'ikıt~dan ele geÇirirler. İlkinci emperyaHst Paylaşrm 
Savaşı'ndan sonra ı1se Kıta Çin'iııde, Çin Komüni·st Par
tisi'nin zaferini getirir. Sadece bu kaıdar değil, Doğu 
Avrupa bir bir düşer. Polanya, Mıacaı:iistan, Bu1gadstan, 

- DoğuAlmanya, Çeikıoslavıakya, Yugoslavya, Arnavutluk v.b 
ile Kıülba'ıdan Vietnaım'a proleter devrimler çağının des
tanları yazılmış, ulusal kurtıuluş savaşları, dünya düzle
minde e:zıen -ezilen ulus ayrımını maddi olara'k değiştir
m1şleı:ıdir. 

EmpecyaHst ezen ulusların, Birinci Emperyalist 
Paylaşım Savaşı öncesi dünya düzlemlinideki 'konumu ile 
günümüzdeki kopuımunu ibiı:ıbirirrden ayıTdetmeden, Le
nin'in emperyali:mn teorisini -inlkar ediyorsunuz diye saldı
rıldı mı, düşülecdk yer kaba 'bir dogmatizmdir. 
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«ıDY »un tutarsızlılkları sayılacaık ıtürden değildir. 
Hemen hemen ıher paraıgrafınıda ustaların teorıik doğru
ları jle, «ıDY »un ideolojtilk yanlışları iç içe geçirilmiştir. 
O ıkadar ki, «DY » neredeyse, «mkesi ve milleti ve devle
tiyle bölünmez lbir ıbütün» şiarında ifadesini bulan bur
juva ideoloji:sine sahip çrkacak, ibu şiarın dışında duran 
tüm siyasal güçleili ıanti- marksist Han edecektir. Çünlkü, 
esas itibaı:ıiyle, «toplumsa,l butünlüğıün siyasi görüntüsü» 
(S. 10, s. 14), adı altında ortaya çı'kıan temel önerme, i:kf 
yüzl'ii lbeziııganl:lkJtır. Türık burjuvazisi lehine mevcut im
tiyazlam dört elle sarılmaıdır. Bu ilci yüzlü ıbezinganlıık, 
kenıdi·s~ni ne •kadar marksist lafızlar1a bezerse bezesin, 
sonuç olaralk Kıürıdıistan'ın inlkarına, Tilikiye için genel 
olaralk ortaya serilen 'kalba ve şematiık sınıf tahlillerine 
varımaık rorundaıdır. Varmıştır ıda. «DY» a göre, Kürdis· 
tan'da başhbaşıiıa maddi bir güç olan Kürt (ticaret) 
burjuvazisini görmek, komik~i.ktir. «Yani Kürt burjuva· 
zisi- proletaryası, Kürt feodali-köylüsü v .lb. ayn bir sı

nıf mevzilenmesi ydktur. ( .. )» (aynı sayı, •s. 15). Fakat her 
ne hikmetse bir Kürt ulusu vardır. Dolayısiy1a oııtaya 

burjuvazisi, prolet:arıyası, feodali, köylüsü olmayan bir 
ulus ç:ı\kımaktadır. Ya da ibunlar var olsalar 'bile b~r sı
nıf mevzilenmeleri y<&tur. 

«DY» u, kendi bilgeliği ile başıbaşa lbmaıkhm. 
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8 - «Partinin Yolu»nun Rızgari ile İlgili Görüşleri 
Üzerine 

<< Proleter devrıirnci hardketıin merkezi görevi hala 
1deolojik - siyas~ inşadır» fonmülünde yapısal konurnu
nu ortaya Ilmyan <<Halkın Birliğıiı>'n~n teorik eki «Parti
nin Yolu», ilk saıyısının tümünü milli meseleye ayırmış. 
Bu tero.ihin nedenleri önemlidir. En azından devrimci 
mücadeleye aşina olan herkesin bildiği şudur ki, millj 
mesele sosyahzmin bir meselesidir, ama temel meselesi 
değildir. Siyaısi ~ ideoloji1k inşanın merkezi görev olduğu 
bir evrede, sorun sosyalizmin bir meselesinin değil, te
mel meselelerinin teori•k çerçevesini ortaya lmymaktır. 
Bu temel meselderin içinde sosyal•izmin bir meselesi 
programlaştırılır. Ve anoa'k ibu bağlamda tartışma, dev
rimci hareketin sarıunlarını çözme düzeyinde ele alınahi
lir. Siyasi - ideolojik inşayı merkezi görev olarak tesbit 
eden bir teori!k yayın, her şey;den önce ve herşeyden çok, 
dünyaya ve buna bağımlı olarak Türikiye'ye balkışını net
leştıirmek görevi ile yükümlüdür. Bu, devrimci hareke
tin baş çelişmesinin tesbitini rorunlu kılar. Baş çelişme 
devrimci mücadelenin yaşanan aşamada:ld stratejik he
defidir. Devrimin temel meselesidlir. Diğer meseleler bu 
temel görüşün içinde ve bu temele •bağımlı olara:k prog
ramlaştıqlırlar. 1Bu bağlamda <<Partinin Yolu»'nun Tür
tldye'ye :bakışı ve değe:ı1lendirmesi, Türkiye'nin siyasi sınır-
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ları içrinde bulunan Kürt ulusunun mücadelesini de p

rogramlaş tn· ır. 

«Partinin Yolu»: Milli rdemokrıatik devrim mücade

lesi formülünde ,stratejilk yapısını yoğunlaştırrınıştır. Bi

r inci sayı, okuyucuya ibu konuıda açı.rk, yalın, ayrıntılı 

bilgi vermek durumundadır. Oysa, temel sorun, birinci 

sayıda doıkı:ınulup geçilen genel formüla:syıon1ar içinde 

ele alınmıştır. Ve esas olarak milli meselenin i:ki yönü 

olamk sunulan formül, bu temel meselenin stratejisi

dir. Buna göre Türikiye'deki devrim bir milli devdmdir. 

(MDD)(*) «PY» milli meselenin hir yönünün, emperya

lizm ve sosyal - emperyalizm · ile bütün milliyetlerıden 

Tilikiye halkının arasında olduğunu, diğer yönünün Kürt 

milleti ve milli azınlıklada üzedn:de Türk 'lromprardor 

burjuvazisi ve toprak ağalarının milli ba:skırsı ve sömü

rüsü olduğunu vuııguluyor. 

(*) Türk solunun tarihten -devraldığı ve her niiveye şu ya da rbu öl

çüde yerleşen sosyal - şovenizm, 1960'lı yıil.larda MDD anlayıııı ile 

taze kana kavuştu. Tiir!k. solunun geniş ıbir bölümüne bulaşan, ki· 

mi zaman öne çıkarak belirleyici fonksiyonlar kazanan sosyal - şo

venizm, devrim anlayışı olarak MDD'den bolca gıda almaMadır. 

Ortaya çıkışı itibariyle, TİP oportünlzmine, parlamentarist, pasif 

ve teslirniyetçi sağ sapmaya karşi, 'b'ir küçükburjuva direnişi ola., 

MDD, eylemin'in muhtevasında ise sosyalist siyasi arksiyonu k'un· 

daklayan, öznel olarak sosyalist, nesnel olarak şoven olan bir Sİ· 

yasettir. 

Sorun rbu perspektirfide ele alındığı zaman, «PY» sö

zü ile nerede seyrederse etsin, özü itilbariyle anlaşılır! 

Bu stratejinin oZJu, Tüvkiye'ye özgü milli demokratik 

devrimdir. Ve maddi hayatın gerçe!kleri, 15 yıla yaıkın sü

regelen somut topluımsal pratik bu rstratejiyi, harngi ılm

nalda ve ne tür kamuflaj yöntemleri uyıgulanırsa uygu

lansın, sonuç olaralk sosyal şovenizme götürür. Bu bağ

lamda, •kompmdor burjuıvazi He milli burjuvazi ayrımını 

getiren «Partinin Yolu», milli burjuvaziye -sözü ile ne 

dePSe desin özü He - devrimin itici güçleri arasında bir 

yer vermek, sınıfların mevzilenmesinde milli burjuvazi

de anti - emperyalist nitdikler görmelk zorundadır. So

run bu perspektifde ele alındığı zaman, Kürdistan siya

setinin açıklanması kolaydır. Kaldı kri, «Partinin Yolu», 

milli burjuvazinin Kürt milleti ve milli azınlıklar üzerin

deki baskıyı uygulayan sınıf olmadığını, fakat böyle bir 

görünüm, benzer bir turtuım içinde oLduğunu söylenıekte

dir. Kanımızca bu iiddria ürerinde tartışmak mümkün de

ğiklir. Bu iıddıia üzerinde tartışmak için Marik!sist - Leni

nist devlet ıteori:sini ve bu teorinin TC ddki uygulamasının 

tartışrlmas·ı gerekir. «fu:rıtiİrin Yolu>>, bu konuda henüz 

bir şey söylemiş değildir (5). 

(5) «Partinin Yolu)), bu ayrım ile, egemen sıruf ile, bunun bir kesimi 

olan ve siyasi i:ktid!arı elinde bulunduran sınıfı vıurgulamak ıistiyorsa, 

bu ~lbetteki ciddi bir sorundur ve 'lütkiye'de yeni yeni tartışıl

maya başlanmıştır. Ama, olgu, üretim araçlarına sahip olan sı· 

. ' ıllr 

~ 
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Kısaca beHrledıiğimiz bu durumun, son derece te
mel ve önemli olduğu açı'ktır. Bizim vurgul·ayaralk: geç. 
memizin nedeni, herhangi bir iddialı grulbuıı Kürdistan 
siyaseti üzerinde ·tartışılırken, bu siyasetin genel strate
j ilk tezlerlinin dışında tartı:Şılamayacağıdır. Belirtmek ge
rekir 'ki, Kürdistan için baş çelişme durumunda bulunan 
milli ~esele, TC'nin siyasi sınırları içind~i proleter dev
drnci hareket için bir çelişme durumundadır. Bu bir çe
lişme de elb~tte ki genel hedeflerin içinde, genel strate: 
jinin çerçevesi içinde programlaştırılır. Yapılan da budur. 
Ve bu yönü ile, sömürge tezlerine saldırı, sömürge Kür
distan'ın anti - sömürgeci straıtej~k 'konumu ile, Türki
ye'deki genel stratejilerle çatışmasmdan ötürüdür (*). 

«Partinin Yolu»'nun, Rızgar·i ile ilgili görüşlerine ge
lince; önce açık yüreklilikle şunu fbeÜrtelim· ki, «Partinin 
Yolu» genel olarak Rızgari'yi, ·özel olaraik da Rızgari 2'
deıki «Kapitalizmin İnsanl~k Tari'lıine vurduğu Yüz Ka
rası: Sömürgecili.ık» yazısını o'kumaımıştır. Bu yazıda, 

nıfın sistemli şiddet ve baskı aracı olan devle.tin, a -üretim araç
larına sahip olmayan sınıf üzeri.."ldeki ve b - sömürge üzerindeki 
fonksiyonlan açısından ele alınınca, ayrım Marksizm dışı hir yer-

, de durur. 

(*) Aynı durum, toprak sorununda da kilitlenme:ktedir. Anti - sömür
~ci ulusal demokratik mücadelede bir sorun olan toprak sorunu, 
sosyal . şove."lier ·için ulusal sorunun <bizatihi kendisidir. 
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eleş tirilecek yerler aramış, zaman zaman yazılanları ya~ 
zılmamış gösterereik, zarrnan :zaman da yazılmayan şey
leri yazılmış varsayarak kendince bir eleştiri perspektifi 
oluşturmuştur. Bu, e~b&tte ki nedensiz değ.ildir. Çünkü 
«Partinin Yolu», henüz işin başında şöyle bir peşin hrü
kümle yola çıkmaıktadır: «Burjuva milliyetçi bir a'k.rm
dan· daha fazlası beklenemez». 

Böyle bir peşin hüküm ve eleştiri perspektifini sa
katlayan tutum, sonuç olara!k, dbette .ki, Rızgari'nin nes
nel bir değerlendirmesini yapmaz. Onun yapacağı şey, 
Rızgari'yi cımbızla.ınaik, peşin hüıkmüne ve önyargıları
na uygun belirlemeler çı'karma!k olacaktır. <<Partinin Yo
lu» da bunu yapmıştır. 

Bu bağlamda <<Partinin Yolu»'nun Rızgari ile ilgili 
olaraik söyled~klerinin tümü ve albaııtmadan söylüyoruz 
her oümlesi eleştirilebilir. Buna gerek yoktur. Subjekti· 
vıizm, lbir saıplantı olıarak kaldığı sürece, «Partinin Yolu» 
Rı:zıgari'y'i hem yayınlanan yazılan ·ve hem de esas olaralk 
eylemin mu!htevasında değerlendirme cesaretıine açık yü
reklilikle sahip olmadığı sürece, 'bu doğruydu, bu yan· 
lıştı' tiiründeki tar.tışımanın getireceği yarar yoktur. Bu 
sadece, kördöğüşünü ve yerel alanlaııda -eLbette ki ge· 
nel eylem per.spdktifinde - •siyaısal dostlulk ilkesinin yok 
edilmesini getıirir. 
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Biz rbazı temel çarpıtmalara ve yaniışiara işaret ede
rek geçeceğiz : 

Önce bir yöntem sorunu olarak şunu vıuııgulayalrm : 
Genel olaralk tartışılan ve genel · spnuçlanl. ulaşan bir tar
tışmayı, özgül bir tartışmanın sonuçları ile içiçe geçir
mek yöntem değildir. Örneğin, sömürgecilik ev:rıimleşe
rek, emperyalist dönemde yeni bir niteliğe sahip olmuş
tur. Emperyalizmin sömürge siyaseti, emperyalizm ön
cesi kapitalizmin s:ömürge siyasetinden farklıdır; _ giibi 
genel bir sonuç üzerinde şu tartışma yapılmalıdır : ibu 
tanıını genel olarak doğru mudur, yanlış mıdır? Yanlış

sa, neden yanlıştır? !Doğruysa, eksikleri· nelerdir? 

Bu düzeyde tartışılarak ortak paydalarda, teoriık for
mülasyonlara sahip olma ıkanusUlnda kimse imtiyaz sa
hi'hi deği1dir. Tersi, metnin girişinde belirttiğimiz uyuz 
hastalığının salgınma tutulmaktan başka lbir şey değH
dir. Ama ille ben bilirim, ben doğruyum ıg~bi bir saplan
tı ile, genel formülasyonlarda yanlışlar araırrıaık, bize ait 
olmayan ve MariD5izmin ustaları tarafından belirlenen 
genel doğruların aiktarımından dolayı yapay ıbir bilgelVk/ 
filozofluk taslama:k yöntem değil, qemagojidir. ·Bu bağ
lamda «Partinin YohN>, aHanaca!k durumda değiJıdir. Ay
nı şekilde «Ayıdınlı'k», «'Devrimci Yol» ve «Bmeğin Birli
ği» de laf ~beliğinin dışında tıutulaırrıazlar. Vuııgulayahm 
ki, Rızgari 2'ıde özet olarak verilen söınürgeciliğin evri-

mine ve sömürgeoiliğin her tarihi dönernde alımı.ş olduğu 
biçimlere, söz konusu dergilerin ~atacağı bir şey ydk
tur. Dürıüst davranarak zenginleştimneleri sözkonusu
dur. Zaten. ilgili yazı, lbir dergi say.fasmın boyutlarında 
genel ve temel karaktedsti:kleri lbelirlemiştir. Burada bu 
kara!kteııi·SJt~kleri kısaca tclcrarlayalım : 

a - Sömürgecilik, 'tarihin belirli ıbiı · zamanından bu 
yana gündemdedir 

b - Çağdaş sömürgeciJ.rk kapHallzm ile biçimien
miştir 

c - Kapita1izmin ucuz insan gücü ve haırrı madde 
· ihtiyacına cevap veren sömüı:ıgecilik, sonuç olarak meta 
üretimini arttırmış .esM olarak ıda s·ermaye birikimini 
sağlamıştır 

d - Yoğunlaşan meta üretimi, serbest rekabetçi 
dönemde sömürgelere meta i:hracı biçiminde, lbu dönemin 
karaıkteristiğini oluştuı:ıur 

e - Sermayenin tekel evresi bu per·spekıtif içindP. 
o lgunlaşriuş tır 

f - Tekelci ·sermaye döneminin (emperyalizm) be
lirleyici karakteııi•stiği sömül'gelere sermaye ihracın:da 
ifadesini bulur. 
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g - Emper'Yalizmin, seııbest reka!betçi kapitalizm 
ile, serbest rekabetçi kapitalizmin de kendinden önceki 
dönemlerle üretıim biçiminin ve üretim iliş(lcilerinin, top
lumsal örgütlenmenin ve sermayenin · yapısal ni teliıkleri
nin kaçınılmaz doğal bir sonucu . olarak sömürge siyaset
leri de niteHik faı:1klanna sahiptir. 

h - En genel konumu ile, sömü:rgecilik, birinci em
peryalist paylaşım savaşından bu yana emperyalizmden 
ayrı olarak düşünülemez. Bu aynı zamanda, gündemde 
olan sorunun emperyalist sömürgeciliık olduğunu ifade 
eder 

ı - Emperyalist oLmayan devletler - istisnai ola
rak- sömürgeci olalbilirler. 

Bu şema genel olarak yanlış mıdır? Hayır değildir. 
Eksikleri var mıdır? Ellbette vaııdır. 

Sömürge Kürdistan gerçeğine saldıran Tüı:ık solu
nun, her boydan siyasetleri, eksiikieri tamamlamaik gibi 
doğru ~ve olumlu bir çaıbayı sürdürmüyorlar. Yanlışlar 
icat etmek ve bunun yerine -hiç ıbilinmiyormuş gi·bıi
genel ·doğruları, bilinen ve yazılı olaralk tartışmaya su
nulan genel doğruları tclcrarlıamayı işgüzarhk ·Sayıyorlar. 

Örneğin «Partinin Yolu·», görüşleriımizde kapitalizm 
önces·i, kapitalizmin· oluşması ve gelişmesi süreci ve em-
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peryalizm süreci içinde, sömürgeciliğin karakteristikle
rini belirleyen yukarıda belirlediğimiz, ve daha kapsamlı 
olarak ·da Rızgari 2'ıde tartıştığımız olguların neresd.nde 
yanlış buluyor. Buna bağlı olarak, aynı yazıda 13 parağ
raf altında toplaıdığımız sömür.geciliğin ortaya çıkardığı 
siyasal, hukuki, ideolojik v.b. özelliklere ne !katılmıştır? 
Bunlar ayrıca yanlış mıdır? 

Bu sorular aynı şekilde «Devrimci Yol», «Aydınlık», 
'' Emeğin Birliği» der.gilerine de sorulabilir. Her durum
da verilecek cevaplar olumsuzdur. 

Demek ki, birinci olaraık, önce, genel tesbitleııde or
talk paydalar üzerinde lbu der:gileııde ifadesini bulan gö. 
rüşlerin, bizim genel drüzeydelki tartışmalarımıza zengin
leştirme açısırrdan ·katkıları olabilir, olmuştur. 

«Partinin Yolu»'nuırı, tecavüz harekihmda, diğer «e
leştiri» cilerden dcı.ıha dürüst davrandığını vurgu:laya
lım. En azından, sağ gösterip sol vurıma cambazlığına 
düşmemiş ve görüşlerini yayın düzeyinde taııtışmaya su
nan tüm anti - sömürıgeci siyasetleııi -nedenlerini açılk· 
layarak- değerlenıdirmiştir. Bu bağlamda «Özgürlü:k 
YolU>ı «baş düşman» olduğu için, KuTtuluş «anti - ınark
sist» olduğu için, Kava ve Rızgari ise «Kürt milliyetçisi>~ 
oldukları için, eleştiriliyorlar. 
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Burada teık tek lbu siyasetler için söylediklerini ele 
almak mümkıün değil. Ayrıca ~ava dışmdaıki siyasetle
rin peryodik yayınları oLması da, bu lronuda o arkadaş
ların ilgili tezler hakkınıdaiki görüşlerini vermeleri için 
yeterlidir. Tabi, ne !kadar ciddiye alırlar, ne kadar gerek 
li görürler o ayrı bir sorundur. Biz de, esaıs olarak tartış
malarıda Rızgari ile ilgili belirlemeler nedeni ile değil 
- Rızgari sadece «Pant'inin Yolu» tarafmdrun ele alını

yıor- temelde bir ha]kın mücadelesinde yer alan ve or
talk pa~dası anti - ısömürgecilik olan tüm siyasetiere ya
pıhm tecavüz nedeni ile - ve ancak !bir dergi ·boyutla
rı ·içinde - bazı beliriemel er yapılması gere~ne inan
maktayız. 

«Partinin Yolu», hivbirine bağlı üç peşin hüküm ile 
yıola çıkıyor. Birincisi burjuva milliyetçili~dir. Bu tezin 
iti'b'ar edilecek bir yanı yoktur. lldncisi «sosyal emperya
lizmi müttefik görme» dddiasında bulunuyor: ıbu «Parti
nin Yolu»'nun lkendi ikuruntusudur; çtinlkü Rızgari «SOS· 
yal _ emperyalizm» .olgusunu reddeder. Saıde Sovyet ~ev
letini değil, Çin devlet'ini de mütteHk olarak görür. Bun
dan da·ha önemlisi i5e, sosyal - emperyalizm adı altında 
sürdürülen koyu bir runti - :komünizm mücadelesine de 
karşı:dır. 

«Partinin Yolru»'nun, buna bağlı olarak: Rızgari'nin 
«emperyalizme karşı mli.ieaJdeleyi 'ise . tali ve ·tamamlayıcı 

bir görev alma» iddiası ise, Rızgari'nin eylemlerinde ll}ad· 
di olgular olaralk «Partinin Yoluı/nu tekııip etmeye ye· 
terlidir. · 

«Partinin Yolu>>, lbu peşin hü'kümlerle kendisini mah
•kum ederek Rızgari'ye yöneMiği zaman elbette «burju
va milliyetçi bir alkımda>> ne !bulmak gerekiyorısa onu 
aramaık zaıhmetine girmiştir. Falkat bunu ıbaşaramamış
tır. Önce «ikonumuzru delaylı olarak Hgilendiren konulanı 
diyerek geçtiği /konulan çarpıtmıışttır. Burada «PY>>, bil
giçiilk yapmaktadır. Buna ihtiyacı vardır. Çünkü, !burju
va milliryetçilerine !karşı Mariksizmi «koruma» görevini 
üstlendiğini sanmaktadır. nolaylı konularla ilgili söyle
necek fazla lbir şey yoktur. 

Kürdistan'ın sömürgeleştirilmesi olgusunu da, koyu 
bir ekonomiıımle, ve dogmalara dayanarak reddeden 
«Partinin Yolu>>, benzerlerinden ayrı bir şey söylemiyor. 
Türk burjuvazis~, emperyalizme bağımlı olduğundan 

Kürdistan üzerinde sömüı:ıgeci tasarruflarda bulunamaz, 
ama onu ezer, vib. 

«Partinin Yolu>> da diğer «eleştiri» cilerin yaptığı gi
bi, Lenin'den ya da çoğunlukla Stalin'den bazı belirleme
ler yaparaık, işte gö.ridliiğüniiz giibi « ... » nin de belirlediği 
gibi tanımlamaların ar.dına gizlenerek, var olan durumu 
ve bu durumun sürecini açıklamaktan kaçınarak, genel 
kavramların tekrarlanması düzeyinde •saplanıp kalıyor. 
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Sık sı:k da eıJberlenmiş formüller-i alımaıkça tekrarlıyor. 
Örneğin Stalin'in Yugoslavya ile ilgili 'bir belirlemesini 
alıyıor ve şöyle nolktahyor : « tdk ba'Şına bu örnek bile 
Kürt milliyetçisi 'somürgeciliik' ve 'ayrı örgütlenme' tez
lerini çıürütmeye yeter.» (s. 35) 

Bu tür alıntılara, örneklernelere sığınaraık, neyin, 
nasıl çürütülmesi gerektiğini «öğreniyor»uz. Tabi bun
lar «Partinin Yolu» nun ve diğer «eleştiı:ıi»cilerin ne ka
dar bilge kişiler olduğunun ıkanıtları . Ama ayını - zaman
da, bir başka şeyin de, · «canlı maı:ıksiz!llİ ölü metinlere 
feda etmenin» de kanı tl andır. 

«Partinin Yolu»'nun Kürt mili meselesi hakkında 

söyledikleri, MDD şovenizminin şaıtafatlı bir tekrarından 
baŞkıa bir anlam taşımıyıor. Paı:ıtimn Yolu, her ne kaldar 
k·enıdisine «Markisist - Lenini;st Hareket» diyorsa da, e
sas olaralk o, alıntıların dışında kalan kendi söyledrkleri 
ile proletaryanın siyasi iktidar mücaidelesinıi 1mndaıkla

yan MDD akımının, dökülmüş blir fraık.siyonudur. 

Sonuç olaraık, «Partinin Yoluı.'nun önermelerini 
ken'di formülü ile tıoparlarsaık, göreceğimiz şudur: «Kürt 
milli meselesinin ve milli azmiılklar meselesinin çözümü, 
Twkiye'nin ıdemokratilkleşıtirilmesi ile HgiHdir. Bu da, ö
ııünü toprak devriminin oluşturduğu demokratik halk 
devriminin başarısıyla gerçekleşebilir» (s. 54). 
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«Partinin Yolu», bu gerici sistematiği devrim anla
yışı diye Mar1ksizm - Leninizm ·diye surnma avuntusuyla 
oyalanmakla yetinmiyor, gerıiciliğini, şu önerme ile de 
pekiştirerek, artık kendisini bizim açımızdan tartışma 

dışı bir yere malhikum ediyor. Diyor Iki «Partinin Yolu» : 
«Demokratiık ha1k devrilininin zaferi ile milletler arasında 
tam hak eşitliği sağlanacaıktır. Bunun en önemli unsu
runu ayrı devlet -kurma halkkı teşkil edecektir. Bu hak 
Kürt milletine sağlanacalkıtır» (s. 54). 

Ne harika bir manıt1Jk. «Partinin Yolu», bu tür te
pesi üzerine atarmuş gerioi ıhayallerle ıMarksizm «yaptı
ğını» iddia edip, Kürdistan'daiki . proleter devrimcileri
ne küfretmeye devam ededursun, bizim bu şartlatanlık
lada (6) alıp vereceğimiz herhangi'bir şey yoıktur. Ama 
bir öneı:ıimiz var: «Partinin Yolu», İbrahim Kaypakka
ya'yı yeniden ve yenilden okusun. Onıdan alacağı çok şey 
var daha .. «Partinin Yolu»'nun Kürt milletinin ıkendi ka
derini tayin hakkını elinden alara'k, demokratiık haLk dev
rimi dediği sürece ve «hareketimiz» dediği alkıma teslim 
ebruesinin adı üzerinde düşünmek üzere, konuyla, ilgili, 

(6) «Partinin Yolu», «Ürün» ün sefaJetine aynen düşmek üzere, «Rız
gari tepeden tırna/ta .burjuva - milliyetçi görüşlerini Marksizm -
Leninizm olarak sunmaktadırı; yargısı.-w. (s. 35) varmıştır, bu 
bağlamda, bir MHP 'liye Kıilııt ısorununu anl:atmak ne kadar gerekli ( ! ) 
ise, «Partinin Yolu» ile Rı~ari'~n rezlerini tartışmıık da o ka
dar gereklidir; 
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Kaypa1&aya'nın bir tesbiti ile bu bölümü bitirelim : «Şa
fak revizyonistleri, sonuç . itibariyle, genel olarak mille-

. tin, özel olarak da Kürt milletinin kendi kaderini tayin 
hak:kını fiilen yolk etmi'şlerdir. Bunu yok ettinizınİ de, 
«ulusLarın eşitliğJ» prensibinden geriıye kocaman bir sı
fır kalır; elinizi hakim ulusun saıdece ıburjuvazisine de
ğil, polis şeflerine, faşist generallerine de dostça uzatmış 
olursunuz.» {7) 

«PY » -biraz sonra göreceğimiz gilbi- elıini zaten 
«Türk milli burjuvazisi ve Türk küçülk burjuvazisinin ö
nemH bir bölümüne» uzatm:ı:ştır. Gerisi üzel'inde de di
lerse düşünmelidir. 

«PY », bir .komprador, bir de milli burjuva bulmuş 
bunları evirip - çeviriyor; hoMingleri, tekelleri, artık te
levizyon ekranlarını ıda işgal eden bankaları pek hesaıba 
lkatmıyor. Buradan çJikarak diyor ·ki: «Türkiye'de, milli 
meselenin ilkinci yönü, Küı:ıt milleti ve milli azınlıklar ü
zerinde Türk lkomprador burjuvazisi ve ıtoprak ağalarının 
milli baslkı5ı ve sömüıü·sü bakımından milli meseledir. 
Burada iki ayrı ndktaıyı belirtelim: Türk milli /bur
juvazisi ve Tür.k !küçi.i!k burjuvazisinin önemli bir bölü
mü, bu 'konuıda Türk lromıpraıdor burjuvazisi ve topraık 
ağalarının siya5etini destdklemesine ve benzer bir tutum 

(7) 'İlbrahim Kaypakikaya;Bütün Yazılar s. 199 (Tufan Y., Eylül HY76). 

içinde olmasına rağmen baskıyı ve sömüriiyü uygulayan 
. sınıflar değillerdir. Türk milli burjuvazisinin emperya

lizmle ve kompraıdor kapitalizmi 'ile bağı olmayan veya 
çok az bağı bulunan kesimi ile, Türik küçüık 'burjuvazisi· 
nin baskı ve sömürüden esas olarak menfaatleri yoktur. 
Menfaatlerıi ülkenin demdkratiıkleşrnesindedir» (s. 48, 49) 

« PY » ideologları nerede duruyor bu oldukça açık. 
Bir hayal ve varsayımlar dünyasında yaşadıikiarı da açık 
Bu bakımdan, onları anealk kendi gerici tezleri ile baş
başa bırakınalk gereikiL Ancalk, dağlara taşlara «Önderi
miz Kaypakkaya» yazıan bu baylara, Kaypaıklkaıya aym 
konuyu nasıl yorumlamış, onu hatırlatmak geretkli; Kay
paJkkaya, «Türkiye'de Milli Baskının Şampiyonları ve 
Onların Suç Ortaklarıı/nı şöyle koyuyor : «Milli bas1n
nın sadece Kürt hal!kına uygulandığı ne kadar yanlışsa 
(milli bas'kı Kürt ulusuna uıygulamnalkıtadır-R) milli bas
kıyı sadece komprador burjuva ve ıtoprak ağalan iktida
rının uyguladığı da o kadar yanlıştır. Milli karakterdeki 
Türk orta burjuvaları ve onların temsilcileri, { ... ) bunlar. 
dan en ufak farıkı olmayan oportıünistlerilmiz ( ... ), milli 
baskının uygulaınınasında Türk koıriprador burjuvazisi
nin ve topraik ağalarının suç ortaiklarrdın> (agk., s. 169). 

Evet, «PY»'nun, Kaypakkaya'dan öğreneceği çok şey 
var daha!! · H • • ,.___ ~}:,.t(j 
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9 - Koronun ·Baş Solisti «ÜRÜN» Üzerine(*) 

B uraıda bir parantez açaraık «ÜRÜN» ün ısöyledikleri

ne baikalım : «TKP» cazgırlığ~nı devrimci siyaset sanan, 

Ma:P~sizmi devrimci muthtevıasmdan boşaltarak, burju

vazi için lkaıbul edilebilir hale getirme ustası «Ürün», sos

yal - şovenizmin bataklığına saplanıdığı için_. çırpınciıkça 

batan «ilericiliği» ile, şöyle diyor : «Kürt burjuva- dere

bey ikilisinin savunduğu, çeşirtli !boyların da 'devrimci' 

elbise giydirip 'meşrulaştırdrkla,rı' aıyrılı:kçı tezin temeli, 

Türkiye içindeki flıyrıcalıklı durumun ·sömiüııge - sömür

geci ilişkileri ile açı.klanmasıdır.», «AyrılJ!~çı burjuva 

ideologları, kendi eylemleri desteklenirse 'sömürgeci' 

devletin ıdevri.ımai hareketiyle 'dayanışma' kurao.aklarını 

söylüyorlar. Ne kadar açık ıdeğil mi? Bayların dayanış

ma koşulu, ayrılıJkçı eylemin desteJklenmesi. Koşullar ne 

olursa olsun; 'Ulusal demdkratik !haklar için' savaş! Ne

·rede? Dört cephede. Ve biz 'kendisine destek oluıısak, 

burjuvazi bizimle dayanışma kuracak» (Sayı 39, s. 50, 53) 

Bu çıplak tbir oportünizmdir. Bayağı bir mantııktır. 

Ağaıbabalarından miras kalan, gasbedilmiş fuıkara emek-

(*) «Ürün:. dergisindeki yazıtJ.ın bir eİeştirisi için bak : «Ürün:.'ün 
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Sosyal _ Şoven Milliyetçi İdeolojisinin Teşrhiri Üzerine 1 Rızgari 

Özel eki 2, 38 s. (A~ustos 1977, Ankara). 

çilerin topraklarına sahip çı'kma eylemlerini devlete (!) 

isyan sayan soyut!birtmi·ş Osmanlı artığı mütegallibeler 

giihi; ve Lenin ustanın sosyal - şovenleriden sözederken 

dediği «kuduz köpekler gibi» fulkara, mazlum bir halıkın 

ulusal demokratik mücadelesine saldıran şu saılıte «SOl» 

un kimin adına 1~ülıhanbeylilk :tasladığı apaçık değil mi? .. 

Kim, kimden ayrılıyor? NeJden ayrılıkçı? Militaııist bur

juvazinin üzerinde homurdanıp duııd:uğu, tüm zenginliık· 

lerini şehvetle yağmalaıdığı, zuhnün, işkencenin, vahşi 

katliamların ardı aJ:ikası 1kesilmeden süregeldiği Kürdıi9 

tan'da, devrimci bir siyasetin filizlenip göğermesine bu 

kadar dıüşman olmak neden? Mazlum Kürt ulusunun 

kendi kaderini özgürce taıyin etme hall&ma böylesine 

hayasızca saldırımanın lanetLi öfikesi nereden kaynaklan

maktadır? Kür.distan, despot qsmanlı'ıdan, eli kanlı Ke

malistlerden neler çekti biliniyor. Kıürıt- lhai.kını silahsız 

ve savunmasız bıralkanlar onlar ve onların rahminde bü

yudükleri emperyaliıım. Kıtirt halkını, Tüıı'k proleterleri

nin, emekçi sınıflarının dostluğunıdan, desteğinden yoik

sun bıralkanlar onlar. Kürdistan'ı emperyaliıstlerle masa 

başlarında paylaşan ve silallılı .oııdularının gardıiyanlığı 

altında Kürdistan'ı Kıürdistanlılara zindan haline getiren

ler onlar. 

Peki, « ür.ün», ne aıdın_a, kimin adına şarlaıtanlık yap

maiktadır? Proletaryanın lbu siyasetleri, yüzlerce defa 
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kaynağında kurubtuğu ve mutlaka kurutaeağı bilinmiyar 

mu? · 

Rızgari'ye, böylesine lanetli kinler besleyip, burju-

. vazinin kiralık katili rolünü - kahul edeliını ki - malıa

retle yerine getiren Ürün, şöyle yazıyor: «Bugün burju

va - derebey ıkesiminin ayrılııkçı tezlerini henimseyen bir 

dergi şöyle dıiyor: bütün bu değerleri elinden alınan ve 

ulusal demokratik halkları gasbedilen Kürt ulusu baskı 

ve sömüıii altında rtutulara!k sömüııgeleşürilmiştıi.r. Bu 

bakımdan ulusların kendi kaderlerini tayin etme ha!k:kı 

der.ken : Kürt halkının bağımsız örgıütlenmesi ve bilinç

lenmesi; -!kendi kadro ve dinami1derini ulusal demokra

tik mücadelesi .için seferber etmesini anlamak gereıkir » 

(Rızgari s. 1). · _ 

<<Daha sonraki sayılarında da bu ıkonu geliştiriliyor . 

'Sömürge' bir hal.kın tek sorununwı sömürgecilere karşı 

'ulursal' birliğini sağlamak ve 'sömürge' .ifişikilerine son 

vermek olduğu sonucuna varılıyor. 'Sömürgeci üllkelerin 

devrimcilerine ·düşen görev, eylemimize yardımcı oLmak

tır, ancak !böylelikle aramızda dayanışma kurulur' deni

yor>> 

· · Ve devam ediyor sosyal- şoven {(Ürün»: 

«Burjuvazi, !kimi ~'iiçülk burjuva baylar giibi ~bu kü

çi.ilk burjuva baylar Özgüdüık Yolu'dur Ürün' e göre-:- yo

lu uzatmıyor, ya!lın koiuyor sÖrunu. ·Eyleriıimi destekle, 

seninle dayanışma kurayım. İşte ayrılııkçı burjuvazinin 

dediği buıdur» (Sayı 39, s.· 51, 52, 53). 

Lenin'in ifadeleri ile : «bir bu yönde, bir öteki yön

de havayı mstgele 1mklayan kör bir köpek yavrusu gibi», 

«burjuvazinin hizmetinde alçak birer dalkavuk haline 

gelen iki.p.ci Enternasyonal liderlerininibeslediği köle ru

huyla»(*) sarmaş dolaş olan Ürün'ün sosyal - şoven sap

kınlığı bu! Tıpkı BAAS'ın kanatları altında nefes alıp -

vermek için Arap ve Kürt lb.a~klarına ihanet eıden Iraık'ın 

sosyal - şovenleri gibi. Tıpkı 1925 dönekleri, 1938 daLka

vukları giıbi. 

Bizim böyle binler basan dergilerimiz yok. «Miras» 

larla, «gelenelk»lerle avunacak halimiz de yok. Dünya 

halklarına ıbu şartlarıda gereği gilbi sesimizi ıduyuracalk 

olanaklara da sahip değiliz. Kıslkançhkla koruduğumuz, 

ve dünya halklarına valdetıtiğimiz bir geleceğiımiz var. 

« Üııün» ün asla sahip olamayacağı zenginlik de budur asıl. 

«Ürün»; ve lbenzerlerinin haince olan ve her zaman da ha

ince kalmaya maıhlmm olan entrikalarını ideoloj~k kötü

rümlü!klerini, ikitlelerin önünde bıkmadan ve olanalkları

miz ölçüsünıde teşthir etmeye devam edeç:eğiz. Onunla, ek

lentileri ve benzerleri ile .mücadele sonuna rkadar sürecek 

tir. V e sonuç olarak sosyal , şQvenler yenileceıkl~:rıdir. . '• 

(*) V. İ. Lenin 1 Proletarya Devrimi veDonek Kautsky; s. 86, 88. (Bi-

lim ve Sos. Y. , 2. b.) · · · 

37 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



İKİNCİ BÖLÜM 

1 - Emperyalizm !Öncesi Sömürge Olgus~nu 
Marks - Engels Nasıl Değerlendirdiler 

ı 

«Manifalktür ve genellikle üretim hareketi, Ameri
ka'nın ve Doğu Hindistan deniz yolunun keşfi sonucu, ti
caretin genişlemesi olgusuyla olağanüstü bir ilerleme 
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gösterdi. Hindistan'dan getirilen yeni ürünler ve en baş
ta da dolaşıma giren altın ve gümüş 1kiıtleleri, toplumsal 
sınıfların ıkarşılıklı durumlarını baştan aşağı değüştirdiler 
ve feodal topralk mülkiyetine ve emekçilere sert bir dar
be indirdiler; maceracıların yıurt dış.ı seferi, sömürgeci
lik ve pazarların şiımdi arıtık mümıkıün olan ve her geçen 
gün daha çdk gerçekleşen dünya pazarı genişliği kazan
ması olayı, tarihsel gelişmede yeni bir evreye neden ol
dular .. » 

« iıkinci dönem 17. yüzyılın oı:ıtalarınlda başladı ve 
hemen ılıemen 18. yüzyılın sonuna kadar sürdü. Ticaret 
ve ıdenizcili\k ikincil bir rol oynaryan manifalc,türden daha 
çaıbukça gelişmişlereli ; sörnJÜııgeler büyüık tüketiciler 
haline gelmeye başladılar ; uzun süren kavgalar paha
sma çeşitli ulusLar, açı1malk.ta olan dünya pazarını pay
laştılar. Bu dönem, denizcilik ve sömürge tekelleri ile 
ilgili yasalarla başlar .. » . 

«ManiıfalktÜl\ ulusal pazar rüzerinde koruyucu vergi
lerle, sömürge pazarın ıda tekel imtiyazlarıyla ve dışarda 
da olabildiğince çok falklılaşan gümriliderle sürekli ola
ralk korunrnuştu.» (8) 

«Ameri!ka'nın keşfi, Üım~t Burnu'nun dolaşılması, 
ortaya çıkmakta olan burjuvazi için yeni alanlar açtı. 

(6) Marks- Engels/Seçme YapıUar 1, s. 68, 69, 70. ' 
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Doğu Hindistan ve Çin pazarları, Amerika'nın somur

geleştirilmesi, sömürıgelerle ·ticaret,- değişim araçların

daki ve genel olaralk metalaxdaki artış, ticarete, gemici

liğe, sanayie o günedek görülmemiş hir atılım, ve böy

leli:kle, çOküş halindeki foodal toplumun devrimci öge

sine hızlı bir gelişim getirdi.» (9) 

«Kölelik sömürgeciliğe değer ıkazandırdı; sornur
geler de dünya ticaretini yaraHılar; ·dünya ticareti büyüık 

malkinalı sanayiin zorunlu koşuludur, demek ki zenci 

alışverişi başlamadan önce, sömürgeler, Eski dünyaya 
anealk ibir kaç ürün arzediyorlar ve yeryüzünde hiÇbir 

göıünür değiş~klik yara1mıyorlardı. » (10) 

«Aıınerilka 'da altın ve gümüşün bulunması, yerli 

halkın köikünün kazınması, köleleştirilmesi ve maıden
lere gömülmesi, Doğu Hind adalarının ele geçirilmeye 
ve yağmalanımaya başlanması, Afrilka 'nın kara- deri ti

caretinin av alanı haline getirilmesi, 'kapitalist üretim 
çağının pemibe renkli şafak işaretleri~i. Bu pastoral 
gelişmeler, Hkel biriıkimin ibelli başlı aıdımlarıydı. Bunu, 
savaş - alanı bütün yer yuvarlağı olan, Avrupalı ulusların 

ticaret savaşı izler. » (H) 

(9) yaıgk. s. 133. 
(10) ya~k. s. 632 
(ll) Marks - Engels/Seçme Yapıtlar 2 s . 159, 162. 

«Sömürge sistemi, ticaret ve deniz ulaşımını bir 

limonluk giJbi !besleyip olgunlaştırıdı. Luther'in 'tekelci 

şirketleri', sermaye birikimi için güçlü araçlardı. Sö

mürgeler, tomurcuklanan manifaıktürler için pazar ve 

pazar üzerindeki tekel aracılığıyla artan bir birikim 
sağladı. Avrupa dışın:da düpedüz talan, köleleştirme ve 
katiliilk yoluyla ele geçirilen servet, anayuı:ıda taşınarak 

sermayeye çevriLdi.» (12) 

«Bugün sanayi üstıünlüğü (1860 vd. -R), ticari üs

tünlülk anlamını taşıybr. Oyıs'lto gerçelk manifakiür döne
minde, sınai üsıuünlüğü sağlayan, ticari üstünlüktür. 
Sömüı:ıge sisteminin o dönemde oynadığı üs1ıÜn roLün 

nedeni işte ıbudur. A'Vrupa'nın ihtiyar tanrıları ile dir

sek dirseğe kürsüde vaaz edeı1ken, ıbir salbalı aniden sil
le tokat onları aşağı yuvadayan «acaip tanrı», işte bu 

sis temdi. Artı - değer yapını insanlığın tek ve biridk 
amacı ilan etmişti 

Köiklerini daha ortaçağlarda Cenova ve Venedik'te 

bulduğumuz rkaımu kr~disi, yeni devlet borçları siste
mi, manifaikitür dönemi sırasında, genellikle bütün Av
rupayı sardı. Deniz ticareti ve ticaret savaşları ile bir
likte ·sömürge sistemi, ibunun için itici bir güç hizmetini 

gördü. Böylece ilik defa H~llan:da'da kOk saLdı.» (13) 

(12) Yagk. s. 162, 163. 
(13) Yagk. s. 166. 
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«Sömürge sistemi, kamu borçları, ağır verıgiler, hi
maye, ticari savaşlar vib., gerçe!k :manifaktür doneminin 
bu çocu!kları, modern sanayiin çocukluk çağı boyunca 
dev giıbi büyüdüler . . Masum insanların uğradıikiarı bü
yülk ıkatliam, ibu . sanayıiin doğuşunun halberciısiyıdi.» (14) 

«Kapitali·st üretimin manifalktıür donemi boyunca 
gelişmesiyle birlikte, Avrupa kamuoyu, uıtanç ve vicdan 
denen şeyin son kalıntılarını da yitiıımi~ti. Uluslar ka
pitalist biriıkiım aracı olara:k ·kendilerine hizmet eden 
her türlü utancı sinsi bir tebessümle övüyorlardı.» (15) 

«Gerçekten de, Avrupa'da ücretli işçilerin örtülü 
köleliği, yeni dünyada kendisine taban olaralk, katıksız 

ve diilpedıüz bir kölelik düzeninin bulurmıasını gerekti
riyordu.» 

«Eğer para ... «dünyaya !bir yanağında doğuştan kan 
lekesiyle geliyıorsa», sermaye tepeden tırnağa her _gözene
ğinden 'kan ve pislik damlayarak geliyor.» (16) 

Marks-Engels'in kronolojilk olaraık sömürge . siste
mi üstüne ıSöyledi'kleri kalın çi7ıgileri ile bunlardır. Tah
lilleri yüzlerce çoğaltımak da mümkün. Ama bu talhlil
leı:ıi .kapitalizmin evrimleşmesi ile ilgili genel tahliller-

(14) Yagk. s. 168. 
(15) Yagk. s . 169. 
(16) Yagk. s . 170. 
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den soyuıtlamak mümkün değil. Maı1ks'ın sömürgecililk
le ·ilgili görüşlerinin özeti BİYOGRAFİ'de (17) şöyle 
özetlerriyor: «Marks, sönııüı:ıgeleııdeki sönıürti şekilleri

nin ve usullerinin lkapi:tal~imin evrimiyle Iberalher geliş
tiğini gösteııdi. İllk aşamasında, Markıs'ın sonradan iUkel 
birilkim aşaması diye aıdlandıracağı aşamaıd~, mahalli 
nüfus açıkça ve doyma!k bilmez bir iştaha ile soyul
muşt_u. Avrupa'daki sanayi ihtilalinden bu yana ise, 
yükselen burjuvazinin taze güçleri -sanayiciler ve ma
nifaıktüroüler- sömürıge · artıklarından pay kapmaya ba
kıyorlardı. Sömıürgelerin sanayi malları için :kar geti
ren pazarlara ve ucuz lham maıdde kaynaklarına dönüş-
. türülmesinin .ko1onyal sömürünün başlıca şeıkli haline 
gelmesinin başlıca nedeni de buydu. Sömüııgeler, kapi
talist ülkelerin ıtanın ve hammadde eklentilerine dönü
şüyorlaııdı. Ekonomileri butün olaralk metropolitan ül
kı.:lerin çııkarlarma bağlıydı, gelişmeleri tek yanlı ve çar- · 
pı.! : tı ve tabii kaynakları yağrrialanıyoııdu.» 

«Marks, sömürgecilerin amaçlarına erişmek ı•.;:n 

kullandıkları metodları gösterdi: böl ve yönet, feoda: 
parçalanma, mahalli yöneticiler arasında düşmanlıık. 

bstlara ve diniere dayanan bölünmeler, tereddütsüzce 

(17) Biyografi : Karl Marks s. 720 (Öncü Y., 1. bas. Nisan 197G İs
tanbul). 
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kenclilkendilerine ihanet edebilen feodal aristokra.;;ınin 
üyelerine rüşvet yedirilmesi vb.» 

Sömürgeciler «çarıplfk !lrolonıyal şekilde de olsa, ka
pitalist ekonominin Hk başlangıçlarının gelişmesine im
kan sağlayaralk faıikınıda olmaıkısızın anrti - kolonyalist 
güçlerin : milli burjuvazinin ve marlıalli proletaryanın 
büyümesinin önşartlarını hazırlaıdıiklarına işaret etti. On
lar böyle yapmakla kendi egemeniiıklerinin temellerini de 
ydk ediyorlardı.» 

« Sömürıge meselesi üzerinıdeki markal el erin çoğunda 
ana f.ilkir, doğuda ki milli kurtuluş har~ketleriyle Batı'
daiki proletarya ihtilalinin önşartlarının olgunlaşması a
rasındaki derin içsel bağlılıiktı.:ı. 

«Marks'ın ezilen haDkların kurtuluş hareketlerinin 
ve proletaryanın kapitalizme karşı mücadelesinin birbi
~ine bağlı ve bağımlı oLdukları · ya:ııgısı milli - sörn.ıi.irge 

meselesi halkkındaki ihtilalci teorinin gelişmesinde . bi
rinci dereceden önem taşıyoııdu. Lenin, Mar:~s'ın vardı
ğı bu sonuou, sömürgelerdeki milli kurtuluş iıhrtilalinin, 
ihtilalci anti - emperyaliıst sürecin önemli bir bileşeni ol
duğu yolundak kendi öğreti'Sini formüle ederıken kullan
dı.» (18). 

(18) Bak., Yaıgk. «Kıapitalist DeVletlerin SöınUrgecilıik Siyasetinin Teş

hiri» ss . 325 . 331. 

Empeı:ıyalizm.in Sömü~ge Siyasetini Lenin Nasıl De
ğerlenıdiııdi. Ştındi !bunu görelim. 

2 - Emperyalizm Döneminde Sömürge Olgusunu 
Lenin Nasıl Değerlendirdi 

«Sömüııgeler ve Avrupa hallk.laq -en azından bun-_ 
ların çoğunlu~ - ara:s)Ilda es!kiden ekonomik bir ayrım 
vaııdı: sömürıgeler \kapitalist üretime değil, meta değiışi
mine katılıyıorlaııdı. Emperyalizm bunu değiştirdi. Baş
ka şeylerin yanısıra, sermaye Ihracı emperyalizmin ka
ralkteristiğidir. Kapitalrst ıüretirtı, daha da artan ibir hız
la, sömürgelere . yerleştirilme!ktedir.._ Onlar, Avrupa mali 
sermayesine bağımlılıktan tkuntulamazlar. » 

«Sömü11gelerin ise, kendi sermayeleri, ya da sözünü 
e1ımeye değer sermayeleri yoktur ve mali sermaye altında, 
hiçbir sömürge politik iltaat dışında, hiçbir şey dde ede
mezı~(19). 

« Seribesi re!kaıbetin tam oları:tk hükıüm sürdüğü eski 
kapi1alizmin ayıncı niıteliği, emtia ihracıydı. Tekellerin 
hüik\üm süııdüğü tbugünkıü ikapiıtalizımin aryırıcı niteliği ise, 
sermaye ihııacııdır» (20). 

(19) V. İ. LeriinfUlusal Politika ve Proleterya Enternasyonalizmi 
s. 146. 147 6-'agb) 

(20) V. İ. Lenin Empeeyali:mn Kapitalizmin En Y:üksek Aşaması s. 77 
(Sol.Y. 2. bas. 1!174, Ankara) 
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«Geri ıkalmış ülıkelerde kar her zaman yüksektir; 
çünkü buralarda sermaye 'kıt topra'k fiyatı nispeten dü
şük, ücretler az, hammadde ucuzdur. Sermaye ihracı o
lanağı, bir kısım geri kalmış ülkelerin ötedenberi dünya 
kapitaliıst çıarkına lkapılmış olmasından ileri gelmeıkte
dir.» (21) 

«Kapitalizm gehştikçe, ham maclıde eksilkliği de ıken

disini olkadar duyuıırnaıktaıdır; . reıkaıbetin şartları o kadar 
sertleşmetkıte, büıtün yeryüZlÜnde hammadlde •kaynakları 

arama çabaları o kadar alevlenmdkte, sömürgelere sahip 
olma mücadelesi o kadar amansız olmakıta:dır» (22). 

<<Sömürge poliıtilkası da, emperyaliımn de, kapitaliz
min çağda:ş döneminden, hatta ikapitali~mden önce mev
cutıtu. KöleBk üzerine kurulu Roma, bir sömüiige politi
kası izliyor ve emperyalizmi uyguluyo:rıdu. Aıma, iktisaıdi 
ve ·toplU!msal biçiımler arasındaiki farkı görmezden gele
rek ya da ar.ka planlara iterek, emperyalizmin <<genel 
düzeni» üstüne fikir yürütmelk, tıpkı, «Büyülk Roma» ile 
<< Büyülk Briıtanya» arasında kıyaslamalara girmek gibi bir 
takım boş palavralara ve bayağılıklara düşürür kişiyi. 
Qünlkü kapiıtalizmin eski evrelerinddki sömürge poli:tika
sı bile, mali sermayenin sömürge politiikasından temel 

(21) Yagk. s. is. 
(22) Yagk. s. 103. 
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ayrıirklar göstermelktedir. Bu günlkü kapitalizmin (1916, 
R) temel özelliği, en büyük müteşebbislerle !kurulmuş te
kel biriilklerinin egemenliğinde toplanmaktadır» (23). 

«İllk defa için, dıünyq paylaşılmış bulunmalktadır, öy
le ki topraklar, ileı:ıde ancak yeniden paylaşıma konusu 
olıalbilir, yani efendisi bulunmayan toprağa bir <<efendi» 
nin .sahip olması yerine, toprak bir <<sa'hip »ten diğerine 
geçebilir. » · 

<< Yani, dünya sömürge politikasının sıkısıkıya '·kapi
talisıt gelişmenin en yen( aşamasına', mali sermaye aşa
masına bağlı olduğu özel bir dönem içinde bulunmaikta
yız.» 

<<Her ·şeyden önce praıtik itki soru beliriyor burda : 
sömürge politilkasının yıoğunlu•k kazanması ve sömürge
ler için yapılan savaşın iıyice ağırhk kazanması tam ma
li sermaye dönemine mi rastlamalkta!dır?» (24) 

<<İngiltere için sömüı:ıge fetihlerinin arttığı dönem 
1860- 1880 arasına raslar; 19. yüzyılın son yirmi yılı i
çinde bu artışın daha da hızlandığını görüyoruz. Fransa 
ve Almanya içinse genişleme daha çdk, bu yirımi yıl için
de olmuştur. Yulkarıda tekel öncesi .kapitalizmin, ser
best rekaıbeıtin egemen olduğu kapitalizmin gelişme sını-

(23) Yagk s. 102, 103. 
(24) Yagk. s. 96. 
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rını 1860- 1880 yıllan arasında doldurıduğunu görmüş

t.iilk; şimdi ise sömürge fetihleri konusundaiki müıthiş 
'yüıkseliş'in tambir dönemden sonra oLduğunu, dünyanın 
paylaşılması amacıyla yürütıi.ilen mücadelenin gitgide 
daha seı:ıt hale geldiğini görüyoruz. Yani kap·rtalizmin te
kelci dönemine, mali sermaye dönemine geçişi ile dün
yanın paylaşılmaısı için yürütülen mücadelenin ağırlığı, 

birbirine bağlı şeylerdir.» (25). 

<< 1876'dan sonra sömürge edinme olayı, dev ölÇüler 
içinde yayılı:yor: 40 milyon kilQmetre ıkareden, 65 mil
yon kilometrdkareye, yani bir buçuk katına yıülkıseliyor. 
Aradaki ar.tış, 25 milyıon kilometre kare olup, anavatan
ların yürolçürnü toplamının (16,5 milyon) birbuçuk ka
tl!dır. Üç büyü!k gücün 1876'ıda hiç sömürgesi yOktu /ABD 
- Almanya - Japonya/; bir -dö.rıdüncüsünün, Fransa'nın 

sömürgesi ise yok ıdenecdk kadar azdı. 1914'de bu dö:rıt 
devlet 14,1 milyon kilometre ıkarelik bir sömüııgeye sa
hipti ... )) (26) 

<<Büyi.llk devletlerin (İngiltere, Rusya, Fransa, Al
manya, Amerilka, Japon ya) yanına küçüık devletlerin 
(Belçika, Hollanda vıb.) hafif birer yaygınirk gösteren sö
mürgelerini de koydulk. ·Bu sömürgeler, denebilirse, 

(25) Yagk. s. CJl. 

26) Yagk. i. 100,101. 

müı:n!ki.in ve muhtemel bir 'yeniden paylaşma' olayını 
bekleyen topraklaı:ıdır. SözJimnusu küçüık devletlerin ço

ğu, kendi · sömüı:ıgelerini, ganimeti paylaşmak için bir a
raya gelip anlaşamayan büyük güçlerin çı:kar çatışmaları 
ve sür·tüşmelerinden ötürü, muhafaza edebilmektedir. 
Yarı - sömüı:ıge niteliğindeiki devletlere gelince (İran, Çin, 
Türkiye .. ), ibunlar, .doğada ve .toplumda rastlanan geçici 
şekillerin örneğini rteşikil ederler. Mali sermaye, eılmno
milk ve uluslararası ilişlkileı:ıde o kadar önemli ve büyük 
güçtür ıki, politi1k anlamda tam bağımsızlığa sahip dev
letlere bile ooyun eğdirebilir; zaten eğdirmektea~r de. 
Az ilerde bunun- örneklerini göreceğiz. Ama, şüphe yok 
ki, mali sermayeye en lbüyüik 'rahatlığı', en büyıük üstün
lükle:ı;i sağlayan şey, o !boyun eğıniş bulunan halklarm ve 
ü]kelerin, siyasi bağımsızlıklarını da yitirme!kte olması
dır. Yarı - •sömürge ütkeler, bu yönden 'yarı yoLda' olan 
tip~k örne!kleııdir. Dünyanın geri kalan kısmının tamamen 
paylaşılr~uş bulunduğu bir ça~da, özelliıkle mali sermaye 
çağmda, bu yarı bağımlı üllkeleri ele geçirmek için yapı
lan mücadelenin ·se.rıtleşeceği anlaşılıyor.» {27) 

«Mali ısermaye, d':illdkatini sadece şimdiye katdar bili
nen ham madde kaynaklanna çevirmiş değildir; muhte
mel ·kaync&larla da ilgilenir. Çünkü günümüzde, te'knik 
dev adımlarla ilerleme!ktooir; bu gün elverişsiz bir du-

(27) Yagk. s . 101, 102. 
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rumda olan bir toprak, yarın yeni bir buluş sayesinde 
birden değer kazanalbilin (28) 

«Mali ser-mayenin elronomik alanını, hatta bütün ala
nını genişletmelk. yolunda gösterdiği kaçınılmaz eğilim, 
bunıdan doğmaıktaıdır. Aynı şeJkil'de, trıöstler, sa!hip olduk
ları şeylerin iiki ya da üç katını hesaplayarak varlıkları
nı sermayeye çevirirler; bunu- yaparken bugüı-ılkü karla
rı değil, gelecekteki 'muhtemel' 'karları; tekelin ilerdeıki 
sonuçlarını hesaıba kaıtarlar; aynı şekilde, mali sermaye, 
genellikle, muihtemel ılıarn maıdde tkaynaikları umuduyla, 
henüz paylaşılmamış dünya iköşelerinin, ya da paylaşıl
mış olup da yeniden paylaışılması sözJkonusu olan top
raikların rbölüşülmesi -için yapılan çetin mücadelede, ge
rMe kalmalktan- koıikaralk, nasıl olursa olsun, nerede o
lursa olsun, hangi araçlarla olursa olsun bütün mümkün 
topraikiara el koyınıaik eğilimindedirler. » (29) 

Lenin emperyalizm teorisinde, kapitali~min evri
mi içinde sömürgeciliğin yerini 'kısaca böyle koyuyor. 
K:onumuzu ayıdınlaıtması bakımindan, Lenin'in emperya
lizm döneminden söz ederiken vurguladığı ·Arjantin ve 
Portekiz örneJkleri ise, Lenin tarafından 1916'larda şöyle 
değerlendirilmiştir : - · 

(28) Yagık. s. 104. 
(29) Ya~k . s. 104, 105. 
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«Kapitalist emperyalizm çağının somurge politiıka
sından sözederken, şu noktaya özell-ilkle işaret etmek ye
rinde olacaktır ki, mali ısermaye ve büyük kuvvetlerin 
dünyanın ekonomilk ve politi!k yönden paylaşılması ola
rak özetleyebileceğiımiz dış politilkası, çeşitli devletler 
için geçici bağımlılık biçimlerini yaratmaktadır. Bu ça
ğın özelliikleri, başlıca ülkelerin - sömürge sahiıbi ve sö
mürge olaralk iıki ana grup halinde taplanması değildir. 
Bağımlı ülkelerin ba~a biçimleri de vardır; görunrüşıte 
poliük bağımsızlıklarına sahipmiş gibi olan, ama, ger
çelk!te, mali ·ve diplomatik b'ir bağımlılığın ağı içine düş
müş ülikelerdir bunlar. Bu biçimlerden birine, yarı - sö
mürgelere, biraz önce ·değinmişti!k. Bir başka biçimin 
örneğini, bize, örneğin, Arjantin sunma!ktadır.» 

«Schulze- Gaevernitz, İngiliz emperyalizmi üstline 
yazdığı ıkitalbında şöyle diyor: 'Güney Ameriika ülkeleri, 
özelliıkle Arjantin, mali yönden Londra'ya o •kadar bağlı
dır ki, bu ürkenin, neredeyse İngiltere'nin ticari bir sö
mürgesi olduğunu söyleyebiliriz.'» 

<<Schilder, Buenos - Aires'teki Avusturya - Macaris
tan konsoJosunun verdiği bi]giye dayanaraık, Arjantin'e 
yatırılmı-ş İngiliz sermayesinin, 1909 'ıd.a, 8 milyar 750 mil
yon frank olduğunu hesaplamıştı. Bunun ise İngjliz mali 
sermayesine (ve onun •sadık dostu diplomasiye) Arjantin 
burjuvazi·siyle ve bu üllkenin bütün Iktisadi ' ve siyasi ha-
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yatını yöneten ortamla, ~e sağlam bir ilişki ortamı ha
zırladığı aç ılktır. » 

«Por.teıkiz, siyasi bağımsızlığının yanında, mali ve 
· diplomatik lbağımlılığın biraz favklı bir örneğini vermek

tedir. Bağımsız ve egemen ıbir devlettir Portekiz. Ama, 
aslında, ikiyıüzyıJdır, İspanya Veraset Savaşı'ndan (1701-
1714) bu yana İngiliz himayesi a1t1TI'dadır. İngiltere, ha
sımları olan Fransa ve İ'spanya'ya karşı mücadelesinde, 
kendi durumunu 'kıuvvetlendirmek için, Portekiz'i ve 
sahip ol!duğu sömürgeleri savunmuştur. Buna karşılıık, 
ticari avantajlar, Portekiz'e ve Portekiz sömürgelerine 
emtia ve özellikle serımaye ihracı konusunda imtiyazlar, 
Porıtekiz limanlarmdan ve adalarından, telgraf ş~be'ke
sinden yararlanma ha'kları vb. el'de etmiştir. Böylesi iliş
kilere, büyüik devletlerle iküçüık devletler arasında her 
zaman rastlanmıştır. Ama, !kapitalist emperyalizm ~döne
minde bunların, genel bir sistem haline geldiği, 'dünya
nın paylaşılmasını' örgütleyen ilişkiler bütününün ta
mamlayıcı ıbir parçası olduğu görülüyor. Dünya mali 
sermaye işlemleri zincirinin halkalarını meydana getiri
yor» (30) 

Lenin'in, · genel tanımı şudur: «Emperyalizm, tekelle
rin ve mali sermayenin egemenliğinin kurulduğu; serma-

(30) Yagk. s. 106, 107. 

ye ihraemın birinci planda önem kazandığı; dünyanın 
uluslararası tröstler araısın!da paylaşılmaısının başlamış 
olduğu ve dünyada'ki bütün topraikların en büyıü.:k kapi
talİst ülkeler arasınıda hölüŞülmesinin tamamlanmış bu
lunduğu bir gelişme evresine ulaşmış kapitalizmdir» (31) 

Tekelci .kapitalizmin başlıca döiit belirti:sin!den, ko
numuzla ilgili döroüncü şik Emperyalizm'de şöyle for
müle edilmiştir: « .. tekeller, sömür.geciliık siyasetinden 
doğmuştur. Mali sermaye, sömürge siyasetin~n bir sürü 
eslki gücüne, ham rmadıde kaynakları, serniaye ihracı için, 

· 'nüfuz bölgeleri' için -yani karlı işlemler, imtiyazlar, 
' tekel karı, sağlayan bölgeler-, nihayet, genellilkle, ik

tisadi önem taşıyan torpra:klar için mücadele esasını da · 
ekleme&tedir. Avrupa'lı güçlerin sömüııgeleri 1876'da ol
duğu gibi, Afdka kıtasının onda birini geçm~diği sıralar
da, sömürge ısİyaseti de tekekiliğin dışmda ve 'bir çeşit 
'illk işgal' halkkının .çevresin!de gelişebiliyordu. Ancak, 
1900 yıllarında, Mrilka'nın onda ddkuzu ele geçirildiği ve 
dünyanın paylaşılması gerçekleştiği zaman, ister istemez, 
bir sömürge tekeli çağı açılmış, bunun sonucu olarak da, 
dünyanın bölüşülmesi ve tekrar bölüşülmesi yolunıda son 
derece şididetli bir mücadele.başlamıştı.» (32) 

(31) Yagk. ~· lll. 
(32) Yagk. s. 155, 156. 
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Bu belirlemeler «eleştiri» ciler tarafından köııdüğü
mü haline getirilmek istenen sorunların tartışılmasında 
son derece önerrili belirlemelerdir. Çıkaracağrmız sonuç
larla beraber tekrar ıburaya dönmek üzere, Kürdistan'ın 
sömüııgeleŞmesini iı'deleyelim. 

3 - Kısa Bir Değerlendirme 

«Eleştiri»ciler genel olaraik emperyalizm dönemin
de, emperyalizme bağıımlı bir devletin, sömürıgeci-olama
yacağını, Portekiz'in bir isüsna olduğunu beliııtiyo:dar, 
Kürdistan'ın konumu ise, emperyalizmden soyutlanarak, 
İran, Iralk ve Suriye devletlerinin tasarruflarını da genel 
olarak bir yana iteleyerek, Türk devletinin işgal ve ilihalk 
siyaseti ile sınırları1dı:nyıorlar. Kürt ulusunun bağ~mlı bir 
ulus, ezilen bir ulus olduğunu ifade ediyıorlar -ki esas 
olarak dbğrudur bu-, «Sömürgeci olan emperyalizmdir. 
Türk burjuvazisini sörnürgeci olarak tammlamaık ola
maz», diğer devletlerden ise arada söz edilerek sorun, e
mekçiler için açık, yalın, anlaşılaıbilir olmaktan çıkarılı
yor, aka·demik düzeyde teodk varsayımlada varılan so
nuçlar çerçevesine, Kü:r'diJstan'ın statüsü yerleştirilmeik 
isteniyor. Bu bağlamda, «eleştirici»ler, sorunu «maddi 
hayatın çelişkileriyle, toplumsal üretici güçler ve üretim 
ilişikileri arasındaiki çatışmayla» ~çıJklamıyorlaı:, tam ter-
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sine, bu çatışmanın siyasi, hukuki, v.b. biçimlerini yo
rumluyorlar (şoven devlet; i1hak, işgal ve benzeri kav
ramlar). 

Sorunu maddi hayatın çelişmeleri ile açliklama adı 
altmda yapılan şey i~se koyu bir dogmartizmle, enbere öğ
renilmiş formüllerin alhmakça tekrarlanması düzeyinde 
çalkılıp kalıyıor. «Sömürıgeci olan emperyalizmdir, Türk 
burjuvazisi sömürgeci olamaz, Küı:ıdi:stan'ın ilıhak ve iş
gali Tü:rüc burjuvazisinin kendi sorunlarını çözmemiŞtir .. » 
vb. gibi. 

İkinci olarak, sorunu tarihsel sınırları içinde ele al
manın zorunluluğundan söz eidihyor, falkat, Kürdistan'ın 
ıkonumu, tamamen, ısömürıge mi·syonerleri ve ücretli ta
rih yazıcılarının bilgilerinin evrilip - çevrilerek yo,rumlan
masınidan bir adım öte adrm atımadan, ıbir kaos halinide 
teıkrarlanılıp duruluyor. Örneğin Kasrı Şirin anıtlaşması 
ile Kürdista,n ikiye bölünmıüŞtür, Kür:t feodalleri ile Os- _ 
ınanlılar arasında ça'tl!şmalar olmuştur, Türkiye Cumhu
riyet~ kurulmuştur, 1925 Şeyh Sa~d, 1927-31 Ağrı, 1937-
38 Dersim olayları vardır. ıvesaire, vesaire .. Kürdi,stan'ıda 
ve genel olarak Osmanlı - İran imparatorluıkları üzerinde
iki ~kapitalist sömiingeciliğin, daıha sonra emperyalizmin 
son derece belirleyici siyasetinden söz eden ydkıtur. Bü
tün hücrelerine girilen Osmanlı imparatorluğU niçin sö
mürgeleşıtirilememiştir? Ermenistan'ın imfhası hangi si-
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yasetin sonucudur ve Kürdistan'la olan ilişkileri, bağlan
tıları nele:rıdir? Anti - emperyalist olaralk tanımlanan 
Türik - Yunan saıvaşı hangi siyasetin sonucuıdur, siyasi 
sonuçları nelerdir ve bu sonuçların Kürdistan'-la 'bağlan
tıları neler olmuştur? Lozan'da kimler hesaplaşmıştır, 
Lozan'ın belirleyici ıkaralkteristiği emperyalist bir payla
şım mıdır? Kürdistan'ın TC sınırları içinde kalan parça
sı, Ankara hüıkümetinin kara kaşı kara gözü haıtırına mı 
bağışlanmıştır? 1921-38 dönemindeki Türkiye şartların
da süren kanlı jenositler, iııtica giıbi, milli basikıya karşı 
koyma gibi siyasal b içimlerle aç:ılklanaıbilir mi - Maddi 
hayatın çeHşıkileri nelerdir? Irak ve İran sınırları içinde 
neler olmaktadır? Emperyalizımin fonlksiyonları neler
dir? Sürecin başında TC, sürecin çeşitli evrelerinde ise 
diğer devletler emperyalizm karşı'sında görece özerk ta
sarruflada Küııdistan'rda neler yapmışlardır? vıb. vb. gi
bi olalbi1diğince çoğaltılabilecek sorulara cevap bulmak 
mümkün değildir? Bunun yanında, sömürge statüsün'Ü 
savunanların ydkısulluık ve sefalet edebiyatı yaptıkları 
iddiaları ile, bütün bir süreç boyurica Tünk solunun ka
rakteristiği olan "teslimiyet siyaseti, içinde, Küi1distan'
daıki ilerici, demdkraıt ve sosyalist ögeler ve alkımiann bir 
bütün halinde burjuıva milliyetçi·si ol·dıukları suçlamaları 
da hovardaca kullanılmaktadır. 

Rızgari' de defalarca Türk sdlunun bu müda'haleleri
ne işaret etıtiık. Kür·t hal&ının mücadelesinde kendini da-

yatan · sorunların olabildiğince kapsamlı ve ciddi olduğu
nu, anealk Türık solu ile beralber Kürdistan'da boyveren 
heı1boydan realksiyoner grupların ve oportünist siyaset
lerin bu · eylemde yaraıttı:kları olumsuz yönlere, patavat
sızllklara diklkaıt çektiık. ~sa, süreç tam tersi bir yön
de gelişti. Devrimci potansiyellerin an1i - sömüııgeci ve 
anti - feddal ibir düzeyde toplumsal muhalefete dönüşme 
nok:rtalarına yülkseldiği, anti - emperyalist, anti - faşist ve 
esas olaralk da anti - kapitalist muhalefetiı;ı biçimlenme
ye !başladığı bir evrede, Tü:rık solu, bütün takım taklava
tıyla, anti - sömüııgeci siyaısal güçlere karşı her cephe
den tecavıüz harekatı başlatıtı. ·Bütün bunlar yaldızlı laflar 
aLtmda her grulbı:n lkendi siyasi çıikarı ve ideolıojik he
gemonyası adına yapıldı. Yapılıyor. Kürdiıstan'da bütün 
bir tarih boyunca _devam edegelen ulusal tecr.ite karşı, 
ezen ulus hakim sınıflarının ezilen ulus üzerinde yarat
tığı feci taıhrilbatlara, düşmaniLk duygularına karşı, Kürt 
emekçilerine taşınan enternasyonalist bilinç ve bir çolk 
alanda ha'llklar arasmda'ki ·güvensizliŞin ıkırılaraık, dev
rimci dayamşmanın temellerinin atılıdığı, bu temelierin 
üzerinde prıoleter devrimci önderliğin hegemonyasının 
inşa edi1meye çalışıMığı bir evrede, Tüı:ik solu telaş için
de, dehşetli bir sosyal - şoveniZ1mle saldırıya geçti. Aman 
efendim, ha]klarıımız bo1ünüyor, aman efendim Küı:ıt bur
juva milliyetçileri gemi azıya aldılar, aman efendim or
tak örgüt (!) Vb. şamaıtaları ile, maddi hayatın, somuıt 

47 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



sosyal ve siyasal pratiğin gerçeklerini bir kenara iteleye

rek, dogmaların çerçeveS'i içinden Kıürdistan'a bir göz 

atmaya, Kürdistan'ı bu dogmalara yerleştirmeye gayret 

ettiler. 

Hiç kuşkumuz yoktur : Türk solunun içinde yuvar

Ianan ve her alanda ,ağır ıtahribatlar yapan, 'kimi zaman 

egemen .duruma gelen sosyal . şovenizm, Türk ıSolunun 

içindeki proleter devriınciler tarafından kesinlikle ·yeni

lecek ve hakettikleri yere atılacaklardır. Ve gene hiç 

kuşkumuz yoktur : proletaryanın ideolojisi ille teçhizat

lanan Kürt halkının anti . sömürgeci ulusal demokratik 

mücadelesi, ezen uluslar emekçileri ile ittifakı hayata 

geçireceklerdir. 

Her ulustan proleterlerin, tek bir merkezi örıgıü:t için

de birliğinin biricik yolu da, yaşadığımız günlerin tek 

devrimci siyaıseti olaralk budur. 

4 - Kısa Bir Ders 

Eısas olarak çağdaş Kürdistan tarihi, diğer bir de

yimle Küııdistan'ın s~mürıgeleştirilmesi, 19. yıüzyl!lın baş

larından itti:baren şcldllenmeye başlar. Süreç daha gerHe

re ıgötüııüleibi1eceği gilbi, yalkın geçmişin içinde de arana-
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bilir. Ancaık, kapitalist - sömürgeci İngiltere'nin, Kürdis

tan'a sızdığı 1806 'başlangıç noktası olaraik alınabilir. Do

ğu Hint Şinketi'nin bir şulbesinin Bağdat'ta açıldığı 1806'

lardan bu yana İngiliz sömürgeciliği böLgede belirleyici 

fon'ksiyonlara sahip olmuştur. Öte yandan, Çaıılı'k Rus

yası'nın gel}.el olaırak Osmanh İmparattorluğu ve özel ola

ralk . da Ermenistan - İran - Kürdistan üzerindeıki hege

monya girişimleri 19. y;iiZıyılın, Kür.diıstan tariihinde önem

li ibir dönüşün:ı odağı olmasını yaratan etıkenlerdir. 

İngiLtere, Kürdisıtan'ı niçin sömllrgeleştiremedıi? Ö

nemli bir soru bu. Bir diğer ifade ile, Kürdistan'ın çağ

daş talihsizliği bu sorunun oevaibın:da dü~lenmekte- · 

dir. 

Sorunun şahıd.amarı, bütün bir yüzyıl boyunca de

vam eden ve Mondros Silallı Bıralkışma:sı ile noktalanan 

Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılmaısı hesaplarında 

durmalkitadır. 19. yüzyıl Çarhk Rusyası'nın, genel olarak 

Batı Avrupa :kaıpital~i, özel olarak da İngiltere He ça- · 

tışan vaı:ılığı, çatışmanm adağını Osmanlı İmparatorlU:

ğunun topraıkiarını · de geçirme hesaplarında yoğunlaş

mıŞ/tır. Bu hesaplaşma, çağdaş KürtHstan tarithinin belir

leyici dış dıinamilklerinden biri ve en öneniliısidir. Kürdis

tan tarihinde başlı!başına bir yeri olan 19. yüzyıl ancak 

bu genel durumun bir parçaısı olaralk anlaşılabilir. Sö

mürge misyonerleri ile ücre~li tarih yazıcılarının a'ktar· 
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dıkları roi,irt prensleri ile, Osmanlı ve İran devletleri a

ra:sın!da devamedegelen çatışmaların tekran düzeyinde 

ise anca'k, ampirik burjUJVa tarihçilerinin · krsır döngıüsü 

içinde, siyasal, hulku!ki biçimlenmeleııden, ideoLojilk for

rrıJülasyonlara varılalbilir. BaşhJbaşına bir çalışmayı ge

rektt:irecek bu sürecin belirleyici niteli/kllerini, «eleştiri» 

ciler için de güvenilir bir tanık olan Mar1kş, şöyle özet

liyor: «Doğu sorununu kısaca özetleyelim; geniş impara

torluğunun, sadece biır çılkış limanı ile sınırlandığını, ve 

o !imanın da yıılın yanısınıcia denizciliğe elverişli Oilma

yan, öteki yanısında da İngilizlerin saldırısına açılk bu

lunan bir denizde olmanın verdiği tartminsizlik ve sıkın

tıyla Çar, atalarının Alkdeni·z'e ç:ııkma tasarılarını ger

çekleştirmeye çarlışıytor; bu amaçla Çar, İs·tanbul, yani, 

kalp artılk çarpmaz Oiluncaya kadar sürmek üzere, Os

manlı İmparatorluğunun en uzaik organlarını biıibiri ar

dından, ana: .rgövdeden ayırma!lctadır. Çar,Tür1k hrüıkümeti

nin durumu sağlamlaştırmaısı gibi ya da Slavlar arasın

da özgürlüğe ·kavuşma belirtilerinin açığa ç:ılkması g~bi 

tehliıkeli geliLŞmelerle, Tilikiye haıkkındaiki tasarımlarının 

teJh!dit edildiğini göiidülkçe, dönemsel istilalarını yinele

mektedir .. ıBatılı devletlerin yürdksizliğine ve korkulanna 

g'Ürvenerek, Çar, Avrupa'ya karşı zorıbaılılk etmelkte, ilik a

ğızda istediğini elde etmeye daha sonra razı olmaik s'llTe

tiyle ikendini yüce ruhlu bir kişi gösterebilmek için, ilk 

baŞ'ta irsteklerini kalbil olduğu kadar aşınya götürmekte

dir. 

öte yandan tutarsız, koı1kalk, birbirrinden kuşkula: 

nan bartılı devletler, işe, önce Rusya'nın saldırılarından 

!korkarak Sultanı, Çar'a :karşı -direnmeye teşvikıle başlı

yorlar, sonra genel bir devrime yol verebilecek genel bir 

savaştan ık:orkarak, Sultanı boyun eğmeye zorlamakta ka

rar kılıyorlar. Bir Yunan imparatorluğu ya da bir Feıde

raı · Slav Cumhuriyetleri Devleıti kurmak suretiyle Osman

lı İmpara<torı1uğu'nu yeni bir yapıya sdkamayacak kadar 

güçsüz ve ür1kek olduıkiarı ·için, amaçladıkları tek şey 

.status quo .(var olan durum)'yu, yani Sultanın kendini 

çardan, slavların ·da kendilerini Sultandan kurtarmala

rını engelleyen bir çüırume durumunu koruyalbilme'kte

dir» (33) 

«Tıiir.kiye'de status quo'yu 'koru! Niçin? İçine dağıl

madan önce bir art leşi konmuş çıürük bir şeyi, o çıüruk

lü'k derecesiyle korumaya da çalışa'bHindiniz. Tünkiye çü

:riümeye devam ediyor, şimdiiki «güç dengesi» düzeni ve 

status quo'nun lrorunması süııürp gitıtilkçe, çüriirrneye de

vam edecek; çürümüş her maddenin çevresine ibiraz hid

rdkarıbon ve hoş kdkulu gazlar salması gibi, Türkiye'de 

llrongrelere, protıdkollere, ültimatomlara 'karşın, kendi 

payına düşen diplomatik ·güç1Ukleri ve uluslar arası kav

ga:ları yaratmaya dervam edecek.» (34) 

(33) Mıarlm- EngelsJI)o~ Sorunu (Türıkiye) s. 101, 102 (Sol Y. ı. bas. 

Ankara). 

(34) Yagk. s . 17, 18. 
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«- Ulu efendimizin güttüğü (Çar) siyasetin te
mel ilkesi, olaıbildiği sürece Doğuıda status quo'yu koru
maik olmuştur(*). - Aynen böyle. Çar, özel olarak Rus
ya'nın gözetimi altında, Tü:Dkiye devletinin çüruyüşünrü 
özenle korUilTiuştur.» (35) 

Demeik ki, çürüyen ve her an payiaşılmaya hazır o
lan Osmanlı İmparartıorluğu Çarlik Ruısyası ile Baıtı Av
rupa kapitaılizmiınin ·ç~kar hesaplam nedeni ile, paylaşımı 
beklemek üzere, mevcut SitatJüsü içinde korunmaya, di
ğer bir deyıimle çürümeye bıraıkılmıŞtır. StaUülkonun ko
mnması, Çarlık Rusyası'nın yararına işleyen bir çürü
medir. Batı Aıvn1ıpa kaıpitaılizmi, esas olarak bir tıoplum
sal devrimden ko:Dktuğu için, Rusya'ya boyun eğmekte, 
paylaşım için kenıdi şantlarının olgunlaşacağı bir ev.reyi 
beikleme'kıtedir. ilerde göreceğimiz üzere bu paylaşım, 
Çarlık otokrasisinin yı'kıldığı ve Sovyet iktidannın ku
mlduğu Birinci Eımperyaılist Paylaşım Saıvaşı sürecinde 
gündeme gelecekıtir. 

Baıtı ·Avrupa lkapirtalizminin, Çarlılk Rusyası ile Os-. 
manlı topra'klan üzerinde çatışan çıkarlarının maddi te
melleri neleııdir? Gene, olguyu Mat:ks - Engels'in tahlille
ri ile ortaya koyahım: «Hindistan'a doğrudan yolun bu-

(*) Osmanlı. Rus Savaşı ıİtıtifakından notlar. 

(35) ·Yagk. s. 88. 

so 

lunruşuna değin, İsıtanıbul geniş bir ticaret pazarıydı; Ger
çi şimdi Hint malları, İran, Tahran ve Türkiye üzerinden 
karayoluyla Avmpa'ıya urlaşıyor ama, gene de Tüırk liman
ları,Avrupa'yla ve İç - Asya'yla önemli ve gittikçe gelişen 
bir trafiği taşıyıor.» «Hazar Denizine ise, anealk Km-ade
niz aracılığıyla ulaşılalbiliyıor. 'Eü:rıkiye'nin Avrupa top
raklarının yamsıra, Avrupa'nın üçte ikisi, yani Almanya 
ile Polanya'nın ibir parçası, Macaristan'ın tümü ve Rus
ya'nın en veriırnli topraıkları, lbu nedenle, ürünlerinin dış 
sartımı ve değişimi i:çiın Karadeniz'·e baıkıyorlar. «Bundan 
başka Karaıdeniz'de yapılan bir başka önemli ticaret da
ha var. İstanbul ve özellikle Asya Türkiye'sinde Trabzon, 
Asya içlerine, Fırat ve Dicle vadisine, İran ve Türkistan'a 
yapılan kervan t icaretinin başlıca pazarıdırlar . » 

«Trabzon ticaretıi, Rusya ile İngiltere'nin çı/karılarını, 
İ ç - Asya'ıda bklkez daha çatışma durumuna getirdiği için, 
önemli bir siyasal hesap konusu haline geliyor.» «İngil
tere ile Rusya arasındaiki ticai-i savaş alanı, İndrüs'ten, 
Tralbzon'a kayımıştır. Eskiden İngiltere'nin Doğu İmpara
torluğu'nun sınırlarına ·kadar, !J.laşan Rus ticareti, şim
di, kendi gümrük kapılarının taım sınırmda savunma du
rumunda gerilemiştir . » «İngiltere ile Rusya, Doğu'da ha
sımdıda,r ve her zaman hasım olmaık zorundadı:rılar». (36) 
«İngiltere, hiç bir zaman, Ru:slarm, İstan!bul'u ele geçir-

(36) Yiıgk. s. 29, 30, 31. 
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mesine ız·ın veremez». (37) «Rusya'nın Türkiye'ye sahip 
. olmasına izin veriliııse ve gücü, böylece, hemen hemen 
yarıyarıya artarsa, Avrupa'nın, tüm geri kalan kesimin
de üstün duruma gelec~kıtir. Böyle bir gelişme, devrim 
davası için anlatılmaz bir felaıket olabilir. Türkiye'nin 
bağımsızlığının kıorunmaısı ya da Osmanılı İmparatorlu
ğunun ola,sı çözülüşü durumunda, Rusya'nın bu toprak
ları kendine kaıtma tasansının önlenmesi, en önemli so
rundur. Böyle bir durumda, devrimci demokrasi He, İn

giltere'nin çı!karları aynı doğrultudadır. Çarın İstanbufu 
başikentlerinden biri yapmaya ne devrimci ıdemokrasi ne 
de İngiltere izin vereibilir» (38) 

Bu penspektif içinde Kürdistan'ın durumunu tar
tışmada,n önce, Br:zıurum - Sivas kongrelerine geçen mad
delere ve İttihatçıların eylemlerine balbşımızı temellen
dirmdk üzere tekrar ustalara başvuralım: «Peki öyleyse 
Türkiye'de ticaret yapanlar !kim? 'Elbetlte Türkler değil. 
Onların, ticareti geliştirme yolu, kökensel göçebe yaşam
larını siürdürdükleri sıralarda, lkervanları soymalktan i
baretti; şimdi biraz daha u~garlaştıkları için, yaptıkları 
şey, her türlüsüniden keyfi ve \baSkıcı el koymadır. Tica
retin tümünü, büyük limanlara yerleşmiış olan Rumlar, 
Ermeniler, Slavlar ve Fren1kıler yürütüyor. Ve kuŞkusuz, 
bunu yapaıbilme durumunda oldtkiarı için, Türk beyle-

(37) Yagk. s. 47. 

(38) Yaıgk. s. 33, 34. 

riyle paşalarına teşekkür etmeleri gerekmez. Tü11klerin 
tümünü Avrupa'nın dışına çııkarın, ticaretin bundan za
rar göıımesi için hiçbir ne'den olmayacalktır.» «İdari ve 
askeri güç onların (Tüı:1klerin) ,tdkelinde olmasaydı, kısa 
süre içinide ortadan silinirleıxli. Ama, bu tekel, gelecek 
için olana!kıs:ıZJdır ve Türikierin güoü, illedeme ~lunda en
geller koymanın dışında, güçsü:zılüğe dönüşmüşıtıür. Ger
çek şu ki çarelerine bakılmalıdır» (39). (1853) · 

Genel olaralk Osmanlı İmparatorluğu'nun, özel ola
rak da Kıündi'stan'ın sömüııgeleştirilememesinin maddi 
temelleri bunlardır. Osmanılı ne kadar statUkonun ko
runması düzeyinde ele alınmışsa, Kürdistan'da da mevcut 
statüikoya ters düşen her diıreniş,_ Osmanlı hegemonyası
nın sürmesi doğrultusunda dtnamitlenrrn~şıtir. Bu eylemin 
baş mimarı 19. yüzyılın başlarından itibaren İngiliz sö
mürgeciliğ1dir. Buna bağlı olan bir diğer sorun da Erme
ni milliyetçiliğinin saptınlması j,Je ilgilidir. Gerek Çarlık 
Rusyası ve Gerekıse Fransız ve İngiliz sömürgecileri, Er
meni miılliyetçiliğini, Kiürtler ve Çerkezlere :karşı imtiyaz 
düzeyinde tutma, Osmanlıdan bu konuda tavizler alma 
yönündedir. Ermenistan'ın gelişmiş bir şehir ekonomi
sine sahip olması ve dinselibağları da belirleyici faıktıör~ 
lerdir. Küııdista,n'ın topLumsal ve ekonomilk yapısı yanın
da, Hilafet kurumuna bağlıhkları, Osmanlı karşısında 

ba,ğımsız bir giüç oluşmasına engel teŞkil eden __: sönıür-

(39) Yagk. s. 40, 41. 
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geeilere teminat olamayan- bir dur.uımdur. Süreç, di
ğer nedenlere de bağlı dlara'k, Kürtlerin aleyhine işlemiş
tir. 

1878'ıde imzalanan Berlin Antiaşması'nın 61. mad
desi şöyledir: «Ba!bıali, Ermenilerin sakin olduğu vila
yetlerin haslbelmevlki mu!htaç olıdu'kları ısiahat ve tanzi
matı bila tehir icra ve KıÜrtler ile Çerkezlere karşı em
nu rabevlerini muıhafaza etmeyi taaihhüt eder ve bu bap
ta 1ttihaz edeceği tedalbiri sırası geldiikçe devletlere teb
liği edeceğinden düıveli müşarünileyhim dahi tedalbiri meş
kurenin icraısına nezaret edecekleııdir» (40). 

İngiltere'ye göre, namUJslu ha]k olaralk adlandırılan 
Ermenilerin, Kürt ve Çerkezlere karşı ·korurnnasımn te
melinde Ermenileri Çarlı!k Rusyasına 'karşı örgütleme 
hesapları yatmalktadı.r. Bu bağlamda, İngiltere'ye yerle
şen bazı Ermeni soyluları tarafınıdan sık sık Ermenis
tan"a mesajlar gönderildiğini, Eıımenileııin «Kuzeyin za
limine karşı 1kamnın son damlaısına kadar savaışmaları

nı» isteyen bildiriler dağıtıldığını vuııgulayalım (41). 

Osmanlı toprakları mümkün ve gerekli lbir paylaşım 
ıçın elde tutuluriken, paylaşımın gündemleşeceği ev
relerde,bölgede.kıi ikü<;ük · haLkların konumları, paylaşımı . 

( 40) Esat Uras; Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi s. 251 (1950 -

Ankara) 
(41) KDnu ile il:gili bir ıbelige için lbakuuz; Marlm-- Engels/DO~ So

runu s. 63, 64 (ıya~b) . 
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zorlaştırma yönünddki her gelişirnde kötiirümleştirilmiş
tir. Bölgedeki krüçiilk halkıların siyasal birliği mümkün 
olan her yoldan dinam~~lenırniştir. Böl ve yönet stratejisi 
ise bütünü ile gündemdedir. Bu bağlamda, Ermeni milli
yetçiliği, uZun bir süre Osmanlı despotizmine kar.şı yö
nelen eğilimlerden alınarak, bölgedeki diğer halkiara 
karşı yöneltilmiş'tir. 

İngiltere 1878'·de !konuyu şöyle değerlendirmeJktedir: 
«Namuslu halk, Kürt ve Arap gibi vahşi kabHelerin ve 
Çerkezler giıbi a:kıncı zümresinin zulüm ve eziyetine he
def olmaktadır.» (42) 

Trabzon'dan Basra'ya; İran ve· Hindi:stan'a geçen 
karayolu ile ilgili olaraik da İngiltere şunları düşünmek
tedir: «İngiliz hülkümeti .özel çıkaııları ddlay1ısıyla bu yo
lun geçeceği üEkenin (Ermenistan ve Küı:1di·stan) .kıurv\ret

li, bağımsız, ve · dJqst bir devletin elinde olmasını ister». 
( 43) Diyarbekir, Mardin vesair illerin hiVbirine bağlan
masını öngören ve Dijle'nin doğusunda inşaedilmesi dü
şünülen demiryolu ile ilgili bu tasanda, bö~ge Kıürt ve 
Arap gibi vaıh~i lkabi~elere terkedilemez, olsa ·olsa bura
ya : «uygar ve etkili insanlar daıvet edilerek, muntazam 
bir biçimde» yerleştirilmelidir (44). 

(42) Zikreden Do~an Avcıo~lu/Milli Kurtuluş Tarihi s. 1076; Ayrı.ca 

Ba'kıruz; 'Belıgelerle Türk Tarihi Dergisi s. 22. 
(43) Yaıgık . aynı yerde. 
(44) Yagk, Aynı yerde. 
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Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde devreye giren Ame

rika' da durumu, aynı dönemde etkin bir güç olan Alman

ya ile ilgili olaralk şöyle !koymalktadır: «Ermenilere ga

ranti altında bir özerklik sağlamalıyız. Bu, yalnızca in

sanlık ve adalet için değil, Ermeniler, Tıüı1kiye'nin Alman 

ekonomik tekeline düşmesini engelleme gücüne sahip 

Küçükasya'nın rtdk halkı olduğu içindir» (45) 

Ermenistan'ın 19. yüzyıl ortalarmda taşrdığı fon!k

siyon, y;üzyılın sonlarına doğru azalmaya başlamıştır. 

Öte yandan, Ermeni milliyetçiliğinin İngiliz sömürgeci-

. liğinin hegemonyası altında, Çariılk Rusyasını tehdirt et

me yönünde lbir gelişme gösteı:ıdiği de açıktır. Aynı dö

nemde, Osmanlı saltanatı önemli siyasa'l gelişmelere gı:;be 

durumdadır. Konumuzia ilgili olaraık, Sultan A!bdulha

mit'in, Çarlık Rusya'·sına yönelmesine işaret edelim. 

Rusya :iıçin bir tehliıke haline gelen Ermeni milliyetçiliği, 

Albdulhamit'in, Kürdistan'da feodal ör.gütlenmeyi pe'!kiş

tiren ve Kürt milliyetçiliğini tahrip eden Hamidiye Alay7 

larının ıkurulması ile, yo!k edilmeye çalışı'lır. Bütün bir 

yüzyıl boyunca (Kürt ve Çeı:ikezler ile diğer azınlı'klara 

karşı imtiyazlada donatılmak istenen ve milliyetçi po

tansiyeli saptırılan Er-menistan, Osmanlının milis güç

leri, durumnn~a bulunan Hamidiye Alaylarının saldırı

ları altına alınır. Ve süreç, Alman tekellerinin ırkçılıkla 

(45) Yagk. s. 1082; 

ta!kviye et·tikleri İttihatçıların imJha eylemleriyle devam 

eder. 

Yazımızın !boyutları lbu süreci taı:ıtışmaya elverirşii 

değil. Kısaca belirtmek gerekiı:ıse, Kürdi'Stan'a ·sızan sö

mürgeciler, genel olaralk Osmanlı topraklarını sömürge

leştirrnek amacı ile, ıbölgedeki, küçü!k hallklan, pre - ıka

pitaHs.t üretim ilişikileri içinde duran toplumları kendi 

siyasetlerinin bir ögesi olma yönünde ve mevcut statü

koları içinlde kötürümleştirdiler. Küııt ihalkıiıın gerek 

Osmanlı ve gerekse İran saltanatma ·karşı oluşan po

tansiyellerini :körelttiler. Her defasında ya Osmanlıdan 

yana y'a İran'dan yana tavır koyıdular. Zaman zaman 

!kışkırttılar. Ama .siyasal ibütünlüğe !karşı, milliyetçi ör

gütlenmeye lkarşılkesinli:kle !karşı durdular. 

Bütün lbir yüzyıl ıboyunca süreg~len iliş{kiler içinde 

oluşan Kürdistan siyaseti !Birinci Emperyalist Paylaşım 

Savaşı öncesi ve sürecinde genel olarak şu formülasyon 

içinde yerini almıştır: «Hiç durmaksızın ortaya çılkarı

lan, süreidi olarak •basrtırılan, ama, hiçbir zaman çözüle

meyen» bir problem! 

19. yüzyılın başlarından itiıbaren şekillenmeye baş

layan. ve 19l8'lere kadar süren . evreyi Kürdistan'ın .sö

mürgeleşmesinin oluşturulduğu, Kürdistan'a günümüze 

kadar gelen evrenin ·.karakteristiklerinin yerleştiği dö-
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nem olarak değerlendiriyoruz. Bu döneme tekalbül eden 
har~ketleri ise genel olaralk direnme harketleri olaraik 
ele alıyoruz. 1918'lerden it~baren olgunlaşan ve Lozan'da 
uluslararası antlaşmaTarla tescil -edilen evre ise, sömür
ge statüsünün hayata geçirildiği ve günümüze kadar de
vam eden evredir. Bu evreye tekaıbül eden hareketleri 
ise esas olarak, milli (ulusal) direnme hareketleri ola
rak değerlendiriyoruz. 

Geçmeden bir noktayı daha belirlemekte yarar var : 
Osmanoğullarımn Kürt ,toplumu ile ilişkileri, başta TC 
dlmaik üzere, diğer ıüç devletin ilişikilerinden niteliksel 
olarak ayrılır. Bu bağlamda, milli baskı, osmanlının mi
rasJidır :tezi .belirli ıbir ıdogruyu ifade eder. :Ama, ibu iliş
kinin bir yanını, ve genelinde öznel ıolan yanını ifade 
eder. Çünıkü Kürdistan çağdaş statükıosu, bütün bir 
19. yüzyılın olduğu ıkaıdar, 20. yüzyılın i1'k çeyreğinde 
ilişkiler itibariyle de emperyalizmin mirasıdır. Bunun 
ilk uygulayıcıları ise itti'hatçılardır. 

Osmanlıların, Kür.t toplumu ile ili~kileri, as!kerlik, 
vergi -zaman zaman ürünlerin gastbı- ve bunlardan 
kaynaklanan ibaskı ve wlümdür. Örneğin TC'nin iliş'ki
leri ise, ulusal varlığın mkan ve temel demdkratik hak
ların gasbedilmesinde ifadesini !bulan zecri işgaldir. Aşi
retlerin ve feOdal Ibirimierin sınırlarının meıikezi «milli» 
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devletin sınırları içinde ortadan kaLdırılması, silahlı bir
liklerin lağvı, giderek meıikezi ordu içine alınmaları, 
idari, adli, mal~ mer'kezileşme ve asimilasyon uygulama
ları ·belirleyici faıktörlerdir. Birinci durum direnme ha
reketlerinin, ikinci durum ise milli (ulusal) direnme ha
relketlerinin karalfuterisıtikleri ve maddi temelleridir. Bu 
:ikinci durum aynı zamanda somürge statüsünün yerleş
me~ini amaçlayan siyasi, ideolojik, kültürel ve ekonomik 
eylemle:rıdir. 

19. yüzyıl hakıkında hu genel belirlemelerden sonra 
Kıüııdistan'ın ·sömürgeleşmesini .'kısaca gözden geçirelim : 

Çarlıık Rusyası ile İngiliz ·sömüııgeci'liği arasında sü
regelen çılkar çatl!şmaları 19. yüzyılın sonlarında, yirmin
ci yüzyılın başlarından itibaren Alman, Fransız ve kıs
men İtalya ile Arneri/ka'nın da katılmasıyla başlılbaşına 
önem sahip bir duruma geldi. Osmanlı üzerinde Çarlık 
Rusyasının hegemonyasının ıgetireceği sonuçlar, . bu ev
rede artılk sah İngiliz emperyalizminin değil, genel ola
rak emperyalizmin ibir meselesi haline geldi. V e Çarlik 
Rusyası bu genel per.sıpeJktifin !bir ögesi duııumuna indir
gendi. Bu ·süreçte Ermenistan, 19. yüzyılda taşıdığı fonk
siyonlardan bir yanı ile sıyrıldı. Ancak, Alman tekelleri
nin İçasyaya yönelen ·saldırıları önünde bir engel hali
ne gelen Ermenistan, htrhatçılar marifetiyle tarihsel 
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fonksiyonlarını yitirdiler. İttihatçılar aynı zamanda Türk 

burjuvazisinin siyasal aksiyonu olara·k, Batıda da Rum 

tüccarlarına •karşı bir hareket başlattılar. Rum tüccarlar 

1919'da dönmek üzere batıdan göçe zorlandılar. Ve Kür

distan uluslararası düzeyde diplomasiye girdi. 

İngiliz ve Fransız emperyalistleri Ortadağuyu kendi 

aralarında paylaşma antlaşmalarını 191S'leııde yaptılar. 

Çarirk Rusyası da lbu payiaşımda gizli antlaşmalada ye

rini aldı. Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı başladığı 

zaman Osmanlı toprakları, gizli aritlaşmalarla paylaşl'l

mış, yutulmaya hazır bir ldkma durumundaydı. 

Emperyalistler evrensel düzeyde tarihin harika bir 

«surpriz»i ile karşılaştılar: Paris Komünü ile (1871) 

burjuvaziyi dehşet içinde bırakan proletarya, bütün bir 

yüzyıl boyunca gericiliğin kalesi, demdkı·asinin düşma

nı olaraık tarih sa:hnesinde yerini alan Otoıkrasiyi yok 

ederek, siyasi iktidarı Rusya' da ele geçirdi. Bu yeni 

bir çağın şafağıydı. 

Mar'ks, daha 18S3'lerde şöyle yazıyordu: «İstan!bul · 

Batı ile Doğu arasına kurulmuş altın bir köpı:ıüdür. Batı 

uygarlığı bu köprüden geçmeiksizin, dünyanın çevresini 

güneş gibi dolaşamaz; lbu köpııüyü de Rusya ile müca

dele etmeksizin geçemez. Sultan, İstanJbul'u saıdece :dev

rim için emaneten tutuyor. Batı Avrupa'nın bugüııkü söz-

de egemenleri ise, Neva nehri tkıy:rlarında kendi «düzen

leri»nin son ıkalesini gördü'kieri için, Rusya gerçetk kar

şıtıyla, devrimle yüzıyüze gelinceye !kadar, sorunu askı

da tutmaktan başka bir şey yapamazlar». (46) 

19. yüzyılda aSkıda tutulan, 20. yüzyılın başlarında 

gizli antlaşmalara bağlanan •sorun, Sovyet ·İihtilalinden 

hemen sonra ask1rdan indirildi ve Mondros Si'lah Bıra

kışması ile gündeme getirildi. Osmanlı orduları dağıtıl

dı, paşalar geri çağrılıdılar, İngilizler Musul'a girdiler, 

Müttefik donanmaları limanları ele geçirdiler vlb. Vb ... 

Bolşevilkler, ilk iş olara1k Çarlıtk Rusyası'nın gizli ant

laşmalarını açıkladılar. Bu gizli andaşmalada Ortadoğu 

yu aralarında paylaşan Fransız ve İngiliz emperyalistleri 

için gerçek bir şokdu. Yöntem değiştirildi. Ve gizli ant

laşmalar genel olarak Lozan' da uluslararası düzeyde 

tescil edildi. 

Çarlılk Rusyası'nın tarih sahnesinden silinmesi, Batı 

emperyalizmi için denge açısıııdan yeni bir durum ya

ratmadı. Tam tersine, niteBksel bir değişme, 19. yüzyıl 

dengesini gene yürurlukte tutma!ktaydı. Bu kez, emper

yalist bir saldırıgan değil, emperyalizmi ydk etmek bil

dirileri taşıyan lbir sosyalist devlet, dengenin bu tara

.fında durmaiktaydı. Tıürtkiye'nin uluslararası düzeyde ye-

(46) Mal"ks - Engels yaıgk. , s. 109. 
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ni ve gerçek teminatı ·buyıdu. Kozlarını Ermeniler ve 
Rumlar üzerinde tutan, emperyalisıtler, kı:sa bir süre 
içinde, kozlarını gene Tüilldye üzerine oynadılar. Bu bağ
lamda, emperyalizme !karşı ıbir •savaş diye idealize edilen, 
1919- 22 savaşının, ıbir Türk- Yunan ıSavaşı o1duğunu V'llr
gulayalım. Savaş; esas itibariyle Birinci .Emperyalist Pay
laşım Savaşının 'bir devamıyıdı ve ·siyasi sonuçlar olaralk 
gerici ve anti- demokratiık nitelrkler yarattı. Türk or
dularının Yunanlılara lka:rışı \kazandığı zaferler elbette 
aslkeri açıdan fevkaladedir. Ama savaş, mazlum ha}kla
rın birbirini lboğazlama savaşıydı. Emperyalistlerin lken
di iç çelişmeleri, - Tüı1kiye'yi sömürgeleştirme eylem
lerinin önündeJki temel engellerden lbiriyıdi. Emperyalist
lerin .bu konudaki ufaık ibir ittifakı Türkiye'nin sömür
geleşmesi demekti zaten. Bunun yanında, genç Sovyet 
devleti, emperyalist yağmanın, bir 'Iiürk- Yunan· savaşına 
terkedilmesinin belirleyici dinamiğiydi. Kaldı ki, anti
sovyetik kuşatma, Tıiinkiye'nin ıbağımsız ve egemen bir 
devlet olaralk varolmasının nesnel gerçeğiydi. Ve ısavaş, 
Türk- Yunan savaşı olaraik odaklaştı. 

Erzurum Kongresi'nde ifadesini bulan Ermenilik ve 
Rumluğa !karşı mukavemet ise, 'birincisinin devre dışı 
bıraikılması ile, sadece Rumlulk üzerinde yoğunlaştı. Çün
kü, Sovıyetler, Doğudan askerlerini çekince, Ermeniler 
için direnme mevzilerinden söz etme'k mümkün de
ğildi. Onlar, Fransız askerleri için milis olarak Güney'e 
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girdiler. Güney'de malları yağma edilen Ermenilerle, yerli 
egemenler arasında kısa süreli vuruşmalar oldu. Batı' da 
ise, Rum tüccarları mallarını toplamaya başladılar. Sa
vaş, ıbu yörede odaklaştı. Tek muhalefet, küçük !bir ko
müni·st gruptan geldi. Ve onlar, İ•stan!bUl'dan Türkiyeli 
ve Yunanistanlı emelk.çilere şuçağrıyı yapti'lar: Ordula
rımızı lk:aroeşleş tir elim. 

Emperyalist şamata içinde göğeren Türk milliyetçili
ğinin gürültüsü içinde bu saygın çağrı lkendi yanlkısı için
de eridi. Ve yeni Türlk •devletinin cellatları eliyle 1921'ler
den itibaren 'boğazlanmaya !başlandı. 1925'lerden sonra 
ise sesi so·luğu !kesilerek, ;sosyal - şovenizme teslim olan 
bir siyaset içinde tükendi. 

Bu evrede Türk milliyetçiliğinin Kıürdistan siyaseti 
ne idi? Türk mill'iyetçiliğıi, İttiıhatçıların dinarnitiediği 

tarihsel ıi.ttifa:kı yeniden ve en gerici sınıflada kurmayı 
denediler. Ve bunu da baışardılar. Amasya Protdkollerinde 
«Kürtlerin ı~ki ve içtimai» varliklarını 11roruma ve geliş
tirme vaadi i'le yola çıkan Osmanlı paşaları, Erzurum 
Kongresi'nden 'bu yana Kürdistan'da feodal gericiliğin 

en köklü temsilcileri ile uzlaştılar. Direnen ögeleri ise 
yok ettiler. 

Süreci burada tartışmanın olanağı yok Sorun şu
dur? Kürdistan lbu dönemde nasıl parçalandı ve sömür- . 
ge statüsü nasıl gerÇekleştirildi? 
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Allkara hükümetinin önüne Ermeni sorunu genel 
olaralk çözülmüş olarak geldi{*). Anti- Er.meni ajitasyon, 
sadece, şoven kışkırtmaların propaganda malzemesi ola
raik e1de tutuldu. Çözümü ·kendini dayatan sorun ise Yu
nan istilası ile Batı Anadolu'ya çtkan Rum ıkapitalistleri~ 
n'in, emperyalist yağmanın siyasal statUk:osunu yartma
eylemlerinde odaklaşır. Rum tüccarlarinın, 'bağımsız 
bir \kapitalist güç · dlmaıdıikları aç:ıiktır. Onlar, İngiliz em
peryalizminin ısömürge yağmasında ortaya çıkartılmış 

bir siyasal ıbiçimdirler. Lenin, batılı gazeteciler'le yap
tığı bir ıkonuşmada sorunun lbu yanını şöyle 'koyar : 

Soru: « İngiltere'nin desteklediği Türk- Yunan sa
vaşının, aşağı yu)karı sona ermiş olması, bir İngiliz- Rus 
anlaşmasına varmak için elverişli bir fırısat değil midir?» . 

Cevap: «Muhakkaık ki, İngiltere'nin" desteklediği 

(*) Mustafa Kemal 3 Temmuz 1920'de ·şöyle diyordu : «Biz haddi 
zatında gere!k Surzye ve gerek Irak'taki insanların müstaıkil ol
malan esasım !kabul etmişiidir. Buna dair bir itirazımız yoktur. 
Sonra, bizim ka:bul etm'iş olduttımuz prensipler nazan tetki'kten 
geçirilecek olursa Rus Sovyet CUIIJihurnyeti bazı şeyleri tabi bu
luyor : Mesela, EreınniStan'daki insanların kendi mukadtleratını 

<kendi reyleriyle tayin ve tesbit etmeleri. Edvan Cumhurzyeti'ni 
·tesis ve teşkil den Ermenilerin müstakil olmalarını ve bu bapta 
arzuları her ne ise zaten kabul etmişizdir. Fakat Kürdistan ve 

, Lazistan vesaire !hakkında değil. «(Gizli Oturumlarda Atatürk'ün 
K?nuşmalan s. 109, Ça~aş y.) 

Türk- Yunan savaşının ·sona ermesi, belli bir ölçüde, ·bir 
·İngiliz- Rus anlaşmasının şansıni arttıran bir etken
dir. ( ... ) Gerçi o savaşın sonuçlanmasıyla ilgili bazı 

konular İngiltere'yle görüş ayrılığımızın nedenleri ara- -
slhdadır. Fa:kat her şeyden önce, Türk- Yunan savaşının 
ardından gelen lbarış, lbi:z;ce genel planda milletlerarası 
siyasette öylesine yararlıdır Iki, T'üı:ik- Yunan 'barışı sa
yesinde, milletleraraıSı siyaseti !kuşatan genel koşulla:rıda 
bir düzelme olacağını umuyoruz» (47) 

Emperyalizmin Türk- Yunan savaşından çıkarları 

açıktı. En azından bu savaşın siyasi sonuçları araısında, 
genç sovyet devletini tehdit eden Boğazlar anlaşması 
lbaşlıbaşına bir öneme sahiptir. Lozanda sadece Boğaz
lar sorunu ile ilgili olarak çağrılan Sovyetlerin tezleri 
değil, İngiliz emperyalistlerinin tezleri kalbul edildi. Bu
nun yanında, İngiliz emperyalizminin Türk- Yunan sa
vaşından elde edeceği çıkar, Ankara hükümetini Orta
doğu'nun paylaşımın'da dize getirmekti. Nitekim öyle 
oldu. 

Türk- Yunan savaşı, emperyalist paylaşım ıSavaşının 
uzantısıdır. Savaş, rgenel olarak emperyalizmin, özel ola~ 
ralk İngiliz emperyalizminin sorunlarının çörumü için 

-(47) Lenin/Do~da Ulusal Kurtuluş HarekeUeri s. 376, 377 (Ant Y. 
1. bas. 1970 İstanbul). 
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sürdürülmüştür. İngiliz ve Fransız emperyalistleri 20. 
yüzyılın !başında aralarında pay ettiıkieri Ortadoğu'yu, 
bu savaşın siyasi sonuçlarından biri olarak uluslararası 
anlaşmalarla tescil ettirmişlerdir. Yağmaya Anikara Hü
kümetinde ifadesini bulan Tri.iıik burjuvazisi de katılmış
tır. Tüıik. burjuvazisi, bu yağmadan Kürdistan'ın büyük 
bir bölümü ile, Ermen1stan'ın bir böLümünü almıştır. 
Emperyalizm karşısında ılıiç bir gücü olmayan Tri.irık 
burjuvazisinin bu yağmadan pay almasının dinamikleri 
ise önem sırasına göre şunlarıdır : Genç Sovyet iktidarı, 
İngilterenin Ortadağu:daıki sömürge siyaseti ve ·Avrupa 
emperyalizminin iç ıçelişmeleri.. 

Kuşkusuz esa·s belirleyici dış dinarnilk : Sovyet ikti~ 
dandır. Ankara H'Üikümeti bu teminatı ustalı'kla kullan-. 
mıştır ve ürünlerini de almıştır. 

Şimdi elde ettiğimiz lbıu sonuçlarla, Lenin'in emper
yalizm ·teorisinde ifade ettiği genel doğrulara dönerse!k, 
konumuzla ilgili olarak Kürdistan'ın TC sınırları içinde 
nasıl 1ka1dığını ve Tri.iı1k burjuvazisinin sömürgeleştirme 
eylemini tartışaıbiliriz. Bu evrede İran - Irak ve Suriye'
den söz etmek mümkün değildir. Iraık ve Suriye İngiliz 
ve Fransız emperyalistlerinin mandasrdırlar ve Lozan'da 
onların adı yoıktur. llizan'da TC'nin Kürıdistan siyaseti 
tartışılmıştır. Ve sonuç olarak, İngiliz ve Fransız em
peryalistlerinin iradesi belirleyici olmuştur. İran ise, 
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tarihinin bir dönüm nokıtasını yaşamaktadır? Bu evre 
İran için İlkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı'ndan sonra 
biçimlerrecektir. 

Ankara Hükümeti, emperyalist lbujuvazi karşısında 
son derece zengin /bir ma'lzemeye sahiptir. Rum tüc
carlarının da ha'kikmdan gelerek, Yunan istilasını piiıs
kürten Ankara Hükümeti için, sorun artrk Londra kon
feransı ve Paris Barış Görüşmelerinde atılan emperyalist
lerle anlaşma şartlarına sahiptir. Önce, Sovyet iktida
rı ile sıJ?.irdaş olan ve daıha 1917'de banş anlaşması im
zalayan (18 Aralık 1917 - Erzincan Antlaşması), bu~ 
nun teminatı ile, Batı Anadolu'da yeterli hareket imkan
larına saıhip olan AI11kara Hükümeti, Karadeniz'in mili
tarizme ve ticarete dayalı stratejik önemi yanında, mut
laka emperyalistler tarafından kontrol edilmesi gerekli 
boğazlar sorunu ile de emperyalistlerle anlaşmaya hak
kı olan bir statüdedir. Ve Ankara Hülkümetine_ İngiliz ve 
Fransız emperyaliıstleri ile hesaplaşma gücünü veren 
de ıbunl-ardır. Buna bağlı olaralk Lozan'da Yunanistan'ın 
konumu lbiçimseldir. Hesaplaşma Ankara Hülkümeti ile, 
emperyalistler arasındadır. Muvazaalı «Komünist» par
tisi de ıkurarak, Sovyetlerle diplomatik entrikalarını us
taca yürüten konumu gereği Sovyet desteğini alan Ankara 
Hukümeti, öte yandan emperyalisdere İzmir İktisat Kong
resi ile gerekli teminatı da vermiştir. Üretici güçlıeri em-
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peryalist burjuvazinin karşısında cılız ve prekapitalist dü
zeyde duran bir devlet, 'kapitalist üretim biçimini, kapita
list ilişkileri lbir başka deyimle emperyalist blokta yerini 
alacağını ilan ettikteü sonra, emperyalizm için sorun, bu 
statüıkıoyu lkendi siyaseti içinde ve lkendi hizmetinde hi
çimlendirmdktir. Bu yaıpıldı. Eıkonomik yağınayı garanti · 
altına alan İngiliz ve Fransız emperyalistlerinin getirdik
leri siyasi statuko, Türkiye devletini asla demokra:ti~k
leşme düzeyine sıçratmayacalk ıbir siyasi kiHtlenmeydi. 
Kürdistan'ın büyük bir hö'lümü Anikara Hükümetine ve
rildi. Siyasi .kilitlenmenin sacayağı ise Irak ve İran'da 
kuruldu. Suriye'de de ıbu ıkilitlenmenin bir odağı oluş
turuldu. Emperyalistler bu alanlardan ıdaha sonra «çıık
tılar.» Fakat Kürdistan sorununu, yerli gerici burjuva
zisinin hizmetine sunarak. 

Biz Türkiye'ye dönelim. 

Türkiye devleti, yulkarıda tarihsel ıköklerini verıdiği
miz ve, Türk- Yunan savaşından sonraki durumu tartış
dığımız üzere stratejik şantajları elinde tutan ve buna 
dayalı olarak emperyalizm .kar-şısında ve siyasal düzeyde 
görece bağımsız ibir statükoya sahip olmuştur. Bu statü
koyu, Lozan'da hulkuken ilihak ettiği Kürdistan toprakla
rında, fiili hegemonya eylemleri ile sürdürdü. Kürdis
tan'ı işgal etti. Osmanlının Kürt toplumu ile kurduğu 

ilişkiler nitel ilksel olarak değişmişti. Orda artık, Hilafet 
kurumuna ıbağlı, bir iimmet ıdeğil, bir ulus bütün dina
mikleri imiha ettirilerek lkıöleleştiriliyordu. Savaş sıra
sinda kurulan itıtifakın thiç bir değeri yoktu artrk. Kürt 
diye ıbir lkavimden söz ediliyordu. Dağlı Türkleı:ıdi \bun
lar. Ve uıygarlaştırılıyıorlardı. Kitleler halinde yok edile
rek. Kitleler thalinde ·siirülen:Jk. Mümlkün ve muhtemel 
potansiyeller dahi yok ediliyordu. Bu eylemin, ibir ulusu 
ezmekle, onu bağımlı hale getirmekle ilişkisi yOktur. O 
ulus, soyu ibitmiş Portekiz, İspanyol Hollanda sömürge
cilerinin ıkiasille yöntemleriyle söniürgeleştiriliyıordu. Tıp
kı Astek ve Inka uygarlrklarının imha edilmesi gilbi. Ka
pitalist sömürgeciliğin henüz kurumlaşmadığı bu ilk 
baı:1barlllk ve ıfetih döneminin, fetJhedilen yeni dünyaları 
dize getirdi'kieri va!hşi yöntemlerle .. 

Bu nedenle ıböy'leydi? Şundan: Stratejik şantajlarla 
emperyalizm !kaı:ışı:smda görece ibağımsız lbir duııuma ge
len Tünk devleti, hulktiken ilhak ettiği ve fiili işgali her 
birimine kadar indirmek için ·kıolları sıvadığı bu dö
nemde,. üretici ,güçleri, ele geçirdiği topraklarda, !kapi
talist sömürüyü/hayata geçirme araçlarına sahip değildi. 
O, yu)karıdan aşağıya ıdoğru geliştirdiği kapitalizmin ge
reği olarak, sömürgesinin tüm dinamiklerini kundalkla
makla işe başlamak :rorundaydı. Bu eylemde, emperya
lizm gerekli vizeyi vermişti zaten. Yaptığı iş buydu. Sö-
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mürgeyi, ekonomilk yağmaya hazırlamak. Bunun için 

direnen yerli halkı ise misilsiz saldırılada ezdi, dize ge

tirmek içi.q_ ne münılkünse onu yaptı. Sömü:rıgeye mali 

!kurumlarını taşıdı, verıgilendirdi. İdari ünitelere böle

rek, kendi /kapitalist gelişmesinin maddi şartlarını ha

zırladı. Bunun için ıklasik sömürgelerdeki vilayet uy

gulamasını bile yaptı. Kıürdistan'ı bölgelere ayırarak 

oralara olağan üıstü yetfkileri olan valiler gönderdi. Gerçi 

bu valilerin başlarında 1kıolonyal şapkaları yıo'ktu ama, 

Kastamonu çıkartmasından sonra onlar da ıbaşlarına 

fötr şapkalar geçirdiler. Bu ~aliler, tbö1gelerinde istediik

leri giJbi idari sınırlar !koyabiliyor, insanları istediikieri 

gibi sürebiliyor, yerleşme merkezlerini saptayabiliyor ve 

de en önemlisi, «SUÇ» luları kendi !kararı ile asabiliyordu. 

Bu sanı'kiara iddianame verilmiyordu. Temyiz halkıkı 

yoktu. Direkt olaralk müfettiş adı altında işgören bu 

sömürge valisine !bağlı malhkem:elerden çııkan kararlar, 

valinin opayıyla infaz ediliyordu. Ve 1kanun parlamen

todan bir tek itiraz oyu olmaksızın çl'kmıştı. (Tunceli 

Kanunu 1935). 

Diyorlar ki, söhıürıgeci · olan emperyalizmdir. Buna 

aklı başında lhiçkimsenin itiraz ettiği· henüz görülmüş 

değil. Lenin daha 1916'larda Portelkiz'in, Arjantin'in du

rumunu tartışııiken işaret etmişti. Caıbral ise, çdk daha 

ya!kın bir zamanda; «Portekiz, Ango1a ve Mozambiik'de 
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esas olarak polis ve vergi alıcıdır» (48) diyordu. Bu Por

tekiz'in, Angola ve Mozamlbik'teJki sömü:rıgeci konumunu 

ortadan kaldırır rm? Kaldı ıki TC, Kürdistan'da sadece 

polis ve vergi alıcı değildir. Bütün kurumları ile var olan 

ve hegemonyası her alanda açıkça görülen 'bir sömür

geci devlettir. Yazımızın başında, Lenin' den yaptığımu 

bir alıntıda belidendiği üzere, «devrimci laf etme uyuzu

na yakalananlar», genellikle, emekçi halk kesimleri için, 

açlik, yalın, kavranaibilir, aşikar ve herikesçe su götür

mez olanıgerçekleri ça:rıpıtırlar. 

Emperyalizm teorisinin, genel ilkelerini paravana 

ederek, emperyalist bağımlİJıık ilişkilerinin çeşitliliğini 

gözardı edip, tastamam ö~gün ve 1lronumu itibariyle istis

nai bir olgu, sömürge Kürdistan olgusu, «ıbizim» «eleş

tiri»ciler tarafından, feci bir. gönüdönmüşlükle redde

diliyor. Buradan kalkarak, sömürge bir ulusun, tüm 

anti- sömü:rıgeci siyasal güçler bir klifür bombardıma

nı aLtında rtutuluyor. Bunun teorideki yansıması kaba 

bir dogmatizm, somut sosyal pratiği ise sosyal- şöve

nizmdir. Tecavüzü devam ettirenler, ideolojik ıkemi'kleş

meyi 1kafınlaştırmaya · devam edebilirler. 

Diyorlar ıki, emperyalizm çağında, yarı sömürge bir 

ülke, sömürge edinemez. Bir kere, yarı ·sıömürge kavramı, 

(48) Amilcar Cabral/Son Konuşmalar s. 108 (Teori Y. , 1. bas., Mayıs -

1976 - İstanbul) . 
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Tüı:ikiye için lkullanıl:maz. Türkiye bağımlı bir devlettir. 
Bu ıkonu üzerinde fazla laf etmek gereksiz. İ:kinci olarak 
Türk devleti, Kıüııdistan'ı, yukarıda 'kısaca tartışdığımız 

son derece nazi'k bir evrede ele geçirmiştir. Statü, emper
yalistler tarafıııdan, dört rünitede de sağlama alınmıştır. 
Üçüncüsü, yıllar ve yıllar süren kanlı jenositletle, ele 
geçirdiği toprakları birim biri:m işgal etmiştir. Ve tıüm 
bunların sonucu olarak da «kendi» kapitalizminin sınır
ları ö1çüsünde, o topra'kiarın ham zenginliklerini, insan 
gücünü malzeme haline getirmiştir. Son çeyrek yüzyılın 
kaçınılmaz, in'kar edilmez istatistilkleri ve günliilk hayat
ta 'hile gözlemlenebilen verileri de meta :thracının boyut
larını göstermeye yeter. Buradan çıkarak, tamamen, baş 
çelişmenin ıbir yanını köreiten şu iddia ortaya sürülüyor: 
İnsan güoü, ham madde deposu ve meta ihracını yapan
lar :sömurgeci emperyalizmdir. ELbette Iki, emperyalizm
in dünya imparatorluğunun sınırları içindeki tüm top
raklardan elde edilen zenginlikler, sonuç olaralk finans 
- oligarşinin kasalarma dolmaktadır. Bu neyi kanıtlar 

Tür-k burjuvazisinin, Kıürdistan'da 'ki, ık:onumu, bu ıbağ

lamda sömüngeci .statüden dıştalanabilir mi? 

5 - Milli (Ulusal) Direnme Hareketlerinin Sos
yo - Ekonomik Nedenleri 

Ücretli tarili yazıcılarının ideolojik hegemonyasim 
bir türlıü yikma cesaretini göstermeyen Tiirl<: s()lu, bu-

gün bile, milli direnme hareketlerini siyasal biçimler 
içinde ele alarak, teorik varsayımlar ileı:ıi sürüyor. 
Maddi hayatın gerçeklerinde devrimci yorumu ·bulmayı 

beldeyen koca tbir tarih, siyasal müdahaleleri haklı gös
teren ideolojik 'biçimler içinde •sunuluyor. 

Lozan Emperyalist Paylaşımından sonra, Kürdistan' 
da, özel olarak da TC.nin siyasi sınırları içinde patlayan 
ve yer yer merkezi hÜ'kümeti tehdit eden boyutlara ula
şan toplumsal mu!halefet, soyut bir işgal ve iJıhaka kar
şı direnme olarak açıklanamaz. Türk burjuvazisinin, 
Kürt feodallerine karşı giriştiği kapitalist müdahale 
olaralk da açııklanamaz. İı:ıtica ve ibenzeri kavramlar ise, 
öznel yargıları, kolleiktif hüküm haline getirmeye hizmet 
eden yapay tezlerdir. 

Bunlar, siyasal biçimleı:ıd.ir. Esas direnç, işgalci dev
letin, işgal ettiğıi. toplumdaki iç dinamikleri imha eylemi
ne karşıdır. Bu imha -gericidir. Gericiliğin asimilasyon 
ve jeno-sit gilbi ·siyasi ibiçimleri, her birimde insafsızca 

sürdürülen katliam eLbette ki önemlidir. Ama, açıklayıcı 
değildir. Ve zaten «Eleştirici»lerin saplantıları da bu 
nolktadadır. Onlar, sömürıgeciliğin ekıonomik temellerini 
görmüyorlar, sömürgeci devletin siyasal tasarruflarını 

görüyorlar. (Buradan çı:karak ideolojilk tezlerine maddi 
dayanaiklar buluyorlar. 
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Çatışma, işgalci devletin üretici güçlerinin düzeyi 
ile ilgilidir. Bu üretici güçlerin, ele geçirdİkleri toprak
larıda ekonomik hegemonya ikurma şartlarına sahip de
ğildir. Ele geçiı:ıdiği topLumun, iktisadi temellerini orta
dan !kaldırma nitelilklerine sahip değildir. O, bir tek şey 
yapmıştır: Yrkırn!!! 

Marks, Hindistan'da İngiliz Egemenliği'nden söz 
ederken, şöyle yazar : . . . Hintli eğiricinıin de dokuma
cının her ikisini birden ydk eden İngiliz müdahalesi, bu 
küçük yarı- barbar, uyıgar toplulu'klarının iktisadi temel
lerini ortadan kaldırarak, bunları dağıtmış ve, iböylece, 
Asya'da o zamana kadar görülmüş en büyük ve doğruyu 
söylemak gerekirse, lbirici!k toplumsal devrimi yaratmış
tır.» (49) 

«İngiltere'nin Hindistan'da yerine getirmesi gereken 
ikili bir görevi varıdır : Biri yıkıcı, öteki yenileyici -es
ki Asyatik toplumun ortadan ıkaldırılrnası, ve Asya'da 
Batı toplumunun maddi temellerinin atılması.» (50) 

TC !bunlardan birini ve oLumsuz anlamda yerine ge
tirdi: Yikım.. Yılkırnın jenosid biçiminde boyutlanan 
katliamcılığı dbette önemlidir. Ama, gerici yan salt bu 
değildir. Gerici yan, ya da ~uıhteva, yıblan, her hücresi, 

(49) Mar!ks- Engels/Seçme Yapıtlar 1. s. 594 (Yagb). 
(50) Ya~k., s. 598. · 
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her birimi dinamitlenen Kürt toplumunda feodal gerici
liğin en kötürüm rn~hraklarının beslenrnesidir. Hiç :kuş
kusuz, bu, TC'nin öznel iradesi ile değil, . tam tersine TC 
devletinin üretici güçlerinin nesnelliğinin zorunlu bir ürü
nüdür. Bu nesnelLik, militarİst - bür;okratiık aygıtın asi
milasyon ve jenosit eylemlerinde vahşet ·derecesinde ar
tarken, ekonomik düzeyde, Kürdistan'ın üretici güçle
rinin gelişmesini zorla engellemek, yer yer ve genellikle 
imhaetmek biçiminde !hayata geçmiştir. 

Engels, «teoriyi, he:r1hangi blr tarihsel dönerne uygu
lamak, ıkanırnca, birinci dereceden bir denklemi çözrnek
ten daha tkolay» {51) olur derken, ekonomik şernaları, 

tarihsel donerolere uygularnaya kalkan ve siyasal ögeleri 
gözandı eden, böylece 'Marksizmi, boş, soyut, anlamsız 
bir söz ihaline getirenlerden söz ediyordu. Oysa, «eko
nomik yapı terneldir, ama çeşitli üstyapı ögeleri -sınıf 
mücadelesinin siyasal ibiçimleri ve sonuçları-( ... ) tari
hi mücadelenin gidişi üstünde et!ki yaparlar ve birçok 
dururnda ağır basaralk onun biçimini ibelirlerler» (52) 

TC, Kürdistan'a sadece y~kım getirdi. Genel olarak 
asimilasyon araçları ile, rnilitarist öııgü:tlenrnenin araç
ları olan karakolları, ordu merkezlerini taşıdı. Zengin-

(51) K. Marks- F. EngelS/Felsefe İncelemeleri s. 173 (Sol Y., 2. bas. 
Aralık 1975, Ankara). 

(52) Y:agk., s. 172. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



likleri yok etti. Ormanları, salt siyasal gerekçelerle ya'k
tı, dağları ·kelleştirdi. Zenginlillderi görünür yanları ile 
talan etti, kaynaıkları ise ~öreltti. Ve en önemlisi 'koca 
bir bölgeyi yasak !bölge olarak ilan ederek dış dünya He 
bağlarını kopardı. !Bölgenin üretici güçlerinin gelişmesini 
her alanda dinamitledi. Toplu sürgünlerle, mümkün ve 
mulhtemel potansiyelleri kiÖtürıürnleştirdi. Her alana 
gümrükler koydu. Üretimi 'kırdı. Engelledi. 

Yukandan aşağıya doğru kurumlaşan kapitalistleş
me aşamasında bu siyasal tasarrufların niteliği gayet 
açıktır. Bu bağlamda, «siyasi, huku:ki, felsefi teoriler, 
din anlayışları ve bunların daha sonraiki dogmatik sis
temler halindeki gelişmeleri, hepsi de, tarihi mücadele
lerin gidişi üstünde etki» yaptılar «Ve birçok ıdurumda 
ağır basara:k, onun biçimini belirlediler». 

Ama «ekonom~k hareket -kapitalistleşme- bu et
kenlerİn bağrında, sonunda ıbir zorunlululk olaralk, son
suz bir raslantılar yığını arasırrdan kendine yol açma
ya» başladı. Ve 1950'lerde, ·toplumsal gelişmeye !kapalı 
tutulan Kürdistan'ın kapılarına dayandı. Ve siyasal ta
sarruflarla örülen duvarları çatlattı. Sömüııgenin kapı
larını araladı. Artık, !burjuvazinin, o kapıdan sömüııgeye 
girmesini hiç bir güç engelleyeme~di. 1970'lerde artıık, 
sivil- asker bürdkrasinin tüm engellerini bir.er birer 

atarak, sömüııgesinden «.kendi» sorunlarını çözme yönün
de yeterli derecede yararlanma şartlarını yarattı. 

Ve zaten tartışmamızı esas olarak yoğunlaştıraca
ğımız konu da budur. Çün~ü Tür.k burjuvazisinin 1950'li 
yıllarda sömürgeciliğin nimetlerinden faydalanmaık için 
harekete geçmesi lbir tesadüf olmadığı gilbi, sömürge 
Kürdistan olgusunun 1970'li yıllarda tarıtışılması da bir 
tesadüf değildir. Sorun, çıldıran insanlığın ikinci Em
peryalist Paylaşım Savaşı'ndan aldığı yaralada çıkma
sından hemen sonra dünya düzleminde emperyalist sö
mürü melkanizmasının aldığı yeni !biçimlerle ilgilidir? 
bunun en önemli halkasını, klasik s'ömürge yöntemlerinin 
yeni sömürge yöntemleri ile yer değiştirmesi olarak 
teslbit etmek bilimsel olarak mümkündür. Bunun ya
nında, · sömürge ve bağımlı ulus iŞbirliıkçi lbujuvazilerinin 
komprador nitelikten · tekelci niteliğe ıgeçişleri, ısürecin 
doğal ıbir sonucudur. İlkinci Emperyalist Paylaşım Sav.a
şı sömürge tekellerinin yerini artık uluslararası tekel
ler aLırtıştır ve bunlar Dünya Bankası gilbi, Uluslararası 
Para Fonu gilbi mali oligarşinin dünya düzleminde eıko
nomilk hegemonyasının ağlarını, NATO- CENTO- SEATO 
ANZAS gibi askeri pa'ktlarla da güvence altına almışlar
dır . . Bu !bağlamda emperyalist devletlerin artılk emper
yalist dünya imparatorluğu içinde birer ·öge haline gel
meleri bilinen bir gerçektir. 
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Komprador Koç'u, iş!birlikçi- tekelci Koç'tan ayır

dedemeyen ekonomik korluk, siyasal alanda -da elbette 

ki ekonomizmin bataklığından, dogmatizmden ıkurtula

maz. Bundandır ki Tür'k tekelci burjuvazisinin Kürdis

tan' daki konumunu matropol'ün buğulu aıkşamlarmdan 
seyretmekten lhazinbir şevlk duyar. Ve der ki: Türk !bur

juvazisi de ·sömürgeci olaıbilir miymiş? Ve sonra da «te
orilk» maskaralıklada lbu tezine yaldızlı ;kılıflar yapmak 

için sırça köşküne •çe!kilir. 

TC ımililtarizminin 1920- 38 -ve yerel direnmelerle 
1944'lere- kadar, Kürdistan'daki ·konumu, bize, bütünü 

ile, kapitalizmin tanağartısında, sömürgeciliğin fetih ·ve 

yağma siyasetini anlatır. Bu, o evredeki Batı Avrupa'nın 
üretici güçlerinin düzeyinin göste11geleridir. Colomp'un, 

Amedka kıtasına kurıduğu Namida kalesindeki acemi 

kmhan:beylerinin valhşetini, Cortez'~n Astek'de, Pizarro'

nun İn!ka'daki katliamını anlatır. Bunlar, kapitalist eko

nominin zorunlu olaralk geliştirmdk zorunda oldukları 

üretici güçleri yok etmekle kalmadılar, üretimin ana 

faktörü olan, insan gücünüde yok etme eylemlerini sür
dü:rıdüler. İl'kel bidkim, ılıarn madde yağması ·ve ucuz 

insan gücli, iki asır sonra çağdaş kapitali:stler tarafından 
biçimlendirildi. Ve sömürıgeciliği 1belirleyen öge de bun
lardı. 

«Burjuvazinin, herhangi /bir ilerlemeyi, bireyleri ve 
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halkları ıkan ve çiıikef içinde, sefalet ve aşağılanma için
de süründürmeden sonuçlandırdığı görülmemiştir.» (53) 

Doğru. Tür:k burjuvazisi, 'hiÇ bir ilerleme getirmeden, 
Kürdistan toplumuna ıkan ve çirkef, sefalet ve aşağılan

ma götürdü. Feodal despotizme, kendi toplumsal örgüt

lenmesinin içinde yeniden ve yeni biçimlerle •kan verdi. 

Os~anhların, toplumu ya da ümmetin~ ilerlemeye kapalı 
tutmaları ıgiıbi, TC'de uzun bir süre Kürdistan'ı, bütün 

canlı hücrelerini felç ederek, üzerinde yaşanamaz bir 

uydu haline getirme gericiliğiini sürdürdü. Osmanlıdan söz 

eden Engels şöyle yazar: «Tıpkı bütün öteki Doğu ege

menkHkleri g~bi, Türk egemenliği de, kapitalist bir top

lumla uzlaştırılamayacruk ibir şeydir, çün:kü, elde edilen 
artık :değeri zoroa valilerin ve gözü doymaz paşaların 

pençesinden kurtarmak, imkansızdır. Burada burjuva 
mülkiyetinin ilk temel şartını, yani tüccarın ve malının 
(mülkiyetinıin) emniyet altında bulunması halini görmü-
yo~» (54) -

Yukarıdan aşağıya kapitalistleşen TC devletinin, 

Kürdistan'daki varlığını da, kapi/talist ·sömiirgeciliğin 

bünyesinde mütalaa .etmek! bu anlamda mümkün değil
dir. O ancak, işgal evresinde pre- kapitalist fet~· ve yağ~ 

ma statüsünün ilk basamaklarmda dur.malktadır. Sadece, 

(53) Marks- Engels/Seçme Yıapıtlar s. 602 (Ya~b.) 

(54) Mia.rkıs- Engels/.l'iiiikıiiye Üzerıine s. 137 (Z:ilkreden, ~~ Avcı
oğlu/Trk.iıyenin Düreni 5. bas., c. 1, Mart- 1971, BNgi Y.) 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kürdistan' daki üretici güçlerin gelişmesini dinamitle
mekle kalmamış, ~ynı zamanda kapitalizmin ana kaynaık
lannı da kurutınayı 'bir hedef olarak önüne koymuştur. 
Bu, dinamiklerin çatışmasını getiren temel faktördür. 
İşgale karşı direnç, dinsel başkaldırı vib. siyasal biçim
lerdir. TC, Küııdistanlılar.ın üretim araçlarını da ellerin
den almıştır. Toprağını, ~ki öküzünden birini, tohumunu, 
ürününü vtb. Ticareti gümrü:klere bağlamıştır. Seyya~a
tını yasaklamış, mecburi iskanlarla, gelişmeyi parçala
mıştır. 

Yukarıda değindiğimiz gibi, bu üretici güçlerinin 
düzeyi ile ilgiLi bir olaydır. Ve sorun bu perspektifte tar
tışılmalıdır. 

İlk evrenin egemen yanı işgaldir. Ve bu uzun bir sü
reyi 'kaıpsar. O kadar ki, gerek sömü11geci otorite ve ge
rekse 'huotoritenin kurumları yıllarca Kürdistan'a gire
memiştir. Giremediği topraklarda, sömürgeci mekaniz
manın işletilmesi işe elbette lki müm'kün de~ildir. Kimi 
a!klı evıvellerin - /kapitalizmin sorunlarının çözülmediğini 
iddia etmeleri - tarihi düz 'h'ir çizgi olaralk algılama mis
kinLiğindendir. Bunun yanında, zaman zaman, somur
geye el atmak isteyen tüccar zi!hniyetli sermaye sahiple
rinin girişimleri de iktidar erki tarafından şiddetle en
gellemiştir. :au, TC'nin .karakterisffklerinden 'biridir aynı 

zamanda. Esas olaralk Kürdistaıün siyasal statüsü, Tür
kiye'de üretim araçlarına sahip olan sınıfın siyasi iktidar 
aracını gasbeden asker ~ sivil bürokrasi tarafından inşa 
edilmiştir. Kemalizmin görece ·ilerici yapay tezlerine sa
hip çılkara!k, ibu ideolojiyi çağdaşlaştırmaık isteyen ra
dikal ıküçük !burjuvazinin ibir türlü demakratlaşamama
sının, Anti- Kürt şoven sapkınlıktan ibir türlü kurtul
mamasının en önemli ögelerinden biri budur. Kemaliz
min, Türk burjuvazisinin özgün ideolojisi olduğunu 
kavrayamayan 'kimi devrimciler de lbu konuda tutarsız
bkla ma:lü'ldürler. Burjuvazinin «Atatürkçü», küçük 
burjuvazinin «Kemalist» !bir çizgi tutturmalan, elbette, 
bu tercihierin sınıfsal temelleriyle yakından ilintilidir. 
Küçüık burjuvazinin, resmi ideoloji karşısında görece 
ilerici, görece demdkrat tavrı, kendine, resmi ideoloji 
içinde :bir korunak olaTak «çağdaşlaştır:ılan» Kemalist 
tezleri bulmakıtadır. Bu bütünü ile ideolojik yorumlar
la, gerçeği tepetaklak eden, yalana ve oportunist kıvrak
lıklara umut .bağlayan anti- maı:iksist 'bir tavırdır. Ve 
en tipik örneğini MDD teorisyeni M. Belli He THKP-C'nin 
teorisyeni M. Çayan'da ibulur, M. Çayan, olguları bir yana 
bırakııp, ideolojik yorumlardan medet umara'k ·şöyle ya
zar : «Kemalizmi bir ideoloji, aSıker, sivil aydın zümre
nin bir ideolojisi olarak ele alırsa!k •takip edilecek kitle 
çizgisi ayrı olur, kemalizmi, asker- sivil aydın zümrenin 
sol kanadının emperyalizme · karşı; milliyetçilik tabanın-
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da takındıkları milli ·kurtuluşçu politik tutum olarak 

ele alırsaık ayrı olur» (Toplu yaz:ılar, s. 376) 

Bu tercihin maksizmle bir ilişkisi yoktur eLbette. 

İdeolojik çarpıklıkla:ııda ta!ktik esnekliikler arama; gerçe

ği çarpıtarak, olguları işine geldiği gibi yorumlayarak 

stratejik ittifaklar oluşturma marksistlerin işi değil

dir. Marksistler, « .. sınıflar iliş'kisinin ve tarihin her anı

nın somut özelliklerinin en doğru, aslına en uygun, ve 

dbjektif olarak doğrulanalbilir, denedenebilir ibir ıhesa

bını» yaparlar. (SS) 

Bunun giibi, kimi Kürt entellektüelleri ıde, Kürt 

halıkının haklarını savunmanın Atatürk il'kelerine salhip 

çıkınalk olıduğunu iddia etmektedirler. !Bunun çdk tipik 

örneklerini Diyaı:fue'kir Sıkıyönetim Ma'hkernelerindeki 

sorgu ve sarrunmalaJida görmek mümkün. Daha çıplaJk 

bir örn~k:se, Osmanlı tarihinin değerlendirmesinde görül

mektedir. Günümüzde !büyük sultan A!bdul'hamit Han'a 

övgüler dizeniere neden 'kızılıyor?! Onların tavrı ile, Ke

malizmi işine ge1diği giibi yorumlayan «marksist» ler ara

sındakj fa& nerededir?! 

Talbi, ideolojik çarpı!khk bu ·kerte dozajını arttırın

ca, 19SO'ıde Demokrat Parti'nin iıktidara gelmesi bir karşı 

· devrim olarak değerlendirilir. (M. Belli ve M. Çayan~ bu 

. . 
(55) İ. Lenin/Nisan Tezleri s. 19 (Sol Y. An'kıara) 
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konuda aynı yorumun sahibidirler). 19SO ·karşı devrim 

olunca, 27 Mayıs darbesi de bir devrim olur. Şimdi, 

19SO'de nasıl bir devrimci durum vardır Iki, i/ktidar, ılıan

gi sınıf tarafından ele geçirilmiştir ki, ıbir ·karşı devrim

den söz edilm~ktedir. Bunun gibi, 27 Mayısta devrim 

hangi sınıfa karşı, !hangi sınıf tarafınıdan yapılmış·tır? 

Lenin bize şunu Öğretir : «!kelimenin salt bilimsel anla

mıyla olduğu kadar, politik ve pratilk anlamıyla da bir 

devrimin birinci, !başlıca ve esas belirtisi, iktidarın bir 

sınıftan, ötekine geçişidir» (S6) 

Oysa, ne 19SO'de ve 1%0 da böyle bir geçişten söz 

etmek mümlkün değiLdir. Söz ıkonusu olan, burjuvazi

nin siyasi iktidarını gasp eden asker· sivil bürokrasinin, 

teorik düzeyde de, tarihsel olarak da yerli yerine otur

tulma evreleridir ibu siyasal değişmeler .. 

Burada üzerinde duracağrrİıız sorun, · 19SO yıllarına 

kadar siyasi ilkticlarda hükümran olan kemalist bürok

rasinin Kfu:ıdistan ısiyasetidir. Yukarıda qelirttiğimiz gi

bi, Kürdistan'ın siyasal statüsü, bu iktidar eliti tarafın 

dan inşa edilmiştir. Ve, resmi ideolojinin (kemalizm) 

bütün temel taşları gilbi, Anti- Kürt siyaset de sömür

geci devletin vazgeçilmeii: illkelerinden biri olagelmiştir. 

Resmi ideolojinin esas olarak, toplumun egemen maddi 

(56) V. I. Lenin/Nisan Tezleri. s. 20 (Ya~) 
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gücünün ideolojisi olduğu, ve doğası gereği üretim araç

larına sahip olan diğer sınıfların da ihtiyaçlarına cevap 

verdiği bilinmektedir. !Bu bağlamda, Kemalizm, gerek 

i$birHkçi tekelci burjuvazinin ve gerekse diğer sömür.ücü 

sınıfların ideolojisine kaynak olma durumundadır. Bir 

şartla ki, Kemalizmi, Kemalizm eden tüm temel ilkeler 

her kanatta lharıH harfine uygulanara'k! Bunlardan an

ti - komünizm ve anti · Kürt tarvır asla değişmez. . Siz 

Kemalistleri i·stediğiniz kadar sol, istediğiniz kadar mH

li :kurtuluşçu görerek idealize edip marksizmi sulandırın, 

o, ıkendi ilkelerine sı:kısılkıya bağlıdır, Ve yeri geldiği 

zaman, sizin tüm gayretkeşliğinize ra~men tepenize bi

niverir. 

Toparlarsak, Türk !burjuvazisinin sömüı:ıge üzerinde 

- işgal evresinde- herhangi bir palazlanma ıkanalı ol

maması, esas olarak üretici güçlerin durumu ile ve buna 

bağlı olarak siyasi tasarrufların am'bargosu nedeni ile 

mümıkün olamamıştır. Üretici güçleri, ele geçiı:ıdiği top

raıklar üzerinde hegemonya kurma durumuna geldiği 

zaman da, asker- sivil bürokrasinin gelenekleştirdİğİ ya

sak bölge talbuları ıbirer birer yı/kılarak, Tüi1k burjuvazi

si sömürgesine hızla girmiştir. 

Bundandır ıki, 1950 -yılı, -öncesi ve süreci itVbariy

le- mr odaJktır. <Burada bir ·karşı devrimden değil, bur

juvazinin siyasi iktidarı ele geçirmesinden söz edilebi-

lir. Süreç 12 Mart müdaihalesi ile yerli yerine oturtulmuş

tur. 

Bu anlamda, eğer bir devrimden söz edilecekıse, bu 

1908'den itibaren siyasal düzeyde talep saıhibi olan bur

juvazinin (şüphesiz bu ticaret burjuvazisidir), 1919-22 

savaşından sonra siyasi i!ktidarı, Osmanlı feodalitesin

den devralması olayından söz edilir. Ve bu anlamda bur

juva <devrimi, belli bir ölçüde ıbelli bir noktaya kadar 

tamamlanmıştır. Bundan ötesi, ağır basarak mücadele

nin biçimini belirleyen siyaset ile, yolunu açarak hük

münü hayata geçiren e!konomi arasında ele alınalbilir. 

Konumuzu ilgilendiren temel fa:ktörlertlen biridir bu, ve 

ilk kez, Türk burjuvazisi, :kendi kapitalizminin ihtiyaç

ları için 1950 eylemi ile, sörhüı:ıgesine girmek için kapı

lar aralamıştır. 1970'lerden bu yana ise, sömürge ham 

madde· depoları, insan gücü ve metropol emtiası için 

harika bir pazar Ihaline gelmeye başlamıştır. 

Kuşkusuz, 200 yıl gibi bir evrede tamamlanan bu 

süreci, Türkiye' de 30 yıll~k bir süreç içinde ele alama

y~m .dogmatikler, sömürge statüsünü ıkavrayamazJar. On

lar için varsa da, ydksa da, TC'nin Kürdistan'daki siya

sal tasarrufları, militarİst ihegemonyasıdır. Bir de, Leni

nist emperyalizm teorisini tek boyutlu 'bilgiler içjnde bo

ğazlama'k. 

Burada, kimi arkadaşların ileri sürdü~deri 1919-22 
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savaşının - «anti- işgalci>> bir savaş olduğu biçimindeki 
önermelerine de işaret etmek gerekli. Bu konu esas iti-. 
bariyle şoven !burjuvazinin resmi tarihini oluşturina gay
reti üzerinde inşa edilen ve maddi temelleri olmayan 
yapay ibir önermedir. Şu soruyu sormak gerekir: işgalci 
olan kimdir? İşgal edilen yerler nerelerdir? 

· Örneğin, Ermenistan'da, Kürdistan'da işgalci gücün 

adı nedir? 

Sorun, eğer resmi tarihin çerçevesinde ve resmi ide
olojinin önermeleri ile ele alınıyorsa, tartışılacak konu 
misaıkı milli sınırları olsa gerekir. Misakı milli sınırları 
içinde işg~lciler kimlerdir? Hiç kuşkusuz erri.peryalist
ler Osmaniı topraklarına yayılmışlardır. Ama, başta İs
tanbul olmak üz~re, Samsun' dan itibaren Mustafa Ke
malciler de emperyalistlerle sarmaş- dolaştırlar. Toros 
tünellerini işgal eden Fransız ordusu da, esas olara:k 
Ermeni milisierinden ibarettir, ki, Antep, Maraş, Adana 
ve havalİsinde kısa süreli çatışmaların nedeni bütün 
bir yüzyıl boyunca devam eden ve İttihatçılar tarafından 
kana boğulan Ermeni milliyetçiliğinin bir uzantısı du
rumundadır. Bu bakımdan, Ortaanadolu'dan Doğuya 

doğru uzanan misakı milli .sınırları içinde· anti- işgalci 

bir ıkonum aramak mümkün değildir. Bu ancak, Kürt 
ve Ermeni milliyetçilerinin ve !kısmen de Karadeniz kı-
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yılarında Rumların işgalci Osmanlı ile çatışmaları düze
yinde ele alınabilir. 

Sorun, Ege kıyılarından anadoluya doğru yayılan 
Yunan orduları ile, Ankara hülkümetinde ifadesini bulan 
Osmanlı topraıkiarını koruma, Osmanlıdan kalan miras
tan alabileceğini alma hesaplaşması üzerindedir. Ki, 
esas olaralk Tiliık-Yunan savaşı dediğim'iz zaman ele al
dığımız olgu da budur. Açrlctır Iki, Yunan ordusunun iş
gali, emperyalist bir işgal değildir. Yukarıda belirttiği

miz üzere, lbu işgal, emperyalizmin tezgahladığı payla
şımın sadece emperyalistler tarafından -üzerinde an
laşılmamakla beraber- hareket ettirilen bir piyonudur. 
Bu bakımda~, . (savaşın seyri içinde) Ankara hükümeti, 
emperyalistlerle, emperyalistlerin istediği biçimde anlaş
ınalk için, ortaya sürülen, Yunan orduları ile •tehdit edil
mişlerdir. Savaş, emperyalistlerin paylaşım hesapların

dan çıkartılarak, bir Türlk-Yunan hesaplaşması düzeyi
ne oturtulmuştur. 

Bu arada belirtelim ki, Yunan ordularının yenilme
sini henüz tarih «açıklamış)) değilctir. Bu yenilginıin bel
geleri İngiliz gizli arşivlerinde durmaktadır. Anıkara hü
kümeti ile, İngiliz genel kurmayı arasındaki savaş st
ratejilerinin takası koskoca bir soru olarak tarihin gün
deminde durma'ktadır. Marksisdere düşen görev, elbet
teki halkın moral zenginliklerini çoğaltmaJ~tır. Ama, .bu, 
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burjuva şovenizmine, şavaş kundaklayıcılığına, halklar 

arası düşmanlıkların köı;ii<klenmesine hizmet edemez. 

Burada şunu da belirtelim ki «Türk ve Kürt hal'k

ları, «:kurtuluş» savaşında emperyalizme karşı omuz omu

za döğüştüler» iddiası da, maddi temelleri olmayan 

ajitatif bir propoganda malzemesidir. Gerçekte, Kiirt 

ulusu - birikaç hain dışında- «:kurtuluş» savaşı önce

si. süreci ve sonrasında vahşice katledilmişlerdir. O ka

dar ki, Yunan istihisı Ankara'nın kapılarına dayanmış

ken, Anikara :hükümeti Sivas'ta kurduğu Merkez Ordusu 

marifetiyle Kürtleri - Rumları- fkatletmeyi birincil gö

revleri arasına almıştır; 

Erzincan antlaşmasıyla (ll Aralık 1917) gerek Erme

ni sorununu çözümleyen ve gerekse . arkasını güvenilir 

ellere emanet eden Ankara hükümeti, birtek merminin 

bile :hazine değerinde olduğu Tütk- Yunan cephesini teç

hiz edeceğine, Sivasta üstlendirdiği mer1kez ordusuna bir 

temel görev vermişti: Kürdistan'da kasaplık etmek ... 

Merkez ordusu da elhak bu görevi yerine getirmiştir. 

Gö:rıünen odur .ki, Osmanlı artığı Ankara Hükümeti bir 

yandan Kürt ve Ermeniler başta olmak üzere azınlıik milli

yetleri tkatlederlei1ken, bir yandan da Yunan orduları ile 

ve emperyalistlerin stratejileri içinde il?oğazlaşmışlardır. 

Ve sonra İstanbul'dan emperyalistler «!barıŞ» içinde ge-

çip gitmişlerdir. Ama, emperyalist- paylaşım gerçekleş

miştir ve anti· sovyetik ku~atma yanında, o dönemde 

başlrbaşıi-ıa stratejik lbir önemi olan ıboğazlar da emper

yalistlerin istedikleri statükoya bağlanmıştır. Bu gerçek 

gayet açılktır. _ Ve bu gerçek üzerinde lafazanlık yapılamaz. 

Yapılan :her türlü lafazanlık, sonuç olara·k şoven Türk 

burjuva milliyetçiliğine hizmet eder? Şimdiye , kadar 

böyle olagelmiştir. 

6 - Bazı Sonuçlar 

Türik solu, ezen ulusa mensup olmanın imtiyazları 

ile, anti- sömürgeci siyasal güçlere, özellikle de, sosya

list ögelere ıkaraçalma:ktan, ittifaikları dinamitlemdkten 

önce, · olanaklarını bilimsel bilgi üretme faaliyetine yö

neltmehdir. Örneğin Kürdistan'da TC burjuvazisinin 

güm:rıüklemesini, tekel ıgücü ile kaynakların kullanımı 

ve üretim faaliyetine ,getirdiği yasaklan araştırma'lıdır. 

Bankaların Kü:rıdistan'da!ki fonksiyonlarını, emtia üreti

minin pazarlanmasından elde edilen tkar'ı ve sömürgede

ki kapitalist örgü:tlenriıenin niteliklerini araştırmalıdır. 

Topraık ve hayvancılık üzerindeki gümruklemeyi açmalı

dır. Vergilendirme mekanizmasını somutlaştırmalıdır. 

Başta Petrol olmaik •ÜZere, diğer yeraltı kaynaklarından 
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elde edilen ham maddenin, nerede, nasıl işletildiğini, bu 

bağlamda Kürdistan' da alt- yapı tesislerinin hangi evrede 

kuruLduğunu, sürecin evrelerini istatistiklerle devrimci 

hareketin hizmetine sunmalıdır. Kürdistan'ın yer- üstü 

kaynaklanndan elde edilen zenginliklerin, tekel evresin

clekli Türk burjuvazisinin hizmetine nasıl sunulduğunu 

açmalıdır. Kürdistan'ın akarsularmdan elde edilen ener

jinin, nerede ve nasıl kullanıldığını matematiksel ola

rak ortaya koymalıdır. Emperyalizmin, tüm bu ilişki

lerdeki yeri ve fonksiyonlarını lberraklaştırmalıdır. Eko

nomik zorunluluklardan olduğu .kadar, zecri yöntemlerle 

de, ütkesini terkeden Kürt emekçilerinin, metropolde na

sıl istihdam edildiklerini, işçi sınıfının ekonomik- de

mokratik ve sosyalist mücadelesinde neden lbir kambur 

haline geldiğini, ucuz insan güoünün metropoldeki fonk

siyonlarını tartışmalıdır. 

Sorular Çoğaltılaıbilir. 

Yapılan ise, gerçe:k anlamda bir ikördöğüşüdür, Türk 

solunun, anti- sömürgeci siyasal güçlere karşı yönelttiği 

tecavüz eylemi, daha şimdiden bir dizi olumsuzlukları 

gündeme getirmi:Ştir. Bu, en azından, adı geçen dergi

lerde ifadesini bulan siyasetlerin, örneğin Rwgari ile ey

lem perspektifini, dayamşma perspektifini dinamitlemiş

tir. 
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Tüm bunların sorumlusu ise, siyasi mücadeleyi; sos

yalist siyasi mücadeleyi Nevski bulvarında hovardalık 

yapmak sanan, siyasal kavrayıştan yoksun, grup çıkarını, 

hareketin genel çıkarlarının üstünde tutmayı bir saplan

tı haline getiren sorumsuz ideologlardır. 

. Bunlar, ezbere öğrenilmiş formülleri ahmakça tek 

rarlayaralk, devrimciler arasına elektııikli çitler çeken, 

teoriyi ıSoysuzlaştıran, siyasi mücadeleyi siyasi çirkefle 

aynı düzeye mahkfun eden tavırlarını gözden geçirmek 

zıorundadırlar. Görünen odur ki, bu yönde herhangi bir 

çabanın; devrimci dürstlüğün ve sorumluluğun gereği 

olan ikendileriyle hesaptaşmanın saygınlığını gösterme

ye niyetli değillerdir. _ 

Görev, Türk solunun içinde boyveren ve. mutlaka 

egemen duruma gelecek olan proleter devrimcilerine 

düşmektedir. 

Şimdilik bu kadar. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



OLAYLAR-YORUMLAR 

KÜRDiSTAN'DA KEMALİST 
TERÖR(*) ı 

İkinci MC Hıükıümetinin gensoru ile düşürülmesin

den sonra mentropol merkezlerde olalbild~ğ'ince boyutla

nan faşist terör, geçt1ğimiz aylarda Kütidistan'a sıçratıl

mak istendi. Faşist mihı:ıaı'kların Ecevit Hüikümetirne kar

şı bir şantaj düzeyine get'İrmdk istedikleııi bu sıçratılma 

olgusu, TC devletinin Kürdistan s:iyasetirrin belirleyici ve 

vaııgeçilmez nitelikleri gereği Ecevit Hükümetini kısa siü~ 

reli açİnazlarla ıkarşı karşıya bırakm·akla lberalber, sonuç 

ola:rak, EcevH Hukümetinin Kürdistan üzerindeki sdyase

tini uygulama açısından elverişli şartlar ~rattı. 

Metropol meııkezlerde olaıbildiğince lboyıutlanan fa

şist tetörün Kü_rdistan'a sıçratılması içl.n ,savcı ıDoğan 

(*) Kürdistan'ın TÇ sınırlıarı içinde sömüııgeleştirilen parçasında , sö

murge smWsünün miımarı. o1an Kemallistlerin, sömürgedeki ida

recilere verdikleri olağanüstü yetkilerin, 1978'lerde tekelci burju

v1azinin hareket ettirdiği CHP Hükümeti tareıfınd'an «çağdaş» yön

temlerle diT:iltıilıneye çalışılması , maıık!sistlerin olduğu kadar, an

ti - sömürücü diğer siıyasal gti.içlerin de üzel'linde ısrarla dunnalan 

gereken acil bir sorun durumundadır. Bu yazıda, eğitim ensti

tüleri kan:alı ile hemen hemen her alanı patlamaya hazır duruma 

getirilen Kürdistan'da, sömürgeci devletin militarist - bürokratik 

mekam:lliDayı donattığı ıye1Jkiler ve lbu durumd.a görevlerimiz üze.. 

rinlie duracağız . 
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ÖZ'ün cenaze töreni bir fırsat oldu. BaŞibakıandan, Ge

nel Kurmay Başkanı'na 'kadar mHitarist- bürokratik me

kanizmanın bütün büyülk şefler.inin kaiıldığı bu törende, 

törene katılan bazı siyasetiere mensup gençlerin «Kur

dera Azadi» sloganını atmaları, büyıük şefleri olduğu ka

dar, yürütme !Ve yarıgının diğer elemanlarını da oldukça 

raıhatsız etmişti. -

Törenden sonra 90k bilmiş jurnalci .köşe yazarları, 

soruna dikkatleri Çektiler. Televizyondıa yapılan bir açrk 

oturumda, Cumıhurba:~kanlığı Kontenjan Senatıörleri ay

nı soruna dikkat çekt.Her. Asker- sirvii bürokrasinin mu

temet ideologları «Doğu illerimi2'Jdeki vahim gelişmeleı:ii> 

sayıp dökerek, birrlilkten, lbütünlüıkten söz eder oldular .. 

Ardından Maraş, Malatya, Muş ve Iğdır olayları pat

ladı. 

Biz bu yazıda ıbu «geLişme» !erin MHP ve CHP ile 

ilgili yönler.i üzerinde duraoağız. 

Bilindiği .gibi, MHP, Kürdistatı'ı Elazığlaştırmak için 

titiz .bir çalışma sürdürmektedrir. Gerek MHP'nin gire• 

mediği ve gerekse Anti- sömürgeci toplwnsal muhalefetin 

maddi bir güç haline geldiği Diyarbekir'in kuşatılması, · 

başka bir deyişle ıDiyarbekir'in düşürülmesi MHP iÇin 

vazgeçilmez bir stratejik hedeftir. Aynı olgu daha çetre

~il hesaplada Dersiıın için MHP tarafınıdan uygulamaya 
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geçirilmek istenmektedir. Bundandır ki, Elazığ'da üst

lenen, MHP; Maraş -Malatya- Elazığ- Muş -Bingöl çizgi

si He Diyaı:ıbekir'i; Erzurum'da üstlenen güçleri ile de 

Erzincan- Sivas çizgisi ile Dersim'i kuşatmalk, başka bir

deyişle Kürdistan'ı Elazığlaştırmak gayreti içindedir MHP 

.nin bu perspeJktifıi içinde Alevi- Sünni çelişmesinin sü

rekli olarak tıahrik edildiği de bilinmektedir. Öte yandan, 

bu perspektif içinde yer alan metropol patentli rve genç

lik gövdeli ıbazı siyasi yoğunluklarm, Alevıi Kürtlerine 

görece ilerici fonksiyonlarını praıgmatik yöntem 1 rrle ' ,' ~ 

a lize edereJk, Kürdistan emekçileri arasına gerilen Ale

vi- Sünni yapay çelişınesine objektif olarak lffitıldıkları 

da bir gerçektir. 

MHP'nin Kürdistan'daki panzehiri hiç kuşkusuz an

ti - sömürgeci toplumsal muhalfettir. Bu son derece 

önemli bir olgudur. Eğer sorun homojen bir ulusal bü

tünlük içinde ele alıriır ve değerlendir.ilirse, elbette ki, 

MHP'nin Kürdistan'da örıgütlenme avantajları oldukça 

yüksektir, {İ·talya örneği). Ne var ki, MHP, ezen ulus 

milliyetçiliğinin fanatik bir siyasi çiZJgisi olarak Kürdis

tan'ın geniş yığınlar~ arasında hiçbir zaman örgütlene

mez. Nitekim, MiiP ancak şehir merkezlerinde ve genç

lik arasında militarİst ıbir örgütlenme ile varlığım sür

dürmekte, Kürdistan ·kıöylerine girememeiktedir. Sorunun 

can alıcı noktası da buradadır. Ve bu bağlamda MHP, 

esas olarak TC devletinin sömürge siyasetiinin elinde her 
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zaman, her olay karşısında devreye sakulacak olan bir 
piyon durumundadır. Az sonra belirleyeceğimiz üzere, 
bu temel faktör CHP tarafından titizli'kle ıkullanılmak

tadır. 

Yazının başında belirlediğimiz üzere, metropol mer
kezlerden Kürdistan'a kaydınlmak istenen faşist terör, 
TC devletinin sömürge siyasetini yeni yöntemlerle uy
gulama alanına ,sokma şartlarını hazırladığı için, durum 
normale dönme yoluna sokulmuş · görünmektedir. Ve 
MHP, esas olarak Eğitim Enstitüleri'nin içine hapsedil
miştir. Bundan öteye, Eğitim Enstitülerinde MHP'nin 
kazanacağı kalıcı bir mevzi . yoktur. Her provakasyon, 
ancak CHP tarafıİıdan uygulamaya konulari K~malist te
röre hizmet edecektir. Çünkü, Kürdistan'da Eğitim Ens
titülerine sıkıştırılan faşistler, Vali- Emniyet Müdürü ~ 
Jandarma komutanı üçlüsünün desteği ile ayakta dtir
maktıadırlar. (Eğitim Enstitülerincieki faşistlere karşı 

tavrımızı ileride ele alacağız). Şimdi, faŞist terörün Kür
distan'a sıçratılması sonrasında CHP'nin siyasetini ir
deleyelim. 

Rız-gaı:ıi 3 'de CHP ile ıilgili olarak belirlediğimiz tez
lere, kimi aklıevveller telaş içinde saldırmışlardı. Kafa
ların karıştmldığından dem vur:an bu çevreler, sosya
listlik «aidına» bütün dikkatleri, içieri boşaltılmış burju
va demokrat~k haklara çevirdikleri için (var olan duru-

mu resmi ideolojıinin sınırları içinde ve resmi ideoloji
nin 'koyduğu yasaklar çerçevesinde değerlendirerek), 

içinde bulunulan durumu yalnızca yorumlamakla yetin
meyi devrimci -siyaset sanıyorlardı. Oysa, biliyoruz ki, 
sorun, sadece dünyayı -ve elbette ki, içinde yaşadığı
mız durumu - yorumlamak değH, onu değiştirmektir. 

Devrimci eylemin temel karakteristiklerinden biridir bu, 
ve vazgeçilemez bir ilkedir. 

Bu ibağlamda, gerek CHP'nin anti - sömürgeci müca
delemiz karşısında aldığı yer ve gerekse TC parlamento
sunun tavrı, devrimci teorinin emredici göstergeleri esas 
alınanı1k değil, reformcu boyun eğme ile değerlendirildi
ği için, Rızgari 3'e çamur atıldı. Bunun yanında, uzlaş
ma ve teslimiyet siyaseti . teşhil edildiği .için de Rızgari 
3'delci teziere ancak küfür düzeyinde saldırıldı. 

Ecevit hüıkümetıi iş başına geldiği günden bu güne 
kadar geçen süre d1kka tlice değerlendirildiği zaman gö
rünen odur~. Rıııgari 3'de belirlenen tezler tek tek doğ
rulanmaktadır. Nitekim RiZigari 3'de, CHP'nin metropol 
merkezlerdeki görece demdkratik tutumunun, Kürdistan 
için anca'k anti- demokratik nitelikler olarak hayata ge
çeceği vurguianmış ve CHP'nin Kürdistan'daki tahakkü
mü vurgulanmıştı. 

Olgulara baikalım. 
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CHP militarİst bürokratik mekanizma içinde yaptığı 
değiştirme - tayin '.işlemlerinde metropol ile sömünge ara
sında kesin bir ayrım yaptı. Metropolde görece demok
rat(!) kişiler üst- yönetim onganlarına getirllirıken,
ya da şöyle diyelim: Var olan durum 1karşısında faşist
lere karşı yüzeysel de olsa bir tavır içine gıi!relbilme ce
saretine sahip kimseler büyüık merkezier.de yürütme or
gamına tayin edilinken-sömürgeye gönderilen yöneticile
nin faşistlerle uz~aşan kimselerıdren seçilmelerine gayret 
sarfedildL Örneğin, Ankara Valisi Ülkü Ocakları'nın ka
patılmasını ister.ken, Muş Valisi Ülkü Ocaklari'nın se
minerlerini izlemeye gidebilmektedir. 

Metropol merkezlerde idare olaylar !karşısında nis
peten tarafsız(!) davranalbiLirken, sömü:rıgede açıkça fa
şistleri korumakta ve ıkollamaktadır. CHP, metropoliii 
faşistlerden temizleme ıgilb1 bir izienim yaratan tantanah 
tayin işlemlerini sürdürürken, Kürdistan'da faşist y;ı
ğınaklar yapıyor. Örneğin, sadece Muş lisesine 25 faşist 
öğretmen birden atanmıştır. Hemen arkasında da olaylar 
patla'k vermiştir. Muş Valisinlin Emniyet Müdürıünün fa
şistleri açıkça korumaları ihir yana, küçük bir il merke
zine 25 faşist öğretillenin birden ta)nin edilmesi·· CHP 

nin uygulamalarınıı:ı açrk göstergesidir. 

Kürt ulusunun kaderini tayin hakkı çerçevesinde - tu
Kürt ulusunun kaderini tayıin hakkı çeıçevesinde - tu-
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tar lı ya da tutarsız- belirli bir tavrı olması, bu sömüı 
ge valilerıinin işlerini ıbir hayli kol'aylaştırmaktadır. Bu 
balkımdan faşistlerin korunması b'ir devlet siyaseti ola
rak, val-ileri her cl urumda, hükümete !karşı kabul edilebilir 
mazeretlerle teçhiııaıtlandırmaJktadır. Metropolde, yüzeysel 
de o1sa kaımu oyuna karşı faşist teröı:ıün yanında yer a~a
mayan 'bu yöneticiler, ,sömürgede Kürt öcüsüne karşı 
faşist beslemeleri korumakta mazurdurlar. Ve olgu, esas 
olarak, devrimci güçleri sıindirmek, .devrimci güçleri im
ha etmek doğrultusunda gelişmektedir. Bu gelişmenin 
üst düzeydeki yansıması ise, Türk solunun sosyal - şove
nizmde karar kılması 'ile bir katliam biç'imine bürün
mektedir. 

Kürdistan' da CHP'nin bu siyaseti her alanda, her 
gün gözlemlıenebilir duruma gelmiştir. CHP, Eğitim Ens
titülerine hapsettiği faş'İıstleri, valiler ve emniyet müdür
leri ile ıkıoruyarak, çatlatılan, sömürge siyasetiini onar
mak için kolları sıvamıştır. 1925'lerden bu yana her 
olay karşısında başvurulan yöntemler, CHP tarafından 
diriltilerek Kürdistan'a yerleştirilmektedir. Kemalistler, 
4 Genel Müfettişl'iğin üçünü Kürdistan'a 'kurmuşlar, bi
nini_ de Kürt halıkım meclburi iskanlarla yerleştirdikleri 
Trakya'ya inşa etmişlerdi. Bu genel müfettişiikierin ola
ğanüstü yetkileri vardı ve tipik birer sömürge valisi gi
bi icrayı sanat eyliyorlardı. Bunlar, temyiz hakıkı ver-
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meden, kendi onayları ile adam asabiliyor, il sınırlarını 

dıüzenleyeibiliyor, istedikleri kişi ya da gruıbu, tek tek 

ya da topluca isican edebiliyorlardı. 1925'ten 1938'e ka

dar süregelen katliamların planları ıbu valilerin imzası

nı taşır. 

Şimdi CHP, gene valileri olğanüstü ve fakat yasadı

şı ' -mevcut TC yasalarının çiğnenmesi anlamında ya

sadışı- yetMlerle donatma:k.tadıı:ı(*). Metropol merkez

lerde bu tür uygulamalar gö:rıünmemektedir. Oysa Kür

distan'da valiler, emniyet müdürleri ve jandarma komu

tanları ile el ele vererek halkın demokratik haklarını 

ayaklar altrna a1maık için 'kolları sıvamışlardır. En basit 

demdkratik ha:klar !bile hiçbir TC yasası dinlenmeden 

çiğnenebilmektedir. Bunun yanında -aşağıda göreceği

miz üzere- polisiye tezgahlar da adım !başı kurulmak

ta, polis şeflerinin .düzenlediği bu tuza1k1ara dayanılara'k, 

(*) CHP'nin tek parti (Tek Şef, daha sonra Milli Şef) döneminin, 

üzerinde ısrarıla durulması gereken uıyıgulamalanndan biri, İçiş

leri bakanının aıynı 7lcl!Inanda, CHP Genel Sekreteri alıması ve Va

lilerin aynı zamanda CHP İl Başkanı olarak görev yapmalandır. 

Bu gün, valilere verilen yetkilerin, düzeni değişt:irıme iddiası ile 

hükümete gelen OHP tarefından, düzenin yerleştirilmesi eyle

minde, başlı başına bir yeri vardır. Bu olgu, Kürdistıan'da, çok 

daha somut hedeflere wrmayı amaçlayan sömürgeci bir siyasal! 

hegomanya girişimidir. 

devrimci güçlere saldırılmakta, halk korku ve panik 

içinde sin dirilmektedir. 

Bu bakımdan Kürdistan'da Eğitim Enstitüleri çer

çevesine sıkıştırılan faşistler, esas olarak Kemalist te

rörün uyıgulanması için yıem oLaraık elde tutulmaktadır. 

Konunun açıklığa kavuşması için Bingöl'de yaratı

lan olayları irdeleyelim. 

Bingöl, genel olaralk Kürdistan'da MHP'nin en az 

oy aldığı illerden biridir. Yerel seçimlerde Belediye Baş

kanlığını MHP'nin alması, diğer burjuva partilerinin ara

larındaki çekişmenin bir ürünüdür. MHP'nin Bingöl'de 

ne bir kitle gösterisinden ve ne de yerel unsurların yön

lendireceği etkin siyasal çalışmasından söz edilemez. 

Bingöl'deki kampiaşmanın ana etkeni CHP'nin ko

numudur. CHP, Alev.i Kürtlerle Sünn'i Kıürtler arasında 

yapay çelişmenin mimarı durumundadır ve Alevıi Kürt

leri örgütleyerek ayakta durmayı tek dayanak saymak

tadır. AP, genel olarak Kürdistan'da gelişen ticaret bur

juvasinin öııgütıü olarak varlığını sürdürmekte ve feodal 

gericiliği örgütlernek için MSP ile boğazlaşmaktadır. 

MSP, 1925 hareketinde (Şey'h Said) eLinsel feodalitenin 

kollarından biri olan Çan şeyhlerinin desteğinde, bölge

deiki Sünni Kürtlere dayanmaktadır. Çan şeyhlerinin il

ginç bir özelliği diğer yörelerdeki geLişmenin tersin~, ha-
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len toprak ve hayvan ilişkileri ile feodal yapının üzerinde durmalarıdır. Çan şeyıhlerinin, 1925'lerden getirdikle
ri ulusal yanlan(!) feodal geriaHikle iyice kötürüınleş
miştir. Bu köttirüm değerler ticaret burjuvazisinin sınıf
sal hegemonyası altında diri tutulmak istenmekte, ve 
bir sınıf olarak, burjuvazinin önünde gerileyen, yok olu
şunun farkında olan feodal önderleri, MSP korunağına 
çekmektedir. MSP'nin, yerel seçimlerde MHP'y.i destekle
mesi, bu sınıf çıkarlarını koruma çerçevesinde anlaşıla
bilir ancaık. AP'nin' ve CHP'nin merkez yoklaması yap
maları da, partiye değil çıkarlarına bağlı olan yerel un
surların bölünmesine neden olmuştur. MHP, adayının 
kişiliğine bağlı olan oyların da desteği ile bu kaos için
den sıyrılarak belediye başikanlığını almıştır. 

Halen, MHP'den çok(!), devletin ajanı olmak duru
munda olan belediye .reisi, Bingöl'de faşist nüveleri, esas 
olarak, Bingöl dışından gelen ve Eğitim Enstritüsünde 
üstlenen MHP militanları ile beslemektedir. 

Bingöl olayları nasıl gelişti? 

Kürdistan' da TC sömüııgeciliği bir yanı ile jandarma 
baskısında simgeleşir. 

Genç ilçes.inde karakol komutanı olan Ba,şçavuş Er
doğan Ekmen, bütün !bir tarih boyunca Kürdistan' da 
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örneklerini sık sık gördüğümüz jandarma vahşetinin uy
gulayıcılarından biridir. Eylemleri, yetıkili merciler ta
rafından bilindiği, sık sıık bu konuda uyarıldıkları, şi
kayet dilekçeleri s:Ek sık kendilerine ulaştığı halde, yet~ililer sağırdırlar. ·Kürt halkına gardiyanlık yapmayı gö
rev bilen bu jandarma çavuşuna karşı birşey yapılmaz. 

Genç ilçesinde, makamına(!) geç geldiği için ihtiyar 
bir Kürt köy1üsünü feci şekilde döverek 3 kaburgasınm 
kırılmasına neden olan başçavuş, Bingöl'ün Ilıcalar bu
cağına atanır. {Dövülen köylü hastaneye yatırılmış ve 
20 g.ünlük rapor almıştır ama, yasal yollar kapalıdır, 
idare bw1a gerek görmez). 

Ilıcalar' da, ıkendini devlet sanan bu jandarma çavu
şunun, yapıp ettiıkieri anlatılır gibi değil.. Bir öge var· 
ki, belirleyicidir. Başçavuş tüm bu zulmü tek bir ge
r~kçe ile açıklamaktadır : Kürtlere hayat hakkı yok!! 
Başçavuş, köylüleri yalmzoa Kürt oldukları için falaka
ya yatırmakta, dövmekte, iŞkence etmekte, bununla da , 
öğünmektedir!? 

Ilıcalar bucağına bağlı Alikırak (Yerribaşlar) iköyü 
yaylaıkları;her yıl göçebe Beritan · eşireti tarafından ki
ralanmaktadır. Bu yıl da kiralanan bu yayiaklardaki 
hayvanlar köylülerin meralanna girdi'leleri için, köylü
lerle, Beritan a·şireti arasında meydana gelen, fakat an-
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laşmayla çözülen !bir olayı duyan jandarma başçavuşu, 
olaya mUhale eder. Köylülerin bir itirazı olmadığı hal
de, başçavuş alana topladığı köylülere külhanibeylik ya
par, küfreder ... Kendisini uyaran bir 1köylüye ateş eder ... 
Ve jandarmaya da ateş emri verir. Panik içindeki top
luluğa ateş eden çavuş, üç ıkişinin ölümüne neden olur. 

Olayların bundan sonraiki gelişimi, Kürdistan'da 
hortlatılmaık istenen Kemalist .terörün ıayaklarını oluş
turması baıkımından dikkatlice incelenmeye değer. 

Halk fuerinde ıbaskı ve zulmü, üç ·köylünün keyfi 
olarak ku:rışuna dizilmesini protesto etmek ·için yapıl
mak istenen miting günü, Eğitim Enstitüsünde olaylar 
çJikartılır. Vilayet, okul civarında tedbirler aLdığını :Qelirt
mektedir. Oysa, bir grup faşist -ki, bunlar MHP'nin 
Elazığ ve Erzurum üslerinden gelmişlerdir-- polis kont
rolunda toplu halde bulunan öğrenciler üzerine ateş 
açarlar. 

Olaylar, Eğitim Enstitüsünden şehre doğru akar. 
Oysa, bu basit polis lkordon:larıyla önlenebilir bir durum
dur. Eğitim Enstitüsü'nün şehirden uzak olması nedeni 
ile olay çrkaran faşistleııin de, olay yerinde enterne edil
meleri son derece kolaydır. Oy;sa, polis tam tersi bir dav
ranış içinde kah faşistlerin önünde, kah arkasında, olay
ların şehre yayılmasını adeta yönetir. Aynı saatlerde, 

emniyet yetkilileri, miting tertip komitesi üyelerini ça
ğırarak mitingi 'bir an önce yapmalarını adeta emreder. 
Oysa, şehrin vamşlarmda yüzlerce insan vuruşmaktadır. 

Olaylardan sonra devrimci öğrenciler üzerinde ilgi
liler.in ağır ·baskıları devam eder. Olayların _ gelişimini 
anlatan ib'ir bHdiri, «ıalındı belgesi» ne rağmen emniyet 
ve valiLiğin açık müdaıhalesi ile dağıtılamaz. 

Bu noktaya kadar gelişmelerin seyri polisin hesap
larını tersyüz eder bir biçimde olgunlaşmıştır. Çünkü, 
olaylar miting sırasında çrkmış olsa, devrimciler rahat
lıkla suçlanabilecek ve tasarlanan terör için şartlar ya
ratılmış olacaktı. Oysa, miting yapılamamış, olayları fa
şistle çıkarmırş ve bir devrimci öğrenci öldüııülmüştür. 
Ve faşıstler ellerini kollarını sallaya saliaya Bingöl'den 
çıkıp gitmişlerdir. Daha sonra, katil mnlılarından biri
·n'in, Sivas'ta(!) yakalandığı ha:ber bültenlerinde yer al
mıştır. 

Kendi he~apları içinde deşifre olaırı polis, halkın, 
jandarma başçavuşunun oinayetler.ine karşı duyduğu nef
reti ortadan ıka1dırıamamış, üstel~k faşistler ·kitleler önün
de suçüsrtü olmuşlardır. Buna rağmen vali- emniyet mü
dürü- alay komutanı; ilerici, devrimci öğrencileri tek suç
lu ilan etmek ve baskılarını /bunların üzerinde yoğunlaş
tırmaktan geri durmamışlardır. 
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Başbakan Ecevit;.in, tantanlı vaJ.~ler toplantısından 
dönen Bingöl valisi trafik polisi araıbalarındıaki hopar
lörleırle bildiri - afiş - toplantı ve benzeri gösterilerin ke
sinlikle yasak(!) olduğunu sık ·s~k sokaklarda hallCJa ilan 
etmeye başlamış, emniyet yetkilileri önüne gelene baskı 
yapmaya, her türlü demolkrati'k hakkı açıkça ayaklar 
altına alaraik, açık terör yöntemleri ile ilerici, devrimci 
güçlere baskı yapmaya, sindirmeye başlamış; alay ko
mutanı «'kanun benim, ıbenim izı;ıim olmadan evleriniz
den ibile çrlmmazsınız» türünden tehditlerle demokrat 
güçleri tahalk:kiim altına almayı günlük işleri arasında 
baş sıraya almıştır. 

Bingöl'deıki devrimci demokrat güçler, yalnızca fa
şistlere karşı değil, devlet baskısına karşı da kendileri
ni korumak ve elbette ki, çevreden, Bingöl' e taşınan fa
şist çeteler karşısında silahsız .ve savunmctsız kalmak 
durumuna düşürulmüşlerdir. 

Kürdistan'da uıygulamaya geçirilen Kemalist terör 
- sömürgeci devletin baskı ve zulmü -, ve bu mekal11İz
manın elinde bir piyon olarak bulundurulan faşist çe
telerin fonksiyonları, bir diğer alanda, Bitlis alanında 
daıha net rbir biçimde ortaya çrkma!ktadır. 

Bitlis'te sömürgeci devletlin görevlileri ne yapmak
tadırlar? 
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Olayları izleye1im : 

ll Nisan'da, polis şehrin ortasında bir oduncuyu 
kurşun1ar. Olay, devrimcilerle omuz omuza hal•k \kitlele
ri tarafından proıtesto edilir. 

Bitlis, Kürdistan'da, fiaşistlerin giremediği alanlar
dan biridir. Bu bakımdan, sömü:rıgeciler, bu alanda dev
rimcileri enterne etmek, sindirmek için- her zaman yem 
olarak kullanacakları faşıist çetelerden yoksundurlar. Bu 
görevi, direkt ola:rıa!k polis üstlenmiştir. 

Faşistlerin giremediği ve anti- sömürgeci toplumsal 
muhalefetin güçlü olduğu Bitlis'te, polisin kurduğu tez
gahları tesbit etmek de etbette ki, kolay olmaktadır. 

Kurşunlanctn oduncunun şehirde yarattığı gerıilim 

karşısında gerileyen sömürücüler, olaydan sonra Van
Tahnan yolunda bir soygun olayı ile yeniden ortaya çı
kadar. Çü:dkü, soygun tanıkları 34 plaıkalı Anadol ara~ 
bayı tesbit etmişlerdir ve bu araba Bitlis Emniyet Mü
dürunün kullandığı bir araıbadır. Olaylardaki beoeriksiz-
1iği yüzünden (odunounun vurulması olayı) görevden alı
narn Emniyet Müdüıiinüın aralbasının bu :olayda kullanıl
ması, faŞist çetelerin olmadığı alanlarda, polisiye tertip
Iedu nasıl açığıa çıktığınm tipik bir göstergesidir. Em
niyet Müdürü 24 Nisanda görevden alınmıştır, soygun 
ise 7 Mayı·sta yapılmıştır. 
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Soygundan son:rıa . Bitlis ASKtD- DER (Anti- Sömür
geoi Demokratik KUltür Derneği) üyesi FesiiJ:ı'in köyün
de arama yapılır, bu aill<aıdıaş ıgözaLtına alınır, ancak olay 
sırıasmdıa bulunduğu yerin, tanıklar tarafından net bir bi
çimde s•aptanması nedeni ile seVbest bırakılır. Aynı bas
kı, gazeteci Be:hıvat Şerefhanoğlu üzer·iİıde de uygulanır, 
Gene, olay sırasında bulunduğu yerin ispatlanması üze
rine bu aıikadaş dıa serbest bırakılır. 

Polisiye tertip gene geri tepmiştir. 

8 Mayıs günü A!SDK- DER lkrurşunlanır. 

10 Mayıs günü DDKtD ('Devrimci Demokrati'k Kültür 
Derneği) yaıkılır. 

11 Mayıs günıü, bazı esnafın dükkanla:rına, DDKD 
imzalı t:eihdit mektupları gönderilerek, para istenk 

Bitlis'te bir iki basit hırsızirk olayında, girilen dük
kanıardan sadece kalem, defter giibi 'kırtasiye malzemesi 
çalınır. (Hırsızlığı öğrencilerin yaptığı- izieniminin yara
tılması ıiçin). 

Tıüm ·bu gelişmeler içinde derneklerin birbirlerine 
karşı taihr.iik edilmesi için yetkililer gıayret gtöstıerirler, 
Örneğin .AıSDK- <DER'ıin DDKD tarafınıdan kurşuın:landığı, 
DDKD'nin ASDK -_<DER tarafından yakıLdığı giibi.. Oysa, 

bölgedek;i a:r1kadaşlar ıbu konuda yeterli bilinç ve deneye 
sahiptirler. Polis, ibu tür girişimlerle kendisini bir kez 
da'ha ele verir. 

Bununla da yetinilmez, dernekl~ı:ıin duvar yazılan 
silinerek, yerlerine anti- komüni•st, çoğunlukla da dinsel 
sloganlar yazılır. Bitlis'tıe bu tür bir faaliyeti yürütecek 
karşı - devrimci siyıasi güçler olmadığından, polisiye gi-

. fİŞ·imler kitleler tar-afından da raıhathMa teŞhis edilebil
mektedir. 

Buna karşı Bitlis Valisi özellikle esnaf kesimini ve 
ticaret burjuvazisi ile mütegallibeyi örgütlemeyi - bir 
yandan- uyıgulamaya geçirirken öte yaınıdan Kemalist 
geleneğin en çıplalk yöntemleri ile devrimci güçleri bas
kı altına almayı, zulmetmeyi, polisi ve jandarmayı sık 
sık devreye .soıkmayı sürdürür. Halen, Hitlis'de, acil so
runlatıdan biri, devrimci güçlerin sömü:rgeci devlet ta

rafından ortaya sürülen provakatif oyunlada karşıkarşı
ya oldukları sorunlardır. 

Ecevit'in valilerle yaptığı toplantıdan sonra, illerine 
dönen valilerin olağanüstü yetkiler kullanmaya başladık
ları bu evrede anti- sömü:rgeci siyasal güçleTe dıüşen gö
rev, sömürgeci tasarruflan teşhir etmek, kitlelere taşı
nabilir düzeye çımrmak olmalıdır. 

Kemalist terörün bir diğer alanda, Muş'taki görü-
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nümü de, diğerleri ile a~ı özelliklere sahiptir. Bunlara 
.ek olarak, EceVit !hükümetinin Muş'a yaptığı faşist yığı
nak, olayl?rın hızla gelişmesinin başlıca etkeni olmuş
tur. Daha önce de belirttiğimiz gibi,- Muş lisesi, Ecevit 
Hükümeti tarafından adeta MHP'nin kalesi durumuna 
getirilmiştir. Vali ve emniyet müdürünün, faşistlere açık 
destek veren tavırları da olayların yaratılmasında önem
li etkenler durumundadır. Hiç kuşkusuz, Ecevit Hükü
metinin MİT kaynaklı istihbaratları enine boyuna de
ğerlendiği ve buna göre Muş'a · yığınerk yaptığı kesindir. 
Muş, 5 Haziran seçimierinde anti~ sömürgeci d~vrimci 
güçlerin geniş bir kitle çalışmasıyla, sömürgeoi devleti 
bütün organ ve kurumları ile teŞhir ettikleri bir alandı. 
Bu konudaıki Çalışmaların sonuçlarını kısaca mahalli se- . 
ç~mlerle ilgili görüşlerimizde tartışmıştık. (Bak. MalıaHi 
Seçimler Üzerine, Rızgaııi Özel ek - 4). 

Muş'ta .devrimcilerin kitle çahşmalarını engeHemek, 
kazanılan mevzileri terk etmelerini sağlamak, kitlelerin 
güvenini sarsmak 1çin dbette ıki sömürgeci devlet elinıden 
geleni yapacaıktır. 

Bu konuda alabiLdiğine duyıadı olmak ve kazandan 
mevzilerde direnmek görevi mutlaka haşarılmalıdır. 

Kürdistan'ın diğer alanlarında, örneğin Van- Ağrı
Urfa'da patlamaya hazır hale getirilen Eğitim Enstitü-
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lerinde ve kısmen uygulamay-a sokulan girişimlerde du
rum aşağı yukarı aynıdır(*). Bu bağlamda, Eğitim Ens
titülerinde tavrımız ne olmalıdır sorusu gündeme gel
mektedir. 

Eğitim Enstitülerinde Tavrll;llız Ne Olmalıdır? 

Bu yazıda üzerıinde durduğumuz ve bütüri yönleri ile 
· Kürdistan' da gözlemlenıebilir duruma gelen Kemalist Te

rör, 'kendine sıçrama ta!hmsı olamk Eğitim Enstitülerini 
seçmiştir. Faşist çe1ıeler, bu <:&ullara sıkıştırılmışıtır. Ve 
devrimci güçlerin bütün di~atlerini bu okullara yönelt
meleri sömürıgeciler tarafından sağlanmak istenmekte
dir. 

Bir kere bu okullardan faşi-stler kesinlikle çıkartıl
malıdır. Bu konunun tartışılacak bir yam yoktur. İki 
olgu üzerinde durmark gerekir. 

(*) ~ı. Urfa, Van ve Kars ilk elde patlamaya hazır duruma geti
rilmiştir. Nitekim, hu yazuun ıbasım çalışmaları sürerkeıı, Urfa
da üç ölü ve yıüzlerce ·yaralı ile biten bir olay yaratıldı. A~'da 
eğitim enstitÜSÜile bomba atılması bahane edilerek, öğrenciller mi-

- litarizmin kurşunlııirına hedef oldular ... Saldır1yı ~ Valisi dü
zenlemiş ve yönetmiştir. Halen, Kürdistan'ın bir çOk -yerinde ben
zer ol~ların karşı devrimci gü~erce çıkartılması an meselesidir. 
Kiuşkusuz devrimCiler bu konuda, son derece duyarlı .ve hazırlık

lı Ql.mak zoru:1dalar. 
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Birincisi; anti- sömü:rıgeci ve anti- faşist eylem plat

formunda tüm devrimci - demokrat güçler il-keler düze

yinde birleşerek, tek bir güç olmalk zorundadırlar. Fa

şistleriın devlet koruyucuhı.ğu altında her a~anda pro

vakasyonlara aç11k tutuMukları şu günlerde dev

rimci arikardaşlar, grup çıkarlıarını asla ·öne çıkar

mamahdırlıar ve mutlaka en geniş muhalefeti ha

rekete geçirmek için yaıpılıması gereken her şey yapılma

lı, en genıiş muhalefet faşist teca'V'iizlere !karşı ibir araya 

getirilmelidir. Bu t~el bir iltke olarak titizlikle sahip 

ç1kılması gereken acil bir sorundur. 

İkincisi; !bütün dikkatler eğitim enstitıüleııindeki fa

şist çetelıere çekilerek, kitleler .içindeki siyasi çalışma

lara ıara verilmemelidir. Sömüı:ıgecilerin istedikleri esas 

olarark budur. Önce, Türkiye çapında yaratılan faşist te

rör kitleler üzerinde bir baskı unsuru olarak ıkullanıl

makta, ılıirdenbire alanlara gelen yüzlerce öğrenoi ile 

yerli halk arasında yapay çelişıneler so kulmalktadır. Bu 

öğrencilere .kimi zaman yer vıe yemelk verilmemektedir. 

Yerli ılıalk polisin de fısıldadığı tehditlerle, evlerine ya 

da işyerlerine karşı faş1istlerin .gıirişeoekleri sabotajlar

dan çekinir hale getirilmişlerdir. Devrimci arkadaşlar, 

bu 1konuda duyarlı olmalı ve panik içine sokulmak is

tenen halk Ikideleri arasında siyasi çalışmalarını sür

dürmeHdirler. Bu ·konuda duyarlı ve titiz olmalıdırlar. 

Halk kitleleri, yerli yalbancı ayrımı, :komünist- dindar, Ale-

vi- sunni g~bi ayrımlada da sürekli olaı:ıaık tahrik edil

mektedir. 

Bu iık i platforma bağlı olarak Kürdistan' da devrim

ciler, sömürgedi devletin prova:kıasyonlarına karşı uya

mık olmalı, her türlü a,raçla bu tasarrufları teşhir etme

Hdirler. 

Devrimci güçleri Eğitim Enstitülerine sıkıştırarak, 

sağ - sol çatışması adı altında arıadan .sıyrılan sömürge

cilere alet olmama:k gerekLidir. Ve bu son derece titiz 

bir çalışmayı gerektirmektedir. Bunun için, tüm siya

sal güçlerin en geniş muhalefeti örgütleme düzeyinde 

güçbirliği yapmaları, kısa süreli de olsa ideolojik açı

dan ibir .araya gelmelerıi müıılkün olmayan gençlik grup

larını anti - ısömüı:ıgeci v:e anti- fiaŞist eylem platformun

da ve eğitim enstitüleri perspektifinde bir araya getir

melidirler. lArıada duran her güç, kaçınılmaz olarak sö

mürgecilerin oyunları için yem .durumuna ıdüşe'bilir! Bu 

asla unutulmamalıdır. 

Topartarsak: 

Ecevit hükümeti, metropolden ~ürdistan'ıa sıçratı

lan faşist terör olaylarını ustalıkla değerlendirerek, 1925 

li yıllarından bu yana uygulamaya sz.k sı'k sokulan «sı

kıyönetimsiz s!kıyönetim» hegemonyasını, Kürdistan'da 

81 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



yürürlüğe koymuştur ve lbu baskı zincirini daraltmak 
için, yüııütme erkine olağanüstü yetkiler vermiştir. Tun· 
celi Kanunu ile genel müfettişiere verilen yetki·ler, il 
valilerine verilmiştir ve bu valiler, yerkilerini tamamen 
anti- demokratik bıir düzeyde emniyet vıe jandarmanın 
desteği ile kullanmaı~tadırlar. Kürdistan' da temel de
mokııatilk. haklar işlemez duruma getiı:ıilmektedir. Faşist
ler açıkça korunmaıkta, faşistlerin yaı::attığı ya da -fa
şistlerce yaratılran-:- olaylar !bahane edilerek demokratik 
haklar yok ediLmektedir . . Son dereoe açık ve hain bir 
Kürt düşmanlığı yapılmakta, sömfuge memurları ırkçı
şoven saldırıganhklar için sürekli tahrik edilmekte, eği
tilmektedirler. 

Türkiye gıenelinde Ecevit hukümeti, revizyonizmle 
gizli pazarlıklar sonucu Kriirt ulusunun kendi kaderini 
tayin hakkı ilkesini ortadan kaldırma!k için ciddi gıay
retler içine girmiştir. Uk deney başarı ile sonuçlanmış 
ve 1 Mayıs alanı sosyal- şovenizme terkedilmiştir. Tüm 
ilerici - devrimci sayılan has ın ·s:tk s:lk jerrııosirt kunıdak1a
yıcılığı yapmaıktaıdır. 2Jarnan zaman istiıhlbar.aıt ajanları
nın, ya da eski valilerin jurnalleri 'bilinçli olarak gaze· 
telere manşet olmaktadır(*). 

(*) Bu konuda, «Aydınlık., '«Cumhuriyet:., «Milliıyeb yanında «Hürri
yeb, <ı:Günaydııu, «~man:., <ı:Yeni Asın v!b. gazeteler sürekli 
allann zilleri ça~tadırla:r. 
RIZGARİ 6'run basım çalışmaları sürerken, rnilitarist - sömürge-
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Bunun yanınıda genel olaralk Türk solu anti - sömür
geoi siyasal ıgüçlere, anti- ,sömürgeci perspektifin prole
ter devrimci ögelerine !karşı soruırnsuz lbir «eleştiri» kam
panyası açmıştır. Bilerek ya ıda lbi1meyerek, Ecevit hü
kümetinde cisimleşen sömürgeci devletin siyaset.iırre alet 
olunmaktadır. 

ciılerin g;lindeme ıgetirdiıklerıi bir pvovakasyonada jşaret edelim. 
Diyaribeikir S~kııyönetim Mai:ıkemelerin'in işkenceci savcısı Yaşar 
Değerli'nin, İstanbul'da arabasına ıbomba koyulması olayı, basın 
ve ye1Jlcili kişi ve kurumlarca her ne kadar abartılırsa abartılsın, 
esas olarak, di'k!kıatleri mazlum Kürt emekçilerinin üstüne çek-

mek için ustaca sahneye konulduğu gi·zlenemedi. Olaydan üç gün . 
sonra Genellrurmey Başmru ve diğer Anayasal kuruluşların bil
dirilerle bu olayı lanetlerneleri ve di~ri bölücülük umacısı
na çekmeleri, ilıginçti!? Oys·a, MİT - CİA kıaıynaklı haberleri kit
lelere ula.Ştırmada oldukça usta olan Hürriyet gazetesi, daha ilk 
günden hedefi belirlemek üzere, bazı kUI"'rl.uş ve «parti:. adları 
vererek Kürt düşmanlığı için, jeonist kundırldayıcılıitı görevini 
yerine getirmişti. 

Elbetiteki Değerlllemen hesap sorulacaiktı, wrolacak! Ama, 
ıba.şt!a sosyal-şovenizmin !karşı devrimci ö:zıi!nü mükemmel bir bi
çimtle serg:ileyen AYDINLIK gawtes:inin oldu~ !kadar, Hürriyet 
ve benı:eri gazetelerin de, ıs!'laTlıa. An!ti-K!ürıt kışkırtıcılı'kları sür
durtıükıeri bir dönemc!e, dş!kencecilbaşı olacak ıyfuleree insan için
den özeillikle Kürt emeikçilerini Mirr -<KK>nr-GeriUa kışialarıoda çar
mıha geren bir sömürgeci s:avcının provakatif bir yöntemle a.fişe 
edilmesi üzerinde ısrerla durulmalıdır. Sorun, burjuvazi için ne 
kıa.dar hesaplı bir tezgıahsa, de:vr.imc'iler dçin de o kadar açık, 
tahrik ve kundaklama · .tıizansenidh-. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Uzun ve wrlu mücadelelerle, özellikle 1%5'lerden 

bu yana vuruşa vuroşa kazanılan m~iler terkedilmek

tedir. Ne tıü:r bir dille konuşulursa konuşu1sun, sık srk 

Küııt ulusundan nasıl söz edil!irse edilsin sonuç olarak 

yapılan iş, sosyal- şoveniızme süt emziıımedir. Sosyal- Şo

wnizmi geliştirme, gürbüzleştirmedir. 

Dik;katler Ecevit hii~ümetinin Kürdistan'da (teikel

ci sermayeden güdıüİn alan) Kemalist hegemonya rgiri•şim

leri üzerinde yoğunlaşmalıdır. Vıalilerin anti - ·demokra

tik tasarrufları, jandarmanın cinayetleri, saldnıganlaşan 

pol1sin ıbaskı ve zulmü bıtkmadan ~e inatlıa teş!hir edil

mcli:dir. 

Bu gün erkense ;yarın geç olabilir. To:kriri SülkOn ık'o

nununa karşı. ta'kınılan sosyal- şoven teslimiyetİn ürün

leri biılinmektedir. Btekleri~den ziUer çala çala gelen, 

her alandan alarm sinyalleri veren bu olgu, Türk solu 

tarafından gözardı edilecek türden ıgel- geç ıbir oLgu de

ğildir. Kürdiıstan'tdaki ıanti- sömürgecilere düşen görev

ler ise, kazanılan mevııilerde mutlaka direnmek ve met

ropol solu ile ilişkileri diri tutma!k olmalıdır. Duralksa

maya zaman yoktur. Görevler ağıı1dır. Geçilen süreç çe

tin bir süreçtıi·r. AkıHıar başiara devşirHmelidir. 

RIZGARİ 1 VE 2 HAKKINDAKi 

DAVALAR SONUÇLANDI! 

Kürt halkının ve diğer Ortadoğu halklarının sömür

geciliğe, ibaskıya ve ııu1me karşı mücadele günü olan 

Newroz'da ve «uluslararası ırkçılıkla mücadele günü» n

de,. 21 Mart 1976'da yayma başlayan RIZGARİ, sömürge

ci- militarİst burjuvazinin saldırısı ile karşı karşıya kal- , 
dı. 1 

RIZGARİ'nin sömüı:ıgeci- militarİst burjuvazinin sal

dırısına uğraması !kadar doğal birşey olamazdı. RIZGARl 

Kürdistan ta!busunu yıkıyor ve sömürıgeci uygulaıma

ları teŞhıir ediyordu. Militarist - sömüııgeoi burju. 

vazinin gerçek yüııünü kitlelere gösteriyor ve Kürdis 

tan halkının anti - sömürgeci ulusal demdkratik müca

delesini somut siyasi ·bir çerçeveye oturtmaya çalışıyor. 

Bu da sömürıgecileri ve onların işbirUkçilerin'i ürkütü

yor, korkutuyor ve uykularını :kaçırıyor. Çünikü, sömür

geci militarİst hurjivazi; bundan böyle ıhalklarımızı 

hivbirine kırdıramıyacağını, suni çelişme'leri kıolaylıkla 

yarataımıyacağını ve geÇmişte olduğu gilbi halkımızın 

anti- sömürıgeci ulusal demokratik mücadelesini kolay

lıkla 1hastıramayacağını anlamıştır. . 

21 Mart 1976'da RIZGARİ daha dağıtıma verilme-
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den büromuz ve RIZGARİ'nin basıldığı matbaa basıldı. 
Yüzlerce dergimize el ikonuldu ve yazı ·işleri müdrürümüz 
Mehmet UZUN tutu'klandı. O dönemle:rıde Devlet Güven
lik Mahkemesi yürürli.iıkte olduğundan RIZGARİ davası 
DGM'lerıde ıgörülmeye başlandı. De:rıgimizin yazı işleri 
müdürü · sorgu sırasında özlü ve bilimsel nitelikli bir 
«iddianameye cevap» metni verdi. Bu metinde RIZGA
Rİ'nin ne yapmak istediği, davanın açılmasının anti
bilimselliği ve sömürgeci uygulamaların bir parçası ol
duğu anlatılıyordu .. RIZGARİ ·davası, DGM'lerin emek 
çi halklarımızın, devrimcilerin, ·demokratların ve sosya
listlerin direnişi sonucunda :kaldırılmasına kadar DGM' 
de devam etti. A:kabinde, dava,. Toplu Basın Asliye Ceza 
mahkemesine nakledildi. Yazı İşleri · Müdürümili yedi 
(7) aylık bir -tutuklama döneminden sonra seı:ıbest bıra
kıLdı. 

RIZGARİ 1, 2'nin davaları A!l!kara Toplu Basın As· 
liye Ceza mahlkemesinde uzıun ıbir dönem devam etti. 
RIZGARİ mahkemede 60 sahifeli!k bir savunma yaptı, 
Savunma.da, Kürdistan"ın sömü~geleştirilmesi ve Kürt 
harkının tarihi, ıkültürel ve maddi yapısı anlatılarak; 
RIZGARİ'nin somut iıdeolojiik, siyasal ve bilimsel fonk
siyonları vuııgulandı; tarihi geli:şimi içinde Kürt diren
me hareketleri taih:lil . edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin al
tına imza ·koyduğu uluslararası antlaşmalara uyulmadığı 
açık seçik bir şekilde belirtildi... 

84 

Mahkemenin 9 Mart 1978 günkü oturumunda dava 
sonuçlandı(!) Yazı işleri müdürÜımüz Mehmet UZUN 
üç (3) yıl oezaya çarptırıldı. 'Bu baskı ve cezalar ne RIZ
GARİ'yi ne anti- sömürgeci güçleri ve nede sosyalistleri 
korkutmayacaktır .. 

Ayrıca RIZG:ARİ'nin 3, 4, ve S. sayıları da toplatıl
dı. 6 sayı ç1'kan broşürlerimiz toplatıldı ve haklarında 
dava aç~ldı. Dergi ve broşürlerden dolayı yazı işleri mü
dürıümüz Hatice YAŞAR İstanbul ve Ankara Toplu Ba
sın Asliye Ceza ve Ağır Ceza mahkemelerinde yargılan 
maktadır. 

Kornal Yayım ve Dağıtım 
Evinin Diyarbekir Bürosu 

Temsllcisi Hasan Çakır ~ 

Sekiz Aydır Tutukludur 

21 Ekim 1977 gunu RIZGARİ'nin yasa1danmış bro
şürlerirı!den; « 'Öı;gürlük Yolu' Oportünizmine İstediği bir 
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cevap» ile « Ürün'ün Sosyal- Şoven Milliyetçi İdeolojisi

nin Teşihiri Üzerine» broşürlerini almak üzere Kornal Di

yarbekir dağıtım bürosuna gelen emniyet görevlileri tu

tanak tutarak adı geçen broşürlere el koyarlar. Bu ara

da, dağıtım bürıosunda oturma!kta olan 30- 40 arkada

şın içinden 2'si kız olmak üzere yedi (7) kişiyi alıp 1. 

şubeye götürürler 1. şulbede bu 7 arkadaşa baskı, işken

ce ve hakaretler yapılır. Baskı ve hakaretlerle ifadele,ri 

alınır. 

Emniyette baskı ve ha'karetlerle bu 7 arkadaşın ifa

deleri almdıktıan sonra mahkemeye çıkarılırlar. Diyarbekir 

Suilh Ceza mahkemesi iki arkadaşı tutuklar ve diğerle

rini seribest bırakır. Axa!binde, bu ik.i arkadaş mah

kemeye yapılan itiraz üzerine serbest 'bırakılırlar. 

Kornal Diyarbekir Dağıtım bürosunda arama yapıl

dığı zaman, büro yetkilisi Hasan ÇAKIR Diyarıbekir dı

şında bulunuyordu. Arama sırasında ·dağıtım evinin ar

şirvlerirre ve .ticari defterlerine de el konulmuştur. Olay

dan bir hafta sonra Hasan ÇAKIR arşiv ve diğer evrak

ları almak üzere · savcılığa müracaat ·eder. Diyarbekir 

savcılığı «Bu evraklar 1. şubededir. Gidiniz oradan alı

niZ» cevabını verir. Bunun üzerine Hasan ÇAKIR 1. 

şubeye gider. Emniyet, evrakları geri vereceği yerde Ha

san ÇAKIR'ı emn'iyette alıkor ve işkenceye yatırarak 

sorgulamaya tıalbi tutar. 

Hasan QAKIR'a 1. şubede işkence edildiği «anında» 

Diyarbekir savcılığına bildirildiği halde; savcılık, bütün 

siyasl. tutuklamalarda olduğu gİibi, bu olayda da işken

ceye göz yumdu ve işkenceyi yasallaştırımaik (!) isteyen 

emniyet yetkililerine yardım etti. Zaten «Karİm adı

na» sömürgecilerin savunuculuğunu yapan savcılardan 

başıka !birşey beıklenemez .. 

İşıkenceden sonra, hastaneye hirle götürülme ihtiyacı 

duyulmayan H. ÇAKIR, ilk sorgusuncia tutuklandı. 

Hasan ÇAKIR sekiz aydır tutukludur. Hasan ÇAKIR 

ve 7 arkadaşı Diyarbekir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 

TCK'nın 141/4, 142/3, _ 312 ve 526 maddelerinden yargı 

lanmaktadırlar. İlk duruşmaları 1.6.1978 günü yapıldı. 

H. ÇAKIR sonuçta verilecek cezasını yattığı halde mah

kemece serbest ibırakılmamış ve duruşması 4.7.1978 gü

nüne ertelenmiştir. 

· İSMAİL BEŞİKÇİ ı 
ve Cevap Bekleyen Sorular 

İsmail Beşikçi, Türikiye için katı bir taıbu sayılan 

Kürt sorununa ışık tutan çalışmaları ile geniş bir o:kur 

kitlesi tarafından tamnan !bir bilim adamıdır. Resmi 

ideolojinin çerçevesi içinde seyreden i1k çalışmaları 

üniversite çevresinde de olumlu karşılanmış, ·hatta dok

tora tezi bu çalışmalarından biri ile verilmişti. (Doğuda 

Değişim ve Yapısal Sorunlar/Göçebe Allkan Aşiret•i) 
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İsmail Beşikçi'nin, incelediği konunun niteliği ge
reği, resmi ideolojinin sınırlarını zo11layan çalışmaları, 
kısa sürede ilgili çevreleri rahatsız etmeye başladı. Si
yasal düzeyde geliştirilen baskı çemberi, yargı ile bü
tünleşerek BeşiJ}Qçi 13,5 yıl hüküm giyerek zindana atıldı. 

M sonrası bilimsel çalışmalarını sürdüren Beşikçi, 
bu kez üniversite tarafından usulüne uygun olarak afa
roz edildi. Ve esas olarak araştırma imkanları elinden 
alınmak istendi. Bu girıişimler, bizzat üniversite tarafın
dan, üniversitenin siyasi iktidarın bir aracı olduğunun 
tipik bir itirafı olmasından ötürü dikkate değerdir. 

Bilim Yöntemi dtsimli kitap, Beşikıçi'nin çalışmala
rında bir odak noktasını teşıkil eder. 1976 Nisanında ya
yınlanan bu 'kitabın «Önsöz» ünde Beşiıkçi, şöyle yazı 
yordu : «Son yıl'larda toplum olaralk büyük tecrübeler 
kazandık Bu arada Diyaııbekir ıduruşmaları, önemli ~bir 
sorunun, Kürt sorununun 'bütün boyutlarıyla ortaya çık
masına büyü!k bir etken oldu. Soruna daha önemli bir 
açıkirk geldi. Bu arada, eski görüşlerimizde köklü sa
yılabilecek değişmeler oldu. Yargılamalar olaylara ba
kış- yöntem'ini temelden etkiledi ve .değiştirdi» (Bilim 
Yöntemi/Önsöz s. 3; Kornal Y., 1. b.) 

Bu değİşınelerin ürıünleri 'İsmail Beşikçi'nin Bilim 
Yöntemi'nin Türkiye'deki uygulamaları ele alışında ol
gun1aşarak Hk üç Ikitap aynı yarymevi tarafından yayın-
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landı. · Bu çalışınahir da, Cumhuriyet tariıhinde yer alan 
bazı olguları ele aılan ıBeşikç.i, SO yıldan b~yana yapıla
gelen <<~bilimsel» çalışmaların eleştirisini ve be1geİeriyle 
bu olguların ,tartışmasını açmaktaydı. Sorun, bir yanı 
siyasal iktidarın tasarruflarını yaııgılark~n, bir diğer ya
nı ,ile de esas olarak Türik «!bilim adamları» nın, üniver
site çevresinin eleştirisini getirmekteydi. 

Kitaplar ıgerek siyasal çevreleııde ve gerekse üni,ver
site çevresinde ıkelimenin tam anlamıyla bomba tesiri 
yapmasına rağmen, ilgili çevreler «eleştiri» lerini kapalı 
kapıların ardında yapmayı tercih ettiler ve sustular. 
Harekete geçirilen odaklar ise siyasi polis ve saıvcılardı . 

Kitaplar çıktıkları giibi toplatıldılar. Kitapların iop
-!atılmasına karşı herhangi bir protesto sesi de işitilmedi. 
Eleştirilenler ve yargılananlar memnunıdt.ılar. İşin ilginç 
yanı, Kürt ulusunun ıkendi kaderini tayin hakikı çerçe
vesinde çok doğru oldu1:Marına iman eden sol çevreler 
de, sorunu sessizce kabullendiler. Herhangi bir siyasi 
yoğunluktan herlıangi bir ses çıkmadı. 

Bu kitaplardan bıiri, Kürtlerin 'Mecburi İskan'ı, , İs~ 
tanbul Toplu Basın Mahkemesi tarafından gene sessiz 
sedasız yarıgılanarak - müsadere edilmesine ve Beşiıkçi'nin 
de 1 yıl altı ay iecziyesine karar verildi. Karar verilirken 
Beşikçi'nin savunmasına bile ihtiyaç duymayan yargı, 
kararına esas olarak bilirkişi raporunu aldı. Oysa, Be-
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şikçi bu «ıhilirkişi» adı altında icrayı sanat eden profesör 

erbaıbının :kirli çamaşırlarını, ıdaikavuıklu1.darını, ceha

letlerini ve bilimi siyasi iktidarın ayaklarının· altına pas

pas diye seren fetıvacılıtklarını teŞhir etmekte, bu geri

ciliği beLgelei'iyle ispatlamaktaydı. 

Şimdi, sorun, yüzlerce örneği gibi, toplatılan bir ki

tap ve cezalandırılan ıbir yazar olaraık mı ele alınacaktır? 

Yoksa, taıbulara el atmanın zararı sessizce ka!bullen'ile

n~k susulacak mıdır? 

Olay, niteliği itibariyle son derece önem1id~r. Çünıkü, 

siyasi partileri, üniversitesi ve sair kurum ve oııgan!ları 

ile TC'nin ortak yalanı durumunda bulunan bir gerçek, 

elinden bütün araç ve gereçleri alınan bir bilim adamı 

tarafından cesaretle ele alınmış ve tartışmaya sunul

muştur. Yaııgının bu alanıda hiç bir işi ve işlevi 

olamaz. Beşikçi, yayınlanan kitaplarında, son derece cid

di olarak, gerek üniversiteyi ve gercl:<se TC devletini 

bilim adına, insanlıık adına yargılamayı gündeme getir

miştir. Üniversite, !kendine yönelen sorulara cevap ver

mek zorundadır. İlgili kurum ve organlar kendilerine 

yönelen iddiaları cevaplamak zorundadırlar. Örne

ğin, Türk Dil Kurumu ve Türk Tari:h Kurumu g~bi iki 

resmi kuruluış ya iddiaları kalbul ederek doğrulardan 

yana olmalıdırlar, ya da aç~kça tartışmaya girerek Beşik

çi 'yi· yargılamalıdırlar. Söz •konusu olan gerçeklerin kamu 

oyu önünde, giderek dünya kamu oyu önünde açıkça 

tartışılmas~dır. Yoksa, bir malıkeme kararı kaıbullenile

re!k susulup, demokrastden, biLimden vb. söz etmekle 

kimse kendini kurtaramaz. 

Hiç ıkuşıkusuz ıbu .kitaplar dünya dillerine çevrrlerek, 

insanlığın hizmetine de sunulaca'ktır. 

Yargı elbette ki gerçeği malikum ederek, binlerce 

benzerinden ibir katliama daha girişmiştir. Ve dbette :ki 

bu anti - demokratik tutumu ile, bilim adarnma yalanı 

yap:ııp yaymayı, · yalandan yana olmayı zorla, zındanla 

kaibullendirmek ıgörevini yerine getirmektedir. Oysa so

run hiç de lbu !kadar dar ·kapsamlı değildir. Belirtmek 

gerekir ki, Türkiye'deki bilim adamlarının, demokratla

rın, devrimcilerin ve esas olarak da sosyalistlerin tav

rı - ıbu oLgu karşısında ta'kınaca!kları tavır - oldukça önem

lidir. 

Sorun kesin olarak geçiştirilmeyecektir. Bu böyle 

bilinmelidir .. 

Di yarbekir, Bitlis ve Tatvan'da ı 
ASDK - DER Kuruldu 

Diyaribekir, BitLis ve Tatvan'da ANTİ- SÖMÜRGE

Cİ DEMOKRATiK KÜLTÜR DERNEKLERİ (AS:DK

DER) ;kuruldu. Nisan ayı !başında Diyarbekir ve Bitlis'te 

ASDK- DER !kurulurken; 11atvan'da da iki yıMır faaliye-
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tini sürdüren Tatvan Devrimci Kültür Derneği (~DKD), 
yaptığı olağan genel kurulunda, kongre kararı .ile ismini 
değiştirerek bundan sonraki çalışmalarına ASDK- DER 
olarak devam edeceğini karar altına almıştır. 

Diyaııbekıir ASDK- DER'in ı ı Mayıs ı 978'ıde yaptığı 
kuruluş geces.inde, dernek başkanı Yılmaz Elçi yaptığı 
konuşmada, derneğin amaç ve çalışma ilkelerini açıkla
yarak; Devrimci demokratiık mücadele platformunda 
karşı karşıya oldukları sorun ve sorumluluklada ilgili 
olarak özetle şunlara değindi : 

« ... Günümüz şartlarında; 

- Proleter devrimci safiara revizyonizm, maceracılık ve doğma
tizm egemen kılınmaya çalışılmaktadır. 

- Çelişme ve çatışmalar organik olmaktan çıkmış , mekanik bir 
yapıda ele alınmaktadır. Gurup çıkarları kesinlikle devrimci müca
delenin çl'karlarının önüne çıkarılarak, kabadayı lbir anlayış safiara 
egemen durumdadır 

- «UQusların kendi kadederiıni tayin etmeleri» halen proleterya
nın ve Kürt !halkuıın çıkarları dışmda her gru:bun subjektif değerlen
dirilmeleri~le ele alınmaktadır. Kürdistan ·gerçeği inkar edilmekte
dir. L1beralizm, disiplinsizlik ve şaiblonculuk tamamen safiara ege
mendir. Beylesi bir dünyadan çıkarak genel demokrasi mücadelesi 
ile demokratik !kitle Ö11gütıerinin durumuna ba:kailım. 

Demdkretik kitle öngütlerinin durumu, ancak demokrasi mücade
lesinin açık- seçik anl!aşılması sonucu ile anlaşılabilir. Türkiye 'deki 
bunalımlar ve örgütsel çarpıklıktan işçi sınıfı harelketi burjuvazinin kuy_ 
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ruğuna ta kılmak istenmektedir. İşçi sınıfının demokrasi mücadelesi 
Tüııkiye'de işçi sınıfının içine swüklenrliği, Kaos 'un anlattığı gibi «bur
juva demokrasisinin sınırlarının genıişletilmesi» olarak aniaşılmaması 
geı,e!kiyor .. . 

« .. Sınıflı toplumlarda iktidar sınıf diktatörlüğünden başka bir şey 
değildir. Yani her toplumda (sınıfilı) egemenlik mutlailm bir sınıfın 
damgasını taşır. Bu nedenle sınıflı toplumlarda belirlendiği gibi «-Saf 
demokrasi» den bahsedilemez. Bu burjuvazinin uydurmasıdır. Burjuva 
toplumunda demokrasi ancak burjuvazi için demokrasidir. Emekçiler 
için diktatörlüktür. Tarihi maddeci anlayış «- Feoidaliteye üstün ge
len burjuva demokrasisini, burjuva demokrasisine üstün gelen prole
ter demcıkrasisini tanır» Bundan dolayı söz konusu -« Saf demokrasi» 
değil sınıf diktatörlüğü, sınıf demokrasisidir. İşte sosyail,istler bu an
lamda proleter demokrasisi için mücadele ederler. Proleter demokrasi 
mücadelesi proleteryanın kendi dilwatörlüğünü gerçelkleştirme<k için ver_ 
diği temel mücadele ile bindir. Ancak bu temel mucadeJenin yanınl:la 
bir de mevcut yapıda bazı demokratik haJk ve özg·ürlüklerin kazanıl
ması için de mücadele verilir. İşte buna ekonomik- demokratik mü
cadele denir. Ve bu, temel olan proleter demoknasi mücadelesine tabi ve 
onun hizmetindeki bir mücadeledir. 

İşte bundandır ki, demokrasi mücadelesi siyasi iktidar mücadel~si
dir. Son tahlil de sos~alizm mücadelesidir. TÜrkiye'nin burjuva top
lum ·düzeninde olması böyle bir mücadeleyi (proleter demo·kı·asi mü
cadelesi) ortadan kaldırmaz. Tersine kazanılan demokratik - hak ve 
özgürlükler ınutıaıka en olumlu biçimde lk!ullanılarak proleter demok
rasisi olan temel mücadelenin hizmetine sokularak hızlandırılması ge
r ekir. 

Demokratik kitle örgütlerini genel demokrasi mücadelesine bağlı 
olarak ele almak ve değerlendirme'k zorundayız. Çünkü demokratik 
kitle örgütleri genel anlamda üzerinde oluşa geldiğ;i kitlenin ekono-
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mik- demo'kratik hak ve öııgürlükleri için mücadele etmektedir. Eko
nomik- demokrlat'ik mücadele, genel sıi~asi mücadelenin hi~metinde 
ve onun lbir parçasıdır denilir. Bu anlamda lbu müca<;leleyi üstle
nen demokratik kitle örgütlerini lle mutla!ka gen~l siyasi mücadelenin 
iÇinde değerlendirmek zorundayız .. » 

« .. Demokratik kitle 'örgütlerinin kendi taba."llarının ekonomik - de
mokratik hak ıve özgürlükleri için mücadele ettiğini ve kazandığı mev
zileri en iyi biçimde kullanarak bunları genel demokrasi mücadelesi
nin hizmetine sundu~u söyledik. Ancak, demokratik kitle örgütlerinin 
görevleri bununla bitmemektedir. Yani örgütlendiği meslek grubunun, 
k'itlesinin, demokratik hak ve Ö2Jg:ürlükleri uğruna verdiği mücadele
nin yanında birde siyıasi Ö1lgürlükler için mücadele verdiği gözardı edile
mez. Bir kere üzerinde örgütlendiği tıabanın mutla!ka mevcut ekonomik 
sosyıal düzenin nitelik olaralk durumu gözönünde tutularak, tabanı bu 
doğrultuda eğitmek ve siyasi mücadelenin hizmetine sunmak zorun
dadır. 

Oysa, Türkiye devrimci hareketinde genel olarak demokratik kitle 
örgütleri konusunda İki tip yanılma vardır. 

1 - Demokratilk kitle Ö.l"gıiitılerini alabildiğıine küçümsemek on
ları genel demokrasi mücadelesi:ıin içinde görmemek ve giderek bun
lar içinde çalışmayı reddetmek. 

Bu yanlış eğilim devrimci - demokratik saflarda ve bağımsızlık, 
demokrasi mücadelemizin saflarında kendisini iki eğilim şeklinde so
mutlaştırma!ktadır. 

Birinci eğilim : Demokratik ki-tle örgütlerini burjuva demokra
sisinin sınırlarının genişletilmesi aracı gören ReVizyonist eğilimler, 
bu revizyonist eğilimler, demokratikleşmenin sac ayaklarından biri 
olan «Ulusal sorun» un ıve Türikiye ö:zıgülünde Kürdistan sorununu de
mokratik kitle Ö!'gütlerinde tartışmalarını ve bu temel olgu için mü
cadele edilmesini engeliernektedir ler. 

i'kinci eğilim : Demokratik kitle ör,gütlerıini reddeden sol mace
racı eğilimler. Bu sol maceracı eğilim en tehlikeli ve prova'kasyona 
açık eğilimdir. Bu ~l» lar demokratik kitle örgütlerinin ve demokra
tilk kıitle öl1giitlerindeki mücadeleyi reddettiıkieri halde demo'kratik !dt
le örgütlerinde her ,temel sorunu «Kendilerine» verdiklerıi izinler al
tında tartışmaktadırrar ... 

2 -Demokratik kitle örgütlerinın ,görev ve fonksiyonlarını ala
bildiğine aibartma!k, onlru-ı olduğundan daha yükseklerde görnrek, parti 
görünümüne sokmak ~e lbir siyasi «tekkke» ·ha1ine sokmak. 

Bu eğilimdeki oporbünistler siyasi pal'ti ile demokratik kitle ör
gütlerini nicelik ve nitelik olarak ö2Jdeş hale getirmişlerdir. Siyasi par
ti ile demokratik kıitle örgütlerini bir'birinden ayırdetmek gereği duy
mayan oportünistleı-~ menşevizmin takipçisidirler. «Kim olursa olsun» 
«- Denemeye gerek yok» al11layışına sahip olan bu baylar kağıttan 
şatolar «inşa» etmektedirler. 

Demokratik kitle örıgütıerinin görevi genel olarak evrensel demok
rasi ve sosyalizm mücadelesıinden soyutlanmadan kendi talbanının eko
nomik - demokratik hakları için mücadele etmektir. Bir diğer asıl gö
revi de dayandığı tabanın genel demokrasi ve sosyalizm konusunda 
eğitimlerini gerçekıleştirmeiktir. Giderek ülke çapında sürdürülmekte 
olan anti- sömürgeci, anti- emperyalist.. anti -faşist, anti-kapitalist 
hareketin içinde yeralmak onun bir öğesi durumuna gelmektir.» 

«Şimdi, Anti- Sömürgeci Demokratik Kültür Derneği bicyük bir ke
simi ile gençlik gövdeli olduğu için, gençlik ve gençlik örgütlerinin 
konumuna bakalım. 

Gençliğin içinden geldiği sınıf veya tabakanın sınıfsal konumu 
gözönüne alındığı zaman diyalektik ıbir çözüme varmak mümkündür. 
Her genç içinden geldiği sınıfın veya tabakanın tüm çelişkilerini yan
sıtır. Hatta ilk dönemde bu hayatına egemendir. Anook g.iderek 
mar'ksiıım- leninizmi teoriık eğitimle özü,mlenmesiyle sosyalist değerler 
bunlara egemen olmaya başlar. 
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Özellikle ö~renci gençlik empeııyalist - sömiWgeci somuru ve zu

lümden, sınıfsal baskı ve faşist uyıgulamalardan daha çok etkilenir. 

Çünkü SÖMÜRGECİ BURJUlVAZİNiİN eğitim !kurumlannda kendi kül

türel degerierinin dışında Csömürgeci burjuvazinin burjuva eğitimi dı

şında) Biitimsel dün~a anlayışını yansıtaıı kitaplan da akuyarak dün

yıa proleteryası ve · ezilen halkların ulusıal ve toplumsal devrim mü

cadeleleri ile kendi ülkesinin, lkendi halkının !konumunu objektif bir 

şe!kilde kavrayabilme!ktedıir. 

Gençliğin kurtuluşu halkının kurtuluşunda olmasından dolaıyı , Kürt 

gençMği de kendi kurtuluş mücadelesini .Kürt halkının anti - sömür-

- geci ulusal demokratilk mücadelesi ile bütünleştirmek zorundadır. Genç

lik halktan ayrı bağımsız bir siyasi mücadele verdiği takdirde müca

deleden ve halktan !kısa sürede tecrit oLur. Bu nedenle, gençlik, dev

rimci kollektif eğitimi gerçelkileştiren ve halkımızın anti - sömürgeci 

ulusıal demo'kraıtik mücadelesine, kendi örigütsel platformlarında yan

daş olmak iç!in Sl'kı bir şekilde Ö!'gütJlenmelidir. 

İşte bu anlamda Kürt halkının anti - sömürgeci muSa.ı demokratik 

mücadelesinden kaynaklanan antıi - sömürgeci nitelikli demokratik kit

le örgütleri gençliğin ve diğer toplumsal ·katmanların kendiliğindenci 

yapısına müdahale ederek onu tasfiye edecektir . 

Kürdistan'daki anti- sömürıgeci derno'kraıtik kitle örıgütleııi; anti

sömürgeci ulusal demokratik mücadele açısından oluşum alanları riti

barı iıle değişiklikler arzederler. Metrepoldekiler, genellikle öğrenci 

gençlikten oluşurlar. Bu öğrenci gençli!k metropol bölgelerinin sosyo

ekonomik yapısına ve için{!e bulundukları öğrenim durumlarına bağlı 

olarak Ibilinç sevi~elerıri daha yüiksektir. · · 

Bunun yanında Kürdistan'daki anti - sömürgeci demokratilk kitle 

örgütlerindeki öğrenci 1gençıliğin bilinç seviyesi daha da düşüktlir. Bun

dan dolaıyı, ilkeli merkezi birliğe giderken ıbu durum son derece ciddi 

b1r şekill:le değerlendirilmelidir. Alksi takdirde yapılar arasındaki bi-
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linç, ideolojik ve siyasi seviye farklılı~ ilkeli merkezi birliği engel

ler. Günümüz şartlarında Kürıt halkının anti- sömürgeci ulusal demok

ratik mücadelesinin ideolojisinin inşa edildiği bir dönemde yukarda 

da ,~urguladığımız g1bi Kürdistan'daki demokratik 'kitle örgütılerinin 

büyük bir kesimi kendiliğindenci bir yapı oluşturmaktadır. Buradan 

hareketle günümüz şartlarında Kürt devrinlci, demokrat, yurtsever 

ve sosyalist gençliğinin «'''e'k merkezi demokratik kitle örgütünün:. var 

olduğ.undan veya oluştuğundaıı. bahsedilemez. Oysa, bir kısım opor

tünistler kapkaççı bir anlayışla «merkezi demokratik gençlik örgütü» 

olduklarını ileri sfumektedirler. Halkımızın antri - sömürgeci ulusal de

mokratik mücadelesinde proleter devrimci siyasi güçlerin ayrışma ve 

saflaşma için keskin bir ideolojik mücadele içinde olması, kendisi ile 

devrimci yurtsever ve sosyalist Kürdistan gençliğinide ayrıştırmıştır. Bu 

ayrılıkların, bölünmelerin ve ideoloji'le ayrışma . ve saflaşmanın devrimci 

gençli'k kesimindeki yansımalarını gömıemek diyalektiği tepesi üzerine 

oturtan heıgelci idealisilere has bir tavır olabilir. Bu oportünist bayların, 

«melikezi demokratik gençlik örgütleriniı> oluşturduklarının ÇJğırt

kanlıklarını yapmaları onları çürümekten, anti - sömürgeci ulusal de

mokratik mücadedemizden ve halk kitleieri.'lden tecritten ve giderek 

tasfiiyeden kurtaramayaca'ktır. 

Dostlar, 

Bu nedenle, melikem il!keli birliğe varınak, bu şartlarda , ne kendi 

saflarımııda ve ne de tfun devrimci, demokrat, ~tsever ve sosyalist 
öğrenci gençlik, köylü 1gençli:k ve 'i şçi ıgençlik saflarında mümkündür. 

Yıani, merkezi demo'krntiı!k gençlik öııgütünün oluşumu , anealk belli şart

larda mümkün olabilir. Bu şartlarıR oluşumu da ancak bal'kınuzın em

peryalizme, sömürgeciliğe, faşizme ve feodalizme karşı miicadelesin

de vücut bulduğu , anti- sömürgeci ulusal demdkrati'k mücadelemizin 

temel siyasi ilkelerinin orıganik bir yapıya kıavuşması ve bu organik 

ilkelerin hayata geçirilmesi ile mümkün olur. Bu nedenle, günümüz 
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şartiannda anti - sömürgeci demokratik kitle örgütleri Kürt halkının 
anti - sömürgeci ulusal demokratik mücadelesinin temel siyasi ilkele
rini devrimci demokratik platformda kendi öl:"gütsel yapılarına baglı 
olarak hayata geçirmek zorundadırlar.» 

« ....•.. •...•.• .•.•...... Dostlar, 

Yıukarıda sırala:dıgumz ideolojik - teorik ilkeler çerçevesinde uzun 
dönemdir yapt$mız çalışmalar sonucunda örgütlenmiş bulunmak-
tayız. 

Bu ideolojik - teorik, siyasaıl ve örgütsel ilkeleri hayata geçirmek 
için kararlı ve azimli bir çalışma yapacagız .. » 

Kuruluş toplantısına çevre illerden gelen kalaıbalık 
bir kitle katıldı. Diyarbekir ve çevre illerdeki demokra
tik kitle örıgütlerinden gelen ıbaşarı telgraıflarında ASDK
DER'in önemi ve demokratik !kitle öııgütileri yelpazesin
deki önemli fonksiyanlarına dikkat çe!kilmekte idi. 

ASDK- DER'lerin kurulması ile birlikte sömüııgeci 
ha!kim sınıfların ıbu dernekler üzerindeki baskıları da 
gündemleş tL ASIDK- DER"lere değiş~k metodlarla baskı 
yapılıyor, büııdkratfk engeller çıkarılarak çalışması en
gelleniyor. 

Bitlis A:SDK- DER !kurulduktan birkaç gün sonra ge
ce otomaük silahlarla taranmıştır. (Atılan 'kurşunların 
TC polisi tarafından kullandan kurşunların aynısı oldu
ğu tesbit edilmiştir). Yine şehirde hiç bir olay yO'kken, 
Bitlis polisi önce sirenli otomobillerle şehirde dolaşarak 
halkı ayağa kaldırmış, daha sonra otomatik silahlı po-

lislerle derneği sararak arama yapmıştır. Ancak, dernek
te suç teşkil edecek ı( tasarladığı) hiç bir şey bulamamış
tır. 

Diyarbekir ASDK- ıD ER kurulduktan sonra, bir ku
ruluş gecesi düzenlemek istemiş ve bu nedenle Valilik 
ve Bınniyete toplantı izni için başvurmuştur. İlgiLiler 
derneğin gece düzenlernemesi için çeşitlıi engeller çıkar
mışlardır. Yasa(!) dışı ·ve keyfi olaralk tertip komitesi dışın
da konuşmacı, sanatçı, davetli ve teşrifatçılara kadar 
heııkesin isim listeSinin önceden kendilerine verilmesini 
istemişlerdıir. (Bu isim listesi kaba hesap ile 150- 200 ki
şiyi buluyordu). Bu 'liste kendilerine verilmedikçe kapalı 
salon toplantısı için izin verıilmeyeceğini belirtmişler ve 
gece yapılması için izin verilmemiştir. Bunun karşısında 
ASDK- DER 'kuruluş ile ilgili toplantısını dernek toka
linde yapınalk zorundıa !kalmıştır. 

ı Dergiınize Gönderilen ı 
Bir Açıklama 

Deııgimizin saıhlbi Ruşen ARSLAN'ın Dİ'SK'e ibağlı 
sendikalardaiki görevlerine son verilmesi nedeniyle, 4. 
sayımızda konu He ilgili gelişmeleri lkıamu oyuna duyur
muştuk. Olayla ilgili olarak yayınlanan bir iıhbar rnek 
tu'bunda, (sh. 122), ismi geçtiği için, sayın Atilila KARA-
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TAŞLI dergimize bir açıklama göndermiştir. Açıklama

yı aynen yayınlıyoruz: 

«Sayın, Rızgari Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğüne 

«Derginizin 4 Ocak 1978 tarihli 4. sayısında, Ali KE

PEZ tarafından yazıldığı anlaşılan ve benim de adımın 

kanştırıldığı bir ihbar mektubu yayınlanmıştır. 

Birincisi şunu belirteyim. Öteden ılıeri egemen ser

maye sımfımn halkımız. üzerinde, doğudaki emekçi Kürt 

halkı üzerinde uyguladığı baskı ve ulusal ayrıcalık poli

tikası yeni değildir. 'kökleri geçmişe değin uzanır. Em

peryalist güçler ve onların yerli işbirlikçi kolları ve bu 

tür ırkçı, şoven, asimilasyoncu saldırılarını, kapitalist 

sömürüyü ayakta tutmak için ısürdüregeldiler. Bunun 

için çeşitli bölücü, kışkırtıcı yöntemler kullamyorlar. 

Bunu salt sağdan, faşist güçlerle değil, soldan· da yapı

yorlar. Örneği çok. Amaçları ise, işçi sınıfımızın sosya

lizme yönelik savaşımıyla doğudaki Kürt emekiçlerinin, 

halkın sömürüye karşı, sömürücülere karşı, faşizme kar

şı birlikt~ sürdürdükleri b ağdaşımı bozmaktır. 
ihbar mektubunda hedef olarak seçilen arkadaşın 

ve benim kişisel konumlarımızı aşan bir amaç güdüldü

ğü bellidir. inandığımız ortak bir savaşımın, kışkırtıcı

lık yoluyla bütünsellikten soyutlanması ama5lamyor. Do 

ğudaki emekçi halkın ulusal ve sosyal kurtuluş savaşımı

na yöneltilen bir saldırıdır. Hangi amaçla ve kim tara

fından yapılırsa yapılsın, böylesi ihbarcılıklann, salt bur-
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juvazımn · şoven politikasına kapı açtığıdır. Buna alet 

olanlara da yarar getirmez. 

Bu ihbar mektubuyla, yazanlada hiçbir ilişiğiın ve 

ilişkim yoktur. Böylesi provokatif girişimleri açığa çı

kardığınız için devrimci sorumluluğum ·adına sehimla

rım. 

Bu yazıının derginizde olduğu gibi yayınianmasım 

dilerim.» ı7.5.ı978 !iTİLLA KARATAŞLI 

ı Mayıs Birlik- Dayarnşma ve ı 
Mücadele ·Günü Kutlandı 

ı Mayıs , dünya işçi sınıfının olduğu ıkadar,günümüz

de ezilen dünya ha'klarının birlik- dayanışma ve müca

dele günü oltduğu her işçi, köylü, yurtsever, demokrat 

ve sosyalist tarafmdan !bilinmektedir. Türkiye'd e de 1976, 

1977 de olduğu gibi 1978 ı Mayıs'ında , bir yanı ile için

de olumsuzluklar taşrmakla(*) birlikte, geniş ,kiJtle eylem

leri ile kutla11ıffiıştır. Bundan böylede 1kutlanacağı bilin

melidir. .. 
-

('") ı Mayıs ı978 eylemi ve içinde taşıdığı olums~luk-

larla ilgili olarak RIZGARİ'nin değerlendirniesi 

«1 MAY,IS EYLJEMi ve ŞAHI,_AN.A!N SOSYAL- ŞO-

VE NiZM » isimli ek broşürü ile kamuoyuna sunul

du. 
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1977'lerden sonra Kürdistan'da da ı Mayıs'ların kut
lanması ve gelenekleştirilmesi için proleter devrimciler 
tarafmdan ıbrüyıülk bir uğraş gösterilmektedir. Biıldiriler 

dağıtılma'k!ta, afişler asılmakta v·e kapalı salon toplan
tıları yapılmaktaıdır •(**). ı Mayıs ı978 için de RIZGARİ 
Kürtçe - Türıkçe bildiri1er ve üzerinde ı Mayısı:n anlamı
nı ·içeren Kürtçe sloganLar bulunan afişler basıtırdı. Fa
kat bu afiş ve biLdirilerin Kürdıistan'a girmesinden kor
kan sömürıgeci- militarİst güçler telaşa kapılarak saldı
rıya geçtile~. Diya:ribekir ve Tatvan'da binlerce afiş ve 
bildirileriımize, yasakLama kararı olmadan el kondu. 
Tatvan'da iki ve Diyarıbekir'de ilki arkadaşımız tutuklan
dı. Tatvan'daki tutu!klu ar:kadaşlarımız itiraz üzerine 
serbesıt bırakıldı'kiarı halde, Diyaııbekir' de Ahmet KAN 
ve Ferhat SAGNIÇ aııkadaşlarımızın tutuklulukları «ya
salara» aykırı bir şıekilde devam etmektedir. 

A!hmet KAN ve Ferhat SAÖNIÇ 'ın duruşmaları 26 
Haziran 1978 günüdür. 

(**) Bu arada bölgedeki anti - sömürgeci güçler, Tat
van'da ı Mayıs gösterisi düzenleme ·karanın aldı
lar. Ancak, gerek metropolden sömürgeye doğru ıs
rarla kaydınlmak istenen faşist terör ve gerekse, ı 
Mayıs'ın İstanbul'daki kutlama törenlerinin taşıdığı 
önem gereği Tatvan mitingi ertelenerek bölge dü
zeyinde kapalı 'Salon toplantılan ile l Mayıs kut-
landı. · 

Aydınlık Gazetesi 
Ne Yapıyor!? 

Türk solunun SBKP eğiHmli grupları tarafınıdan 
«CIA sosyalist-i», «Maocu Bozkurt» ve !benzeri sıfatlarla 
tanımLanan ve genel olarak PDA - Pııoleter Devrimci Ay
dınlık' m hsaltımış ifadesi- diye adlandırılan siya,si 
çizginin, günlük bir gazeteye salh~p olma:sı, Cumhuriyet 
tarihinin ilk örneği olması hesalbıyla kayda değer. Ben
zer şartlarda, kendini sosyaHst diye SUillan başlk~ siyasj 
çizgilerin günlük gazeteye sahip oLmadıikiarı bıir gerçek. 
Bilelbildiğimiz ıkadarıyla, «Sosyaliıst» ya da «Komünist» 
partilerin, ancak emperyalist metrıopoller1de günlük ga
zeteleri var. Diğer i.ilkıeler ise, binibir zorlukla ancak çı

kartılaibilen de~gilerden .söz ediLebilir. 
Kimi çevrelerıde ilgiyle, ıkiini çevrelerıde kuşkuyla 

ve kimi çevrelerde de ö.tikeyle b~klenen gazetenıiın ilk sayısı, 
kuşkuların, öflkel~rin hiç de haksız olmadığım_ .kanıtla

maya uygun .olaraık çıktı. Ve her yeni sayı da PtDA hak
kındaki iddiaları lbiir bir kanıtLamayı görev sayareasma 
genişleyip -derinleşerek halen yayma devam ede dur
maktadır. 

Aydınlık, çarpıtılmış haberlerin yanında, jurnalcili
ği de bıir görev olarak üstlenmiş .görtünmektedir. Bunun 
yanıında burjuva gazetelerinin birk1k gıdası .olan sansas
yorrel haber aktarımı, kitleler üzerinde panik yaratma-
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yı amaçlayan abartma yöntemleri ile, toplumsal muhale~ 
fetin hedeflerini şaşıntma, sersemlret:ilmiş, aptallaştırıl

mış bir kamu oyu yıaratıma amacı ıda Aydmlık tarafın
dan başarılı ibir biçimde yerine getiri1mekt~dir. 

Bıiz buradaı, ~Aydınlıtk'ın J·8NOSiD KUND!AIKLAYI

CILIGI rüzerinıde duracağız. 

Önce iki noktayı aydmlatalım: Aydınlık, jenıosid 
kundaıklama girişimlerini, en hassas, en titiz evrelerde 
yoğunlaştırıdı. Bunlardan ıbiı:ıi, iç politikayı derinlıiğine et
kileyen ı Mayıs göstenilerinin öncesi ve i·kincirsi de, dış 

· politikayı ilgilendiren Ecevit'in Sovyetler Birliği'ini zi
yaretinden öncesine ·rastlaımaktadır. 

Her iki durum da, Aydın:lık'ın, Kürt Ulusunu, iısten
diği zaman devreye sokulac;;ık bir yem, tbir malzeme ola
ra:k değerlendirmesinin i!bret verki örnekleri olması açı

- sından üzerinde d1kkaıtle durmayı gerektiırmektedir. 
' 

ı Mayıs gösterileri blilindiği gibi, «Maocu» olarak 
tamm~anan siyasi güçleri. dışarda bırakarak · düzenlemiş
ti. Bunun eleştinsi ve değerlendirrmesi ayrı bir konu
dur. Ancak, ı Mayıs gösterileri, iç poll:it~~anın cadı kaza
nı haline getirildiği bir dönıeme rastlamalktaydı. Bütün 
dikkatler Kıüridistan'a çevrilmiş, Malatyıa- Maraş- Iğdır
Muş- Bitliıs olayları ile şoven 1kl!şkırtmalar ve jenosid 
kudaiklayıcılığı ile milıitarist- sömürgeci lburjıuvıaziye, 
haıskı ve terör ~çin «!haklı» bir ortam yaratümıştı. Aynı 
günlerıde, ı Mayıs tertip ikomıitesi, CHP yetkilileri,· si-
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yasi polis vesair güçler tarafından, «Halklara Özgürlıük» 
şiarının ıkullanılmaması için hem tehdit ve hem de ik
na edilmekteydiler. 

Metropol mer~Zilerden Kürdistan'a kayan faşıist 
t~rör, şoven burjuvaziyi birlik bütünlülk çağrılarıyla ha
rekete geçiırmişlken, Aydmlı!k, lbu koroyıa manşetler çe
kerek ve MİT . kaynaklı halberieri çarşaıf ça'I'şaf vererek 
katıldı. «ı Mayıs'ta Doğu Rüzgarı» eseceğinden, «Kürt 
İsyanı>; olacağından dem vuran bu kışkırtıcı haiberler, 
Bayındırlık Bakanı Şeraıfettin Elçi'nin beyıanları ile iç 
içe d~v puntolarla verHiyoı:ıdu. 

Trürk- Yunan savaşı öncesi ve sürecinde, Lozan Em
peryaılist paylaşımında, Kemalirstlerin rs-Lk rsı:k ortaya sür
dükleri Krürt mdbuslıarı giJbii, Ayıdınlık da, !<!'iirt asıllı 
olup, sömürgeci Türik burjuvıazisinin gönüllü sözcüsü 
durumunda bulunan milletvekilierini ilkide ıbir HaŞ(!) 

haıberlerle kamu oyuna sunuyor, kendi ideolojisi doğrul
tusu~da kamu oyu oluşturma gayreti ::içine giriyor. Ke
maılistlerin, Hasan Hayri'lere, Zülfrü Tiğrel'lere, Meço ve 
Diyap ağalam verıdikleri fon~siyıonl~arı, Aydınlık, Şeııa-

. fettin Elçi'lere, Karoran İnan'lara yüklemektedir. Esas 
olarak, bu milletvekilleri de, Aydınlık'ın ideoliOjrk tez
lerini doğruLar biçimde beyanatlar vermektedirler. Ör
neğin, Aydınıhk, ıilık sayısında: «Tüııkiye'nin milli bağım
sızlığını ve devlet egemenliğini kararlı olıarak savunaca
ğız» ·diyorıdu. Bu, so~al- şoven tezin, tblr halkan tarafın-
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dan, üstel11k «Kürtçülük» isnadıyle Diya:rıbeJk:iır Sı!kıyöne
üm 2 No.'lu maihkemes1nıde ceza giyen hir ba'kan'ın ağ
zınıdan doğrulanması kadar Hginç bir şey olaıbilir miydi? 
mhett.e ki, hayır. Nitıekiım, Bayındırlık Bakanı Ş. Elçi'de, 
A:yıdınlıık'a verdiği mülftıkatJlai'dan birinde şöyle diyordu : 
<<Devlet halktan ·çıkmıştır, haLkın yamndadır, halkın ya-
nında olmalıdır» (1 7 Nisan/ !Aydınlık s. S) · 

Türkiye ·devl·etinin egemenliğini kararlı olaraik ko
rumayıa and içen Aydmlıik'la, <<devletin halktan çııktığı-· 
nı, halkın yanında oLduğunu» belirten Ş. E-lçi, aynı tel
den çalıp oynrarlarkeİı, devLet, Türk emekçiLerİnİ de, Kürt 
emekçilerıini v.e diğer azınlık eme~çirle:rıini die iliklerine 
kadar sömürerek ezmek görevini, bunları ·Sistemli şid· 
det · aLtında tutmak görevini rusursuzca yerirı:e getirmek
le meşgu1dür. Aynı .günlerde, Kürdistan'a yürüyen terör 
han~~etinin ib~yutLarı ve uluslararası işçi sınıfının biriilk . 
dayanışma ve mücadele günü o1an 1 Mayıs .gösterileri
nin nasıl hazin bir şantaj altında olduğu da bilinmek 
tedir. 

Aydınlı:k'ın, diplomat Kamran İnan'ı ıdevreye sok
ması ise, bilinen vıe beklenen bir durumdu. Anti - ıkomü
ni:st ve Kürt düşımanı K. İnan':ı:rı, emperyaHsıt burjuva
zinin mutemet bir adamı olduğu zaten bilinmektedir. 
Bunun yanında, Aryı.dınlrk'in, Anti - Sovyetik siyasetine ya
rar getirecek her türlü entriıkaya yer vereceği de bilin
mektedir. Ama, bu gelişmeler içinde K. İnan'lıardan vi-

ze alarak, Kürdistan'da jenosid lkudaklayıcılığı yapma
sı, Aydınlık için, heıfualde çdk taliılısiz bir entrikadır. 

Kamran İnan, Eoevit'in, «Sovyıet tehdidi azaldı» 
sözlerine cevap yetiştiriırken, şöyle diyoı:Xlu : «Zira bu
günkü dünyıa dengesi v·e nülkleer denge !karşı•sında, hu
duttan tecavüz suretiyle (altını lbiz çizıdik) devletleri dü
şürmek tıakuiği büyüık bir maharetle uygulanmaktadır.» 
(26 Mayıs tadhli Aydınlık, s. 5). 

Bu diplomatik mesajdan hemen sonra (6 azh·an
da) Ayıdınihk'n.ı manşeti şuydu: «<rak'tıan Hakkari'y!'! gi
ren ~ovyet taraftarları köyleri yağmalıyor»· 

Bu dev manşet, militariıst- sömürgeci burjuvaziye 
jenos1d uygulaması için yeterli bir uyarıdır. A:yıdınlık, 
hani devletin egemenliği diyordu ya, şu meş1hur <<rülkesi 
milleti ve devleti ile bölünmez bir bütün» V<ar ya, işte 
onun bir parçası, üstelik Sovyet taraflılarmaa işgal edi!-

. miş, üstelik köyler yağma1anıyor!!! Ayıdınlıık orada ya
şayan vıe köleliğe karışı dıiırenen bir halkın yıllardır nasıl 
ezilıdiğini, katledi1diğini, yerden yer'e vurul.duğunu bir 
çırpıda es geçerek, sömüngeci milıitarist burjuvıaziye sal
dırı sin;yalleri vermeye yelteniyor .. Bunun -adına da <<dev
rimci1iik» falan diyor ... 

Sorunun, es,ası ise iyiden iyiye aptalcadır. Aydınlrk, 
Eüevit'in Haziran'ın son haftasınıcia Sovyetler Birliği'ne 
bir gezi ıyıapacağını çok önceden gene dev manışeder çe
kerek duyurmuş ve bu geziıde, Türldye'nin çı:karlarım 
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nasıl 'koruması gerektiği haıkkında da bilgiç bi1giç öne

riler yapmıştı. Yukandaiki manşetin hemen üstünde de 

şuniar yazılı zaten: «Eoevıit Amerikalar'da gezerken Sov

yetler yeni tertipler peşinde». 
Emperyalist burjuvazinin mutemet diplamatı K. 

İnan da, sınır tecavüzünden söz etmişti zaten, Kars'tan, 

Ardahan' dan, şu sıra bu tıür tecavüz olmadığına göre, 

dde hazır tutulan güney sınırlarına dikkat çekmek, üs

telik, toprakların işgalirııden söz etme!k pek caz-iıbeli gel

miştir Ayıdınhk'a!! Ama Aydınlık, bu entrikaları çevıirir

ken, haııfi harfine militar.i!st- sömürgeci burjuvazinin 

Kürdistan siyasetini savunduğunu da itiraf etmiştir .. 

AydınlFk'ın başyazılarını yazan TtKP genel ıbaşkanı 

Doğu Perinçek, ibu başyazıların birinde şöyle yazıy:or : 

«Bayım, devlet sizden güçlüdür, siz devleti kullanamaz

sınız, devlet sie:i kullanır. Adınız, «sosy,alist'e» çıkmış ol

sa bile, devlet sizden korkmaz, sizi alır, köhne çarkları 

içinde öğıütür ve ıkendisine :benzetir. Kimseyi aldatma

yınız, kendinizi de» (2 Nisan/lbaşyazı). 

Bunlar, Aydınlık için gerçekçi ve doğru bir tesbit

tir. Devlet, Arydınlık'ı almış köhne çarkları içinde öğüte

rek kendisine benzetmiştir. Aydınlı:k, Ecevit'e akıl ve

receğim diye, Sovyetler Birliği'nin nasıl tu-kaka, öcü bir 

devlet olduğunu, işte bu arada, Ecevit Amer~kalarda iken, 

Kürtleri kışkırtıara:k, vatanın bölünmez topra·klarını pi

le işgal ettiğini göstereceğim diye, o hale düşmüştür ki, 

sadece sosyıal- şovenizmin karşı devrimci niteliğini so

mut olarak ortaya dökmemiş, aynı zamanda bütün caz

gırlığına rağmen Kürdistan siyasetinde harfi harfine 

kendi burjuvazisi gihi düşündüğünü de itiraf etmiştir. 

Konunun kendiisi ve Kürtlerle ilgili belirleme ise, 

bu yazının sınırları içinde ele alınmaz, çünkü bu Kürt 

ulusunun kendi kia:derini tayin hakkının düşünsel ve ey

lemsel perspektifıi içinde ele alınması gereken ciddi bir 

sorundur. Bu sorunun sosyal- şrovenlıerlıe tartışılmayae-a

ğı ise bilinmektedir. 
Biz, sadece ideolojiık sapıklığın boyutlarını göster

mek için Aydınlık'ın ne yaptığına işaret ediyoruz. 

işt~ S1n1f1n1n 15 - 16_,~- Haz jran 10~0 
D~renjş~nj Gururla Selaml1yoruz. 
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Türkiye'de -denilebilir ki- bütün 
siyasetler ve «belli» bir siyasete sahip 
olmayan eylem grupları, Kürdistan'ın sö. 
mürge statüsü üzerine görüşlerini - do
laylı ya da dolaysız- sergilemişlerdir. Bu 
bir olgudur. Ve ister olumlu- olumsuz be
lirlemelere, istel'\se inkarcılığa dayansın, 
tartışma mulıteva itibariyle devrimci ha
reketin cephaneliğini sahteliklerden arın
dırma doğrultusunda, ileriye doğru atıl
mış bir adım olarak değerlendirilmelidir. 
Öte yandan, genel olarak uluslann kendi 
kaderlerini tayin etme hakkı üzerine, 
özel olarak da Kürt ulusunun kendi ka
derini tayin etme halCkı ve bu hakkın dü
şünsel ve eylemsel konumu karşısında ta
kınılan sahte tavırları suçüstü yakalamak, 
bunları ayıklamak açısından, bize, sayıla
mayacak kadar çok yarar sağlamıştır. 
- Zararlan ve tahribatları He beraber -
bilgilenme açısından yarar sağlamaya de
vam edecektir. 

20 LiRA 
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