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1 · .başyazı.l 

ÜLKEMIZ Ülkemiz son 12 yıldır Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal uygulamaları 
ile yönetilmeye çalışılıyor. Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal, ülkemizin 

HUKUKÇULARINI sömürge statCısü üzerinde yükselen siyasal şiddetin yeni hukUksal 

. biçimlerini ifade ediyor. Bu uygulamalar olmasaydı da ülkemizin 

BEKLEYEN GÖREV statüsü sömürge olduğu için, özünde fazla birşey değişmiş olmaya

ve caktı. 

SORUMLULUKLAR. Kürdi~.tan üzerindeki sömürge statüsü aslında "hukukileştirilmiş" de 
değildir. Yasalar, adını koymaksızın, tanımını yapmaksızın Kürdistan'
daki sömürgeci siyasetin dayanaklarını oluşturmuştur. Bu durum,uygu
lamalardaki şiddeti daha da azdırmaya yarciyan siyasal-hukuksal bir 

kurnazlıktır. 
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-Sermaye-mal ihracı ,ülkemiz zenginliklerinin yağması ,ucuz işgücü 
deposu olarak ekonomik sömürü bir yanda; 
-Janqarma,Özel. Tim, asker, korucu, kısaca bütün militarist şiddeti öbür ·yanda; 

-idam sehpasının üçüncü ayağı olarak da; yasalarla, mahkemelerle 
uygulanan şiddet •• 

Bu üç ayaklı idam sehpasında, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 
ip e çekilerek boğulmak istenir .• 

Mazlum bir ulus, elindeki bütün araç ve gereçlerle bu şiddete karşı direnmek, mücadele etmek zorundadır. Bu onun hem hakkı,hem de 
ödevidir. Sömürgeciliğin, siyasal-militarist şiddetine karşı kendimizi 
savunmak kadar; onun üst-yapı biçimlenmesi olan hukuksal aygıtları
na ya da kısaca " ya r g ı ş i d d et i n e " de aynı bilinçte karşı 
konulması gerekir. Çünkü,her ne kadar üç vektör olarak tanımiasak 
da bunların iç..:içe geçerek organize oldukları açıktır. 

Kürdistan'da yargı "Adalet dağıtma" amacına değii,Kürt. Ulusu'nu 
sisteme uydurma,terbiye etme amacına yöneliktir. Yargı'nın uzman
laşmış kurumları ulusal bilinci kırmaya çalışan, ulusal demokratik 
mücadeleyi ezmeye yönelik bir ceza siyaseti izlemektedirler •• 

Kürdistan'daki 
sömOrgeci terör 
üç saç ayağı'"na 

dayanır. 

Yalnızca Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri ve DGM'ler de değil (geçmişte lstiklal Mahkemeleri'nde),Kürdistan'daki hemen bütün _________ __, 
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davaların s i ya s i n i t e 1 i k 1 i olduklarını kabul etmek gerekir. 

Çünkü,hukuk siyasetin bir ögesi olarak işlev görmektedir. Bir arazi 

anlaşmazlığından tutun da, aşiretler arası bir kan davasına kadar 

TC mahkemelerinin yürüttüğü davalarda bu siyasi tavrı görmek, 

ceza siyasetini saptamak mümkündür. "Devletin şahsiyetine karşı 

işlenen cürümler" bölümünde ele alınması da, yargı'nın bütünlüklü 

tavrı ,devletin ceza siyaseti ,Kürt insanına karşı vahşi aslan terbiyecisi 

olmaktır. Onları "medenileştirme'' adına, yasal otoriteye boyun 

eğdirme,kendi varlıklarını temin etme olarak somutlaşır. 

Bütün yargı süreçlerinin Türkçe üzerine kurulu olması bile, başlı 

başına bir ezme,yoketme eylemidir. 

Bir insanın düşünme,kendini ifade etme aracı olan ana dilinden 

başka bir dille yargılanmaya çalışılması, o insanı daha o andan 

itibaren "suçluluk" psikolojisine sokar •• Düşünme ve ifade· ar~cına 

hükmedilen insanın kendini savunması, kendini o yargı süreci içinde 

bir öge olarak görmesi olanaksızdır. Onun için,ister davalı, ister 

davacı olarak yargıya ayağı düşen Kürt insanı, kendini peşin olarak 

"suçlu" görmeye başlar. Hele, dava "kamu davası'' ise; Kürt, bu 

davada kesinlikle "suçlu"dur. Orada Kürtler için adalet olmadığı 

bilinir •• Savcıların,yargıçların tavrı "vahşi,dil bilmez,bu ilkel insanların 

yola getirmek, medeniyetin kırbacını şaklatarak gözlerini açtırma

mak" tavrıdır •• Yani, tipik sömürgeci misyoner tavrı •• 

Kürdistan'daki yargılama 11 adalet" değii,Kürt toplumunu TC yasaları-
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na zorla uydurma işlemi olduğu içindir ki; Kürt insanı sürekli 
"sanık"tı r ve yargılama sürecinin dışında durur. 
Bunun içindir ki, devletin "hukuksal zoru"nu temsil eden mahkemeleri e Kürt Ulusu arasında bir "aracılık" kurumu olarak "kasaba avukatlığı" Kürdistan'da toplumsal bir statü kazanmıştır. Bu bir anlamda kazanç kaynağı olduğu kadar, kendileri adına devlet kapısında işlerini takip eden,çözümleyebilen, kendilerini devletle yüzyüze kalmaktan koruyan aracılar olarak avukatlar, Kürt köylüsü tarafından çok daha önemli bir yere konulmuşlardır. 

Doğrudan siyasal nitelikli davalar ve şehir merkezlerinde ise,hukukçularımız kaçınılmaz olarak siyasal aktivitenin merkezinde yer alırlar. Buna rağmen, Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri ve DGM' lerde ise, avukatlık kurumu yargılama sürecinin dışına itilerek,formalite ögeler haline getirilmiştir. Bu yargılamaların tarihçesi savunma tarafından otomatik olarak dışlandığının kanıtını verir. 
12 Eylül 'de Diyarbakır Askeri Mahkemeleri 'nde savunma tarafı olarak avukatlar ,yargı lanmalardan dışlanmış, işlevsizleşti rilmişlerdi. Onlara "tutuksuz sanıklar 11 . ya da 11 sanıkların suç ortakları" muamelesi yapılmıştı, yapılmaya da devam ediyor. Avukatlar hangi davaya girmişlerse,o örgütün üyesi ya da sempatizanı, suçluların koruyucusu olarak görülmüş, ama, bazı uluslararası hukuk normlarına uymak adına onlara tahammül edilmiştir. 
10 
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Mahkeme Salonla,rındaki bu uygulama, hayatın diğer alanlarındaki, 

siyasal şiddetle de pekiştirildi. Avukatlar soruşturmalara,işkencelere 

alındılar.Haklarında davalar açılarak gözdağı verilmeye çalışıldı. 

Birçoğu tutuklanarak ağır cezalara çarptı rı ldılar.. Cezaevlerine 

ziyarete gittiklerinde müvekkillerinin gözleri önünde dövüldüler. 

Tehdit ya da şantajla şehri terketmeye ya da siyasi davalardan 

uzak durmaya zorlandılar. Dosyalar kendilerinden kaçırıldı. Devamlı 

takip ve gözaltı uygulandı. Kısaca,itilip kakılan, görevini yapamayan, 

sadece duruşma gühü geldiğinde kendilerine ayrılan bölümlerde uslu 

uslu oturarak 11 müvekkillerinin tahliyesini 11 talep eden yargılama 

figuranları olmaları istendi. "Bağımsız yargı" fotoğrafının iyi çıkabil

mesi için oralarda birinin "avukat 11 olarak oturması gerektiği için, 

varlıklarına katlanıldı •• Yargıyla işbirliği yapan kimi avukatlar ise, 

ödüllendirildi,desteklendiler. Örneğin, rüşvette aracılık yapmak;sanık

ları itirafa,pişmanlığa çekmek,polisle işbirliği yapmak gibi düzeylere 

bulaşanlar, Sıkıyönetim Komutanlıkları• nca sanık ai Jelerine lanse 

edilir oldular. 

Sonuç olarak, çıplak gerçek şudur ki; Sıkıyönetim yargılamalarında 

avukatlık kurumu işletilmemiş,etkileyici bir rol oynayamamıştır. 

Bunu kabul ederek işe başlamak gerekir. 

Çünkü,Türk Hukuk Sistemi bir bütün olarak savunma kurumunu 

dışlamaktadır. Savunma tarafı olan avukatlar ne kadar bu alanın 

ı.---------- içinde durmaya çalışıriarsa çalışsınlar bir anlam ifade etmiyor. Bu 
11 
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alanın içinde kalarak Kürdistan'da siyasal savunma yapmak da----------, mümkün değil •• , Çünkü, Türk Hukuk Sistemi'nin Kürdistan'daki 
varlığı kendimizi içiryde göreceğimiz bağımsız bir alan değildir. 
Tersine,o, sömürge statüsünü korı,ıyan bir yasal ~üzenleme ve kurum-
lar sistematiğidir.. Ülkemiz hukukçuları bu yargı mekanizması ve 
hukuk sistemi içinde kalarak ne 'kadar. savunma yapmaya çalışıriarsa 
çalışsınlar, bu gerçek anlamda bir savunma olmaz. 
Bundandır ki,avukatlarımız ilk iş olarak bu sistemin dışına çıkarak, kendilerine temel alacakları hukuk normlarıyla kendi savunma 
kurumlarını oluşturmak durumundadırlar. Türk Hukuk Sistemi nin 
de tıpkı siyasal ve askeri şiddet gibi ,onun bir ögesi olarak karşı 
alınması zorunludur. 

Türk Hukuk Sistemi ile Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi uzlaş
maz bir karşıtlık içindedir. Başta 1924 Lozan Emperyalist Paylaşım 
Sözleşmesi .olmak üzere,TC Anayasaları,Ceza Yasaları ve bir bütün olarak sistemi oluşturan diğer hukuk mevzuatı, Kürt Ulusu'nun 
varlığını,ulusal demokratik haklarını inkar eden; Kürdistan'ın işgal,il
hak ve sömürge statüsünü koruyan; Kemalizm'in ırkçı,asimilasyoncu ve imhacı eylemlerine yasal korunaklar hazırlayan metinlerdir. 
Türk Hukuk Sistemi, emperyalist-kapitalizm'in Türkiye'deki üst 
yapı biçimlenmesinin kurallarını,normlarını ifade eder. 
12 
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TC Parlamentoları bu hukuk sistematiği içinde Kürdistan için döne

me özgü özel yasalar da yürürlüğe sokmuşlardı r: 1925 tarihli "Takrir 

Sükun" ve "istiklal Mahkemeleri" Yasaları; "Mecbur-i iskan" Yasası; 

"Tunceli Kanunu", Anadili yasaklayan düzenlemeler; Sakayönetim 

Kanunu, "Olağanüstü Hal" Yasası, "Bölge Valiliği", Köy Koruculan 

Hakkında" Yasalar ve en son olarak "SS" olarak adiandı rı lan "Kanun 

Hümündeki Kararnameler" vb •• 

Bunlar tümüyle Kürdistan'ın sömürgeleştirilmesi ve ulusal uyanışın 

kırılıp sindirilmesi için hazırlanmışlardır. Basın Yasası'nda, Dernekler 

Yasası 'nda,Siyasal Partiler Yasası 'nda akla gelebilecek her türlü 

yasal düzenlernede Kürdistan'daki siyasal zorbalığa yasal korunaklar 

bulmak .mümkündür. Bu diziyi medeni hukuk'tan ticarete; sanayii 

teşvik,istihdam,personel alımı vb •• 'ye kadar her alana uzatabiliriz. 

Şimdi düşünelim: bu hukuksal düzenlemelere, Türk Ceza Yasası'na 

göre kendimizi bu yapının içinde görerek savunma yapmak mümkün· 

müdür ? 

Yargıçlarla, savcılarla, Kürdistanlı avukatların katılımları, TC 

yasalarının daha iyi korunması,daha tutarlı yorumlanması noktasında 

olabilir mi ? 

Olamaz, olmamalıdır da •• 

TC yasalarının, hukuk mevzuatının Kürdistan üzerindeki meşruiyetini 
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kabullenerek·· yapılan. savunma, aslında sistemin kendisini üretmeye 
devam eder. Yargı şiddetinin meşruluğu kabul edilmiş olur. Oysa, Kürdistan üzerindeki militarist şiddet ne kadar gayrı-meşru ise, 
yargı Şiddeti de aynı derecede gayrı-meşru'dur. Bizim hukukçularımızın mantığı "şeriatın kestiği parmak acımaz" deği Idi r. Çünkü, Kürdistan'da şeriat,kölelik fermanıdır. Katliam fermanıdır. Sömürge yasalarına uyuyor olmak, Kürt insanı için bir erdem,bir onur değildir. TC yasalarına göre "iyi vatandaş" sömürge sisteminin kendine 
biçtiği deli gömleğini giyrnek demektir. 
Kürdistanlı avukatlar hukuk mevzuatının daha adil uygulanması için 
savc:ılarla,yargıçlarla yarıştıklarında savunmanın ipini kendi elleriyle 
çekmiş olurlar. 

Söz gelimi, herhangi bir hukukçu,iddia edilen bir suç_un "Anayasa'ya 
aykırılığı"nı öne sürerek siyasi savunma yaptığı zaman; . gerçekte, "Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham alan", "bütün vatandaşlarını Türk sayan" ,"devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü temel almış" TC Anayasaları'nın meşruluğuna sığınmış olur .• Kürt Ulusu'nun varlığını bile daha dibacesi'nde inkarla işe başlayan ve onu köle düzeyinde gören bir Anayasa ile, herhangi bir yasanın 
çelişmesi ya da uyuşması nitelik olarak pek bir aniarn ifade edebilir mi ? 

Bir hukukçu,savcılığın suçlamalarına karşı mahkemeye 
14 
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mahkemesinin kararlarına karşı Yargıtay'a ; Yargıtay kararlarına 
karşı Genel Kurul'un adaletine sığınarak savunma geliştirdiği zaman, 
sonuç ne olur ? Yargı kurumları ayrı ayn "adalet" merciieri 
olarak kabul edilmiş olur. Savunma, yargı kurumlarının siyasal 
şiddetin bir ögesi olduklarının teşhir! ile işe başlamadıkça, peşinen 
kendini mahkum etmiş sayılır •• 

Geçmişten günümüze kadar gözlediğimiz bir takım örnekler var: 

Sözgel imi, Diyarbakır Sıkıyönetim 1 Nolu Askeri Mahkemesi 'nde 
herhangi bir davada, "sanıklara işkence yapıldığı ve davanın bu 
belgelere dayanarak kurulduğu" ortaya konuluyor.Avukatlar savunma
larını bu temelde gerekçelendiriyorlar •• Fakat, mahkeme savcılıkta 

ve mahkemelerde reddedilmiş olan işkence ürünü ifadeleri temel 
alarak sanıkiara "ceza" yağdırıyor •• 

Avukatların savunması bu kez, Yargıtay aşamasında da aynen 
devam ediyor. Yargıtay da işkence urunü belgelere dayanarak 
verilen cezaları onadıktan sonra; aynı tür savunma bu kez, Yargıtay 

Genel Kurulu'na karşı geliştiriliyor. Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri 
ve Askeri Yargıtay'daki yüzlerce, binlerce davada aynı tür savunma 
yapılmıştır. Burada görülmesi gereken husus şudur: "işkence sonucu 
elde edilen zabıtlarla ceza verilemez" türünden bir savunma; aynı 

mahkeme! er önünde yüzlerce kez tekrarlandığı zaman, yararsızdan 

-----------öte anlamsızdır. Hatta, dramatiktir.. Çünkü, anlaşılmıştır ki, o 
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mahkeme işkence suçunun koruyucusu, teşvik edicisi ve sanıkiara 

ceza vermek için "bahane" üreten bir siyasi kuruldur. Bu anlaşıldığı 

halde, sanki söylenenleri yerine getirecekmiş gibi, "sanıklara işken

ce yapılmıştır, bu zabıtlar geçersizdir•• demek, bir anlamda, kendi 
kendini de aldatmak değilse nedir ? 

Orada savunmanın yapacağı şey; yargının, siyasal şiddetin bir 

öge s i olduğunu ortaya koymak; işkence siyasetini ayakta tutan 
başlıca kurumun mahkemeler olduğunu ; yargılamanın işkenceye 

dayandığını ve "cezanın" da yine bu amaçla kurulduğunu ortaya 
\<oymaktır. Doğrudan mahkemeyi, yargı organlarını hedef almaktır. 

Amacımız, işkence konusu üzerinde durmak değildir.Sadece avukatla
rımızın sıkıca tutundukları "işkence" konusunda bile savunmalarının 

ne derece aş ı n m ı ş olduğuna işaret etmektir. 

Örneğin ;Sıkı yönetim Askeri Mahkemeleri, DGM ya da diğer yargı 

organlarındaki siyasi davalarda "hukuksal savunma" ve "siyasi 
savunma" diye iki ayrı kategori işletilmektedir. Siyasi savunmadan 

anlaşılan şey, sanıkların ideolojik bakış açılarını, örgütsel programla
rını ve eylem düzeylerini ortaya koyarak savunmalarıdır. Hukuksal 

savunma ise, yükletilrnek istenen "suç"u kabul etmeyen mevcut 
yasalar karşısında "suçsuzluğu"nu öne çıkaran bir savunma tavrıdır. 

Bu iki kategori içerisinde de avukatlar kendilerini yalnızca "hukuksal 
savunma•' ile sınırlandırmış ; "siyasi savunma" ise, sanıkların------------' 
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te r.c i h 1 er i 'ne göre savunacakları bir yol olarak bırakılmış 

bulunuluyor. Oysa, artık hem bu iki savunma düzeyinin , hem de 

sanıkların arasındaki savunma tutumlarının yeniden tanımlanması 

önem kazanmaktadır. Çünkü, avukatlarımız ile müvekkilleri arasında 

böyle bir ayrımın teknik anlamda bile anlamsızlaştığı bir süreçteyiz. 

"isteyen sanıklar siyasi savunma yapar, avukatlar da ona hukuki 

destek verir" görüşü, birbiriyle bağdaşmıyor •• Çünkü, böyle bir 

savunma düzeyine avukatlar Türk Hukuk Mevzuatı 'nın içinde kalarak 

destek veremezler. Bu iki düzey birbirini dışlıyor.. Avukat, bu 

savunma düzeyinin ya içinde ya dışında durur. Dışında kalmanın 

adı, hukuksal savunma olmaz •• 

KUKM açısından bir savunmanın siyasal olup olmamasını belirleyen 

şey Türk Hukuk Sistemi 'nin meşruluğu karşısındaki tavrıdır. 

Yoksa, salt ideolojik belirlemeler, örgütlerin programatik görüşleri 

ve eylem düzeyleri siyasal savunmanın ölçütü değildir •• TC Hukuk 

Sistemi 'nin reddi, teşhiri ve eleştirisi ile o sistemin dışına çı kılması 

siyasi savunmanın ay ra c ı 'dır •• Bu eksen çevresinde her grup ya 

da kişinin kendi siyasal görüşlerini temeliendirmesi ve bakış açısını 

koyması ise, kendi siyasal niteliğini belirler •• Siyasal savunma ile 

hukuksal savunma birbirini bütünlemelidir i ama, bizim savunmamızın 

hukuksal temeli, Kürdistan Ulusal Kurtulu~ Mücadelesi'nin temelleri· 

dir ve sömürgeci hukukun eleştirisi , teşhiri ve reddi üzerinde 
.__ __________ yüksel ir •• 
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Kuşkusuz,insanların yargı önünde siyasi savunma yapıp yapmamaları ------------~ 
kendi somut durumlarına göre karar verecekleri, kendi bilinç ve 
sorumluluklarıyla ilgili bir şeydir. Ama, "Siyasi savunma"nın TC 
Hukuk mevzuatı 'na karşı KUKM'nin hukuksal temellerini savunmak 
olduğu bilincinin geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.. Aynı şey, 
avukatlarla müvekkilleri arasındaki ikili savunma tavrına da son 
verir. Çünkü, gerçek anlamda siyasi savunma yapan biri için avukatın 
"59. maddenin neden uygulanmadığı", "yaş küçüklüğü sorunu", 
"delillerin yetersizliği" vb •• gibi hukuk tekniğine ilişkin istemierin 
belirleyici bir önemi kalmaz. Avukatlık, hukuk tekniğine ilişkin 
prosedürleri halleden kişiler düzeyinde ele alınamıyacağı için ; 
yapılacak şey, KUKM'nin kendi savunma kurumlarının teorik ve 
pratik zeminini oluşturmaktı r •• 

KUKM'NIN, YARGI ŞIDDETINE KARŞI savunulması'nda kendi 
hukuk normları ve kurumlarının oluşturulması için geniş bir tartış
manın yürütülmesi gereklidir. Çünkü, TC Hukuk Sistemi'nin reddi 
"hukuksuzluk" değil, ulusal kurtuluş mücadelesi içinde olan bir 
ulusun ; haklılığını ve meşruluğunu kendi tarihsel ve toplumsal 
kaynaklarından alan kendi "hukuku"nu savunmasıdır. 

Bu kurumlaşmanın eksenini oluşturacak çizgi, Ulusların Kendi 
Kaderini Tayin Hakkı ( S e 1 f D et e r m i na t i o n ) ilke-
si' dir •. 
18 
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Kürt Ulusunun Kendi Kaderini Kendisinin Belirlemesi Hakkı, sadece 
siyasal bir ilke değil, aynı zamanda , Kürdistan Ulusal Kurtuluş 

Mücadelesi 'nin genel-geçer hukuksal zeminini de oluşturur. 

Kuşkusuz, KUKM'nin tüm hukuksal belirlenimi bununla kalmaz. Bu 
ilkeyle ilişkilendirilebilecek ya da genel-geçer uluslararası hukuk 
normları insanlığın tarihsel ve kültürel. mirası olan belirlenimler ; 
yeni bir dünya anlayışına , sınıfsız , sömürüsüz bir toplum inşasına 

dayalı prensipler ; ve nihayet sosyalist ahlak ve ulusumuzun sahip 
olduğu değerlerle beslenmiş geniş bir düzlemde ele almak gerekiyor 
bu normları •. 

-Kendi Kaderini Tayin likesi ; Kürt Ulusu'nun sömürgeciliğe 
karşı yürüttüğü, ulusal kurtuluş mücadelesinin ve bu yoldaki 
bütün diğer barışçıl yöntemlerle beraber silahlı direnmesi'nin de 
m e ş r u i y et temelini oluşturur. 

- Kendi Kaderini Tayin lıkesi ; Kendi kaderine sahip çıkmanın 
siyasal bir gereği olan ulusal kurtuluşçu örgütlenmeler'in, cephe 
ve birlikler'in de m e ş r u temelini verir. 

- Kendi Kaderini Tayin ilkesi ; Kürt Ulusu'nun ayrılma ve 
bağımsız devletini kurma hakkına sahip oluşu ve bunun hukuki 
sonuçlarını da m e ş r u kılar. 

- Kendi Kaderini Tayin iıkesi ; TC yasalarının, Kürt Ulusu'nun 
iradesini bağlayıcı olmayacağı ve bu yasaların uygulanamıyacağı 
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hukuki sonucu'nu verir. 

- Kendi Kaderini Tayin ilkesi ; TC'nin Kürdistan'daki bütün 
siyasi, hukuki ve askeri organlarının uyguladığı şiddet' in ; ırkçı, 
asimilasyoncu, imhacı, sömürgeci siyasetinin .~ olarak kabul 
edilmesini gerektirir. · 

- Kendi Kaderini Tayin lıkesi i TC' ni n Kürdistan' daki askeri ve 
siyasi varlığını, kazanım , ve yaptırtmları'nı, eylemleri'ni g ay-
rı meşru kılar. 

- Kendi Kaderini Tayin likesi ; Aynı zamanda KUKM'rıin ulusal 
ve uluslararası düzeyde resmi kişiliği'nin tanınması ve meşruiye
ti'nin de temel dayanaklarından biridir. 

Bundandır ki, hukukçularımızın bütün savunmalarını dayandırmaları 
gereken ana hukuk prensibi "Kürt Ulusu'nun Kendi Geleceğini 
Kendisinin Belirlemesi. Hakkı" dır. Bu tavrın kurumlaşıp yaygınlaşma
sı ve bu noktadan taviz verilmemesi bizlere düşüyor. 

Elbette,hukukçularımızdan bu çizgiyi temel alan bir siyaset saptam~· 
larını talep ederken ; kendilerini herhangi bir örgütün programatık 
hedeflerine angaje etmelerini ; herhangi bir ideolojik bakış ve 
yorumla belirlemelerini öngörmüyoruz. Bu, son tahtilde bir siyasal 
te r c i h sorunudur. Fakat, UKKTH'nı temel alan bir savunma 
düzeyinin kurumlaşması, aynı zamanda KUKM içindeki bütün siyasi _________ _ 
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örgüt , kurum ve kişilerin de ortak paydası'nı oluşturur. Bu bir 

i 1 k e sorunudur •. Bütün ulusu, ulusal ve toplumsal kurtuluş müca

delesini kapsayan bir i 1 k e 'yi içerir •• 

Bu i 1 k e , TC'nin yargı şiddeti'ne karşı ; ulusal kurtuluş için 

silahlı mücadele veren örgüt ve kurumları da ; ulusal haklar konu

sunda reformları yeterli görenleri de aynı m e ş r u i ye t zeminin

de savunmayı mümkün kılar. 

Öte yandan, Kendi Kaderini Tayin lıkesi ( S e 1 f D e t e r -

m i n at i o n ) "savunma" bağlamında pasif bir belirleme değil ; 

KUKM'nin tarihsel haklılık ve meşruiyetini belirleyen aktif bir 

ilkedir •• 

Diyarbakır Sıkıyönetim Ülkemiz hukukçularını bekleyen bir başka görev de , bizce, 10 

Askeri Mahkemeleri'nde yıllık sıkıyönetim yargılamalarının muhasebesini çıkarmaktır. Diyar-

sömürgeciliğin suç bakır Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri'nde bu dönemde sayıları 

d 1 
.. .. .. onbinleri bulan sanık yargılandı, cezalandırıldı. Onlarcası soruşturma .. 

osya arı gun yuzune larda ve cezaevlerindeki işkencelerde öldürüldü, sakat bırakıldı. 

çıkarılmayı bekliyor. Onbinlerce kişi gözaltına alındı , işkenceye uğratıldı , sorgusuz 

sualsiz aylarca tutuldu. Yalnızca mücadeleye katılmış olanlar değil; 

yurtsever Kürdistan köylülüğü, gençler, kadınlar da askeri-siyasal 

'------------ zorbalıkla beraber bu yargı şiddetine maruz kaldılar.Açılan davalarda 
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binler·ce kişiye cezalar verildi. Ciltler, kamyonlar dolusu evraklar -----------ı düzenlendi, suçlamalar için •• Bütün bu olup bitenler için bırakalım 
gerçek anlamda dokümanter bir çalışmayı, kabataslak bir istatistiki 
bilgi bile yok •• 

Sözgelimi, sıkıyönetim ilanından beri kaç kişi gözaltına alındı ? 
Bunların gerekçeleri ve süreleri nalerdi ? Kaç kişi tutuklandı ve 
cezalandırıldı ? Yargılanan insanların, yaşları, cinsiyetleri, toplumsal 
durumları, nelerle suçlandıkları, nasıl yargılandıkları , neye dayana
rak cezalandırıldıkları, istatistik olarak bile belli değil •• 

1 
Oysa, sorun istatistiki bilgilerin ötesinde çok daha kapsamlı bir 
araştırmayı gerekli kılıyor. Bu, yalnızca tarihçilerin, sosyologların, 
siyaset bilimcilerinin isterlerse ilgilenecekleri bir alan değildir. 
Hepsinden çok daha hukuk mücadelesi içinde olmaları gereken 
avukatlarımızdan beklenen bir görevdir. Bu bilgileri,verileri derle
mek, rapor haline getirmek, belli bazı sonuçlara ulaşmak en başta 
onların görevidir. Öte yandan, bu dönemin yargılama do'syaları 
yalnız Kürdistan Topmlumu• nun siyasal-toplumsal sürecine de 
yakından ta n ı k 1 ı k edecek belgelerdir. Sömürgeci şiddetin 
kaynaklarının ve sonuçlarının belgelenmesi açısından da gereklidir. 

Bu araştırma öylesine gereklidir ki, henüz soru~turmalarda, karakol
larda, cezaevlerindı:ı işkence ile öldürülen insanlarımıza ait dosyalar 
bile ayrıntılı raporlar, dokümanlada gün yüzüne çıkarılmış değil •• __________ _, 
22 
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Dava dosyalarındaki hukuki yolsuzluklar gün yuzune çıkarılmamış, 

hatta kimi dosyaların akıbeti bile belli değil.. Unutulup gitmiş 

yüzlerce olay ve belge var. Hiçbirine ulaşılamıyor. Sadece, sanıkla

rın kendi ellerindE~ olan bazı savunma metinleri bazen yayınlanıyor

lar .• Oysa, Diyarbakır yargılamaları bundan ibaret değil. Sorgu 

ifadeleri, mahkeme tutanakl arı, ihbar dilekçeleri, suç atmalar, 

itiraflar, polis fazlekeleri, MIT raporları, mahkeme kararları vb •• 

aysbergin su içinde kalan bölümü olarak araştı rı lmayı, üzerinde 

konuşulmayı bekliyor.. · 

Bu döneme ait dosyaların araştırılması Diyarbakır Cezaevi'nde 

uygulanan vahşetin, zulmün boyutlarını, anatomisinin çizilmesi için 

de hayati bir öneme sahiptir. Diyarbakır duruşmalarında sanıkların 

siyasal savunma yapmamaları için, yargılamaların Cunta'nın inisiya

tifinde yürütülmesi için Cezaevi Kurumu ile Yargı Kurulları'nın 

nasıl iç-içe çalıştıklarının kanıtları da bu dosyalardadır. Cezae

vi'ndeki işkence tezgahlarının iki yıl boyunca sırf Diyarbakır Askeri 

Mahkemesi' nde "itiraf" çıkarmak için çalıştığı da bu dosyalarda 

izi enebi 1 ir •• 

Yine, bu yargılama sürecindeki yüzlerce rüşvet olayı, hukuksai 

skandal , yolsuzluk , yaptırım da te ş h i r edilmeyi bekliyor. 

Sözgelimi, Sıkıyönetim savcılarından Hüseyin AKl ST ANBULLU 'nun 

hazırlamış olduğu iddianamelerde, resmi ideoloji'nin dışında bazı 

tahliliere yer verdiği için, Sıkıyönetim Komutanlığı'nın emriyle bu 
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iddianameler sanıklardan ve avukatlardan aceleyle toplanarak, söz 
konusu sahifeler yırtılmıştı.. Bunun gibi skandallar bile bir-iki 
basın organında sadece anekdot olarak çıktı. Bunun gibi daha nice 
skandallar var dosyalarda. Ve bunlar bile henüz belgelenmiş değil. 

Elbette, bu dosyaların incelenmesi büyük ve sabırlı bir çalışmayı, 
işbölümünü . gerektiriyor. Diyarbakır Barosu bu işe el atabilir. 
Diyarbakır yargılamalarında TC Hukuku'nun, sömürgeciliğin suç 
dosyaları'nın ayıklanıp belgelenmesi ; ölümlerin, işkencelerin, 
yargı skandallarının ya da yeniden açılması gereken davaları bir 
rapor halinde dünya kamuoyuna, Uluslararası AF Örgütü, Uluslarara· 
sı insan Hakları Örgütleri •ne, basın ve hukuk kurumlarına vb •• 
rapor olarak sunulması ; aynı zamanda bu süreçte görev yapan ve 
bu işin cefasını çeken avukat arkadaşlarımız için de bir borçtur .. 
Böyle bir çalışmanın yapılması için, arşivlerin taranması, belgelerin 
değerlendirilmesi çalışmalarına Diyarbakır Hukuk Fakültesi öğrenci
lerinin, insan Hakları Örgütleri'nin, Baroların ve siyasi grupların 
da yardımcı olması gerektiğine ve sömürgeciliğin bu yüz karası 
yargı lekesi'nin teşhir edilmesine yardımcı olacaklarına da inanıyo
ruz •• 
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Dil, ulusun bayrağıdır: TC'nin resmi ideoloji ve siyaseti, Kürt Ulusu'nun varlığını inkar 

Mahkemelerde ve red etme temeline dayanır. Kürtçe'nin yasaklanması, kullanımı 

Kürtçe savunma tavrı, 

sömürge hukuku'nun 
teşhirinde bir ayraç 

haline geldt 

ve geliştirilmesinin şiddetle engellenmesi ; Kürt Ulusu'nu kimliksiz, 

kişiliksiz bırakma eyleminin en önemli belgesidir. Dili ipotek 

altına alınan bir ulusun başka ulusal "hak"larının varlığının sorgu

lanması bile yersizdir. 

Kürtçe, çok yönlü bir baskının , asimilasyonun , kültürel bir jenosi

din hedefidir. Dili ezilen bir toplumun düşünme ve ifade etme 

yetenekleri , kişilik ve kimliği de ezilmiş demektir. 

Bundandır ki, ulusal uyanışın ilk belgisi Kürtçeye , somurgeci 

siyaset karşısında bilinç ve kararlılıkla sahip çıkmaktır. Ve bu 

nedenle yaşamın her alanında Kürt Dili 'ni gururla ,bilinçte kullan

mak , bir ulusal bayrağın dalgalandırılması gibi anlamlı ve gerekli

dir. 

Sömürgeci mahkemelerde, artık Kürt Dili 'nin siyasal bir tavır ola

rak dayatılmasının , sömürge hukuku'nun teşhiri'nde , sömürgeci , 

ırkçı, asimilasyoncu siyasetin teşhiri'nde çok önemli bir işieve sa

hip olduğunu göstermiştir. Böylelikle, daha başka tür "iddia" ve 

"savunma"lara geçmeden, TC yargısının Kürt insanı için sadece 

z u ı üm ve barbar ı ı k 'tan başka birşey olmadığı , kendi 

di lin i konuşmak isteyen insanlara karşı gösterilen tavı rlarla berrak 

'-----------bir biçimde ortaya konulmuş oluyor .. 
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Yargı şiddeti'ne karşı Kürtçe'nin gururla, bilinçle kullanılmasının 
Kürt toplumu üzerinde de olumlu izleri vardır. Kendi dilinden 
utandırılmaya , soyutlanmaya çalışılan Kürt insanı'nın ; yazılma
yan-konuşulmayan "ilkel bir dil" olarak yokedilmeye çalışılan 
Kürtçe 'yi kullanarak şiddetin karşısına dikilmesi ; Kürt köylü
süne, gençlerine ulusal kimliklerine sahip çıkmaları yolunda da 
çok önemli mesajlar ulaştırmış olmaktadır. 

Sömürgeci mahkemelerde Kürtçe kullanımı, bir sömürge siyaseti 
olduğu çok iyi bilindiği halde, artık "kanıksanan" : "Resmi dil 
Türkçedir, mahkemelerde, devlet dairelerinde, açık alanlarda Türkçe 
konuşulur; Kürtçe ise, evlerde, aile arasında konuşulan yasak 
dildir" kabullenmesini de aşmakta, parçalamaktadır •• 

Kürt Dili 'nin bu kullanımı, aydınlarımızı, demokratlar ve "sosyalist
lerimiz"i, ulusal kurtuluşçu güçleri; Kürt Dili'ni kullanma, geliştir
me yolunda daha çok sorumlu kılmakta ve teşvik etmektedir. 

Sömürgeci hukuka ve yargı şiddeti'ne karşı artık bir ay ra ç 
haline gelmeye başlayan "Kürtçe konuşma" tavrı ,hukukçularımız 
tarafından benimsenip , geliştirilmesi halinde çok önemli bir adım 
daha atılmış olacaktır. 

KUKM içinde yer alan insanlar olarak, sörnürgeci yargı karşısında, 
siyasetimizi savunur, Kürdistan Ulusal Kurtuluşu'nun hedeflerini 
ortaya koyarken bile, uzun yıllar Türkçe kullandık. Ayrı bir ulus-----------' 
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olduğumuz, ulusal kimliğimizi vurgulayıp ispatlamaya çalışı rken 
bile, bunu Türkçe olarak yaptık. BUnun çok yönlü nedenleri var 
kuşkusuz. Fakat, bu paradoks artık aşılmıştır, aşılmak zorundadır •• 

Diyarbakır Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri'ndeki siyasi yargılanma

larda ilk Kürtçe savunma yazılı bir metin olarak Nisan 1987 yılında 

Rızgari EK Davası .savunmasında verildi. Daha sonra, 21 Mart 
1988 tarihinde bir grup sanık, mahkemelere verdikleri yazılı 

metinlerde "bundan böyle bütün savunmalarını yazılı ve sözlü 
olarak Kürtçe yapacaklarını, anadillerinden başka bir dille ifade 
vermeyeceklerini" belirterek, kapsamlı bir adım daha atılmış 

oldu .• Diyarbakır'da yargılanan sanıkların büyük bölümü bu tarihten 
itibaren bütün davalarda sadece Kürtçe konuşma tavrını yürütmek
tedirler. 

Kürtçe konuşma tavrının ne kadar isabetli .olduğu TC yargısının 

paniğe kapılması, elinin ayağının dolaşıp ne yapacağını şaşırmasıyla 

daha iyi anlaşılmıştır. Davaları yürütemez hale gelmişler, sadece 
Kürtçe konuşulduğu için, açılan davalar çığ gibi büyümüş ; ana 
davalar ise, sömürgecilerin KÜRT DILI'ni inkar etmeleri nedeniyle 
tıkanmış, sürüncemeda kalmıştır. Sömürgeci yargı Kürtçe konuşma 

tavrı karşısında acze düşmüş, iflas etmiştir. 

Kürt Dili 'nin hayatın her alanında kullanımı ulusal bilinçlenmenin 
de bir gereğidir. Birçok sapiantıyı da teşhir etmektedir. Örneğin ; 

'----------Ekim 90'da Ankara'da Insan Hakları Derneği Genel Kurulu'nda 
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Diyarbakır delegesinin Kürtçe konuşması ve konuşmayı tercüme 
aracılığı ile sunması bÖylesi bir örgütte aydınlar arasında panik 
yaratması, mevcut durumu ortaya koyan ibret verici bir olaydır. 

Öyle inanıyoruz ki, bundan sonraki yargılamalarda ; Kürdistan'lı 
devrimcilerin sömürgeci mahkemelerdeki siyasi tavırlarının ilk 
öğesi Kürtçe kullanımı olarak gelenekleşip kökleşecektir. Bu siyasi 
tutum, sorgu, savcılık aşamalarında ve yaşamın diğer alanlarında 

toplantı, konferans, miting, yayın vb •. alanlarında da bilinçli ve 
kararlı biçimde bütünselleştiğinde daha etkili bir mevzi haline 
gelecektir. 

Hukukçularımızı bu alanda da görevler beklediği açıktır. Bu görev 
sadece "Anadili kullanma hakkını" savunmakta sınırlı kalmayıp, 
avukatların ortak savunmalarında Kürtçe metinler vermeleri, onların 
da Kürtçe kullanmaya başlamaları biçiminde de gelişebilir •• 

Kuşkusuz, bütün diller güzeldir. Tavır "Türkçe'ye düşmanlık" değil
dir .• Ve yine elbetteki Ulusal Kurtuluş Mücadelemizi anlatmak, 
bağlarını güçlendirmek için Türkçe kullanılmaya devam edecektir. 
Fakat, her zamankinden farklı olarak sömürgeci zorbalık karşısın
da Kürtçe'nin bilinçli ve kararlı kullanımı başat bir siyasi tutum 
olarak öne çıkmak zorundadır. Bu aynı zamanda Türk dostlarımıza 
Kürt insanını, Kürtçe'yi anlamaya, öğrenmeye çalışmaları için de 
açık bir çağrıdır. 
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Hukukçularımızın KUKM'nin savunma kurumlarının oluşturulması bağlamında tartışma
önündeki görev ve ları yürütmek , sonuçlandırmak , mümkünse bir deklerasyonla ya 

sorumluluklarının önemi,, da ortak bir savunma ile ilan etmek gerekiyor. 

aynı oranda organize Öte yandan , hem geçmişe ilişkin sürece neşter vurulması , hem 
olmayı da zorunlu savunma kurumlarının oluşturulabilmesi için avukatlarımızın/hukukçu-

kılıyor. larımızın bugünkü çalışma ve iş yapma alışkanlıklarının önemli bir 
engel olduğunu düşünüyoruz •. 

Düşünelim ; en az 400-500 sanıklı bir davada birkaç kişinin davası
nı üstlenen bir avukatın , müvekkilinin durumuna , bütün bağlantı
ları ve kapsamı itibariyle vakıf olabilmesi bile çok güçtür. Bir 
kere, dosyadaki bütün belgeler bir yana, belirleyici dokümanların 
incelenmesi bile altından kalkabileceği bir iş değildir. Kaldı ki, 
avukatlığı yürütmek için dosyaya vakıf olmak da yetmiyor. Hukuk
sal boşlukların araştırılması, hatta olayın savunma yönünden yeni
den belgelendirilmesi, araştırılabilmesi gereklidir. Siyasal nitelikli 
bir davada avukatın, müvekkilini dosya hakkında donatabilmesi, 
işbirliği yapabilmeleri de son derece önemlidir. Duruşmaların 
düzenli takip edilmesi, savunmaların ve gerekli itirazların yapılma
sı da yüksekbir performansı gerektiriyor .. 

Oysa, bir avukat ne kadar becerikli olursa olsun, tek başına bu 
işin üstesinden gelemez. Avukatlık ; sadece iddia makamının talep

-.~---------- leri ile sanığın kendisine anlattıkları arasında, tahmini ya da 
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üstünkörü birkaç bilgiye dayanarak, kalıplaşmış itirazlarla yetinmek 
olarak daraltılamaz. Karşımızda, MIT'yle, polisiyle, jandarmasıyla , 
savcı ve yargıçlarıyla, uzmanlarıyla ya r g ı k u vv et i olarak 
çalışan bir mekanizma var. Bu mekanizma hem suç, hem de suçlu 
üretiyor durmadan •• 

Örneğin; PKK Mardin Grubu Davası 1986 yılında Yargıtay'a gönde
rildiği zaman dava dosyalarının kamyonlarla taşınmak zorunda 
kaldığı söylenmektedir. Sırf bu bile, bu belge yığınlarının incelen
mesinin bir insanın boyutlarını aştığını gösterir.. Bırakalım bunu, 
aynı avukat hem dosyaları inceleyecek; hem duruşmaları izleyecek; 
hem müvekkilleriyle görüşmelere gidecek, hem araştırmalar yapa
cak; hem itiraz dilekçeleri, savunmalar gibi metinler hazırlayacak •• 
Buna bir de avukatlarımızın meslekleri ile birlikte siyasi partilerin 
yerel örgütlerinde yöneticilik yapma gelenekleri olduğunu,zamanla
rının önemli bir bölümünü de buraya ayırdıklarını düşünürsek ; 
bir avukatın müvekkilinin özel durumundan dahi yeterince haberdar 
olmadan duruşmalara girdiği ortaya çıkar. 

Bu durum, geçen yıllar boyunca avukatlarımızın, müvekkillerinin 
gözünde itibarlarını son derece aşındırmıştır. Duruşmalarda geri 
planda kalan, sanıkların savunmalarını yürütemeyen, verdikleri sözü 
isteseler bile tutamayan kişiler durumuna düşmüşlerdir. 

Bu durum bir genellemedir. Kuşkusuz, fedakarlıkla çalışıp bu işleri ____ ....._ _____ _, 
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__ ...._ _______ yürütmeye gayret etmiş, en zor dönemlerde bile didinmiş avukatlar 
az da olsalar bulunuyor ve her zaman takdirle anılıyorlar. Ne 
yazık ki, bu bile bir genelierne içerisi~de avukatı n işlevinin sıfır 
noktasına inmekte o'lduğu gerçeğini değlştirmiyor.. Çünkü, konu 
tek tek kişilerin yetenek ve niyetlerini ço!<tan~ aşmıştır. Kürdistan'~ 
daki yargı şiddeti, savunma tarafını bilinçli olarak dışlıyor. Hukuk
çularımız Türk Hukuk Sistemi içinde kalarak savunma yapamıyorlar •• 
Kürdistan'daki toplumsal ve siyasal gelişmeler, eski anlayışları 
aŞmaktadır. Onları dönemin gerektirdiği yeni görev ve sorumluluk
lar bekliyor. Fakat, hukukçularımızın çalışma alışkanlıkları, toplum
sal statü beklentileri, gelenekleri, bu dönüşüme ayak uydurmayı 
zorluyor. Bunun sonucu da aşınmadır •• Yapılacak tek şey vardır, o 
da Kürdistan'da yürütülen yargı şiddeti'ne karşı hukuk~ularımızın 
da artık, güçlü, etkili bir kurumtaşmaya gitmeleridir. Bunun hukuk
sal ve siyasal ekseni tartışılarak, bir konsensusa varmayı gerektiri
yor. Pratikte ise, tek tek kişilerin isteseler bile bu işlerin üstesin
den gelemiyecekleri derecede kapsamlı bir iş olduğu gerçeğinin 
kabul edilmesi gerekiyor. 
Hu~ukçularımızın organize olmadan, kollektif iş üretmeye başlama
dan, ekip çalışması yapmadan bu görevi gereğince omuzlayamaya
cakları açıktır. 

Çözümü, işbölümüne gitmiş, organize olmuş h u k u k b ü ro 1 a
rı 'dır. En az 5-10, hatta daha fazla hukukçudan oluşan, sistemli 

----------bir işbölümQne gitmiş bürolar bu işin üstesinden gelebilir. Bu 
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hukuk. bürolaFının hem Türkiye hem de Avrupa'da ve." uluslararası-----------r 
hukuk kurumları, insan Hakları Örgütleri ve Barolan i le yakın 
bağlantı.lar içinde olmaları, çalışmalarına daha evrensel bir boyut 
kazandıracaktır. Hukuk Büroları'nın çalışmalarında bununla beraber 
en etkili araç , kitle iletişim araçlarını kullanarak, sömürgeci 
yargının teşhir ve mahkOm edilmesi, kamuoyu desteği sağlanmasıdır. 
1979 yılında Diyarbakır Sıkıyönetimi 'nde savunma yapan bir kısım 
avukatların ortak Hukuk Bürosu girişimlerinin, Sıkıyönetim Komu'-
tanlığının ne kadar hışmını üzerine çektiği, büroda çalışan avukat-
ların hepsinin işkence, yargılama ve cezalandırma ile çalıştırılma-
dıkları hatırlardadır •• Bu kısa deney bile; sömürgeci yargı'nın bu 
tür kurumların oluşmasından ne kadar çekindiğini ve yine bu tür 
kurumlar oluşması karşısında çeşitli tertiplere, yıldırma eylemlerine 
girişeceklerinin bir işareti sayılır. Fakat, önümüzdeki duran görevle-
rin acilliği ve kapsamı tekil çalışma dönemine son verme zamanının 
geldiğini de gösteriyor •• 
Bu yalnızca, yargıya karşı savunma değil, KUKM'nin. uluslararası 
informasyonu ve bağlantıları içinde ortak düzeyların yaratılıp 
güçlendirilmesi için de bir gerekliliktir •• Bu yapılmazsa, ger~ekten 
avukatlık yapmakla yapıyor görünmek arasındaki fark gıderek 
siJikleşecektir. 
Böyle bir kurumleşmaya hem ulusumuzun, hem de ulusal demokratik 
ve sosyalist si. yasal güçlerin destek verecekleri, vermeleri gerektiği
ne inanıyoruz. 
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ı arastrrma- inceleme ı 

DIL VE KÜL TÜR lLE UKKTH ARASINDAKI ILIŞKI 

Dil ve kültür ulusu belirleyen, özgül ve evrensel özelliklere sahip temel iki 
öğedir. Ulusların tarih sahnesinde boy göstermeleriyle değil, insanlık tarihi ile 
başlayan olgulardır. Tarihleri insanlık tarihi kadar eskidir. Özcesi, insanlaşmayp 
geçişle oluşmuş nesnel gerçekliklerdir. Farklı' tarihsel dönemlerde farklı muhteva 
ve biçimlerde, farklı etkinlik ve zenginliklerde ve farklı coğrafi alanlarda kendile
rini ortaya koymuş,somutlaşmışlardır. Ve insanlık var oldukça, dil ve kültür de var 
olacaktır •• 

Insanla, insanhkla organik bütünsellik gösteren dil ve kültür, aynı zamanda 
birbirlerinden de ayrılamıyacak,soyutlanamıyacak kadar bir iç-içelik,bir bütünsel
lik gösterirler. Ancak, birbirlerinden ay ı r t edilerek irdelenebilirler •• 

Dil ve kültür'ün irdelenmesi demek, aynı zamanda insanlık tarihinin irdelenmesi 
demektir. Yani, insana geçişle başlayan evrimle§me sürecinin irdelenmesi gereki

ı----- yar. O nedenle olguları bu bağlam içinde ele alıp inceleyeceğiz. 
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INSANA GEÇIŞ ve DIL 

. Bilindiği üzere, herşeyde olduğu gibi, insan da biyolojik evrim'in bir sonucu ve 
doğanın bir ürünüdür. Ancak, biyolojik evrim'in anlam kazanmış şeklinin bir sonu
cudur. Biyolojik evrim'in anlam kazanması EMEK'le mümkün olmuştur. Yani, 
bilimsel evrim'den insansal tarihe ayak atış EMEK'le başlamıştır. Süreç içinde 
insansal emeği hayvansal çabadan a y ı r a n ayraçlar oluşmuştur. Bunların en 
başında BILINÇ ögesi gelir •• 

EMEK ve BlLlNÇ birbirlerinin koşulu olarak, insana özgü,birbirinden ayrılmaz 
diyalektik bir bütünlük gösterirler. 

Darwin, yaptığı bilimsel inceleme ve araştırmalar sonucunda bazı olgular öne 
sürmüştür. Milyonlarca yıl önce, jeologların üçOncO zaman dedikleri -kesinliği 
henüz saptanamamış- tarihsel bu kesitte, dünyamn sıcak bir bölgesi sayılan -muh
temelen bugünkü Hint Okyanusu civarı- Okyanus'un dibine batan büyük bir kıtadan 
ve bu geniş kıta üzerinde insansı varlıkların yaşadığından sözetmektedir •• Ardmdan, 
bu insansı varlıkların ANTHROPOlDE olduğunu belirtmektedir •• 

Darwin, insanların ataları. olması gereken bu varl.ıkları şöyle tanımlıyor: 

"Bunların bedeni tamamen kıllarla örtülüydü. Sakalları ve sivri kulakları vardı. 
Ağaçlar üzerinde sürü halinde yaşıyorlardı" •. 

Ve şöyle devam ediyor; 
"Tırmanma ile ellerine ve ayaklarına farklı işlevler yükledikleri, yaşam tarzları -----ı 
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yerde hareket etmelerini gerektirdiğiı;ıde, yürürken,hareket ederken yavaş yavaş 
el~~ri,r;ıi. kullanma alışkanlığını bırakarak, dik yürümeye başladrlar •. Böylece, DIK YU RUMEYE GEÇİŞ 'le insan adayı olmaya ilk adım atılmış olundu."( 1) 
Insana geçişle birlikte, binlerce yıllık sürede yavaş yavaş . ellerini ilk ve basit hareketlere uyarladılar. Yeni meziyetler kazanarak gelişen eller, giderekten serbest kalmaya başladı. Böylece, asıl adım atılmış oldu. Bu serbestiyetın paralelinde 

kazanılan becerller gelişti, zenginleşti.. Derken, kuşaktan kuşağa intikal ederek devasa zenginlik birikimiyle çağımıza ve günümüze gelip dayandı. Ve mükemmel bir organ olan EL ortaya çıktı.. EL, sadece emeğin organı değil,aynı zamanda 
emeğin ürünüdür de •• 

"Ancak, emeğin giderek yeni işlemlere uygulanmasıyla, geliştirilmiş kasların,ek ve daha uzun aralıklarla kemiklerln kalıtsal yoldan geçmesi, bu kalıtsal inceli
ğin, yeni ve giderek daha karmaşık duruma gelmiş işlemlere, giderek yenilenen biçimde uygulanması; insan elini Rafael 'in tablolarını, Thorwaldsen'in heykelleri, Pagnini 'nin müziğin! yaratabilecek bu yüksek yetkinlik düzeyine kadar getir
miştir •• "(2) 

Elin gelişip yetkinleşmesi doğal ve zorunlu olarak organlımanın diğer organlarının gelişmesine ve değişmesine de etki yaptı. önceleri sürü halinde yaşayan bu 
varlıklar, giderek EL ile başlayan ve gittikçe fiziksel ve bi yol oj ik varlıklarını sarmalayan evrim'le, yeni bir kimliğe kavuştular •• Doğa ile kıyasıya bir savaşa girerek, doğayı güç ve becerileri oranında egemenlikleri altına almaya çalıştılar. ---Bunda başarılı da oldular •• Her geçen gün yeni yeni ilerlemeler kaydedildi. Bu 
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ilerlemeler insan Ufkunu geliştirdi, genişletti.~ · İnsanlar nesnelere daha , ak.tif 

yönelmeye başladılar. Doğal nesnelerde yeni yeni keşifler yapılmaya, yeni yeni 

özellikler saptanmaya başladı. Devreye farklı bilim dalları girerek, bu özelliklerin 

analiz. ve sentezlerinden zengin sonuçlara ulaşıldı. Bir yandan bu gelişmeler 

olurken, diğer yandan emeğin gelişimi, insanlar arasında karşılıklı dayanışma ve 

kollektif faaliyetleri sürece soktu.. Doğanın acımasızlığı bu faaliyetlerin çoğalıp 

yaygınlaşmasını zorunlu kılıyordu. Bu etkinlikler, zamanla her bireye belirli yarar

lar da sağladı •• 

Daha önce belirttiğimiz gibi, atafarımız sürü halindeydiler. Bütün varlıkların en 

toplumsalı olan insanın, toplumcul olmayan atadan türemesi elbette mOmkün 

değildi.. O nedenle, insanoğlu da ataları gibi benzeri bir birey olduğu kadar, 

toplumsal bir varlıktı da. Bireysel ve toplumsal yaşam iç-içeydi ve birlikte olmak 

zorundaydı. Bireyler ortak düşmanlar karşısında ortak yaşam kavgası vermek 

zorundaydılar •• · 

lşte, bu iç-içelik ve yan-yanalık insanlar arasında zorunlu ve anlamlı ilişkilerin 

kurulmasına neden oldu. Bu nedenseilikten dolayı ilk ilişki köprüleri atıldı.. Öte 

yandan, emeğin gelişmesi, karşılıklı dayanışma, ortaklaşa faaliyet durumlarını 

çoğaltma ve bunun her birey için sağladığı yararın bilincine vanlmasıyla bireylerin 

giderek birbirlerine yakınlaşmalarının zorunluluğunu da eklemek gerekir •• Kısacası, 

değişime uğrayan, evriml~en insanların, birbirlerine söyleyecek birşeylerinin 

olduğu noktasına gelindi. Bu gereksinme kendisine yeni bir alan yarattı. 

"Maymunun gelişmemiş gırtlağı durmadan daha gelişmiş modülasyon elde etmek ___ .....ı 
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için sesler çıkarmayı öğrendi •• "(3) 
Bu betimlemenin, hayvanlarla bir kıyaslama yapıldığında, dilin kaynağının gelişim 

ve evrimi'yle doğru orantılı olduğu görülecektir •• Dolayısıyla, emek, insan düşünce
sinin maddi bir taşıyıcısıdır. Ne varki, insan düşüncesini her zaman doğadan 
aldığı malzemenin biçimini değiştirerek ifade edemez. Bazı düşünceleri dilin 
maddi öğesi olan seslerle ifade edebilir, iletebilir.. Bu anlamda dil, seslerle 
düşüncenin maddi taşıyıcıları olma işlevini yerine getirir. Ancak, düşünceler, 
tasarılar ve kavramlar emek olmadıkları gibi, ses de olamazlar.. Onlar sadece, 
bilinç biçimleridirler. Ama, emek bazı düşünce biçimlerinin ses dizeleri, bazılarının 
ise, maddi taşıyıcıları olurlar. "Dil,düşüncenin doğrudan gerçeklik kazanmasıdır." {~) 

Bu gerçeklik kazanan düşüncenin iletilmesi, biriktirilmesi, dilin maddi taşıyıcıları 
ile -ses, yazı vb ••• - olanaklı duruma gelir. 

Demek ki, önce emek, sonra dU gelişmektedir. Bunlara paralel olarak organiz
manın bu aktivitelerin etkisiyle değişime uğradığı, en "önemli değişimin" de 
BEYIN'de olduğu ileri sürülmektedir.. Öncellerinkine benzerliğinin yanısıra çok 
daha büyük ve daha yetkin bir insan beynine kavuşulmuştur. Durulaşan bilincin 
soyutlama ve sonuç çıkarma yeteneğinin, emek ve dil üzerindeki tepkisi; hem 
emeğe, hem de konuşmaya daha çok gelişme için durmadan yenilenen bir dürtü 
verdi. Bu gelişme sonunda insan maymundan ayrılınca bitiş noktasına gelmedi. 
Değişik zamanlarda insan topluluklarında gelişmenin derecesi ve yönü değişti • 

.._ ___ Hatta,· yerel ya da geçici bir gerilemeyle kesintiye uğrasa da, tüm olarak büyük 
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ilerlemeler gösterdi •• 
"Olu~umunu tamamlamı~, insanın ortaya çıkı~ı ile birlikte saheye çıkan yeni 

bir öğe, yani toplum bu geli~imi hem güçlü bir ~ekilde hızlandırdı ve hem de 

bu geli~meye kesin bir yön verdi. "(5) 

. Kuşkusuz, ağaca tırmanan sürüler durumundan insan toplumları ~ekline dönüşüm, 

öyle hemen birdenbire olmadı. Milyonlarca yıllık bir evrimleşme sürecini kapsadığı 

açıktır. Özünde, insanın fizik gücünün bilinçli olarak kullanılmasından ba~ka bir 

~ey olmayan emek, insan bilincinden soyut bir olgu da değildir. Önce alet yapı

mıyle kendisini ortaya koymu~, daha sonra insan ve toplumun yaratıcısı -baş 

mimarı- olarak tarih sahnesinde baş kö~ede yerini almıştır. Yapılan en eski 

aletıere bakıldığında, hemen kar~ımıza avianma ve balıkçılığa ilişkin olan aletler 

çıkmaktadır •• 
Elin gelişmesi, arkasından konuşma organının olu~mas

ı ve bu iki organın ardın

dan da beynin gelişmesi, insanlık tarihinde yeni bir çığır açtı. Bu üç organ arasın

da ortak davranı~ birliği boy verdi. İnsanlar bu özelliklerin varlaşmasıyla toplumda 

çok zor ve kompleks i~leri kataracak kapasite ve yetkinliğe eri~tiler •• 

!nsanların et yemeğe başlamasıyla geli~me her düzeyde pompalandı. özellikle 

iki düzeyde önemli mesafeler alındı. Ate~in kullanılması ve hayvanların evcllle~ti

rilmesi •• Aynı zamanda et yemek, organizmanın metabeliıma için gerektirdiği en 

önemli maddelerin hemen hazır bir durumda bulunmasını da sağlıyordu. Et yeme

nin yanında insan yavaş. yav~ bütün yenilebilir şeyleri yemeye başladı. Sİndirim 

sistemi deği~erek bu duruma uygun hale geldi. Nihayet, insanlar yeryüzünün 

oturulabilinir dört bir yanına yayıldılar. 
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Organizma hayvansal ve bitkisel besrn maddelerinin alınması ile gelişti., güçlen
di.. Böylece, her zorluğu yenebilecek ve her işi başarabilecek güce erişti. Çok 
yönlü ve yetkin hale geldi. Bu gelişme ve değişiklikler insandan insana, kuşaktan 
kuşağa geçerek devam etti. Aynı belirlemeyi emek için de yapabiliriz. Çünkü,emek 
de insandan insana, kuşaktan kuşağa geçerek günümüze kadar yetkin ve çok 
yönlü bir süreç izleyerek gelmiştir. 

Avcılık ve balıkçılıkla başlayan ilerleme, daha sonra yeni yeni halkalarla uzayıp 
gitmiştir. Avcılık ve balıkçılığa tarım; tarıma örgücülük ve dokumacılık; metalleriri 
işlenmesi, çömlekçilik ve gemicilik entegre olmuştur. Derken, ticaret ve sanayiin 
yanısıra sanat ve bilimdeki gelişmeler,devletlerin, ulusların ortaya çıkması ve 
siyasetin gelişmesi yanında; insan kafasında insani seslerin gerçeği aşan yansıması 
olan din de ortaya çıktı.. Özcesi, ernekle başlayan insanlaşma süreci günümüze 
kadar sosyo-ekonomik,ideolojik,siyasi örgütleniş tarz ve biçimleriyle olagelmişlerdlr. 
Bu nesnellik toplumbilimcileri harekete geçirmiş ve toplumların incelenmesi 
kendini dayatmıştır. Sosyal sınıf konumlanışları ile birlikte ideolojik ve siyasi 
şekiilenişleri açımlanan toplumlar, yapılan analizler sonucunda realize edilmişlerdir. 

Buna göre, İlkel Komünal Toplum, Köleci Toplum, Feodal Toplum, Kapitalist 
Toplum ve Sosyalist Toplum olarak beş toplum belirlenmiştir. 

Kuşkusuz, bu toplumların tümü insanlardan teşekkül etmiştir. Insan toplumlarının 
ilk çağlardan beri bir genel örgütlülük düzeyine sahip olduğu görülmektedir. Bu 
örgütlülük ilk çağlarda ilkel klan ve kabileler şeklindedir. Bu ilkel toplulukların 
anlaşma aracı olarak, ortak işaretleri, ortak sembolleri ve ortak sesleri kullandık-
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ları bÜinmektedir. Daha sonr~ki ~üreçlerde bu ortaklıkların ihtiyaçlarını dillerin--

karşıladık1arını görüyoruz •• 

Üretim ilişkilerinin gelişmesi ile güçlü klan ya da kabile dillerinin diğer klan 

ya da kabile dillerini ,egemenlik altına aldığı ; .· . aynı egemenlik olgusunun 

daha sonraki tarihsel dönemlerde varlaşan sınıflı toplumlarda da (uzlaşmaz sınıfla

rın bulundllğu toplumlarda) kendisini gösterdiÇji bilinmektedir. Köleci devletler 

(imparatorluklar ), feodal despotik imparatorluk~ar (devletler), savaş yoluyla işgal 

ve ilhaka girişmişlerdir. Yağma ve tatanlar gerçekleştirmişlerdir. Böylece göçlere 

ve mekan değişikliklerine neden olmuşlardır. Egemenlikleri altına aldıkları toplum
ların iradelerini parçalayarak,kişiliksizleşmelerini ve yok oluşl~rını · sağlamışlardır. 

Asimile yoluyla onlarla iç içe geçerek bütünleşmişlerdir. Aynı nesnelliği kapitalizm 
çağında daha ileri boyutlarda ve çok yönlü etkeniere bağlı olarak görmek mümkün. 
Elbette, bu etkeniere eklenecek daha başka faktörler de vardır. örneğin; kuraklık, 

deprem, yangın, sel ve diğer doğal afetler vb •• gibi •• 

Demek ki, üretim tarzları geliştikçe, toplumlar arasındaki ilişki ve güç dengeleri 
de değişikliğe uğrayarak, üzerinde yükselinilen ekonomik yapıya uyarlı hale gel

mektedir. Bu nedenlerle,birçok toplum birbirleriyle benzeşip kayna~tığından dilleri 
de çeşitli şekillerde değişime uğramaktadır. Bazı diller erozyona uğrarken, bazıla

rı da, -örneğin; Kürt dili- dinamiklerinin parçalanması sonucu farklı lehçeler'e 
ayrılmışlardır. 

"Ne varki, aynı dili kullanan toplumların, hem istikrarlı tarihsel bir süreç 
yaşadıklarını (göçler nedeniyle yer değiştirmiş olsalar bile), hem de belli bir ___ _. 
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toprak birliği içerisinde olduklarını; daha da önemlisi, ortak dilin ortak iktisadi 

yaşam birliğinin zorunlu bir sonucu olduğunu kabul etmek gerekecektir.. Bugün 

dahi, ekonomik olarak egemen olan ulusların dillerinin kullanımı diğer ulusların 

dillerinin kullanımının önündedir. Küçük ulusların dilleri, gün geçtikçe, daha 

çok kullanılmaz duruma gelmekte ve özümlenmektedir. Günümüzde yaşanan bu 

süreç; ulusal sınırların, ulusal dillerin hızla ortadan kalkmakta olduğu ve dünya 

insanlarının daha çok birbirlerine benzeştikleri, ekonomik ilişkilerin, üretim 

ilişkilerinin uluslararası boyuttaki canlılığının bir sonucu olarak, ulusal farkların 

daha çok silindiği toplumsal bir süreçtir. 11 (6) 
Bu toplumsal süreç, ilkel komünal toplumdan günümüz burjuva ve "sosyalist" 

toplumlarına kadar uzanan bir hat çizer. Bu hattı düz bir mekanik çizgi şeklinde 

anlamamak gerek.ir. Ve bu hattın gidip dayanacağı son nokta ise, sınıfsız sömürü

süz bir dünyadır., Yani, sosyalizmin dünya ölçeğindeki global zaferidir. Bu zafer 

bareberinde dil ve kültür gibi, insanlığın varlaşmasıyla vartaşmış ve çağımııda 

ulusun iki temel ayırıcı özelliğini ifade eden faktörlerin de giderek yok olacakları

nı ve tek bir ortak sosyalist dil ve kültür gerçekliği içinde erimelerini getirecek

tir •• Kuşkusuz, bu öyle birden bire olmayacaktır. Lenin, 
"Halklar ve ül.keler arasındaki ulusal ve devletsel ayrımların daha uzun zaman 

hatta proletaJ.-ya diktatörlüğü'nün dünya ölçüsünde gerçekleşmesinden sonra bile 
süreceklerini"' (7) 

belirtmektedir •• 

Bu diyalektik tarihsel süreçte, ulusları meydana getiren dil ve kültür gibi 

----özellikler tarihsel olarak yok olacaklardır. 
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Aynı şekilde ulus da yok olacaktır. Devlet de sönecektir. Bu olgular yerlerini 
geniş ve ileri bir birliğe bırakacaktır. bu nedenledir ki, ulus tarihsel bir kategori
dir diyebiliyoruz. Yani, ulus önsüz değildir, insan toplumunun belli bir döneminde 
oluşmuştur. Yine, ulus sonsuz da değildir, belli bir tarihsel dönemde de, sınıf
sız-sömürüsüz insanlık okyanusuna boşalarak sönecektir •• 

Görüldüğü gibi, her tarihsel dönemdE!, toplumlar gibi dillerde de büyük hareket
ler, alt-üst oluşlar, gelişmeler olmuştur •• 

Özetle; dil bir ulusu belirleyen temel ögelerden birisidir. Dil sorununun çözümü, 
diğer sorunların çözümünden ayrı düşünülemez. O nedenle diyebiliriz ki, dillerin 
kurtulU§u direkt olarak ulusların rKurtulU§una bağlıdır. Yani, "Ulusların Kendi 
Kaderlerini Kendilerinin Tayin Etme·si" (8) sorununun çözümünden geçer •• 

Evet, hangi ulus ve hangi dil için olursa olsun, her türlü ayrıcalığın ve b~ının 
mutlaka ortadan kaldırılması gerekir. Buna en yakın örnek güncel olması bakımın
dan Kürt ve Türk ulusları ile dil!ıeri arasındaki ilişkiyi verebiliriz. Biri e z e n , 
diğeri e z i I e n , s ö m ü r g e bir ulus •• Eçıemen ulus Türk Ulusu, ezilen,sömürge 
ulus ise, Kürt Ulusu'dur •• Kuzey Kürdistan'da Kürt Ulusu'nun durumu böyleyken, 
Türk Ulusu özgür olabilir mi ? Elbette hayır. Marks'ın belirttiği gibi, "Bir ulusu 
ezen bir diğer ulus özgür olamaz".. O halde, Türk Ulusu'nun özgürlüğü Kürt 
Ulusu' nun bütün sömürgeci ili§ki ve bağımlılıklardan kurtulması ve Kendi Kaderini 
Kendisinin Tayin Etmesi ile mümkündür. Bu, aynı zamanda Kürt Dili 'nin önündeki 
gerici barikatların da yıkılmasını ve özgür qelişiminin yolunun açılması demektir •• 
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INSANA GEÇIŞ VE KÜL TÜR. 

Kültür de dil gibi, insanlık tarihiyle varolmu§, her tarihsel dönemde egemen 
sınıfın dünya anlayışına göre biçimlenmiştir. Kültür'ün, Burjuva ve Marksist yazında 
farklı tanımlarına rastlamaktayız. Örneain; kimi uzmanlarca kültür, 

"Doğa tarafından verilenen karşıtı olarak ••• ,insanın yaratmı§ olduğu her şeyi 
kucaklar." Ya da, " .. bütün tarih boyunca, toplumsal pratiğin gidişi içerisinde, 
insanların biriktirdiği maddi ve manevi değerlerin toplamıdır •• " (9) 

şeklinde ifade edilmiştir •• kimi sözlüklerde de; 
"Kültür insanlığın üretimsel toplumsal ve ussal ilişkilerde erişimlerinin toplamı 
olarak"· 
"Tarihsel toplumsal gelişme süreci içinde yaşatılan bütün özdeksel ve tinsel 
değerler ile bunları yaratmada,sonraki kuşaklara iletmede kullanılan insanın 
doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümü" 

olarak tanımlanmiştır •• 

Aslında, Kültür bu tanımların hepsini içermektedir, ama kapsamı çok daha 
derin ve geniştir .. 

Kül tür, her ne kadar insanlıkla varolmuşsa da, asıl belirginleşmesi "kül tür" 
sözcüğünün tarımda ilk kez kullanılmasıyla olmuştur. "Ekin"ya da"Ekme" anlamında 
kullanıldığı ileri sürülmekte, maddi ve manevi kül tür olarak konumlandırılmakta

______ dır •• Maddi kültür ile manevi kültür arasında sıkı bir işbirliği ve bütünsellik mev-
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cuttur. Diğer bir ifade ile manevi kültür olan bilim ile maddi kültür olan üretim ----ı 

bilgi ve becerisi arasında güçlü bir bağ vardır •• 

llk~l topl~mlarda kültür, toplumun ortak çıkarlarını içeren basit ve homojen 

bir karakter gösteriyordu. Ancak, sınıflı toplumların ortaya çıkması ile bu homo

i enli k yerini h eteroj en bir kül tür mozaiği' ne terk etmiştir. Muhteva ve çehresi 

değişmiştir. Sınıflar arasındaki çelişki ve çatışmalarla, çıkar ayrılıkiarına uyarlı, 

denk ve sınıfsal konumlanışıarına göre bir!:>irleriyle karşıtlık arzeden kültürler 

oluşmuştur •• Her zaman uzlaşmaz sınıf karşıtlığının bulunduğu toplumlarda egemen 

sınıfın kültürü topluma egemen olmuştur. Bu nedenle ilk sınıflı toplum olan 

köleci toplumun kültüründen köle efendilerinin kültürünü; feodal toplumun kültü

ründen 'feodal beylerin ya da senyörlerin kültürünü; kapitalist toplumun kültürün

den burjuvazinin kültürünü anlamak gerekir. Ancak, bu egemen sınıf dı~ndaki 

sınıf ve tabakaların kültürlerinin olmadığı anlamına gelmez. Bütün sınıflı toplumlar

da, egemen sınıflar dışındaki sınıf ve tabakaların kendilerine özgü bir kül türleri 

vardır. 

Aynı şey ezilen sömürge ve bağımlı uluslar için de geçerlidir. Ezen emperyalist 

ve sömürgeci ulus ve sınıf kültürü, ezilen bağımlı ve sömürge ulus kültürüne hep 

egemendir. Ve onları hep baskı altında tutar. Bazen de yok sayar •• Klasik sömür

gelerde bu tür örneklere sıkça rastlamak mümkündür. 

Özcesi, egemen ulus ve kültüründen dolayı, egemen kültürün baskı ve yetkinlik 

derecesine bağlı olarak, farklı ülke ve çağlarda diğer kültürlerin yeterince gelişe

mediği,cılız kaldığı, güdükleştirildiği ve hatta zaman zaman yok edilerek müzelerde ·---....J 
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görsel zevkleri okşayan biblolar olarak sergilendiklerini görmek olasıdır. Aztek, 

Inka ve Maya kültürü gibi Kürt Kültürü de zor ve baskılar sonucu gelişmesi 

engellenen kültürler arasındadır. Ancak, "müzelerde değil", canlı pratiğin içinde 

varlığını herşeye rağmen sürdürmektedir •• Elbette, kültürün taşıyıcılarını servetlerle 

elde edebilecek maddi taşıyıcılar oluşturduğu için, genel olarak bu maddi taşıma 

araçlarından yoksun oian kültürler, kendilerini geliştirme olanağı bulamazlar •• 

Manevi kültür de aynı nedenlerden dolayı, fakir ve cılız kalır •• 

Maddi ve manevi işbölümünün tam olarak ortaya çıkmasıyla gelişme gösteren 

kültür biçimleri, bu kültürleri yaratanların gerekli geçim araçlarını egemen 

sınıflardan sağlamasından ötürü; genel olarak, egemen sını flara hizmet etmişler, 

onların çıkarlarıni besleyen kültürler yaratmışlardır.. Bir bakıma, artı-ürün'den 

ya da artı-değer'den pay alarak, egemen sını flarla bütünleşmişlerdir. Ama, bunu 

genelleştirmek yanlış olur. Bu tablo, sosyalist topluma geçişle değişir. Uzlaşmaz 

sınıflardan oluşan toplumlardaki yoksul kesimlerden dolayı öten egemen sınıfın 

kültür borusu, artık öternez duruma gelir.. · 

Em~çk yığınLar, ilkel komünal dönemden günümüze kadar kendi kültürlerini, 

insandan insana, kuşaktan kuşağa binbir güçlük ve bedelle aktararak getirmişler

dir •• 
Insandan insana, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar sürüp gelen kültür, 

genellikle üretiminde maddi bir servete gereksinme duyulmayan ve maddi taşıyıcı

larının bizzat ezilenlerin olduğu etkinliklerdir. Bunlara örnek olarak, halk dansları, 

fokloru,öykülf~ri vb •• ' yi verebiliriz. Ayrıca, bu etkinliklere manevi bir kültür biçimi 

'-----olan dini de. eklemek te yarar vardır. 
45 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Genel olarak anlatmaya çalıştığımız kültür olgusuna, sosyalist 'kültür gerçekliğin
den ne anladığımızı ve ek olarak "Ulusal Kültürel Özerklik"in ne anlama geldiği 
ve önünde nasıl durulması gerektiği konusunu da eklemek istiyoruz •• 

Yukarıda değindiğimiz gibi, sınıflı toplumlarda kültür, sınıflara, sınıfların "iteli
ğine göre farklı öğeler içerir. Egemen sınıfın kültürü geliştirilen, zenginleştirilen 
kültürdür. Ve egemendir.. Bu, sınıflı bir toplum olan ulus için de geçerlidir. 
Ulusların farklı nitelikte olmaları, ulusal kültürün öğelerini ve egemen sınıf kültü
rünü de değiştirir. 

Burjuva ulusların oluşumunu, tarihsel evrimi içerisinde inceleğimizde, tek uluslu 
devletlere, çok uluslu devletlere ve bir de, u l u s l a ş m a s ü r e c i n d e 
o ı an· ı ar ya da u ı u s 1 aşan l ar •a (bağımlı, sömürge) rastlarız •• 

Çok uluslu. devletlerde, sömürge ile sömürgeci devlet ilişkisinin varolduğu ülke
lerde, uluslar ezen ve ezilen uluslar şeklinde konumlanmışlardır. 

Her ulusal kültür, bünyesinde daima iki kültür taşır. Ister gelişmiş olsun, ister. 
az gelişmiş olsun, bu genel bir doğrudur.. Bu kültürlerden birisi, demokratik ve 
sosyalist öğeleri içerendir. İkinci kültür ise, her ulusta aynı zamanda varolan 
gerici ve yaz öğeleri içeren burjuva kültürüdür. Burjuva uluslarda bu ikinci kültür 
öğesi mutlaka egemen kültür biçimine bürünür •• 

Sosyalist ve demokratik öğeleri kapsayan kültür, hep egemenlik altındadır, tam 
özgül' · değildir demek; belki daha yerinde bir belirleme olacaktır. Çünkü, her 
ulusun sömürülen emekçi sınıf ve tabakaları 'vardır. Doğal ve zorunlu olarak bu ....---...ı 
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,..---- sınıfların çıkarlarının hayatiyet bulduğu sosyalist bir ideoloji de var olacaktır. 

Genel olarak, emperyalist-kapitalist sistem ve eksen uluslarda hal böyleyken, 

bir de, burjuvazinin yok edilece~i sosyalist toplumdaki duruma bakalım. 

Burjuvazinin ortadan kalkmasıyla kaı;ınılmaz olarak egemenliği de sona erecektir. 

Ancak: kül tür el ,ideolojik ve di~er g~lenek ve alışkanlıkları bir süre daha devam 

edecektir. Ne varki, bu ulusun ortadan kalktı~ı anlamına gelmez. Çünkü , burada 

gerçekleşen, burjuva ulusların yerine sosyalist ulusların gelmesidir. Bu durumda, 

ulusun burjuva kültür ö~elerinin egemenliği yer değiştirmiştir ve giderek yok 

olmaya yüz tutmuştur. Yani, ulusun burjuva gerici ve yaz niteliği tarihin çöp 

sepetine atılacak ve yerine ilerici,demokratik ve sosyalist niteliği geçecektir. 

Böylece, demokratik ve sosyalist kültür öğeleri,ideoloji vb.. olgutarla birlikte 

egemen hale gelecektir •• 
Bu alt-üst oluştarla birlikte, ulusal kültür kavramının muhtevası da değişecek. 

Ulusal kültürün burjuva içeriğinin yerine proletarya ve ba~laşığı emekçi sınıf ve 

tabakaların demokratik ve sosyalist nitelikli kültür potansiyeli geçecektir. Buna 

ilaveten; ulusal kültürün demokratik ve sosyalist öğelerinin sahiptenilmesi ve 

burjuva öğesine karşı çıkılmasının pratiktekianlamını,proletarya enternasyonalizmini 

geliştirmek ve burjuva ulusalcılığını yok etmek demek olacaktır. Bu nedenle, 

proletarya diktetörlüğü döneminde ulusal kültürlerin ve dillerin açılıp gelişmesine 

özel bir önem verilecektir. 
" •• Ulusal ve siyasal farklar olduğu sürece.. bütün ülkelerin işçi sınıfı hareketinin 

uluslararası taktik birli~i, bu farklılıkların silinmesini değil, ulusal ayrılıkların 

yok edilmesini değil ( ••• ), tam tersine, komünizmin temel ilkelerini (sovyet 
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iktidarı ve proletarya diktatörlüğünü)... ulusal ve siyasal farklılıklarına doğru 
bir biçimde uyarianmasını ve uygulanmasını gerektirir.". "Halklar ve ülkeler 
arasındaki ulus ve devlet bakımından farkların dünya ölçüsünde proletarya 
diktetörlüğü kurulduktan sonra bile uzun, pek uzun zaman devam edeceği"(lO) 

söz konusudur •• 
Doğal olarak bu farklılıklar kültür olgusunu da kapsayacaktır. Devrim. öncesi 

ulusal kültürün muhtevasındaki demokratik ve sosyalist öğeler öne çıkarak egemen 
hale gelecek, serpilip güzelle§ecek, geli§ip güçlenecektir. Ve yeni bir kültür 
arayışına gerek kalmayacaktır. Çünkü, Lenin'in de dediği gibi, 

"yeni bir proleter kültürün icadı değil, mevcut kültür gelenekleri ve sonuçlarının 
Marksist dünya görüşü ve proletaryanın diktetörlüğü döneminde savaşımı ve 
yaşam koşulları açısından en iyi modellerinin geliştirilmesi", 

söz konusu olacaktır •• 

Dü§üncenin maddi taşıyıcıları olan dil ve kültür, ulusal ve sınıfsal çelişkinin 
kavratılmasında; namluların gerici egemen güçlere çevrilmesinde, aktif ve devingen 
potansiyeller olarak büyük rol oynarlar. Yani, bir taraftan ulusal bağımsızlık 
bilincinin gelişip yaygınla§masında ve kitleleri kucaklayarak hedefine ulaşmaslnda; 
diğer taraftan da işçi sınıfının kendiliğinden sınıf olmaktan çıkıp, kendisi için 
sınıf olma niteliğine kavuşmasında ve toplumsal devrim hedefine yönelmesinde 
küçümsenmeyecek bir anlam ifade etmektedirler •• 

( ... ) 
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Buraya kadar dil ve kültür'ün önemi ve gelişme süreçlerini belirledik. Konuyu 

bağlamadan önce, "Ulusal Kültürel Özerklik" konusunda da kısaca bazı belirlemeler 

yapmakta yarar vardır, 

Bilindiği gibi, bu gün, emperyalist ve sömürgeeBer ulusal ve toplumsal kurtuluş 

mücadelesine her düzeyde ve çok yönlü saldırmaktadırlar. Siyasi, askeri ,ekonomik 

ve ideolojik olan bu saldırıların bilincinde olmak gerekiyor. Marksist-Leninist 

ideoloji ve mücadele tarz ve taktiklerinin karşısına altarnatif olarak revizyonist 

ve reformist çözüm önerilerini koymaktadırlar. Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin 

Etme Hakkı ise, "Ulusal Kültürel Özerklik", "İnsan Hakları" derekesine indirgene

rek cesetleştirilmektedir. Ne yazık ki, günümüzde uluslararası bir sömürge olan 

Ülkemiz Kürdistan, emperyalist kıskacın ateş hattına itilmiştir. Kürdistan Ulusal 

Kurtuluş Mücadelesi 'nin revize edilmesinin keyfi çıkarılmaktadır ! 

Emperyalist ve sömürgecilerle birlikte, radikal bağımsızlıkçı çizginin t a s f i -

y e s i için, yapılması gereken herşey yapılmaktadır.. Hedeflerine ulaşmanın alt 

yapısı, büyük bir hız ve titizlikle örülmektedir •• Kürdistan'da bu alt yapıya uygun 

oldukça bol malzeme de mevcuttur.. Biz, burada "burjuvaların suç ortaklarını 

tarihe bırakarak", dil ve kül tür üzerine yaptığimız bu kısa çalışmanın sonuçlarını 

ülkemiz somutu içinde belirlemeye çalışalım: 

-Bugün emperyalist ve sömürgeciler ve onların ağızdaşları tarafından UKKTH'na 

resmen rezerv konulmuştur. 

-UKKTH'nın yerine, "Ulusal Kültürel özerklik" ya da dil ve kültür serbestisi 

gibi olguların çözümü i k am e edilmeye uğraşı lmaktadır, 
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-UKKTH'nın dil ve kültür derekesine indirgenmesi ile ulusal ve toph.rnsal----. 
kurtuluş mücadelesinin potansiyelleri yedeklenilmeye uğraşılmaktadır. 

-Reel "sosyalizmin" içine düştüğü kaos'un dezavantajları sonucu, yaratılan 
titrek ideolojik-siyasal zeminde; emperyalist kuşatmatarla Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi güçleştirilmekte ve buna bağlı olarak emperyalist program
ların çekim alanına doğru itilmektedir •• 

Bütün bu ve benzeri saldırılar Kürdistan özgülünde çok daha net olarak gözlem-:-
lenmektedir. Kürt Ulusu'nun Bağımsızlık Mücadelesi boğazlanmak istenmektedir. 
Su saldırı ve tasalluta karşı devrimci bir duruş zorunludur.. Bu duruş, otantik 
bağımsızlıkçı çizgide ı s ra r ve d i re n m e 'dir •• Ulusal ve toplumsal kurtuluşun 
gerekleri eksiksiz yerine getirilmelidir. Tersine bir davranış açık bir intihar ola
caktır •• 
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Sonuç olarak diyebiliriz ki; 

"Kürt Dili'nin ve Kültürü'nün korunması, Kürt Ulusu'nun korunmasınaan ayrı 
düşünÜlemez. Ulusu kurtarmadan, dili ve kül türü kurtarmak mümkün oeğildir. "(ll) 

N.Koçer 
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(4) MARKS ve ENGELS, Alman ideolojisi, Sh:491. 
(5) Friedrich ENGELS, Doğanın Diyalektiği, Sh:222. 
(6) Recep MARAŞLI, Savunma, Kornal Yayınları, Sh:139. 
(7) LENIN, "Sol" Komünizm, Bir çocukluk Hastalığı, Sol yayınlar, Sh:99. 
(8) D.l. CHESNOKOV, Historical Materializm, Progress Publishers, Moscow, 

Sh:427-428. 
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ı siyasi deger!~ndirme 1 
.. •. ~ .. 

KORDİSTAN ULUSAL KURTULUŞ MOCADELESİ 'NİN "KÖRFEZ 

BUNALlMI" KARŞISINDAKİ SiYASİ TUTUMU üZERiNE. 

Irak sömürgecili~inin 2 A§ustos 1990'da Kuveyt 
Emi rl iQ i' ni bir gecede i şga ı ed i verme s i; başta ABD· 
olmak üzere emperyalist blokun Orta-Doğu'ya 
askeri çıkarma yapmak için bekledi~i bahaneyi 
vermiş oldu. Suudi Arabistan dahil. Körfez'deki 
irili ufaklı bütün Arap Emirlikleri ABD'nin 
koruyucu kalkanına sıgınmak üzere acil askeri 
yardım talebinde bulundular. Emperyalist-kapita
list dünya düzeninin üst organlarından biri olan 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Güvenlik Konseyi 
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de Basra Körfezi'ne askeri yığılmanın ve Orta-Do
~u'ya müdahalenin yasal gerekçelerini hazırlamakta 
gecikmedi. Kitle i tetişim tekelleri de :Körfez 'de 
emperyalist askeri yı~ınağı lıaklı kılabiirnek için 
yo~un bir propaganda bombardımanı na giriştiler. 
Sonuçta, bir-iki ay içerisinde, Orta-Doğu,tarihin
de az görülür bir askeri yığınağa sahne oldu .• 
Dörtyüzbin 'den fazla Amerikan askeri ,personel i ,u
çak gemileri ,son model silahlar,yüksek bir ateş 
gücü ile adeta ortaboy bir savaş devi Körfez'e 
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konumlandırıldı. 17 Ocak 1991 'de, sözde "barışçı 
çözüm çabaları" tıkanınca, müttefik koalisyon 
Irak'a yo~un bir hava saldırısına başladı. Hergün 
binlerce ton bomba,binlerce hava akını ile Irak'ın 
askeri gücü çökertilmeye çalışıldı.. Böylece, 
sonuçları önceden kestiritmeyecek bir emperyalist 
haksız savaş başlatılmış oldu Orta-Doğu'da ... 

Irak SömOrgeciliği'nin Kuveyt'i işgal ve ilhakı 
gerçekten "beklenmeyen" ve "statüko"yu bozarak 
emperyalist sistemi "tehdit eden" bir gelişme 
miydi ? Yoksa, on yıl önce iran-Irak arasında 
olduğu gibi, Saddam yönetimi bu saldırı için 
özendirilmiş, teşvik mi edilmişti ? Emperyalizmin 
ve bölgedeki gerici Arap rejimlerinin dünkü sadık 
müttefiki Irak, neden bir gece içinde kendinden 
kurtulunması için "ekonomik ambargo" ve "askeri 
müdahale" kaçınılmaz görülen bir "diktatör" 
oluverdi ? 

Kuşkusuz, Kuveyt'in işgalini bahane ederek, 
Orta-Doğu'ya tarihinin bu en büyük askeri yığına
ğını yapma fırsatını kaçırmayan ABD'nin amacı, 
uluslararası hukuku korumak ya da gerici bir 
d i k tat ör 1 ü ğ ün yayılmasına "dur" demek 
değildi. Orta-Doğu'da ,sistemin en önemli enerji 
kaynağı olan petrol yataklarının tam güvenceye 
al~~ması. ~aşta olmak üzere Orta-Doğu'nun gerici 
reJ ımlerını korumak ve bu bölgede değişen dünya 
dengelerine uyar lı yeni bir yapılanma programını 

yürütmekti. 
"Doğu Bloku"nun çökmesi ve "soğuk savaş"ın fiilen 
sona ererek, dünya dengelerinin· -başta Avrupa 
olmak üzere- yeniden yapılanması sürecinin dünya
nın diğer sancılı alanlarına ve ilk başta da Or
ta-Doğu'ya kayacağı beklenen bir şeydi .. SSCB'nin 
yeni güçler dengesinde yeri gittikçe bel irsizle
şirken, geride kalan emperyalist blokta ABD,Avrupa 
ve Japonya aralarında alttan alta süren bir 
rekabetin izlerini yansıtmaya çalışarak da olsa, 
yeniden paylaşımın "uzlaşma" koşullarını da 
yaratmakla meşguldOler •• Avrupa üzerinde düğümlenen 
denge artık çözöldüğü için,ABD vesayetinden 
siyasi ve askeri olarak kurtulan Avrupa karşısında 
ABD; Orta-Doğu atağıyla inisiyatifini arttırmış, 
bu alanda pratikte .daha çok söz sahibi olmanın 
verdiği avantajlarını da yakalamış oldu •. Böylece, 
NATO'ya yeni işlevler yükleyerek koruma ya da 
Avrupa'yı, Arap Milliyetçiliği ve islam Radika.liz
minin olası tehlikelerinden korumak için ABD'nin 
jandarmalığına gerek duyulacağı bir "siyasal 
kriz" ortamını bilerek ve isteyerek .körüklemek 
ihtiyacını da duymaktaydı. Nitekim "Çöl Fırtınası" 

· operasyonu ile emperyalistler hegemonyalarını 
kanıtlamaya çalıştılar. · 
Acaba, bu denge değişimlerinin Orta-Doğu'ya 
yansıyacağını gören ve tran Savaşı'nın galibi 
olarak Arap Alemi 'nde daha güçlü bir konum elde 
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etmeyi hak ettiQine inanan Saddam, bölgedeki güç 
boşluQundan hiç hesapta olmayan uygun bir biçimde 
istifade ederek mi Kuveyti işgal etti ? Yaygın 
görüş budur ve bu davranışta"emperyalist" dünyanın 
hiç de işine gelmeyen tehlikeli bir statüko 
bozulmasınırı. bağımsızlıkçı bir tavrın izlerini
görenler az değil. En az bunun kadar yabana 
atılmaması gereken bir diğer çözümleme ise; 
Orta-DoQu dengeleri için çoktan beri planlar 
yapan ABD emperyalizminin, çok usta bir biçimde 
Irak'ı böyle bir adım atmaya kışkırttıQı ve 
programının içine çektiQidir. Duruma bakılırsa, 
kimileri bunu emperyalizmi ürküten bir darbe gibi 
saysa da, aslında Kuveyt'in işgalinin Irak'ın 
değil; Orta'-Doğu programını yürütmesi için ona 
askeri yığınak yapma fırsatı vererek daha çok 
emperyalizmin işine yaradığı bir gerçek •• Çünkü, 
bir yandan SSCB ile Avrupa silahsızlanma, güce 
başvurmama ve yumuşama şampiyonluğu yaparlarken, 
hiçbir emperyalist militarıst güç durup dururken 
Orta-Doğu • ya bu kadar askeri yığınak yapamaz ve 
bir savaşı da göze alamazdı •• Başta kendi kamuoy
ları olmak üzere, hiç bir düzeyde inandırıcı 
olamaz, tüm dünyanın gözünde teşhir olurdu •• 
Kendine şimdiki gibi bir m e ş r u iye t zemini 
yaratamazdı. Oysa, şimdi Orta-Doğu'da bütün kirli 
işlerinin arkasında olmuş bir diktatörün yayılma
cılığına karşı enerji alanlannı ve sadık işbir
likçilerini tehditten koruma,ona istediği bahaneyi 
54 

vermiş oldu. 
Bu noktadan sonra, atı lan adımı Saddam• ın kendi 
hesaplarıyla mı yaptığı yoksa, belli planlar 
içinde mi bu eyleme çekildiği fazla önemli değil
dir. _ öteden beri emperyalizme bölgede büyük 
hizmetler veren Irak sömürgeciliQi şimdi de 
Kuveyt'in işgaliyle Körfez'deki militarisı yığılma 
provakasyonunu yarattı. Ve ona çok büyük bir 
hizmette daha bulundu. Emperyali$tler bu zeminden 
hareketle Orta-Doğu'da büyük bir askeri operasyon 
yürütüyorlar •• 
Bir başka açıdan da kendi karamsarlıklarına yeni 
bir "umut" arama güdüsüyle kimi "sosyalistler" 
Irak'ın tavrında "anti-emperyalist11 özler keşfet
meye ve müttefiklerin askeri yığınağı karşısında 
da Saddam•ı anti-emperyalist bir savaşın "komuta
nı" gibi görmeye,göstermeye başladılar. Ne varki, 
Saddam diktatörlüğünün ardında insanlık suçlarının 
kabarık bir dosyası var. Genellikle eski "üç 
dünyacı solcular" ise, şimdilik hayallerinde 
anti-emperyalist komutanın siluetini karartmamak 
için, bu kanlı geçmişi unutmaya hazırgörünüyorlar. 
Bütün şiddetiyle sürmüş olan bu h~ksız emperyalist 
savaşta. Orta-Doğu'daki toplumsal dinamikler ve 
güçler dengesini iyi hesap edebilmek oldukça 
önemlidir. Savaşla ilgili değerlendirmeler ve 
siyasi tutumlar hem ülkemizdeki ulusal ve toplum
sal kurtuluşçu güçlerin,. hem dt ideoloj ik-siya-
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sal bunalımın doruğundaki uluslararası sosyal i st 
hareketin konumlarını irdelemek için de yeterli 
bir örnek olmaya adaydır. · 
Bu nedenle biz; Orta-Doğu'daki yeni gelişmeleri 
ve emperyalizmin bölgesel ve global programına 
tavrı, öncelikle Kürdistan Ulusal ve Toplumsal 
Kurtuluş Mücadelesi'nin siyasi tavrı olarak 
i rdelemek; bunun ulus lararas ı sosya li st hareketin 
uzun ve kısa vadeli mevzilenmesiyle bağlantıia
rına değinmek istiyoruz. 

1- Orta~Dogu Savası Neye hizmet etti ? 

ABD önderliğindeki emperyalistlerarası koalisyon -
un Irak'a saldırısıyla başlayan savaş, haksız,em
peryalist bir savaş'tır. 
Dünya dengelerinde oluşan güç boşluklarının, 
emperyalist sistemin askeri ve siyasi otoritesi 
tarafından doldurulması; emperyalist hegemonyanın 
Orta-Doğu'da silah zoruyla yeniden biçimiendiril
mesi uğruna girişiimiş bir savaştır. Sistemin 
petrol gibi yaşamsal enerji kaynaklarının; bölge 
gericiliklerini güvenceye almak; Orta-Doğu'nun 
sömürge ve yarı-sömürge toplumlarına ve hem de 
dünyanın bütün yoksul kitlelerine gözdağı verme 
savaşı'dır. 

Bölgedeki diğer gerici rejimler gibi Irak sömürge
ci diktatörlüğü de bu emperyalist savaşın sorumlu-

larından biridir. Savaş, tümüyle bölge uluslarının 
·yoksulluğu,köleliği üzerine yürütülen bir savaş -
tır. 

Emperyalistler bu savaşla, hem Orta-Doğu'da 
~alıcı askeri güç bulundurma, hem de NATO'ya 
bölgeye yönelik yeni ro 1 1 er verme; kendi 
ittifakçısı rejimleri daha da güçlendirmeye ve 
sorunlara sistemin lehine "çözümler" dayatmaya 
çalışmaktadırlar. 

Bu savaşın en trajik yanı, bölge uluslarının bu 
emperyalist saldırganlık karşısında örgütsüz ve 
siyasal bir perspektiften yoksun olarak yakalanmış 
olmalarıdır. Ulusal kurtuluşçu, sosyalist bir 
anti-emperyalist cephenin henüz oluşmamış olması
dır. Bu nedenle Saddam gericiliği, kendisi de 
geçmişte ve bugün savaş suçlularının ortağı 
olduğu halde; emperyalist saldırının hedeflerin
den biri olmuş ve bu da geçici yanı lg ı I ara yol 
açmıştır •• 
SSCB'nin bu savaş sürecindeki utanç verici sessiz
liği'nin altında, tüm dünyanın gözleri Körfez 
Savaşı'na çevrilmişken, bu fırsattan istifade, 
bağımsızlık isteyen Litvanya, Letonya vb •• Cumhu
riyetleri 'tanklarla ezmek,sindirmek istediğinin 
yattığı ortadadır •• 
Savaş sırasında üstleneceği ro ı ı e ; savaş 
sonrası Orta-Doğu düzeninde ağırlıklı ro 1 üst-
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lenmesi ve hatta olabilirse "pay" kapmak hevesi 
TC 1nin Güney Kürdistan•a ilişkin iştahını kabart
mıştır. Bölgedeki sömürgeci devletlerden birinin 
zaafa u{jramasıyla Kürdistan •ın baQımsızlıQı 
sorunu•.rtun gündeme gelmemesi için TC, iran ve 
Suriye hem birbirleriyle ve hem de savaşın seyrini 
kollamışlar ve tavırlarını önemli ölçüde bu 
zemine göre ayarlamışlardır. 
ısrail Orta-oogu•daki konumunu daha da güçlendirme 
yolunda, savaştan çok şey beklememiştir. 

Kısaca, bu haksız emperyalist savaş, Orta-Dogu 
uluslarının yıkım ve sefaletieri üzerine; bütün 
işbirlikçi rej imlerin, emperyalist metropollerin, 
silah tekellerinin çıkarına yürütülmüştür. 

S(lvaşa taraf olan emperyalist ve işbirlikçi 
koalisyonu, Kürdistan•ın "Uluslararası sömürge 
statüsü"nü korumak yolunda anıaşmış bulunuyorlar. 
Bugün emperyalistler hakim olmakla beraber denge
lerin bu alt-üst oluşu ortamında kritik bir evre 
yaşanıyor. Bu durum, Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesi açısından da, taktik açıdan kritik bir 
ortam demektir. KUKM•nin tavrı ve aktif mücadelesi 
·koşullardan kendi lehine kazanımlar edinmesi için 
olanaklar yaratmaktadır. 

Kuşkusuz, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi •
nin, ne yıllardır mücadele ettigi Saddam gericili
ginin safına katılması ne de mücadelesini bırakma-
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sı söz konusudegi ldir.Aynı biçimde, emperyalistle
rin Orta:..oogu•da uygulamak istedikleri planlar, 
bu uluslararası saldırganlık da KUKM 1nin karşı,. 
sındadır; onun çıkarına hizmet etmez.Bu gerçek bir 
yıgın yanılgı ve koşullanmaya ragmen, Orta-Dogu•
daki di{j~r uluslar ve Arap Ulusu için de geçerli
dir. Çünkü,bölgedeki gerici diktatörlükler aşılma
dan ve hele hele onların kanatları altında bir an-
ti-emperyalist savaş venııek mümkün de{lildir.. · 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi, kendi 
stratejik ve taktik hedefler•tnden vazgeçemez 
ipotek altına alamaz. Savaşın Orta-Dogu ulus-' 
ları açısından bir "anti-emperyalist savaşa•• 
dönüştürülmesi, Saddam diktatörlü{jü ve diğer 
gerici rejimieri de karşısına alan bir mücadele 
ile mümkündür. 
Ulusal Kurtuluş Siyaseti • nintemellerini, toplumsal 
kurtuluş projesinden ayrı düşünmek ve kurmak 
bizim için mümkün değildir. Bu nedenle, olaylara 
daha geniş bir perspektiften; diyalektik materya
list yöntem ve sosyalist açıdan bakmak gerekiyor •. 

2- tran-Irak Savaşı ve Irak rejiminin emperyalizm-
le işbirli{ji. 

Eylül 1980 1de başlayıp, 8 yıl boyunca süren ve 
bir milyonu aşkın insanın ölümüne ,büyük bir 
toplumsal yıkıma neden olan tran-Irak Savaşı, 
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gerici sınıfların yürüttUQU haksız bir savaş'tı. 
Bu savaşta şiarımız "NamlularınGerici iktidarıara 
Çevrilmesi'', emperyalistlerin çıkarına yürütülen 
b~ savaşın "Devrimci tç Savaşa" dönüştürülmesiy
dı •. 

Bu. S?V?ş tra.n "De~r~mi"yle tehlikeli bir yayılma 
eQılımı gösterdıQıne inanılan R a d i k a ı 
İ s l am c ı H a re ket 'in tüm Orta-Doğu' yu 
sarsınasından Urken, başta ABD olmak üzere diğer 
batılı emperyalistlerce yüreklendirilen Irak 
tarafından başlatılmıştı. Irak'ın bu uluslararası 
güvence dışında savaş kendi "ulusal" çıkarlarına 
da denk düsUvordu. 
1975 yılında tran'la Irak arasında imzalanan 
Cizayir Antıaşması ile, Irak Kürt Ulusal Hareke
ti'nin ezilmesi karşısında Şattülarap su yo
lu'ndan,Körfezdeki hayati çıkarlarından tran'a 
önemli tavizler vermek zorunda kalmıştı. ·Şahlık 
Monarşisi'nin yıkılmasının ardından iktidara 
?turan Mollalar Rejimi altında iran'ın büyük bir 
ıç sansıntı geçirmesini fırsat bilen Irak, kaybet~ 
tiklerini geri almak ve tehlikeyi bertaraf etmek 
için tran'a saldırmıştı. 
Savaş, İran açısından da haksız'dı. çünkü,· İran 
yönetimi de omuzlarına basarak yUkseldiği yoksul 
tran köylüsü ve kUçük mülk sahibi yığınların, 
dUzene karşı olan öfkelerini gerici dinsel :bir 
ideoloji altında i p n ot 1 z e ederek, onları 

askerileştirmeye ve böylece"tslam Devrimi'niihraç 
etmek" adı altında yayılmacılığa kışkırtıyordu. 
Mollalar Rejimi kısa sürede Kürdistan'daki ulusal 
hareketi barbarlıkla bastırmış ve gerici akımını 
yaymaya ve iktidarını pekiştirmeye çalışmıştı. 
tran gericiliği 8 yıl boyunca savaşı kendisi için 
bir m e ş r u iye t zemini olarak kullandı .. 

tran-Irak Savaşı, öz olarak emperyalizmin silah 
tekellerinin çıkarlarına işleyen ve "kazanan 
tarafın olmaması" istenen haksız bir savaş'tı. 
ABD'nin bölgedeki en sadık müttefiki Şahlık 
Monarşisi'nin beklenmedik biçimde devrilmesi 
nedeniyle güç dengesi tehlikeli bir biçimde 
değişmişti. Çünkü, Homeyni Yönetimi Anti-Amerikan
cılığın bayraktarlığını yapmaktaydı. Ama, tran 
yönetiminin emperyalistlerce kabul edilebi ı ir bir 
başka öneml i özelliği Anti-Sovyet olmasıydı. 
Böylece, İran kendileri için bir boşluk yaratsa 
da anti-komünist olması nedeniyle SSCB ve Doğu 
bloku için de bir tehdit, hatta· Şahlık'a gpre 
aktif bir tehdit oluşturuyordu •• tran "Devrillli" 
SSCB için aynı zamanda Müslüman Cumhuriyetler 
açısından taşıdığı mesajlarla bir iç tehdit de 
oluşturmaktaydı. tran'ın bir tehlike olarak 
varlığı Orta-Doğu rejimlerinin daha çok Batı 
himayesi aramalarını da teşvik eden bir unsurdu. 
Bu yüzden tran-Irak Savaşı'nda her iki taraf da 
emperyalistler tarafından gah açık gah gizli 
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olarak beslendiler, silahlandırıldılar .• Hatta, 
tran'ın 1988 yılında bir ara üstünlük kurması 
karşısında ABD, Körfez'de dogrudan devreye girerek 
Irak'ın lehine tran'ın deniz hedeflerini yoketmiş
ti. Aynı biçimde Pentagon'un ısrail üzerinden giz
lice silah satarak kazanılan paraları Nikaragua' -
daki karış-devrimCiKontralar•a aktarması büyük bir 
skandal olarak ortaya çıkmıştı .• 

DiQer yandan savaşın belli bir denge içinde 
sürdürülmesi siyaseti emperyalist silah tekelleri 
için muazzam bir pazar oluşturmuştur. Savaşan iki 
taraf Orta-DoQu'nun petrol zengini devletleri de 
gelirlerinin önemli bir bölümünü silahlanmaya, 
dolayısıyla ABD'li, Avrupalı silah tekellerine 
akıtmışlardır. 

Savaş boyunca "kazanan tarafın olmaması"nı isteyen 
emperyalistler ve aynı oranda SSCB ve DoQu Bloku 
Irak'ı ölçüsüz silahlandırdılar. Teknoloji,kredi 
vb •• desteklerle Irak'ı Orta-DoQu'nun en büyük 
militarist gücü haline getirdiler •• 
Dünya konjonktüründeki deQişmeler, özellikle DoQu 
Bloku'ndaki çözülme ve tran "Devrimi "nin çekim 
gücünü kaybetmesi öngörülenin tersine savaşın bir 
tarafın lehine sonuçlanmasına neden oldu. Yine de 
bu Irak için bir "Pirus Zaferi"ydi. 
"Galibi olmaması" istenen savaştan galip çıkan 

Irak, 8 yıl boyunca Körfez Emirlikleri ve batılı 
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emperyalistlerin çıkarı için de yUrüttüQü savaşın 
faturasını istemeye başladı. Irak, tran•a karşı . 
kazanımlarının yanı sıra dış borçlarının silinmesi 
petrol fiatlarının arttırılarak ekonomisinin . 
canlandırılmasını talep ediyordu. Prestiji artmış, 
önemli bir askeri güç haline gelmişti. Bu noktada 
Irak'ın istemleriyle bölgedeki çıkarlar birbiriyle 
çelişmeye başlamıştı. 

Kuveyt'in işgali noktasına kadar varan sürecin 
özünde bu çelişme yatmaktadır. 

·3~"DoQu Bloku"nun çöküşünün global etki leri: 
Sömürge ve yarı-sömürge süreçlerinde yeni dönem. 

Görünür yanı Kuveyt'in işgali ve Körfez•e ABD 
askeri yıgınagı olan "Körfez Krizi"nin nesnel 
temellerinden biri de Dogu Bloku'nun çözülmesi ve 
SSCB'nin siyasi gücünü yitirmesiyle oluşan boşlu
Qun deldurulması mücadelesidir. 
SSCB'de 1985 sonrası Gorbaçov dönemi, tıkanan. 
Sovyet modeli bürokratik sosyalizmin kendini 
aşmak için ortaya attıgı "Glastnost" ve "Perestr9-
ika" siyasetleriyle somutlaşmıştır. Bu siyasetler 
sadece SSCB'deki yapısal dönüşüllleri başıatmakla 
kalmayıp, Il. Emperyalist Paylaşım Savaşı 'nın 

ardından yüzyılın en büyük global denge değişik
liklerine de yol açtı. Bu denge deQişiklikleri, · 
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hiç kuşkusuz kısa vadede emperyalist sistemin lehine olmuştur. Fakat aynı zamanda tıkanmış bir modelin kaçınılmaz çöküşü, hem de emperyalist blokun iç bunalımlarını beklenmedik bir biçimde yogunlaştırdıgından, etkileri uzun vadede görülecek daha üst boyutta devrimci gelişmeleri de baQrında taşımaktadır. 

Kendilerini koruyan dış kabuk, yani, SSCB-ABD dengeleri deQişir deQişmez, Dogu Avrupa'nın bürokratik aygıtları peşpeşe iskambilden şatolar gibi devrildiler. Yeni iktidarlar, bir yandan kapitalizmi restore etmeye çalışırken, üst yapıda da burjuva demokrasisini yerleştirmeye çalışıyorlar. Diğer yandan da işçi sınıfının kazanımları ve eski kurumlar karşısında da belli bir denge sağlama, dolayısıyla bu yanlarıyla "Avrupa Sosyal Demokrasisi "nin izinden giderek, model lerini saglamlaştırmayı düşünüyorlar. 
Doğu Bloku'nun çöküşü "Varşova Paktı"nın dağılmasıyla, dünya dengelerinin iki numaralı çekim merkezi olma özelliğini yitirdiQi doğrudur. Ama bu, SSCB faktörünün artık ortadan kalktıQı anlamına gelmiyor. O, halen büyük bir askeri güç, siyasal ve ekonomik potansiyelleri oldukça zengin; buna karşılık geçirmekte oldugu siyasal-yapısal değişim güçler dengesinde büyOk bir boşluk yaratıyor. Bu yazden de, i k i kamp ad ı na ABD ve SSCB başkanları zirveler yoluyla, bu gOÇler dengesinde 

yeni uzlaşmalar ve çözümler üzerinde hergün yeni anlaşmalar saQlıyorlar •• 

Bu değişimierin "Oç U n c O O ünya" ülkeleri olarak adlandırılan sömürge ve yarı-sömürge ülkeler üzerindeki,dünyanın belli başlı bunalım ve mücadele alanlarına nasıl yansıdığını ve olası etkilerinin tartışılması konumuzia çok yakın bir bağ-lantı içindedir. . . 
örnegin; 1979'da Afganistan'ın işgali ile başlayan bunalım, uzlaşma ile son buldu. SSCB, "Afganistan'dan çekildi, ama Kabil yönetimi beklendiğinin tersine dUşmedi. Çünkü, ABD de artık islami grupları desteklemektense Kabil'deki uzlaşmacı, laik yönetimin kendisi için de daha iyi bir seçenek olduğunu düşünmeye başladı. 
SSCB'nin dünya dengeleri içinde, uluslararası "sosyalist" hareket ve ulusal kurtuluş hareketleri açısından birbiriyle çelişik ikili bir karakteri vardır. 

Birincisi; SSCB dış siyaseti kendi güç alanları üzerindeki rejimierin karakterini enternasyonalist ölçülere göre degil, kendisiyle olan safiaşmaya baglı olarak saptanmış, bunlar üzerindeki gerici rejimlerle ilişkileri, bu rejimierin devrimci muhalefetlerinin zararına da olsa sürdürmüştür •. Orta-DoQu'da Irak,Mısır,Suriye gibi rejimler le 
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kurulan d o st ı u k ı ar, Kemalistlerle yürütül~n 

ilişkiler, hep devrimci muhalefetlerin, ulusal 
kurtuluş hareketlerinin zararına bir ter c i h 
yapılarak ve SSCB devletinin çıkarları gözetilerek 
saptanmıştır. SSCB bu anlamıyla tutucu, hatta 
ger i c i bir siyasete sahip1iir. 

SSCB 1nin ulusal kurtuluş hareketleri ve devrimci 
dalgalar için it i c i bir güç, d e st e k ı ey i -
c i bir faktör olmadıQına artık en koyu SBKP 
taraftarları bile ikna olmuş durumdadırlar. Bu 
nedenle, SSCB 1 nin bir güç olarak etkisinin azalma
sı bir kayıp sayılmayacak. Ne ki,bu, işin sadece 
bir yanıdır. DiQer yandan, Sovyet varlığının 

çelişkili ikinci yanı da vardır: 

Bu yan onun hem dünyada nükleer bir savaşı, hem 
de onun azgın saldırılarını caydıran, bu nedenle 
de baQımsızlık mücadeleleri ve devrim dalgalarının 
mevzi kazanmasına hazırladığı uygun konjon~türel 

ortamlardır. Birçok hareketin bu ortamın ürünü 
oldukları ya da bundan yararlanabildikleri bir 
gerçektir. Söz gelimi en son Nikaragua bunun bir 
örneğidir. Şimdi, SSCB faktörünün zayıflaması 

hatta Gorbaçov dönemi ile birlikte bütün inisiya
tifin ABD ve müttefiklerine verildiği bir durumda 
bu caydırıcılıktan artık söz edilemlyeceği ve 
bunun da olumsuz etkilerinin yakın zamanda görül
meye başlayacaQı ortadadır. Nitekim, ABD 1 nin 
Panam~ macerası ve en son Orta-Doğu•daki ka b a-
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day ı ve pervas ı z tutumu bu durumla açıkla

nabil ini r. 

4- SSCB Faktörünün değişmesinin Orta-Doğu üzerin

deki etki leri. 

Orta-Doğu hem emperyalist odaklar arasında hem de 
doğu ve batı blokları arasındaki güç dengelerinin 
mücadelelerinin, sürekli varolduğu en bunalımlı 

alanlardan biri olagelmiştir. sscs•nin etkisi, 
dünyanın diğer alanlarında olduğundan daha çok bu 
alanda kendisini göStermiştir. Bu nedenledir ki, 
başta ABD olmak üzere, bölgenin eski sahiplerinden 
İngiliz ve Fransız emperyalistleti Sovyet nüfuzuna 
karşı sürekli altarnatif arayışlar ve mücadele 
içinde olmuşlardır. 

Orta-Doğu•da Körfez bölgesi ise bu ilişkilerde 

özel bir öneme sahiptir: 

11 Körfez, hemen hemen 1940 1 ların Avrupa•sı kadar 
kesin bir biçimde, Birleşik Devletler ve Sovyet
ler BirliQi arasındaki can alıcı çelişkinin 

kaynağını oluşturmaktadır. Avrupa•da savaşın 

ve yenilginin sonucunda ortaya ne çıkmışsa, 

Orta-Doğu 1 da da bir zamanlar bölgeyi denetleyen 
gücün çekilmesinden ve sonrasındaki ABD 1 nin 
boşluğu doldurma girişiminin kabul edilmeyişin

den aynı sonuç ortaya çıktı." ( 1) 
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II.Emperyalist Paylaşım Savaşı sonunda İngilizlerin Orta-Oogu bölgesinden çekilmelerinin ardından yeni emperyalist jandarma ABD'nin bu boşlugu doldurmak üzere giriştigi siyasi ve askeri harekat daha doğrusu Körfez petrolü üzerindeki bu çelişme günümüze kadar gelen bir sürecin de ana karakterini oluşturmaktadır. 

Bilindiği üzere, Orta-Doğu çok hassas bir bölge •• Burada dengeler bıçak sırtındadır. Çok zayıf 
bağlarla baglanmış, ufak bir kıpırdama bile büyük 
sarsıntılara önayak olabiliyor. SSCB ve Dogu Avrupa'daki gelişmelerin, doğal olarak en çok 
etkilediğ_i. bölgelerin başında Orta-Doğu geliyor. Bu bağlamda, Orta-Dogu'da da ulusal bir boşluk 
doğdu. Bu boşlugun emperyalist sisteme zarar vermeden daldurulması gerekiyordu. Orta-Doğu'da yeni emperyalist biçimlenme dedigirniz şey budur. Bu noktada Kuveyt işgalini bahane ederek ABD bir "demokrasi havarisi" olarak hareket etmekte gecikmedi. 
ABD ve SSCB arasında Orta-Doğu üzerindeki çelişme henüz keskinleşmeden Il.Emperyalist Paylaşım Sava-· 
şı sonrası ilk ortak siyasi tutum tsrail Devleti'nin kurulması ve tanınması konusunda olmuştu. 45 
yıl sonra ABD ve SSCB'nin Orta-Doğu Ozerinde ikinci ortak siyasi tutumu ise,Kuveyt • i işgal i karşı
sında Irak'a ekonomik ambargo ve diplomatik kuşatma kararlarıdır. Ardından Orta-Doğu'ya yapılan 

askeri müdahalede SSCB "oyalayıcı" davranmış ve operasyonu siyasal olarak desteklemiştir. Aradan geçen yarım asırlık sOre i~inde ise, çelişmenin iki tarafı olarak konumlanmışlardır. 
Bu çelişıneler içerisinde her iki süper gücün de 
Orta-Doğu'da dayandıkları zeminler oldukça değişken,kaygan olmuştur. ABD, Orta-Doğu'da başından beri siyasetini dört önemli ayağa oturtmuştu: Arap Alemi'nde Suudi Arabistan ve Körfez Emirlikleri, diger ayakları ise, tsrail,tran Şahlığı ve Türkiye Cumhuriyeti ! .. 
SSCB ise, Arap Milliyetçiligi'nin önderleri olarak Mısır,Suriye ve Irak'ı kendine müttefik 
almaktaydı. Mısır, daha sonra yer değiştirerek ABD'nin yanına geçmiş; SSCB ise, Libya, FKö, Yemen gibi diğer Arap Güçleri üzerinde etkin olmaya devam etmişti. SSCB'nin Arap Milliyetçiliği eksenindeki bu ittifak siyaseti ve statükocu tutumu kaçınılmaz olarak Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ni gerici rejimler karşısında.- dışlama
sına yol açtı. 'Kürt Ulusal Hareketi'nde sosyalizmin çok daha etkin ve yaygın bir prestiji olma
sına karşın, SSCB bu etkinliği Arap gericilikleri lehine s u i s t i ma 1 etti.. Ya da düpedüz imha hareketleri karşısında onaylayıcı bir tavır 
takındı. Kürt Ulusal Hareketi'nin ·önderliğinin kendi doğasından kaynaklanarak bu durumda, ABD emperyalizmi ile uzlaşma araması, Orta-Doğu 
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siyasetleri içinde sıkça görülen manevralar 
olarak ortaya çıkmıştır. Tüm bunlar, SSCB siyase
tinin Oçüncü Dünya ülkeleri'ndeki geriletici 
etkilerine birer örnektir. SSCB ve Doğu Bloku 
devletlerinin bu siyaseti 5 bin insanın HALEPÇE'de 
Saddam gericiliğince imha edilmesi karşısında tek 
bir protesto demeci bile vermeyecek kadar yüz 
kızartıcı bir hale gelmişti. 

Savaş teknolojisinin son model silahlarının 

denendiği Orta-Doğu Savaşı'nın SSCB-ABD kutbunun 
parçalanmasının hemen ardından göze alınmasında 

bu faktörün çok önemli bir rol oynadığı açıktır. 

Eski müttefiki lrak,ABD ve müttefikleri tarafından 
bombalanırken, Sovyet yönetimi bu arada kendi 
başını ağırtan bağımsızlık hareketlerini silahla 
bastırmak için askeri operasyonlar sürdürüyordu .• 

5- Emperyalist Propagandanın tkiyüzlülüğü. 

Emperyalist basın tekellerinin çoğunluğu, bu 
işgali ABD askeri varlığının meşruiyet zemini 
için propaganda etme yarışını sürdürdüler •• Beri 
tarafta kimi "Sol 11 akımlar ise, bu işgali,"emper

yalist statükoyu sarsan" ve onda "anti-emperya
list" nitelikler bulan bir tavır gibi değerlendir
diler •. 
Burada üzerinde durulması gereken en önemli nokta 
ABD emperyalistlerinin başını çektiği cephenin 
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yürüttüğü yanıltıcı propagandadır. Çünkü, bu 
propaganda bütünüyle ABD yayı lmacı lığını ve onun 
Orta-Doğu'daki askeri eylemleri ya da programları-_ 
nı meşrulaştırına,mazeretler yaratma temelinde 
gelişmektedir. Ostelik bu propaganda da doğrutarla 
yanlışlar bir arada sıralandığı ve amaca ilişkin 

öğeler ustaca kullanıldığı için,bu kampanya 
karşısında uyanık olmak gerekir. 

ABD propaganda s ı Kuveyt i şga ı i lle ortaya çı kan 
durumu "Uluslararası Hukukun thlali", 11egemen bir 
devletin işgal ve ilhakı" ve"zorba bir tutum" 
olduğunu ve buna karşı çok sert biçimde tavır 

konması gerektiğini, yoksa dünyaftın felaketli bir 
sürece gireceğini ,yayı lmacılığın durdurulamıyaca

ğı vb •. tezlerini savunmaktadır. Burada emperya
list yüzünü kendi suç dosyalarından aldığı argü
manlarla gizlerneye çalışırken,"ulusların güvenli
ği ,yasal hakların savunuculuğu, işgal ve ilhaka
karşı tavır" vb •• gibi erderolerin bayraktarlığını 

yapmaya çalışıyor. 

Bunlar, çok basit bir ikiyü~lülüktür. Çünkü, 
başta ABD olmak üzere müttefikleri "çok kararlı 

ve kesin tavır takınılmasını istedikleri" bu 
suçları, sürekli işlemişlerdir ve işlemektedirler. 

Çok yakın örnekler verebiliriz: 

Kore, Vietnam,Küba ve diğer Hindi-Çini bölgelerin
deki askeri müdahaleler bir yana, daha 1990 
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OcaQında ABD, Panama • ya asker çıkararak bu ülkenin egemenliQini resmen ihlal etti. ABD "adi suçlu" ilan ettiQi eski ajanı Noriaga~yı tutuklama gibi bir iddia ile Panama'da elini kolunu saliayarak operasyonlar yaptı ve 4 bini aşkın insan bu operasyonlar sırasında öldürüldü. Ama, ABD'ye ne BMGüvenlik Konseyi'nden ambargo kararı çıktı, ne de yaptırım kararları uygulandı. 2 milyonluk bir ülke Yanke'lerin basit bir eyaleti kadar bile "hukuk"a layık görülmedi.. · 
1983 yılında da dünyanın en güçlü ordusu ikiyüzbinlik Gr~nada'yı sessiz sedasız işgal ettiQinde de aynı biçimde ne ABD'nin ambargo altına alınmasından, ne de büyük ülkelerin küçüklere karşı zorbalıQının yıkıcı sonuçlarından bahseden oldu •• 
1987'de Libya'nın Sirte Körfezi'nde vurulması ve başkentinin bombalanması "terörist bir devletin cezalandırılması" adıyla meşrulaştırılmaya çalışıldı. 

Sadece birkaç örnek bile ABD propagandacı larının Kuveyt'i işgali karşısında sıQındıkları ternalara ne kadar yabancıve ikiyüzlü olduklarını göstermeye yetiyor. 
Yine, ABD, Körfez'dekiaskeri yıQınaQına ırak'ı BM kararlarına uydurmak amacıyla ve sanki bunu bütün dünya adına yapıyormuş gibi sundu. BM kararlarının uygulanması konusunda bu kadar hassas olan ABD'nin 

neden İsrail söz konusu olduQunda bu kararlara sahip çıkmadıQı elbette sorulacaktır. tsrail, 1948 1de Filistin devletini ilhak ettiginden beri uluslararası hukuku ihlal ediyor ve o günden bu yana da 1967 yılında Ordün,Mısır ve Suriye'ye ait bölgeleri işgal etti. Lübnan'da asker bulun~ duruyor. Birleşmiş Milletler• in bu yöndeki onlarca kararına ragmen ABD bu kararları uygulatmak için İsrail'e çıkarma yapmayı hiçbir zaman düşünmedlgi gibi. yaptırırnlara karşı da tavır takınmakta ve engellemektedir. ABD'nin BM kararlarını uygulatmak için Körfez•e yıQınak yapmadığı açık •• 
ABD ve diger emperyalistlerin "işgal ve ilhaka karşı" ve "küçük ulusların ezilmelerini önlemek" gibi erdemlerle hareket ettikleri o kadar ikiyüzlüdür ki, Irak, Kürdistan•ı on yıllardır sömürgesi olarak kullanıyor; KOrt Ulusal Hareketi 'ni kan ve ateşle boğmak için şeytanla bile işbirligi yapmaya hazır duruyor ama, bu işgal ve jenosit onların kı.-
1ını bile kıpırdatmamıştır. Çünkü, Saddam rejimi onların manevra alanına henüz girmemiş bulunuyoY'du. Bu yüzden Kürdistan'ın yagmalanmasını kabullenebilmektedirler •• 

Aynı şekilde,kimyasal silahlarla HALEPÇE KATLfAMI •nı yaptıgında,emperyalistler adına dögüşen ve gıdasını onlardan alan da bu rejimdi •• Ama, bugün Irak'a karşı alınan tavırlar ve yaptırımlar, o gün alınmadı .• 
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ABD! ke~di ~l~yle besledi~i. kışkırttı~ı diktatör
lerın nıtelıQıni, artık onlara. ihtiyacı kalmadığı 

zama~ hatırlıyor. Söz gelimi, CIA ajanı ve Panama 
devrık başkanı Noriaga tümOyle sadık bir uşaktı. 

O zaman da uyuşturucu ticaretinden milyonlarca 
do 1 ar vuruyordu. Kan lı b ir d i ktatördü. Ama 
hayati ~ir ö~eme sahip olan kanal bölgesini~ 
artık .Norıaga. ıle d~netlenemeyeceği anlaşılınca, 

ABD bırden bı re Norıaga 'nın adi bir "uyuşturucu 

kaçakçısı, kanlı diktatör" olduğunu keşfetti .. 

Şimdi, aynı "keşfi" Saddam için yapmıştır. 

Burada üzerinde durmak istedi~imiz ikinci nokta 
ise, emperyalist propagandaların hem kitleleri 
hem sosyalistleri yanıttmasının önOne geçerken; 
artık ABD'nin çöpe atmaya karar verdiği bu dikta
tör eskilerine "anti-emperyalizm ve ulusalcılık" 

vb .• adına sahip çıkmanın kimi "solcu"lara onur 
k~za~dırmayacağı~ır. Bu durum olsa olsa, emperya
~ız~ı~ sadık hızmetkarlarının kendi sonlarıyla 
ılgılı dersler alması açısından öğreticidir. 

Herhalde hiç kimse Marcas'un ABD'de sefil bir 
yaşam içinde hapishanelere düşmesine acımadı ve 
bu yüzden ne ABD emperyalizmi ne de Marcos hakkın

da fikir de~iştirmedi. Aynı şekilde ne ABD emper
yalizmi ne de Saddam diktatörlü~ünün niteliğinde 

bir değişme olmamıştır. 
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6- Irak'ın Kuveyt'i işgal ve ilhak'ı haklı mıydı? 

~uveyt' in Irak gericiliği tarafından işgal ve 
ılhakını olurolayan ve bunu "emperıyalizmin çıkarla

rına v~r~lmuş bir dar:be", "Arap Ilirliğinin sağlan
ması yönünde yapay bır devletin ortadan kaldırıl
m~sı". vb •. gibi değerlendirenler .var. Bu grupların 
sıyası olarak temel sloganları ise: 

"ABD emperyalizmine karşı Türkiye'nin yeri Irak'ın 

yanıdır" (2) olarak netleştirilmektedir. 

Böylece,baş duşman ABD'ye karşı ulusların tescilli 
celladı Saddam rejiminin önderliQi altında mücade
le etmemiz için yeni bir çaQrı alıyoruz ! Hem de 
geçmişte "baş düşman Sovyet Sosyal emperyalizmine 
karşı TC Ordusu'nu korumamızı, 12 Eylül Cuntası'nı 

desteklernemizi, tran Şah ı ve Şi ı i diktatörü 
P~noc~et ile aynı saflarda olmamız gerektiğini 

bıze oğretmeye çalışan" bir ekipten, eski TiKP-AY
DINL~K:- şimdiki SP grubundan geliyor bu çağrı .• 
G!çm~şın muhasebesi i~e "yanlışlarını" terkettiği

nı soyleyen bu grup, ılk fırsatta eski hastalığını 

yeniden ve üstelik di~er sol grupları azarlayarak 
sunmaktadır. Kürt ulusunun yeminli bir celladı 

olan Saddam rejiminin ne denli •anti-emperyalist" 
olduğunu, "kavratmak" için diller dökmektedir. 

işin bir di~er ilginç yanı da~ bu "üç dünyacı" 

grupla keskin çelişmeleri olan iki radikal grup 
Dev-Sol ve PKK de sonunda Körfez konusunda aynı 
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siyasi çizgının kararlı savunucuları olarak saf tutuyorlar. ''Mücadele" ve "özgür Halk11 dergilerinde yayınlanan makaleler bu yüzden ya 11Teori" ya 
~'Yüzyıl" dergisinde doOru devrimci düşüncenin örnekleri olarak lanse ediliyorlar .• (2) 
ABD emperyalizminin Orta-DoQu'daki varlıQına müdahalelerine kararlı bir duruş gösterirken, Saddam rejiminin de gerici yüzünü teşhir eden ve bu yöne~imin bizzat anti-emperyalist safın oluşma
~ında bır engel olduğunu gösteren devrimci gruplar 
ı se, Saddam' ı desteklemedikleri için nerede ise 
azarıanıyor ve "ikircikli" olmakla suçlanıyorlar. 
Doğu Perinçek, "Yüzyıl Dergisi"ndeki yazısında şöyle yazıyor: 

"Kuveyt bir ülke midir ? Değildir. Emperyalizmin 
sınırlarını çizdiği bir şeyhliktir,yemliktir. 
Arapların kendi zenginliklerinden yararlanmasını önleyen bir emperyalist üstür. Bu açıdan Mısır•dan,Suudi Arabistan'dan,Suriye'den çok daha 
yapaydır •• " (3) 

Kuveyt'in yapay bir devlet olduğu,bir şeyh sülalesine tahsis edilmis oetrol yataklarının emperyalist tekellerle işbirliği içinde işleten bir ·ai le · 
şirketinin devleti olduğu açıktır. Ne varki, bu, Irak gericiliğinin yayılmasını, işgalci ve ilhakçı · siyasetini alkışlamak için geçerli bir neden olamaz. Çünkü, Kuveyt ne kadar sınırları emperya-

listler tarafından adeta cetvelle çizilmiş yapay bir devletse, Irak da en az onun kadar yapay bir devlettir. Daha az .yapay devletlerin daha fazla yapay olanları ilhak etmesini savunmak sakat bir 
anlayıştır. 

Irak' ın sınırları da diğer Orta-Doğu devletleri gibi !.Emperyalist Paylaşımın galibi İngiliz emperyalistleri tarafından çiz i Idi. Ostel ik, Irak o kadar yapaydır ki, emperyalistlerin °böl ve yönet" ta k t i ğ i i le oluşturulurken, dört parçaya bölünen Kürdistan' ın Güneyi de Irak 'daki Emir Faysal hanedanının yönetimine teslim edilmişti. Irak Devleti ingil iz mandası altında Kürdistan'daki (1918-1921) Şex Mehmude Serzenci örderli
ğindeki bağımsızlık hareketi bastırılarak yaratıl
mıştır. Orta-Doğu 'daki yapaylık sadece Arap Ulusu'nunyapay devletlere bölünmesinde değildir. 
Kürdistan'ın dört parçaya bölünerek bir bölümünün Türkiye'ye, diğer bölümlerinin de Fransız mandası Suriye ve ingiliz mandası Irak'a paylaştırılmış 
olmasıdır •• 
Kürdistan' ın statüsü LOZAN 'da "Musul Sorunu" olarak ingiltere ile Türkiye arasında çekişmelere neden olmuştu. Sonunda bu sorunun çözümü Milletler Cemiyeti'ne bırakıldı. Milletler Cemiyet! ise, 
İngiliz emperyalizminin isteklerine uygun bir rapor düzenleyerek nüfusunun tamamı Kürt olan bu 
~ölgenin İngiliz mandasındaki Irak'a bırakılınasını 
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(idari ve kültürel özerklik koşuluyla) önerdi. 
1939 yılında sözde ingiliz mandası kalkıp, Irak 
baQımsız bir devlet haline gelince de bu bölge 
Irak devletinin bir parçası sayılacaktı. Irak'ın 

bu statü ile Birleşmiş Milletler Cemiyeti •ne üye 
olmasından sonra Kürt Ulusal Hareketi Berzenci 
önderliginde bir kez daha harekete geçti. Bu kez 
Irak devletinin "bütünlüQü"nü korumak üzere 
tngiliz Kraliye~ Hava Kuvvetleri (RAF) Kürdistan'
ın köylerini bombardıman etti. Direnişçiler 

daQılarak çekilmek zorunda kaldılar. Şex Mehmud'da 
sekiz ay sonra teslim oldu •.• 

Böyle bir devletin "nasıl olsa yapaydır" diye 
Kuveyt'i işgal ve ilhakını meşru göstermek; 
lrak•ın Kürdistan•ı elinde bulundurmasını da 
meşru kabul etmek demektir. Çünkü,yayılmacılıgı 
m e ş r u görülen bu rejim, Saddam rejimidir. 
Orta-Dogu•daki yapay devletlere son vermek gibi 
bir "erdem" taşıyor idiyse, Saddam•ın önce Kürdis
tan•dan elini çekmesi gerekirdi. Arap Ulusu•nun 
gönüllü birleşmesi ile Saddam diktatörlüQünün 
yayılmacıllğını meşrulaştırma!< birbirine karıştı

rılmamalıdır. 

ırak 1 ın Kuveyt • i işgal ve i lhakı • na "sol"dan 
m e ş r u iye t kazandırmaya çalışanlar şunları 

yazıyor lar; Dogu Perinçek • in "Arapların Prusyası 

Nerede ?" başlıklı yazısında şöyle denilmektedir: 
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"Her milletin birleşmeye hakkı vardır ve bunu 
zor kullanarak yapmaya da hakkı vardır. Bu zor 
kullanmayı ille de proletarya kullanacak degil
dir. Kuveytli, Arap milletinin bir parçasıdır 

ve burada ona, •ne istiyorsun • diye sorulmaz 
da. Çünkü, onun oyu tek başına bir anlam taşı

maz. Genel oyun bir parçası olarak anlamlıdır.Ay 
rıca,küçük işbirlikçi azınlıklar belirlememeli -
dir milletlerio kaderlerini.Eğer Kuveyt,emperya
lizmin hoşnut olmadığı bir ülke olsa ve Irak da 
emperyalizmin bir üssü olsaydı,Kuveyt•in Irak •ı 

kendine katması gene olumlu bir gelişme olurdu •• 
Ve ilkeye aykırı düşmezdi." (4) 

Burada açıkca Saddam diktatörlüğünün yayılmacılığı 
11 Ulusal birlik mücadelesi veren kurtuluş hare
ketlerinin durumu 11 olarak çarpıtılarak savunulu
yor •• Ostelik, "Kuveyt•uıere ne istediğinin 

sorulmasının" yanlış olduğunu da öğreniyoruz. 

Neyin Arap Ulusu için "dogru" clacaQına en iyi 
Saddam Hüseyin•in karar verecegini, Arap Alemi'ni, 
HALEPCE 1de çocukların kanına , Arap-Fars ulusları
nın kanına, sefil bir diktatörlüQün kirli çıkarla
rına dayanan bir diktatörün birleştirebileceğine 

dair övgüler dinledik.. Böylece, Perinçek • in 
mantıgı i le, "zorla birleştirme hakkını n ve 
"gücünü" kendinde gören her Arap yönetiminin 
diger kardeşlerinin bile fikrini sormadan onların 

bölgelerini işgal ve ilhak etme olduğu fetvası da 
çıkmış oluyor •• Suriye Lübnan•ı işgal edebilir, 
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Mısır libya'yı ya da libya Mısır•ı işgal edebilir. 
Artık kimin gücü kime yeterse ! Orta-Dogu'da bu 
"hak" söz konusu olduQuna ve bu hakkı kullanmanın 
~ınıf_karakteri, niteliQi de sayın Perinçek'e pek 
onemlı olmadığına göre, Arapların "ulusal birlik" 
adına birbirleriyle sürekli savaşmaları ve emper
yalistlerin de pek doğal olarak bu çatışmada 
taraf~a:ı silahlandırarak~birbirine kışkırtarak 
ellerını oğuşturacakları bır teorik-siyasal temel 
sunuluyor bize •• 
öte yandan bütün Arap milleti'nin Saddam'ın"kanlı 
kılıcı altında" birleşerek, istediğine "böyle bir 
genel oyun" olduğuna dair güvenceyi Perinçek' in 
neye dayanarak belirlediği de meçhul •. 

Belirlemedeki tutarsızlıklar sadece bundan ibaret 
değil; "Irak emperyalizmin üssü olsaydı, Kuveyt'in 
Irak • ı kendisine katması gene olumlu bir gelişme 
olurdu ve ilkeyle çelişmezdi" denilerek; emperya
lizmin üssü olmayan bir devletin emperyalizmin 
üssü olan bir başka devleti kendine katması ilke 
olarak belirtiliyor. Böylece, Kuveyt'in ilhakı'nın 
Arap birliğini gerçekleştirmek adına mı, yoksa 
emperyali~t bir üs oluşundan dolayı mı cezalandı
rıldığı sorusu ortaya çıkıyor •• Oysa, çok iyi 
biliniyor ki, Irak, emperyalizmin hoşnut olmadığı 
rejimlerden biri değil. Bir siyasi iktidarın 
emperyalizmle bütünleşen ya da çatışan yanı, 
sınıfsal nitelikleri ve yapısıdır •• 

Arap Ulusu adına birleşmeyi zorlamak için· Saddam'
ın diğer devletleri işgal ve ilhak edebileceğini 
savunmak mantık olarak, Türkiye'nin Azerbaycan'ı, 
Kıbrıs•ı,Batı Trakya'yı ya da Bulgaristan'a sefer 
yapmasını da meşru kılacak bir anlayıştır. 
Yeter ki, emperyalizmle çelişsin. Çelişir de •• 
Yunanistan'a saldırınca AT ve ABD emperyalizmi 
ile çelişir, Azerbaycan•a saldırınca da "Sovyet 
Sosyal Emperyalizmi" ile ! .. Böylece, işgal ve 
ilhakı da Türk Milleti 'ni birleştirme adına meşru 
olur ! .. Ya da Suriye Irak 'a "Arap Ulusu'nu zorla 
birleştirmek adına" saldırsaydı, ABD ile çelişmez 
miydi? Elbette çelişirdi. Çünkü, sınırların 
korunması ve statünOn bozulması emperyalistleri 
rahatsız eder. Bir unsurun beklenmedik bir biçimde 
güçlenmesi onu rahatsız eder. Böyle olunca da 
Suriye'nin Irak •a saldırıp işgal etmesi sırf bu 
iki nedenle haklı mı olur ? 
Göründüğü gibi bu savununun neresinden tutarsak 
elimizde kalan sakat bir mantığı var.. Ve bu 
görüşler sosyalizm adına savunulduğu zaman ancak 
bundan utanç duyulabilir .•. 
Irak'ın Kuveyt'i işgal ve ilhakı'nda amacı farklı 
olsa da kendi çıkarları için yapmış olsa da 
sonunda "Orta-Oogu • da emperyalist statükoyu 
bozduğu ,sarstığı, emperyalizmin çıkarlarına 
darbe vurduğu"nu savunan gruplar da var. Bunlar 
işgalin haklılığı konusunda ayrı düşünseler de, 
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onun sonuçları itibariyle "anti-emperyalist ve 
ilerici" oldu~u konusunda Perinçek grubuyla birle
şiyorlar •• 

örneğin; "özgür Halk Oergisi"nde A.Fırat "Dünya· 
dengelerinde değişimler ve yeni biçimlenmeler"i 
çözümlerneye çalıştıktan sonra şunları yazıyor: 

" ... Bu politika büyük bir çıkmazia karşı karşı

yadır. Zaten dünyanın bu politikaya fazla boyun 
eğmeyeceği açıktır: mevcut koşulları ·buna imkan 
vermez. Birçok büyük ulusun hatırına bütün bir 
insanlığı bazı hayallere ve safsatalara yatırmak 
olanaklı de~ildir. Nitekim, işte buna daha 
şimdiden en büyük darbeyi bu gelişmeler vuruyor. 
Statükonun Ortado~u 'da yı rtı lmasının küçük bir 
örne~idir bu. Haklı veya haksız nedeni ne 
olursa olsun Kuveyt' in ortadan kaldırılmasıyla 

statüko parçalanıyor. özellikle emperyalizme ve 
dış güçlere dayalı rejimler çöküyor. tradesi ve 
amaçları dışında da olsa Saddam 'birtek hayırlı 
iş yaptım' diyecekse o da budur. Keşke sonunu 
getirebilse .. Statükoyu daha da oynatabilse !" 

A:Fır~t Sadda!" '.ın Kuveyt' i işgal ederek "böyle 
bır 9u~y?nın .ıçın~ ben de böyle ederim" mesajını 
ve;.dığ~nı belırttıkten sonra ekliyor; 

•• guzel de oldu. Bu anlamıyla böyle bir dünyaya 
bu yaraşır." (5) 
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A.Fırat'ın yaptığı basit bir ironi değil. O, 
gerçekten de Irak'ın emperyalist statükoyu bozdu
~una ve bunun da büyük devrimsel gelişmeye yol 
açabileceğine inanıyor. 

"niyetleri ne olursa olsun, ortaya çıkacak olan 
büyük bir devrimsel gelişmedir. Tıpkı Ekim 
Devrimi 'nde,Çin ve Vietnam devrimlerinde oldu~u 

gibi. Ardı gelirse salsılma ooemlidir diyoruz. 
Küçümsemernek gerekir. Gelişmeler daha da hızla

nırsa bölge halklarının hareketi yükselecektir. 
Bu yükselme mev.cut rej ımıeri paramparça edebi
lir."(6) 

Kuveyt'in işgalinin emperyalizmin çıkarlarını 

zedelediğini ve statükoyu parçaladığına dair 
düşünceler "Mücadele" dergisinde de savunulmakta
dır: 

"Saddam'ın son tavrı ise, hangi nedenle yola 
çıkarsa çıksın, emperyalizme rağmen ba~ımsız 
olarak gelişti ve emperyalizmin bölgesel çıkar
larına yönelerek, emperyalizmle karşı karşıya 
gelmesine yol açtı. Irak'ın Kuveyt'i ilhakı 
haksızlıkları ve halkların sorunlarını çözecek 
olmasa da sonuçta Irak'ın bu tavrı ABD'nin 
Orta-Oo~u üzerine kurmuş oldu~u plana karşı bir 
gelişmeydi .. Bu noktada, Irak'ın haklılığını 
haksızlığını ya da geçmişte neler yaptı~ını, 
hangi safta yer aldı~ını tartışmakta ve öne 
çıkarmaktan öte, emperyalizminsavaş politikaları 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



hedefleri ve Orta-Dogu halklarına, getirecekleri 
üzerinde durulmalı, anti-emperyalist tavır öne 
çıkarılmalıdır. Tersi bir tavırla, Irak'ı hedef 
tahtası içine almak emperyalizmin politikasının 
ve nereye yöneldiğinin açık ve net olarak 
görülmesini engelleyecektir. ABD emperyalizminin 
yapacaklarını biraz olsun gözden kaçıracak bir 
tavra girilmemelidir .• Biz, bu süreçte bütün 
oklarımızı ABD emperyalizmine ve ülkemizi Or
ta-Do~u'da çıkarmaya çalıştığı savaşta koyduğu 
~ere us yapmasına ve bunu gözü kapalı onayiayan 
özal iktidarına yöneltmeliyiz. Doğru anti-emper
yalist tavır burada odaklanıyor." (7) 

Irak'ın "anti-emperyalist" olup olmadıaını "en 
iyisi Bush'a sorarak öğrenmemizi" tavsiye eden 
"Teori derg~s~ "nden E.Helvacıoğlu ise, Emeğin 
Bayrağı'nın sılahlarınızı emperyalistlere,Saddam 
ve diğer gerici Arap rejimlerine, kokuşmuş asalak 
krallıklara, faşist diktatörlüklere çeviriniz" 
biçimindeki tesbitlerini azarlayarak karşılıyor 
ve şunları yazıyor:· 

"Ne yazık ki, Körfez 'deki safiaşmayı Emeğin 
Bayrağı yazarları belirlemiyor ! Herkesin 
görebileceği gibi Ortadoğu'da taraflar objektif 
olarak .bel i rlenmiş durumda. { •.. ) objektif 
olarak Irak yönetimi"' ABD emperyalizmine karşı 
saflarda yer alıyor. Irak yönetiminin hangi 
safta olduğu bugün ABD Başkanı Bush'a sorularak 

öğrenileb i 1 ir. I rak ha ı kı na 's i lah ın ı Saddam' a 
çev ir! ' komutunu vermek ( 'hem Saddam' a hem 
ABD'ye çevir' komutundan fazla farkı yok) bu 
sıcak ortamda tek bir Irak emekçisini kazanmıya
caktır. Ve her halde ABD'nin de çok hoşuna 
gidecektir •. "(8) 

Gerçekte Irak'ın ne derece anti-emperyalist 
olduğu ABD Başkanı Bush'a sorularak öğrenilecekse, 
büyük ihtimalle Bush, 

"Körfez'de tarihinin en büyük askeri çıkarmala
rından birini yapmanın zeminini,koşullarını 
yarattığı için; Arap Alemi 'nde ilk kez bu kadar 
çok müttefik kazanmasına neden olduğu için; 
Orta-Doğu'da kendisine manevra alanı açmasına 
ve kahramanı ık taslamasına da yardımcı olduğu 
için, Saddam'a minnettar olduğunu" 

söyleyecektir.. 
Ve yine, Bush, Kuveyt'i işgale teşvik ettiği 
Saddam' ın, tran-Irak Savaşı sırasında da saldırı 
başlatarak ve savaşı sürdürerek, aynı derecede 
emperyalizm için hayırlı işler yaptığının, ama 
şimdi onun son bir kez yine kendisi için "kötü 
adam" ı oynadığını söylemesi de muhtemeldir •. Ve 
yine, ABD yönetimi Saddam'ın anti-emperyalist 
değil, savaştan galip çıktığı için kendinde 
"Kuveyt petrollerinden daha fazla pay isteme 
hakkı'' gördüğü için bir diktatör olduğunu söyleye
cektir .. 
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Irak •ın anti-emperyalist olup olmadığını anlamak 
için Bush'un klavuzluğuna gerek görmeyen sosya
listler ise, Irak rejiminin sınıfsal karakterleri
ne, arkasındaki insanlık suçlarına, Kuveyt'i 
hangi amaçlarla işgal ve ilhak ettiğine, İran-Irak 
Savaşı'ndan ne umduğuna, Kürdistan'daki soykırım
larla neler yaptığına bakarak karar vereceklerdir. 
Çünkü, sosyalistlerin ellerinde sağlam, tutarlı 
bir tarih bilinci, Marksist Materyallım vardır. 
Dünyayı . siyahlar-beyazlar olarak algılayan, 
"iyilerle kötülerin birbirlerini sürekli alt 
ettikleri bir mücadele" olarak gören eski Çin 
felsefesi değil .. 
Kaldı ki, "Oç Dünya Teorisi" gibi devrimcileri 
kendi ülkelerinin gerici diktatörlüklerini savun
maya, ihbarcılığa, işbirltkçiliğe götüren gerici 
bir teorinin yeniden hortlatılmasına hiç mi hiç 
ihtiyaçları yoktur •. 
Bay Perinçek, Irak'ın Kuveyt'i işgal ve ilhak'ı-· 
na başka tür m e ş r u iye t sağlamaya çalışırken, 
Saddam rejiminin bunların hiçbirini amaçlamadığı 
ortadadır. Irak, Kuveyt• i işgaliyle "Arap ulusal 
birliğini sağlamak", ya da "emperyalizme zarar 
vermek" gibi bir niyetini de ortaya koymadı. 
üstelik, yaptığı işin emperyalizmin zararına 
olduğunu söyleyenler hiçbir gerekçe de getirmiyor
lar. Sadece, "hayal" ediyorlar. Hem Kuveyt'in 
işgal olayının ABD için bir "bahane" olduğunu 
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söyleyip, hem de bu işgal' in emperyalizme dar b e 
vurduğunu söylemek büyük bir paradoks'tur. Irak 
bu işgal le emperyalizmin çıkarlarına dar b e 
vurmak bir yana, objektif olarak ona hizmet etti. 
Onun arayıp bulamadığı bir fırsatı yaratmış oldu. 
Bir anda bütün gürültü, patırtı ile Körfez'in 
büyük bir savaşın hedefi durumuna gelmesine neden 
olan provakasyonu yarattı. Irak 'ın amacı Perin
çek' in ya da "Mücadele dergisi" ve "özgür Halk" 
ta sayın A.Fırat 'ın belirledikleri gibi "emperya
lizme karşı statükoyu sarsan" bir hareket değil
d ir. Bu işgal ve i lhak' ın sonuçları itibariyle, 
Arap ulusuna değil, ABD emperyalizminin yeni 
planlarını yürürlüğe koymasına hizmet ettiği, eğer. 
Saddam hayal edildiği gibi sırf emperyalizme darbe 
vurmak için böyle yapmış olsa bile,tersine ona çok 
büyük hizmet etmiş olduğu sonuçta çok daha iyi an
laşılmaktadır. 

Saddam İran-Irak Savaşı'ndan prestij kazanarak 
çıkmıştı .. Ama, bunun için büyük bedeller ödediği
ni düşünüyordu. karşılığını almak istiyordu. Bu 
nedenlerle de büyük dış borç yükünden kurtulmak 
ve ekonomisine nefes aldırmak için, petrol fiatla
rının düşürülmesi ve borçlarının ertelenmesini 
talep ediyordu. 
Kuveyt Emirliği'nin Irak'ın taleplerine karşı 
direnmiş olmasının ardında bir provakasyonun 
yattığını hemen bütün stratejistler öne sürmektey-
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diler. Çünkü, ırak gibi bir güce karşı durmak 
için diger Emirliklerden, en önemlisi ABD'den 
güvence almamış olması düşünülemez. üstelik, 
Irak'ın istekleri pazarlıklar yoluyla da çöztilebi
lecek cinsten şeylerdi •• Sonuçta, Irak'ın Kuveyt'e 
saldırması ABD'nin kışkırttıQı bir provakasyonsa, 
bu nasıl olur da "statükoyu bozan" bir girişim, 
"anti-emperyalizm" olarak adlandırılabilir. Ya da 
Arap birliginin saglanması için bir hak gibi 
tarif edilebilir •• 

Irak'ın yaptığı, değişen dünya dengelerinin 
Orta-Doğu'da yarattıgı boşluga bakarak, bundan 
yararlanmak için uygun koşullar oluştuQuna karar 
vermiş olmasıdır. Kuveyt'in işgaliyle kendisine 
tepkiler gelse bile, sonuçta bunun şu ya da bu 
şekilde sürüncemede kalacağını ve bu adımdan 
karlı çıkacağını hesaplamış olmasıdır. ABD'nin 
Orta-DoQu planları için bu yönetimi Kuveyt' i 
direnmeye teşvik ederek kışkırttığı ya da Kuveyt'
le olan ilişkilerinde tarafs~z kalacağı mesajını 
vererek Irak yönetimini cesaretlendirmiş olabile
ceği de tartışılmaktadır. 

işgal harekatının en büyük işareti sayılan, 
Irak 'ın iki büyük ordu bir! iğinin Kuveyt sınırına 
yığıldığı 25 Temmuz'dan bir gün sonra ABD'nin 
Bağdat'taki büyük elçisi Bayan April Glaspie, 
Saddam Hüseyin ile yaptığı bir görüşmede; 

"ABO~nin sömürgecil iğe karşı savaşmış bir ülke 
olarak Irak'ın ekonomisini petrol ile zenginleş
tirrrle arzusunu anlayışla karşıladığın ı, ABD'nin 
Kuveyt ı le Irak arasındaki anlaşmazlığında 
tarafsız olduğunu, Saddam Hüseyin'in beş daki~a
sını Amerikan televizyonuna verirse, Amerıka 

halkının Irak'i daha iyi anlayacağını"(9} 

söylüyordu .. 
Bu görüşmenin tutanakları Economist dergisi'nde 
yayınlandı. Ayrıca, 28 temmuz'da Bush, Saddam'a 
özel mesaj göndererek, 

"ABD'nin Irak ile iyi ilişkiler kurma niyetinde 
olduğunu" 

bel irtmişti .. 
Bir yanda Kuveyt'in tutumu, öbür yanda ABD'nin 
yumuşak mesajları ile mevcut boşluktan yararlanma 
hesapları yapan Irak, petrol kotasının düşü~ül~e7 
si isteği OPEC toplantısında kabul edıldığı 
halde taleplerini daha da arttırarak, Kuve~t'ten 
tüm savaş borçlarını silmesini ve R~melya bölgesi 
ile Körfez'deki adaları talep ettı. Kuveyt bu 
istekleri reddedince Cidde'de Arap Konferansını 
terkeden Irak, aynı gece Kuveyt'i işgale başladı •• 

Türkiye'nin eski başbakanlarından Bülent Ec~vit, 
Milliyet gazetesi adına Saddam'la yaptığı göruşme
de (25 Eylül 1990) 
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"Irak 1 ın taleplerüıin .özünde haklı olduğunu, 
ama kuveyt gibi küçük bir devletin çözümlenebi
lecek bu taleplerini kabul etmeyerek, Irak 'ın 
bir tuza~ın içine çekilmek istenmiş olabileceği
ne" 

dair sorusunu Saddam'a yöneltmişti. Saddam ise, 
"Tuzağın kimin için olduğuna şimdiden karar 
verilemez. Bize tuzak hazırlayanlar kendileri 
tuzağa düşmüşlerdir" 

demekteydi. 
Irak Kuveyt' i "Arap bir! iğini gerçekleştirmek" ya 
da "gerici bir yönetime son vermek"gibi ideallerle· 
değil, petrol yataklarına el koymak için işgal ve 
ilhak etti. 13 Milyar 417 milyon ton olan petrol 
rezervleri hemen aynı orandaki Kuveyt petrolleri 
ile birleşerek 26 Milyar 6 milyon tona çıkarakdün~ 
yada SSCB,ABD ve Suudi Arabistan'dan sonra en çok 
petrol rezervine sahip bir ülke konumuna geldi.Ay
rıca Irak, Kuveyt'in zengin mali kaynaklarını 
yağmaladı. İşgalcilerin yaptığı ilk iş, Kuveyt 
bankalarındaki 70 ton altınla toplam 24 milyar 
dolarlık döviz ve mal varlığına el koyarak Bağ
dat'a taşımak oldu .. 

Irak, Kuveyt' i, yönetimi halka dayanmayan gerici 
bir rejim olduğu iÇin de işgal etmedi. Çünkü, 
kendi yönetimi en az Kuveyt kadar anti-demokratik-
72 

tir. iran-Irak Savaşı boyunca·· Kuveyt gibi diğer 
körfez Emirlikleri'nin desteğini ve kendi deyimiy
le "onların adına" İran 'la savaştı.. Aralarında 
petrol ve kredi borçları anlaşmazlığı çıkmayıncaya 
kadar, araları iyiydi. Keza, Irak'ın Ordün Krallı
ğıyla, diğer körfez Emirlikleri'yle ilişkileri de 
amacın bir saltanatı yıkmak olduğu yolundaki 
yakıştırmaları boşa çıkarıyor. 

Irak 'ın Kuveyt' i işgal de kull~ndığı tez bir 
Pan-Arap yayılmacılığıdır. Osmanlı yönetimindeki 
idari rnekanizmaya bağlı olarak yasallaştı
rılmaya çalışılan bu tez, aslında Türkiye'nin de 
aynı belgelere dayanarak Musul ve kerkük üzerinde 
hak iddia etmesi kadar bir önem taşıyor. Kaybedil
miş toprakların geri alınması Arap milliyetçiliği 
ideolojisinin bir irredental izm' i olarak Kuveyt' i 
talep etmektedir. 
Daha önceleri Irak gibi İngiliz mandası olan 
Kuveyt Emirliği 1961 yılında bağımsızlığını ilan 
ediyor. Irak bu bağımsızlığı tanımıyor. 1958 
yılında bir darbeyle işbaşına gelmiş olan General 
Kasımyönetimi de 26 Kasım 1962'de Kuveyt'i ilhak 
ettiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Kuveyt' i 
korumak için asker gönderiyor ve ABD tarafından 
da destekleniyor. Araplar bu ilhak'a o zaman da 
karşı çıkıyorlar ve aralarında bölünüyorlar. Arap 
Milliyetçiliği'nin önderi Mısır devlet başkanı 
Abdülnasır da Kuveyt'in yanında yer almı~; hatta 
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ingiliz birliklerinin, Suveyş' i geçmelerine izin 
vererek Irak'a karşı Arap gücü oluşturulmdsı için 
önayak olmuştu. Bu tepkiler üzerine geri adım 
atan Irak, Ekim 1983 de Kuveyt'i tanıyor. 

Irak'ın petrol çelirinden Arap ulusunun daha adil 
biçimde yararlanması isteğiyle Kuveyt' i işgal 
ettiği de sadece Arap Mi ll iyetçi ı iğini kazanmak 
için yapılmış basit bir propagandadır. Tıpkı, 
Kuveyt pazarlığı için Filistin Sorunu'nun çözümünü 
ve İsrail'in BM kararlarına uyması gibi bir 
siyasi manevraoır. Oysa, Kuveyt'in işgali'nin 
Filistin Sorunu'nun çözümü için yapıldı(ıı falan 
yoktur. Filistin Kurtuluş örgütü'ne en büyük 
maddi desteği sağlayan yönetimlerin başında 
Kuveyt ge ı iyordu. FKö son on yıl iç inde Kuveyt, 
BAE ve Suudi Arabistan'dan 10 milyar dolar tuta
rında destek görmüştü. Ayrıca,lrak'ın yanında yer 
almasına rağmen, FKö'de soruna Araplararası bir 
çözüm bu 1 unmas ı ve I rak' ı n Kuveyt 'ten çek ilmesi 
gerektiği resmi görüşünü savunuyor. Gerici Arap 
rejimleri bütün bir süreç boyunca Filistin Soru-· 
nu'nu hep siyasal pragmatizmleri için kullandılar. 
Irak da kendi iktidarının çıkarları için yaptığı 
bu işgal hareketini son . 9şamada Filistin 'le 
ilişkilendirmeye çalışarak hem Araplar'dan sempati 
toplamaya, hem de İsrail'i soruna ortak etmeye 
çalışarak kendisine karşı oluşan cepheyi kırmayı 
amaçlayan bir taktik izliyor .. 

Orta-Doğu uluslarının kendi zengini ik kaynakları 
olan petrol gel i rlerinden daha adil biçimde 
yararlanma hakları, bu kaynağa sahip çıkma hakları 
tartışılmayacak kadar doğrudur .. örneğin; Kerkük 
petrollerindeki Kürt Ulusu' nun hiç yararlanamıyor 
olması da bir haksızlıktır. Bugün ise, petrolü 
Arap ulusu adına bir avuç şeyh ai lesi ,gerici 
Arap rejimleri ile bunların ortaklaşa sahip 
oldukları emperyalist petrol şirketleri kontrol 
ediyorlar (ARAMCA, BP, GACO vb ... ). Irak'ın 
Kuveyt 'teki i sternleri i se, Arap u ı usunun bu 
talebine bağlı değildir. O, petrol fiatlarının 
arttırılması sadece kendi diktatörlüğünü ayakta 
tutabilecek, askeri ve ekonomik kaynakları sağla-

. yabilmek için istiyor. Militarist gücünü besieye -
bilmek Kürdistan sömürgesini elinde tutabiirnek 
için istiyor. Eğer Saddam rejiminin gerçekten 
petrolü gerçek sahiplerine vermek gibi bir kaygısı 
olsayd1 en başta kendisi Kürt Ulusu'nun hakkı 
olan Kerkük petrolleri üzerinde oturmaktan vazge
çerdi .. 

tran-Irak Savaşı'na gerekçe olan Şattülarap su 
yolu sorunu, bunalım başlar başlamaz, "tran'la 
barış koşulu" olarak geri verildi. Bu Irak rejimi
nin çıkarlarının herşeyden önce geldiğini gösteren 
ilginç bir tutumdur. 8 yıl boyunca tran'ın kendin~ 
den gasbettiğini iddia ettiği topraklar uğruna 
bir savaş yürüttüğünü iddia eden ve bu yüzden 1 
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mi Iyondan fazla insanı haksız bir savaşta telef 
eden Irak, aynı teziere bu kez Kuveyt için 
sarı lıyor. 

Irak 'ın Kuveyt' i neden işgale kalktığını anlamak 
kolay, ama bir kısım "Sol"ların bu işgal ve 
i lhak 'a, işgalcinin bile aklına gelmeyen erdemler · 
yakıştırmasını anlamak o kadar kolay değil .. 
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R.Cıwan 

-·--
(devam edecek) 

DtP NOTLAR: 

( 1) Robert TUCKER. "Amerikan Gücü ve Basra Körfez i", Commantary, Kasım 1980, F.Halliday, "Yeni Soğuk Savaş". 
(2) "Yüzyıl Dergisi", 12 ağustos 1990, Sayı:2, Sh:16. 
(3) "Yüzyıl Dergisi", D. PERtNÇEK, 5 AQustos 1990, Sh:19. 
(4) "Teori Dergisi", Sayı:9, Sh:29-30. 
(5) "özpür Halk Dergisi", A.FIRAT, "Ortadoğu Bölgesinde yeni bir Ekim Devri-mi' ,Kasım 1990, Sayı: 1. 
(6) "özgür Halk Dergisi", Y.ags. 
(7) "Mücadele Dergisi", 1 Eylül 1990 sayısı. 
{8) "Teori Dergisi~', E.HELVACIMLU , "Körfez Krizi ve anti-revizyönist gruplar", Ekim 1990. 
l9' "The Mıddle East Policy Rewiew.dergisi", "Saddam ile ABD büvükelçisinin 

görüşme tutanakları" ,aktaran:Şebnem ATtYAS,Cumhuriyet Gazetesi, 1 Kasım 1990. 
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MARKSİST ÖGRET.l, SSCB PRATİGİ ve "YENiDEN YAPlLANMA" 
(Teorik-ideolojik saptamalar/program eleştirisi) · 

VII 

"YENIDEN YAPilANMA" ve "AÇlKllK" PRO,GRAM1 1NlN 
ELEŞTIRISI. 

Ekim Devrimi'nden 70 yı I sonra, görünen yanlarıyla SSCB bUtOnUyle sosyalizmden çıkmış ve kapitalizme dönük'blr yapı göstermeye başlamıştır. Siyasal istikrarsızi ık ve ekonomik yalpalanma 

(geçen sayıdan devam) 

içinde birçok sosyal sorunun kendini davattı~ı bir dönemde, "Yeniden Yapılanma"ya gidiimektediri: Bu yapı_ıanmar ise "Açıklık" siyasetiyle lJygulanmcı ya çalışılmaktadır ! 
Elbette bu durum ~ir anda oluşmuş degil. Yukarıdan·. beri açıkladıgımız ve sonuçlarını . tesbite çalıştıgımız bir b i ri k i m i n günümüzdeki görOntOleridir. 
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DOnyanın 4 yanına sosyalizm yerine silah ve 

asker sevkeden, ajan şebekelerinin ve kardeş 

partilerinin, yanlış ve bOrokratik yapılarının 

cirit attıQı geri kalmış bir toplum ve insan 

manzaralarının kapalı bir kutu olmaktan çıkarak, 

uygulanmamış,uygulanamamış bir sosyalizm lle 

karşı karşıya kaldıQımız QOn gibi açık. Ne idOQO 

'· belli o4mayan bOrokratik aQır bir aygıtın yarat

tığı sonuçlar, Marksizm açısından oldukça kuşku 

verici sonuçlar doQurmuştur.. Eskinin fotörlO 

liderleriyle, bUrakratlarının tartışmasız, gizli 

kalan tahakkOm ve ambargoları altında, bir de 

zorunlu olarak tOreyen işçi aristokrasisinin 

kapitalizm önündeki yeni lgi si; bugUn sosyalizm ve 

ulusal kurtuluş mUcadeleleri açısından içinden 

çık ı lmaz sorunlar yarattı. Beyaz Rusya da dahil 

Doğu Bloku devletleri ile geri kalmış bir ekonomik 

yapı, gOnden gUne artan yiyecek kuyrukları, 

sefalet, kıtlık manzaralarıyla batı televizyonla

rının görOntüledikleri içler acısı manzaraların 

içinde kaybedilen önemli bir mevzi •nın nasıl 

kotarılacaQı sorunu gelecek için taşıdığı mesaj 

bakımından ciddi bir boyut, tehdit edici kuşkulu 

bir zemin oluşturmuştur •. 

Bu yapısal durumun Uzerine gelen Gorbaçov ve 
yandaşları; programlarının içeriği de hiç bir 

sosyalist gelişme göstermediği halde "kurtarma" 

eyleminde Marksist teoriye bağlı olduklarını öne 
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sUrerek işe koyuldular. "ML ilkeleri uyguladıkla

rını" ve "insani bir sosyalizm ve demokratik bir 

sosya 1 izm iç i n yola çıktı k ları nı" be 1 i rlediler •• 

Bu, "insani ve demokratik sosyalizm"in ne olduQu 

ise, her uygulamada ayrı ayrı nitelikler göster

mekle birlikte, özellikle sık sık değiştirilen 

stratejik ve taktik sorunların karmaşık bir.: .. durum 

yaratması i le sOrUyor. Ve açıklanan 11 sosyal ıst" 

yapılanma, gOnden güne daha da liberalleşen bir 
eğilimle kaybolup gitti. 

18 Şubat 1990 tarihinde 28. Kongrede tartışılan 

platform için hazırlanmış programda Gorbaçov 
şöyle diyordu: · · 

"Biz, geçici bir aşamadayız •• • 

Usta bir ineelikle , böylesi bir belirlemeyi 

programın başına en önemli hedef olarak •koyUp; 

bu ••geçici aşama11 nın ne olduğunu ise belirtmekten 

sakınmıştır. Ancak,program iyice irdelendiği 

zaman "geçici . aşama" dan sonra SERBEST PiYASA 

EKONOMiS'ne girileceğini görebiliyoruz. Demek 

ki, "geçici aşama" sosyalizmin biraz daha budana

rak, esas .olan Bati tipi bir ekonomik yapıya 

ulaşılmasıdır. Bu aşamada "sosyalizm"den çıkıla

cağı için, "geçici aşama"da belirlenmiyar. Ancak, 
uygulamalar bunu yavaş yavaş göstermeye başladı •• 

Bu nedenle "Yeniden Yapılanma" ya da "Açıklık" 

siyaseti, mevcut SSCB devlet yapısını "sosyalist" 
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söylevlerle bir dönsm daha siyasal düzeylerde koruyarak, parçalanışını geçmiş sosyalizm uygulamaları ile özdeşleştirmektedir. Esas amaçları ise, programına aldıQı ekonomik yapıya geçmektir. Böylece varolan aygıt "Yı:!niden Yapı I anma" ve "Açıklık" siyasetine dayanak yaparak elden geldiği kadar kullanı labflecektir •• Gorbaçov "Yeniden Yapı lanmailnın bazı öncOllerinl de sıralıyor: 
"MOstebit Bürokratik sistemden uzaklaşıldı~ı"nı , belirtiyor. Bu sistemin "sosyal izmle ilgisinin bulunmadığını" söylOyor.. tıkeni n "insani ve demokratik sosyalizm" olması gerektiğini vurguluyor •• 

a- Geçmişin eleştirisi'nin boyutları. 
Gorbaçov ve "Yeniden Yapılanma"da, SSCB'nin geçmişinin eleştirisi nerede duruyor. Her ne kadar geçmişe "dolaylı" sahip çıkılıyorsa da, geçmişin dıştalanan bir eleştirisi de yapılıyor •• Sosyalizmden uzaktaşma e~i,Iimleri için y~pılan suçlamada; bel li bir "yanlış" deği 1, topyekun bir yanlış gösteriliyor. Program "devrimci bir yola girilirken (abç) eski bağların oldu§u gibi kesilmesi gerektiği"ni belirtiyor •• Nedir bu eski . bağlar ? Ve "devrimci yol "dan · kasıt soyutlaması ise, eskinin besbelli ki ağır biçimde suçlandı~ını gösteriyor. Aina, "devrimci yol" açıklanmıyor. Eski ba~ların kesilmesi. gereki il iği ise, "yolumu-

za engel oldu~u içifl" gibi açıklanarak; bu nedenle de kaldırılması gerekli bir takım yapısal durumun meşrulaştırılr::ası öne çıkarılıyor. Elbette, bu ;ı•,eski bağlar" dOnyanın umut baQladığı SSCB pratiğidir. Bunun şartsız tercihsiz ortadan kaldırılmasının sonuçları ise, sosyalizmi başlıbaşına bir tartışma gündemine getirmektedir. Burada, SSCB pratiği açık olarak belirtilmemekle birlikte, bir de t-1El'nin "diyalekt!Qi"nin "rehber" edinileceği de vur:yulanmaktaoır. Açıktır ki, bu diyalektik SSCB pratiğinde durmaktadır. Hem. "eski bağlar" ortadan kaldırılacak, hem de MEL'nin diyalektiQf "rehber" edin! lecek.. işte, işin can al ıcı yanı bu noktada durmaktadır. Bu "eski ba~lar" kapalı bir biçimde de olsa, lenin sonrası prati~i bel irtiyor gibi görOnOyar. Ama , . suç ı ama b ir bütOnse ılik içinde yapılmaktadır. şu belirlemelerden bazı ipuçları çıkarmak mOmkOndür. "ideolojik putçuluğu düşOrUyoruz, dogmatiimi kaldırıyoruz •• " Bu ise, "yeni insani sosyalizm" i le yapı lacak ! Böylece, ister istemez. MEL'nin diyalektiğine bağlılık ortadan kaldırılmış olmaktadır. 
"TUm emekçilere totaliter devlet ve hegemonyayı kamuoyu önünde protesto" etmekle yetinflmiyor, ayrıca, "sosyalist mülkiyet denilen (abç) devletçiliQi" de protesto ederek sorun. biraz daha netleştiriliyor •• Bu anlayışın . pekiştirildfği nokta ise, "ticari. mObadele ve para Hi$kilerfnin ihmali"nin eleştirisi yapılarak ' saQlanıyor. 
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Burada yatan gizli anlayış, pazar ekonomisine 

uygun olarak MEL diyalekt-iQinin deQiştirilmesi

dir. Bu deQişikliQe karşın, istismara da "karşı" 

("her tUrlU istismara karşı") olunacaQı da belir

leniyor. Ama, bu "i st t smara kar ş ı 11 önlemler i se, 

açık gösterilmiyor, ısttsrnarın ne olduQu devamlı 

soyutlama ile belirlenmeye çalışılıyor. 

Aslında, program "bir çok konuda ihmaller11 

bulunduQunu öne sUrmektedir. örneQin; sanayiin 

gelişmesi, halkın kUltUrel deQerlerinin ihmal 

edilmiş olduQu gibi konuları da "protesto" edi

yor. Ayrıca, diQer partilerle (hangi partiler 

oldugu açıklanmıyor) dogmatik ve kalıplaşmış 

ilişkiler de bu arada kınanıyor .• Bu nedenlerle 

SBKP'nin "geçmişi koparıp, işe yeniden başlaması" 

önemli bir faktör olarak görOlmeye çalışılıyor. 

Böylece de, geçmişle geleceQin diyalektik birli01 

koparı larak ayırtedilmesi saQlanıyor. Bu ayırte

diş bilyUk oranda Stalin dönemine yUkleniyor. 

Geçmiş ve gelecek sorunu öylesine bir ayırtedili

yorki, baQlı bulunduQunu söylediOi MEL diyalektl

gini de ne ölçilde "koparmak" gerektiCinin tartı

şılması zorunlu hale geliyor. Bu konulardaki 

açıklamalarda bir netlik görOnmUyor. 

Geçmiş "trajik bir tarih" olarak ele alınmakta

dır. Bu "trajik tarih" ise, "Stalin döneminde 

doQanların yarattıkları" bir tarihtir. Bu şekilde 

deQerlendiri len tarih· "tahribatlar" .yaratmış bir 
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tarih ola.rak açıklanıyor. öyle. ki, " bu tarihi 

kavramak·, sert gerçeği öğrenmek;ı· gerekir deniyor. 

Bu belirlemelere karşı direnenler ise, "yanlış 

yapmaktadırlar" ve "tehl ikelidir"ler •• 

Program, sosyalist 11 gelişmenin 11 en önemli 

faktörUnD "ideal ıı olarak yorumlamaktadır. Bu 

nedenle de Sovyet tarihini bilmenin yetmeyeceOi 

ve bu konuda "enternasyonal olunması gerektiği u 

gibi Ost ve kaba bir anlayış da öne sUrUlmekte

dir. Demek ki, SSCB'de olan bitenler için onun 

tarihini bilmek yerine "enternasyonal u olunması 

gerekiyor. Böylece, "trajik tarihin bilinmesi ve 

kavranmasıu daha Ust dOzeye baalanıyor. Ama, bu 

Ust dUzey, yani "enternasyonal" ise açıklanmıyor. 

ÇOnkU, program bu konuda 11 enternasyonal" o lmayı 

"ulusun canlılıQını göstereceOi" şeklinde ele 

almaktadır. Hem belli olmayan bir Enternasyonal 

anlayış öneriliyor, hem de ulusun canlılıQı koşul 

sayılıyor. Bu önemli bir çelişıneyi gUndemleştir

mektedir. Bunun kaynaQı ise, SSCB pratiğinin 

reddl anlamına gelmektedir. Adına ne denilirse 

denilsin, bu bir anlam ifade etmemektedir. 

( ... ) 
Bu geçmiş ve gelecek baQlantısı ve ayırtedilme

si olgusunun sorumluluQunun Stalin dönemindeki 

uygulamalara baQlandıQı gibi bir anlayış egemen 

demiştik. Ancak, bu .dönemden daha gerilere gidil-
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diQinin ipuçları da gözlemleniyor. Bir takım 
eksiklikler gerçektir, ancak bu eksikliklerin 
sosyalizm ile ilişkisi ise hemen hemen yok dene
cek boyutlardadır. 

Yi ne, öne sOrU I en "gerçek'' 1 er, hang i gerekçeye 
baQ I ı tut u I ursa tut u 1 sun, neyi n dOz e 1 t1 1 eceg i net 
ve açık degil. Bu belirsizlik içinde temel olarak 
insan olgusu ele alınmaktadır. Demokrasi ile 
özgUrlUk ka~ramları eşliQinde toplumsal· kalkınma
nın gerçekleştirileceQi soyut olarak belirtilmekte· 
dir. Bu kalkınmanın hangi yapı içinde olacagı 
belli degildir. Herhalde sosyalizm içinde olmaya -
caktır. Bu olsa olsa sosyalizm "ideali" içinde 
gerçekleştirilecektir. Geçmişin "bozuk ve kötO" 
sosyalizmi eleştirilerek, geleceQin "iyi ve insan 
yüzlO" sosyalizmi 'nin nasıl MEL'ci bir çizgi ve 
diyalektik içinde çözümlenecegi ve bu teoriye ne 
kadar baOiı tutulacaOı oldukça kuşku ı udur. BUtOn 
bu kuşkulara ragmen, Gorbaçov'un ve programının 
belirlemelerine dikkatle bakmak gerektiOini de 
vurgulayalım. örneğin, Gorbaçov MK'nin Nisan 1985 
tarihli toplantısına sunulan raporunda Lenin'i ve 
geçmişi şöyle yorumluyor: 

"Lenin KomOnistlere her şeyde işçi sınıfının 
çıkarlarından hareket etmeyi, yaşamı derinleme
sine ve gerçekçi olarak kavramayı, toplumsal 
olguları sınıfsal konumlarından .değerlendirme
yi, KomOnizm OlkOlerinin en iyi uygulama yolla-

rının sOrekli ve yaratıcı araştırması içinde 
olmayı ögretmiştir .. " 

diyor ve devamla ekliyor: 
"Lenin'in istemleri doğrultusunda yaşıyor ve 
çalı ş ıyoruz ••• " 
Gorbaçov yapmak istediklerini buradaki belirle

meleri ile Lenin'e doğrudan bağ! ıyor. Bu bağlantı · 
içinde de Stalin döneininin ııygulamaları görOnmo- '· 
yar •. Ilk bakışta, Lenin ve Stalin dönemi arasın
daki bağlantı keskin hatlarla koparılmış görOnO
yor •• 

Gorbaçov, 
"Leninist anlamda soreki i lik; kesintisiz i lerle
me, yen i sorun I ar ı n saptan ıp çöz O I me s i ve 
gelişmeyi engelleyen her şeyin ortadan kaldırıl
ması demektir" 

diyerek, kendi programı için gerekçeyi baştan 
koymaktadır. SSCB'deki durumu "engelleyen her 
şeyin ortadan kaldırılmasını" kabul etmektedir .• 
Böylece, yukarıdaki Lenin ve Stalin dönemindeki 
keskin hat ortadan kaldı rı lmaktadır. Gorbaçov 
devam ediyor: 

" •• bu Leninist geleneQi mutlaka uygulamalı ve 
parti politikasının, gelişmiş sosyalist toplumu 
yetkinleştirme yolundaki genel ç1zg1sin1 zengln
leştirmeli, geliştirme I iyiz" 
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de demektedir .• Böylece, SSCB'deki uygulamaları 
de~iştirmeyi (şimdiye kadar yapılan bütün uygula
maları) "sosyalIst toplumu yetkinleştirme" olarak 
sunmaktadır.. · 

O gün, Gorbaçov işe başlarken SSCB'yi başka 
gözle ele almaktadır. özellikle, SSCB'deki durumu 
övücü belirlemeler yapmaktadır. örne~in; "Olkemiz 
toplumsal yaşamın tüm alanlarında büyük başarılar 
elde etmiştir" demektedir. 

"Zaman olarak çok kısa sürede, yeni sistemin 
sa~ladı avantaj lara dayanarak, ekonomik ve 
toplumsal gelişimin en üst düzeyine tırmanmış
tır. SSCB, bugün güç ı ü ve son derece ge 1 i şmi ş 
bir ekonomiye,· ni tel ik li bir işçi , uzman ve 
araştırmacı kadrolara sahiptir. Oretimin, 
bilimin ve tekni~in gelişmişli~i bakımından 
çoQu alanlarda dünyada başta geldi~imizi çok 
iyi bilmekteyiz", 

demektedir •• 

Gorbaçov devam ediyor ve SSCB'deki gelişmeleri 
abartılı olarak sunuyor: 

"Toplumsal yaşamda köklü de~işiklikler ortaya 
çıkmıştır. Tarihte ilk kez çalışan insan ülkesi
nin efendisi ve kendi yazgısının yaratıcısı 
olmuş, herkese çalışma ve eme~inin karşılı~ını 
alma hakkı sa~lanmış, do~umdan ileri yaşıarına 
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kadar insana toplumun sahip çıkması gelenekleş
tirilmiş, entellektUel yaşama ve kültür olayia
rına geniş katılım, kişinin onur ve haklarına 
saygı, işletmelerde emekçilerin yönetime katılı
mının giderek genişlemesi; bUtun bunlar sosya
list yaşam biçiminin kalıcı de~erleri ve doOal 
nitelikleri olmuştur. Siyasi istikrarıni toplum~ 
sal iyimserli~in ve gelece~e duyulan gUvenin en 
öneml i kayna~ı işte buradadır .. " 

diyor, 

"Sovyet insanı bUtUn bunlardan haklı olarak 
gurur duymaktadır" 

diye de ekliyor .. 

Gorbaçov, bu ve benzer belirlemeleri ile Lenin 
ve Stalin uygulamalarına bir "ayrım" koymaktadır. 
Ancak, ML'e "bağlılığı"nı kendine göre ve özellik
le de önerdi~i programın gerekçesini yaratmak 
için yorumlamaktadır. Böyle olsa bile, 1990'lara 
gelindiğinde, bu "ba~lılı~ın" bOyilk ölçilde koptu
~u. önceden araya •konulan "ayrınl"ın ortadan hemen 
hemen kalktı~ı ve SSCB pratiğinin bir bütün 
olarak çok kötU boyutlara indirgendiği görülU
yor .. Bu arada, ML Teori de oldukça bulanıklaştı
rı lmaktadır. Bir yanı ile, SSCB . pratiOini ve 
sosyalizm'deki yanlışları deşifre eden ve teşhir 
ile uygulamaların pratik ötesinde sosyalizm'deki 
teorik yanlışlardan çıktı~ını göstermeye başlamış-www.a
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tır.. Nihayet "engel olan her şeyin ortadan 
kaldırılması" aşamasına gelinmiş bulunuyor ! 

Çünkü, Gorbaçov'daki ilk çıkıştaki leninist 
"bağlılık" ve "mükemmellik" herhalde başta biraz 
daha güç toplama ve mümkün olacak muhalefeti 
azaltmayı amaçlamış gözükmektedir.. "Trajik 
tarih"i belirleyerek, ve bunu "kavramak istemeyen
Ierin sert gerçeği görmek istemeyenierin yani ış 
yapacakları ve tehlikeli oldukları" görüşünden ne 
anlamak gerektiği noktasına bir sütUn olarak 
gelinmiştir. Gizlenmesi mümkün olmayan bu yan 
açık seçik ortaya çıkmış bulunmaktadır .. Böylece, 
i ı k çıkış ta, "mOkemnie ı li k~~" ve 11 geçim1 ş i n mi ra s ı" 
ile SSCB pratiğine sahiplenme bir süre sonra, 
geçmişin topyekun karşı alınmasına dönOşmüş 
bulunmaktadır •• Sosyalist gelişmenin en önemli 
faktörünün "ideal" oldu!)unu söyleyen Gorbaçov, 
"sosyalist tarihi bilmek yurtsever olmak için 
yeteri i değil" dir demektedir artık .. Enternasyo
nal olmanın zorunluluğunu da vurgulayarak, bunun 
"ulusun canlılığını gösterdiği"ni söylemektedir •• 
Uygulamadaki enternasyonalizm ise, dünya kapita
lizmi ile girişilen 'lişkiler ve buna uygun düşen entegrasyon temelindedir. Bu boyutta ilerlemenin 
ayrıca sosyalist ekonomiden de uzaklaşılarak, 
serbest piyasa ekonomisi ile yola devam etme 
ısrarı; bu kadar "trajik", bu kadar"yanlış" bir 
uygulamanın elbette proletarya Enternasyonalizm! 

gibi temel bir olguyu ortadan kaldıracaktır. Bu, 
özenle altı çizilmesi gereken bir düzeydir. 
Enternasyonalizm, dünya kapitalizmi ile girişilen 
ilişkiler ve başlatılan entegrasyonun temeli 
olmaktadır. Ardından dünya düzleminde tüm emperya
list rasyonallerin kabullenilmesini de doğal 
olarak getirmektedir .• 

Gorbaçov, "sosyalizm anlayışı"nı "yeni" ve sonu belli olmayan bir teorik varsayıma dayandırmakta
d ır. Bunun nerede ve n as ıl duracağ ı i se, b i zce 
artık belli olmuştur. Geçmişi reddeden ve gelece
ği dolaylı olarak başka olacak bir "sosyalizm" 
ise, ne teoride ve ne de pratikte uygulanırlılı!)ı olmayan soyut bir önerme o-larak kalacaktır •. Bu, 
"toplumun demokratik şartlar içinde gelişmesi" 
koşuluna bağlı bir soyutlamadır •• 

Gorbaçov diyor ki, 
"Öyle bir toplum olacak ki, medeniyetin ve doğa
nın değerini kavrayacak ve insan tarihin hedefi 
olacaktır ••• Bizim görüş ve düşüncelerimiz Ekim Devrimi'nin hedefleri içindedir ve şaşmıyor .. 
Bütün otorite sovyetlere, halkiara barış ve UKKTH... Bundan miras aldığımız b•r beyin 
gücümüz var. Geç~işten cesaret aldık •. "· 
Gorbaçov bu denli karışık ve karışık olduğu 

kadar da istikrarsız belirlemelerle, programının nerede duracağını kestiremiyor. Demek ki, Gorba-
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çov, "trajik tarih"ten cesaret almaktadır. "Leni
nist ilkelere sadakatini" de ihmal etmiyor ve 
yeri geldikçe de belirliyor •• Tek suçlu ise, günah 
keçisi durumunda kalan Stalin 1dir •. Ancak, söyl~
diQi şeyler pratikte pek görülmüyor. Neekonomık 
siyaseti ne de devlet düzeni ve yasal uygulama bu 
biçimde olmuyor.. Gorbaçov 1 da "gerçekler" le 
karşılaşıyor ve aynı zamanda da direnmelerle. 
Muhalefet kolay kolay paçayı Gorbaçov•a kaptırmak 
niyetinde gözUkmUyor .. Bu arada, Emperyalizm de 
boş durmuyor .• 

özetle, "bUtUn otorite sovyetlere" belirlemesin
den ne anlaşılabilinir ! Ve UKKTH ile ne kastedil
mektedir? Bunlar birer belirsiz kavramlar olarak 
prati~in sert. duvarına çarparak tuzla buz olmakta
dır. 

b- "Yeniden Yapılanma"nın temel siyaseti. 
Gorbaçov, "insan partimizin politikasının 

merkezinde" durmakt;.ıdır diyor. Peki, "insan 
politikanın merkezinde" nasıl duracaktır ? Bu 
açıklamadan ne anlaşılmaktadır· ? Bu, "sosyal 
adaleti garanti altına alacak çalışma şartlarını 
yaratmak,. olarak belirtilen bir anlayışı ifade 
ediyor. "Sosyal Adiilet"in sosyalist toplum için 
anlamı nedir ? Batı 11demokrasi leri "nde sözU sık 
sık edilen sosyal adalet•in, herhalde sınıfsız-sö-

·mürüsOz bir toplum için kullanılmadığı açık. 
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Bunun salt toplumsal kalkınma için bir koşul 
sayıldığı da biliniyor. Nitekim, bu anlayıştan 
pek farklı olmayan Gorbaçov programı da hedefle
rinde şunları belirlemiş: 

"Politik özgUrlUkler için sosyal adalet şarttır. 
İnsana bunu kazandırmak gerekir. Toplumsal 
gelişme için SKP daha fazla hukuka ağırlık 
verecek. özgürlük ve hakları güvence altına 
almak için, insan hakları ile ilgili olarak 
daha fazla kişisel özgUrlüğe önem verecek .•• " 
Partinin kişisel özgürlUklerden kastı da şudur: 

-Vatandaşlık hakları güvence altına alınacak, 
-Pot-is istediği zaman · evlere giremiyecek, 
mesken-masuniyeti korunacak, 
-Mülkiyet üzerinde saygılı olunacak, 
-Haberleşme özgürlOğU getirilecek, telefonlar 
dinlenmiyecek, mektuplar açılmayacak, 
-vb ••• 

GörOldOğU gibi, Batı "demokrasi leri "nde anayasal 
gUvence altına alınmış bulunan bu ve benzeri 
haklar "Yeniden Yapılanma" ile SSCB 1de gilndeme 
getirilmektedir. Bunlar "gUvence altına alınmak" 
isteniyor.. Temelde, "sosyal adalet" amacıyla 
kişisel hakların genişletilmesi esas alınmakta ve 
böylesi bir yapı öngörUlınektedir.. Bu hakların 
güvence altına alınması sosyalist bir toplum 
düzenine gerek göstermeyecek kadar açık olan ve 
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dünyanın birçok devleti tarafından şu ya da bu 
biçimde anayasal güvencetür altına alınmış haklar
dır. 

Gorbaçov, programını bu haklara bağlı olarak 
açıklıyor: 

Çalışma hakkı üzerinde de güvenceler önermekte
dir. örneğin; emek karşılığı eşit ücret sistemi 
getirilmesi amaçlanıyor.Bu anlayış da, kapitalist 
ekonomik yapıda bulunan devletlerdeki hakların en 
doğal ve örgütlenmiş durumdadır. Bu haklar da 
kişisel hakların güvence altına alınması gibidir, 
onlardan farklı değildir. Bu hakların "güvence 
altına alınmaları" hiç bir zaman toplumsal yapıdan 
sömürOyü kaldırmıyor, tersine daha da katmerleşti
rerek, meşrulaştırıyor •• 

Yine, işsizi iği yok etmek, insanların "meşgul 
edilmeleri" için bir "aygıt" oluşturulması gibi 
önermeler de, kapital i st devletlerin önermeleri
dir, onlar gibidir .. Bu "aygıt" bir görev daha 
yapacaktır, "kalifiye işçi yaratacak"tır •. vb .• 

Vatandaşların siyasal hakları da "gelişttrilip 
korunacak" •. Bundan maksat da "topluma ve devlete 
katılım"dır. Dolayısıyla, basın,miting, legal 
örgüt kurma özgUrlükleri için "yasaların katı 
biçimde uygulanmaları ve asayiş in sağlanması" 
gerekli görülüyor .. 

Ayrıca,· insana dil,din ve bilim konularında 

özgürlükler tanınması önerilmektedir. 
BUtUn bu özgürlüklerin toplumu "trajik tarih"ln

den alıp, nereye ve nasıl götüreceği ise belirlen
miyor •• 

Yukarıda açıklanan kişisel özgürlükler için 
seçi Imiş yolun, elbette sosyalizm olmayacağı 
besbel ı id ir •• Bu başka "yol" ise, daha başından 
açıkça görünüyor. Bütün bu gelişmelerin yanında 
sosyalizm ilk başta terkedilmiyor izlenimi de 
verilmektedir •• Bu ve benzeri hakların gOvence 
altına alınmaları, liberal bir ekonomi ile ve 
mutlaka kapitalist yolu açacaktır. Her ne kadar 
Gorbaçov, bu özgUrlükler için "dOnya teorisi t~r
kedilmeden"yapılacak" diyorsa da:. bunun mümkün ol
mayacağı da bellidir .• Gorbaçov'un "dOnya teorisi~ 
nden kastı da Marksizm'dir .• 

SKP bu "dOnya teorisi"ni uygulamak için diy~lo
gu da sıklaştıracaktır. Ancak, uygulamada parti 
denen şey ortada kalmadığı için,diyalogu sıklaştı
racak yapının ne olduğu belli değil. Partinin 
yerine başka bir aygıt oturmuştur. Buna uygun 
mOesseseler oluşmuş ve bu moesseseler içinde 
parlamento yerini almıştır •. 

Ayrıca, gelişmeler, yoksulluk ve alttaki hesap
lar toplumu -zaten perişan olan toplumu- başka 
yerlere çekip götürmüştür bile .• Bu oluşum karşı
sında ise, "Halk· (abç) kendi kaderini çiziyor" ! 
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denilmektedir. "Bağlı" olunduğu söylenen ML 
ilkeler açıkca kapak altı edildiğinden, bilinçli 
bir teşhir i le toplumsal yapı zaten gündem dışı 
bırakılmaktadır. Bu kendiliğinden gündem dışına 
düşürülen toplumsal yapı ve ML ilkeler, gelişmekte 
olan yeni toplumsal yapının karşısında adeta 
mücadele edilen ilkeler olarak dikilmişlerdir. 

Gorbaçov, . . .... 
"parti öyle bir politika ızleyecek kı, butun 
kiliselerde yasalar (abç) ·çerçevesinde .eylemler 
serbest olacak", 

demektedir. Din özgürlüğü kilise özgürlüğü ile 
-tabi diğer dinler için de- özdeşleşmiş olmakta
dır. Polonyayı ve diğer benzerlerini sarsan 
kilise ile elbette Gorbaçov'un başetmesi dOşOnüle
mezdi. Kilise özgür olunca, Vatikan ve diğerleri
nin dOnya Ozerindeki egemenlikleri (çoğunlukla 
sermaye hareketine dönük) gelip SSCB'ye de otura
caktır. Şimdiden bu gözOkmektedir. C~misi, kilis~~ 
si ve parlamentosu ile, "çoğulcu bır demokrası 
ve "gOvence altına alınmış kişisel haklar" dOnyası 
ile bir "yeni toplumsal yapı" oluşacaktır .. 

Zaten, esas amaç da, dinin perdelediği sermaye 
hareketidir. Vatikan haç çıkararak tersaneleri 
allak bullak ederken, insanlara öbür dünyaları 
için vaadlerde bulunurken, bu dOnyanın zengi~lere 
ve bUyük devletlere bıı'akılması gerektiğini 
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söylüyordu. Dünya sermayesinin gelişmesi için 
emperyalizme yeni yeni pazarların katılması için 
yapılmıştı bütün ayinler .. Nitekim, Gorbaçov da 
"milli sermayenin serbest gelişi~i kural sayıimalı 
dır" demektedir. "Bu yoldaki tercihler(abç) 
serbest bırakılmakta"dır .. 

Dünya 'daki diğer "mill i sermayeler" gibi, bunun 
yaratacağı tahmin edilen "sahte kUltUr" ise 
baraj larımak suretiyle, dünyanın başedemediği Bati 
kül tOrOnden, i nsan! arı n "korunması" sağlanacak ! 
"Tercih" serbest olunca, sermayenin , üstelik 
dOnya dini desteğindeki emperyalist pazara girme
den gelişemiyeceği de belli oldu~una göre,insanlar 
hangi tarzda "korunacak"lar •. Bu gelişme nasıl 
baraj I anacak ! . . BütOn nesnelliğine rağmen, 
"ticari külttirün sosyalizm ilkelerine ters olduğu" 
da belirleniyor.. Ancak, sosyalizm ilkeleri. 
bütOnüyle budandığından, ve ortada görOnmediğin
den güvencenin maddi temeli de ortadan kalkmış 
olmaktadır ... 

Bu ve benzeri öneri leri n do!)al sonucu olarak 
bazı müesseseler için de· programda açıklamalar 
yapılmaktadır. örneğin; bütün liberal ve sosyal
demokrat yapılanmalarda görüldüğü gibi, "mahkeme
lere insan ve siyasi haklar için daha bUyük rol 
verilmesi" düşünOlüyor. Aslında bütün bunlar 
dOşünülmeye gerek olmayacak biçimde Batı "demok
rasileri "nde var ve ııygulanıyor .• Bunun için bazı www.a
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külfetlere de gerek yoktur. Oysa, Gorbaçov büyük 
külfetler yükleyerek bu tUr insan haklarını 
sunmaya çalışıyor. örne§in; "komiteler" kurulaca
Qını ve bunların hem devlet hem de kamuoyuna açık 
olacaklarını, bu "komiteler"le (müfettişler) 
yasaların uygulanmalarının sa~ lanacağı belirtili
yor. Yukarıda bir başka öneride ise,ya~al~~iij· 
uygulanması için asayiş sa~lanacak deniyordu. Ve 
"katı biçimde yasaların uygulanaca~ı"ndan söz edi
ı iyordu •. 

Gorbaçov, zaten partinin. "daha fazla yasalara 
ağırlık verece§ini" belirtiyor. Bunun gerekçesi 
de şudur: 

"gelecek için, basın,iletişim, serbest bilinç 
için, dinsel birikimler için,serbest dolaşım ve 
yerleşme özgOrlü~O" 

olacak. Dış dolaşım da "izinle" mümkOn kılınacak •• 
Ve "dil serbestisi" verilecek .. 

özetle; "parti, sovyet halkının ekonomik, 
siyasal hakları ve sosyal refahı için ısrar 
edecek" denilmektedir. Verine getirilecek görevler 
ise, "batı demokrasi leri "nde zaten doğal olan 
devlet görevleri arasında sayılmaktadır .• 

Gorbaçov, "Yeniden Yapılanma" programının 
temeli olarak insanı seçmektedir demişti!<. Bu 
konuda da bazı görevleri sıralıyor .. örneğin; 

Teknik bazı düzenlemeler. Nüfus sayımına ağırlık. 
verilmesi gibi. Bunun gerekçesi; 

"hem politik hem de devlet düzeyinde insanların 
bir yerden başka bir yere yerleşmelerinde 
denge(abç) sa§lama" 

olarak· belirtilmektedir. Yine, bunun gibi, çevre 
için son yıllarda yo§un olarak yürütülen çalışma
ların somutu dışında bazı teorik düzenlemeler de 
yer almaktadır. örneğin; çevre için daha fazla 
"garantiler"den söz edilmektedir. Bunun gerek~esi 
olarak da; "do§a OrUnlerinden daha rasyonel 
yatarlanma" olarak belirtilmektedir. Uzun vadede 
çevre için "devlet programları" yapılması ve 
çevrenin "korunması" önerilmektedir. 

Bu tedbirlerden olmak üzere, eğitim için yatı
rımların "arttırılması" da planlanırken, eğitim 
için programların "kökten" değiştirtleceği belir
tiliyor .. Bu "kökten" değiştirilecek eğitim ve 
onun yerine getiri lecek yeni eğitim biçimi ise, 
açıklanmıyor. önerinin esas temelinde serbest 
piyasa ekonomisi yattığına göre; ~yeni" eğitimirr' 
de kapitalist sisteme denk düşen burjuva bir 
eğitim olacağı ve bunun sosyal-demokrat rasyonelle 
içinde karma biçirııde· sunulacağı açıktır. Bu 
nedenlerle eski programların "kökten" değiştirtle
ceği öne sürülmektedir. Yani, "eğitimde reform" 
yapılacaktır. Nitekim, "datia iyi" ve "geliştiri-
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Ien" bir eğitimden bahsedilmektedir .. Bu anlayişa 
dayalı olarak da "eğitim tekelinin açılacağı" 
belirtilmiştir. Bu "eğitim tekelinin açılması"~~ 
devletin eğitim üzerindeki etkisinin kaldırılarak, 
liberal bir eğitim uygulamasının onun yerine 
geçirileceğini gösteriyor .. 

Gorbaçov, eğitimdeki değişmeyi şöyle açıklamak-
tadı:r: 

"Eğitimde tekel yalnız devlet için yararlı 
oluyordu" •. 
Bu anlayışa bağlı olarak bazı inisiyatifterin 

"korunacağı" ve araştırmalar için "maddi yardım" 
yapılacağı da belirtilmiş. Bunlar, açıkça görOle
ceği gibi, tümüyle teknik düzenlemeler olarak 
durmaktadır. Esas olan toplumsal yapıyı önerilen 
"yeni" ekonomik yapıya uydurmaktır. Bu teknik 
düzenlemeler bile kendi başlarına soyut olarak 
durmakta, sonunda batı tipi bir kültürün gelişti
rilmesi ve "kökten" değiştirilen eğitimin ise 
"sosyalist" eğitim olacağı gün gibi açıktır. 
Karşı olunan esas eğitim yıllardır şöyle ya da 
böyle "kök" salamadığı bir kUltür ve eğitimin 
sökülüp atılmasıdır. Bu. anlayışın ve uygulamanın 
kendisiyle biri ikte birçok sorunu da .getireceği, 
toplumsal olarak ciddi bunalım ve yabancı I aşmanın 
oluşacağını da burada ekleyelim. 

( ... ) 
86 

Aslında, "Yeniden Yapılanma"nın muhtevasında 
birçok sorun kapsamlı biçimde · durmaktadır. Bu 
sorunlar, şimdilik, yarı gizli biçimdedirler. 
Ortaya çıkacak olan sonuçların bir yerde durması 
halinde ne olacağı şimdiden kesin olarak belli 
değil. Genç insanların şimdiden Koka-Kola•lı 
tişörtler giydikleri ve caddelerde rok dansları 
yapmaya başladıkları gözlemleniyor. 

_oysa, bütün bunlar, "serbest bilgi alış-verişi"
nın sağlanması ve bu nedenle de bilimin "yeniden 
ve iyi kavranması" olarak normal görülüyor ! 
Kavr2nması gereken bilim ve ulaşılmak istenen 
bilgi alış-verişi Batı kültürü ile el-ele verme
nin rehaveti olarak . kendini kolaylıkla ya ~a 
zorla gel ip day~tmıştır .. Bundan kurtuluş da 
oldukça zordur. Işte, bu gelişmeler aşamasında 
toplumsal deprasyonların nasıl çözümleneceği ve 
muhalefet~." .. bu .. ~o~u!arda .~ası I tavır takınacağı 
o!d~kça du~u~du\ucud~r •. Çunkü, Gorbaçov programı 
butun değışıklıklerın "yeni bir hayat için" 
olacağını açıklamaktadır. Bu "yeni hayat" eski 
"trajik tarihi" söküp atacaktır ve "kökten" 
değiştirecek bir "yeni hayat" olacaktır. Elbette 
böyle bir "yeni hayat" dünyada bütün araç v~ 
ger~çler~e kendini dayatmış olan "yeni hayat 11 ın 
seçılmesı zorunluluğu vardır. Bu kaçınılmazdır. 
G?rbaçov, her ne kadar bu "yeni hayat 11 ın "yeni 
b ır muhteva getireceği "n i söy ı üyorsa da, bunun 1 a 
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kaçınılmaz olarak Batı tipi bir hayat ve onun 
zorunlu sonucu bir kültürün geleceği artık gizle
nemiyor. Böylece gelecek olan emperyalist "yeni 
muhtevaya" isim koymuş olmaktadır. Gorbaçov bu 
değişimleri şöyle gerekçelendiriyor: 

"insan kültürünün dinamiğinden yararlanmak için 
çalışılacak ve bilim rııülkiyeti garanti altına 
alınacak .. " 

Böylece, "yeni lıayat"ın muhteva olarak serbest 
piyasa ekonomisine bağlı ve bağımlı Batı tipi bir 
"sosyal-devlet" anlayışı olduğunu da kanıtlamış 
oluyor .. 

Yine, bunlar gibi basit liberal partilerin bile 
ön ı er i ne program hedef i ol ara k koydu k ı arı benzer 
biçimlerde aile, kadın, çocuk vb .. ile ilgili 
sorunların da programatik hedefleri sıralanmakta

dır. Bu konudaki hedefler başlıca şöyle sıralanı
yor. 

"Herkese programla bir ev sağlanacak ve bu 
nedenle inşaat sektörüne ağırlık verilecek .•• " 

Bu evlerin "kaliteli ve kullanışlı olmalarına 
önem verilecek", bu evler devlet ya da kooperatif
ler tarafından yapılacaktır. Halkın kendisinin 
"yapması" için de kredi saglanacak .• 

Bunun gibi, sağlık .için "daha iyi ve fazla" 
yatırım öngörülmektedir. Sağlık "hakkı" sağlana-

caktır. Ancak, bütün bunlar sanayilerin ve yerel 
"sovyetler"derı destek alınarak yapılacaktır. Bu 
yerel "sovyetler" ise, ortada görünmüyor ve ne 
oldukları da belli değildir .. 

c- Partinin toplumsal "talı_aka" ve "gruplar"la 

ilgili siyaseti. 
SKP sınıf temelin\ terkederek, parti anlayışını 

toplumu· grup ve tabakalara bölerek açıklamakta
dır. insan için önerdiği 9üvence ve çal ışmaların 
bu "grup" ve "tabakalar" i(in de olacağını belirt
mektedir. Bu anlayış, sosyalist bir anlayışa 

gerek bırakılmadan ele alınmıştır. 
Parti, bu "grup" ve "tabakalar"ın başına ise 

aileyi oturtmaktadır. Aile için "büyük tedbirler" 
alınacağı açıklanmıştır. nu "büyük tedbirler"in 
ise doğal yaşam koşullarının sağlanmasını aşmadı
ğı hemen beli i olmaktaelır. SSCB'deki çürüme ve 
çözülmenin gözönünde tutulması karşısında, alına
cak "büyük tedbirler"in ancak aileyi yoksul bir 
yapıdan kurtarabiieceği ve biraz "iyileştirme"ye 
dönük olacağı görülebilir. örneğin; "garanti" 
verilen koşullar şunlardır: 

"çalışma ve oturma yeri şartları, kadınların 
çalışma şartlarının düzeltilmesi sağlanacak .. " 

Buna bağlı olarak "normal" çalışma şartları 
geti ri !eceği bel i rti ı iyor. Peki, bu "normal" 
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çalışma şartları nedir ? Bunlar, hamile kadınla-
rın "izin hakkı", annelerio "çok çocuk yapmaları
na maddi destek" verilmesi •. (kocaları olmayan 
kadınlarda bu haklara sahip olacaklar. Şirketler
den ekstra paralar alacaklar ve sa~ I ık bakımları 
yapılacak d 

Bu ve benzeri haklar "normal" haklar olarak 
sıralanıyor. Oysa, bu hakların tümü Batı toplumla
rında anayasal güvenceler altına alınmış, pek de 
normal olmayan haklardır. 

Ayrıca, üretimin daha fazla artması (tüketim 
malları açısından) sağlanarak, kadınlar ıçın 
"kal i tel i eşyaların yapımı" ve kadınların "ağır, 
şartlardan kurtulmaları" da saOlanacak. 

Burada önemli olan, üretimin arttırılması 
sorunudur. Hem de serbest biçimde arttırılması 
sorunu. Bu, serbest piyasa ekonomisinin gelişti
rilmesinin doğal sonucudur. Bu düşünülmektedir. 
Yani, serbest piyasa ekonomisine dayalı üretimin 
arttırılması. "Kaliteli mal" da böyle bir ekono
mik yapının doğası içindedir. Serbest piyasa 
ekonomi s i yüksek düzeyde bir rekabet i n yaratılma
s ı nı gerektirdiği nden, as lı nda öneri le n kadı~ I ar 
için özel bir statü değildir. Genel olarak kal~te: 
li mal üretimi ağırlık kazanacaktır. Başka turlu 
malların piyasada ,özel I i kle yabancı piyasada 
rekabet güçleri olmayacaktır. Ama, kadınların 
özendirilmesi ve lüks malların satışının arttırıl-
88 

ma amacı da, kapitalist pazarın SSCB'ye girmesine 
yöneliktir. Esas amaç da bu sayılmalıdır. Kadın
lar özendikleri malları alırken alış güçleri 
sınırlı olduğundan düzen sınırları içinde kalacak
lardır. Bunu para ve piyasa tayin edecektir, 
özellikle de kapitalist p.ızarın tayin edici rolü 
en önemli etken olarak kendini dayatacaktır. 
Sovyet mallarının dünya pazarı karşısında rekabe
ti öyle kolay olmayacaktır. Kadınlar için öneri
len "güvence" bir dönem sonra oluşacak pazara 
bağımlı hale gelen bir soyutlama olarak kalacak
tır. Böylece güvence olmaktan çıkacaktır. Ekonomi 
kapitalizmin ya~alarına göre işleyeceaine göre, 
"kadınların ağır şartlarıJan kurtulmaları" da 
kolay olmayacaktır. Gorbaçov bunun için "politik 
reformlar" düşünüyor.. /\ma, bu reformları da 
belirlemiyor. 

üretim kapasi tesinin sınırlı oluşu ve dünyaya 
yeni açılan bir ekonominin kendi karşısındaki 
kaliteli mallarla rekabet etme zorunluluğu vb .. 
nedenlerle, "üretimin arttırılması" ve bunun 
sonucu "kadınlara kal i tel i mallar" sunulması 
dünya kapitalizminin genel çerçevesindeki işleyiş
ten ayrı olmayacaktır. Onlar kadınlara daha 
"kaliteli" mallar sunablleceklerdir, Sovyet 
pazarını zorlayacaklardır. Onların karşısında 
rekabet edemeyen Sovyet malları üretimi sınırlan
dırmak zorunda kalacaktır .. Kadınlar daha lüks 
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malları almayı tercih -ki tercihler serbesttir
ederek, içeride üretilen malları reddedebilecek
lerdir. Daha açık bir ifade ile kesinlikle redde
decekler .. Feodal ve geri kalmış düzeylerden 
gelen kadınların haklarının genişletilmesi, olsa 
olsa siyasi bakımdan güvence altına alınması 
gerekli haklar olabilir ve bu da bir reform 
sayılabilir. Nitekim, program kadınların "daha 
fazla" yönetime katılmalarının sağlanacağından 
söz etmektedir vb .. 

Yine, bütün dünyada doöal hale gelen çocuk 
yuvaları ile ilgili "daha fazla koruma" ve "daha 
fazla üretim" önerileri vardır. Programın birçok 
yerinde gözlemlenen "daha fazla"ların da ne 
anlama geldiği açık değil .. 

Parti, "grup" olarak yüksek öğrenimi de sayı
yor. /\yrıca, yüksek öğrenim ile akademilerin 
"bağımsız" olacaklarını belirtiyor. Bu "bağımsız..: 
1 ı ğın" kime karşı ve nası 1 Olacağı ise be ll i 
değil. Oysa,dünya'dakibu tür kurumların "bağımsız
lık" sorunları konusunda oldukça ileri atılmış 
adımlar var. Bu kurumların güvenceler altına 
alınması büyük oranda sağlanmış durumdadır. Ama, 
bu "bağımsızlık" ekonomik düzen sınırları içinde 
ve onun çıkarlarına denk düştüğü oranda kullanıl
maktadır. Sovyetlerde de bu kurumların "bağmısız-
1 ı ğı" ekonomik düzenin koşullarına bağlı olacak-

tır. SKP, bu konuda "her yanıyla bağımsız olacak" 
belirlemesini yapıyor. Bu~un ne anlama geldiği de 
aç ı k değ i ı.. 

Diğer bir "grup" ta sakatlardır. Bunlara da 
"güvence" sağlanacağı belirti Imiş. Bunlar gibi 
savaş malülleri, emekliler vb •• de "grup11 olarak 
ele alınmaktadır. Bu 11 grup 11 lar için de dünyanın 
birçok yerinde atılmış önemli adımlar var ve buna 
bağlı "güvenceler11 de sağlanmıştır. "Sosyalist 11 

uygu ı arnaya gerek göstermeyen uygu ı amalar i le 
sakatlara ,malüllere ve emeklllere gerekli güven
celer verilmiştir. Bunları ayrı 11 grup" olarak 
belirlemekte gerekmiyor. Her biri kendi sınıfsal 
konumu içindedir. Oysa, SKP bunlar için "özel 
programlar" yapılacağını söylüyor .. 

En ilginç olan "grup" asker ve subaylardır. 
Bunlar, "seçkin ve özel grup"turlar. Bunların 
aileleri de bu "özel"lik içinde ele alınmıştır. 
"Asker ve subayların ailelerinin bakımı yapılacak 
ve tüketim malları arttırıliıcaktır" deniyor. 70 
küsur yıllık ayrıcalıklı bu "grup" yine "seçkin" 
bir "grup" olarak yerini almış olmaktadır. Hem de 
en "el it" tabaka olarak. Böylece, "özel bir kast" 
oldukları ortaya çıkıyor. her dönem yönetim için 
"tehlike" olan bu kesimden "Yeniden Yapılanma" 
için korkulduğu için, böylesi "özel" haklar 
getirilmeye çalışılmaktadır .. 

( ... ) 
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Gorbaçov programın ı n hemen hemen tümü, sağ 1 an
mak istenen güvenceler, ekonomik temel ve gelişme
lerden oldukça uzak, salt ajitasyon düzeyinde ele 
alınmıştır. Ekonomik gelişmeler ve zorunlu yasa
lar, bu tür "güvencelerin" büyük bölümünü ortadan 
kaldıracaktır. "Komünist" düzeni ağır suçlamalar
la ortaya koyup, değiştirme eyleminde ("kökten") 
"vatandaşların hak ve özgUrlükleri "nin kendi 
ödevler i nden ( KornOn i st) ayırtedi lerniyeceğ i de 
söylenmektedir. "Komürıistlerin buna inandıkları" 
belirtilmektedir. Bunun için bütün u~~ (abç) 
karlara (kazançlara) karşı oldukları gerekçe 
sayı lmaktadır.. Her konuda "açıklık"tan yana 
olunduğu ve parti liderlerinin "otoriteyi istis
mar etmemeleri" da biı· çelişki olarak konulmakta
dır .. Hem otorite, hem de vatandaş hakları böyle
ce birbiriyle karşı karşıya gelmiş olmaktadır. 
Hatta "otor i te" yi sarsanların ağır biçimde 
cezalandırılacakları ve daha ileri gidilerek 
"imha" edi lecekleri tehdidi i le korkutu ldukları 
da belirlenmiştir .. 

d- Plan ve ekonomi. 
Parti, ekonomik ve siyasal bir takım "tedbir

ler" in uygulanabilmesi için yardırnda bulunacağını 
vaadediyor. Bu "tcdbirler"in ayrıca bakanlar 
kurulu kararı ile "hdlk meclisleri"nde incelendik
ten sonra, "tüketim pazarının i~tikrara (abç) 
ulaşması ve arayı kapatabilmesi içTn'1 uygufanacak. 
90 

Bu uygulamalarda, partinin, plana çok önem 
verdiği vurgulanıyor. Bu öyle bir anlayış ile 
sunuluyor ki, sanki Komünist düzende plan yokmuş 
gibi bir anlam verilrnek isteniyor. Oysa, SSCB'de 
planlı ekonomi daha başından beri uygulanmıştır. 
Bu anlayış, aslında "gizli" olarak başka bir 
p 1 an ı n geti ri I me s i amac ı na dönüktür. Neden, böy I e 
bir plan komünist düzende önemli olmasın ve 
uygulanarak başarı kazanmasın ? "Ekonominin 
başarılı olması. için şart koşulan plan"ın başka 
plan olduğu açık. 

Program, "yeni" planı şu gerekçe ile öneriyor: 
"Bir yanda büyük miktarda para var, öte yanda 
tüketim mallarının kullanımı. Bu ikisi arasında
ki farkın kapatıla~ilmesi için plan gerekiyor •. " 
( ... ) 
Sovyetlerde şu anda en büyük sorun gıda sorunu 

olduğu için, ekonomik olarak bu sorunun çözümüne 
uğraşılmaktadır. Düşük ücretli insanların sorunla
rına ağırlık verilmesi, onların ekonomik durumla
rının düzeltilmesi öncelik taşımaktadır. Bu 
nedenle, en başta köylülük açısından sorun ele 
a ı ı nmaktadır. Diyebilir iz ki, Plan ve ekonomi n i n 
temelini, köylülük oluşturmaktadır. önemli bir 
kaynak olarak görülen köylük alanlarda süt, 
baklagiller, hayvan (büyük ve küçük baş) üretimi
nin arttırılması önem arzetmektedir. Sorun daha 
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çok ziraat ekonomisine indirgenmiş durumdadır. 
Bunun için gıda maddeleri üretiminin arttırılması 
düşünülmektedir. Bu nedenle; 

"devlet kooperatifleri, köy üretim merkezleri, 
eşit, yönetim ve anlaşma i lkelerine dayalı 
olarak" 

sorunun çozumu tingörü lmekted ir. Aynı zamanda 
kiralama,, kull,,nım vb ... gibi üretimin (bu 'köylü
lüktür) gel i şmesi için "daha fazla teknik üzerin
de köylülüğün desteklenmesine baği ı" tutulmakta
dır. örneğin; bu yöndeki bazı tedbirler şöyle 
sı ral anıyor: 

"üretimi araştırmak, kalite ve depolama olanak
l arı n ı n artt ı rı lma s ı, ma ll arı n sat ı lmadan önce 
çürük olanlarının atılMası vb •.. " 

Bu yapı program bakımından Ppn önemli alan" ve 
çalışma dalı olarak saptanmaştır. Çünkü, "toplum
sal dengenin sağlanması Perestoriyka'nın en 
önemli görevlerinden" biri sayılmaktadır. Bu kır 
ile şehir arasındaki "denge" olarak ele al ı nmakta
dır aynı zamanda .. 

Bu programa bağlı olara:< köylerde yol ve ev 
olanaklarının arttırılıp, geliltirilmesi de 
sağlanmak isteniyor .. 

Gorbaçov, "uğraşıyoruz" diyor. Tüketim malları
nın arttırılması için "her yardım"ın yapılacağını 
söylüyor. Ziraat ekonomisinin gelişmesi için bir 

takım çözümler de önerilmektedir. Köylülerin bazı 
yatırımlar yapmaları için "sandıklar, kuruluşlar 
aracılığıyla" yüksek faizle destek verileceği 
programlanmış. Böylece, faiz müessesesinin ekonomi 
içine önemli bir unsur olarak girmesi de sağlanmış 
olmaktadır. Buna bağlı olarak sigorta şirketleri
nin kurulmasına da -bizzat parti- yardım edilecek
tir. Daha önemlisi, "kolay şartlarda" hisse 
senetleri dağıtılmasının kabul edildiğidir. 
Yüksek faizle kredi, kolay şartlarda hisse senedi. 
Ve bütün bunların karşılığı da "ürün"le ödenecek
tir. Hisse senetleri "ürün karşılığı" alınabile
cektir. 

Parti ekonomik ve sosyal sorunların "çözümü"nün 
bu "reformlar"a bağlı olduğuna inanmaktadır. 
Resmen "sosyalizm"den çıkarak, kapitalist reform
lar yoluyla serbest piyasa E-konomisine girilmekte
diı· .. Gorbaçov, bu reformların "merkezi bölüşüm 
sistemi "ni değiştireceğini söylemektedir. Çünkü, 
eski sistem tekel sistemiydi. Böylece tekel 
sistemi yıkılmak zorunda kalacaktır. Gorbaçov bu 
"tekel"i şöyle eleştirmektedir: 

"tüketici leri n ihtiyaçlarını ihmal ediyorlardı 
ve ürünleri döküyorlardı ... " 

Böylece, uygulanacak "yeni" ekonomik sistemin 
ipuçları açık olarak ortaya çıkmış olmaktadır .. 

Gorbaçov devam ediyor: 
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"ilk başta kolay gorunen bıı iktisadi reforml~r 
şimdi zor olmaya başlıyor" 

diyor. Fakat, 
"karari ıyız, geri dönmeyeccğiz. Eski ekonomik 
ilişkilere dönmeyeceğiz .. " 
( ... ) 
Gorbaçov, "planlı bir ekonomi ve çok yönlü 

mülkiyet yoluyla aralarında bağımsız üreticiler 
de olacak ve rekabet (abç) oluşacak" demektedir. 
Geniş yatırımıar--yapılan sistemde kişisel ve 
koliekti f çıkarlar için "daha fazla" i lgi duyula-
.cağını da ekliyor .. Eski ekonomik yapı "durgunluk" 
yaratmıştır ve "bizi diğer gelişmiş ülkelerden 
geri bırakmıştır" demektedir.. Böylece, aynı 
zamanda, "gelişmiş ülkeler" olarak Batı kapitaliz
mini resmen kabulleniyor, onları. gelişmiş ülkeler 
olarak da sunuyor. Dolayısıyla örnek alınması 
gerekli yeri de belirliyor .• Bu belirleme kapita
list rasyonallerin içinde bir reform düşünüldUğUnU 
de ortaya koyuyor. Onlara benzer ya da aynı 
düzeyde bir serbest piyasa ekonomisi ve kapitalist 
pazar ile kişisel mülkiyetın ağırlıkta olduğu; 
rekabete dayanan bir yapının oluşturulacağı 
ortaya çıkmış olmaktadır. Bu, "Yeniden yapılan
ma"nın ekonomik anlayışıdır. Çünkü, "mülkiyet 
ilişkileri değişmeden yeniden yapılanmanın olanak
ları yoktur" ve "eski ekon.)mik ilişki leri n ancak. 
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bu yolla değiŞtirileceğini" de biliyor .. Ayrıca, 
partinin "çeşitlilikten" yanJ olduğu sık sık 
vurgulanıyor. "Sağlıklı ve eşit düzeyde rekabetin" 
~ko~om_~nin . temel i olduğu açıklanıyor. Siyasal 
ozgurluklerın temelinin de bu bahsedilen rekabette 
durduğu ekleniyor.işçilerin kendilerinin nasıl 
çalıştığını ve ne iş yapacaklarını kendilerinin 
seçmesi gerekir deniyor. Işçilere kendi çıkarları 
üzerinde "Hak" tanınması ve bunların "güvenceye" 
alınması şartını ileri sürerek, çünkü onlar 
"tüketicidir"ler demektedir .• 

e- "önemli Görevler" nelerdir ? 

Yukarıdaki pe~spektife bağlı olarak Gorbaçov, 
mülkiyet ve rekabet düzenini kurmak istediği 
ekonomik yapın~n başına· oturtmaktadır. Bunun 
ardından da, "önemli görevin devlet mülkiyetinin 
demokratik olarak ij)iler (abç) tarafından kon
trol (abç) edilmesi" ır demektedir. Bu ne anlama 
geliyor ? "onlarda tüketici" -işçiler--olduklarına 
göre, mülkiyeti nasıl "kontrol" edecekler ?. 
Temel olan köy ekonomisi ve buna bağlı olarak kır 
ile şehir arasındaki "denge"nin sağlanması olduğu
na göre; bu "tüketici grup" öbürleri üzerinde bir 
yönetim oluşturmayacak mı ? Bunu, "eski tekel i" 
yıkarak şöyle uygulamak istemektedir: 

"Devlet mülkiyeti işçiler tarafından kiralanarak 
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yürütülecek"tir. (Bu hem "sosyalist mirasa 
bağlı" ve hem de "gelişmiş ülkelerdeki uygulama" 
arası. melez bir şekilde olacaktır.) Kiralama 
nedenıyle bakım ve onarım da işçiler tarafından 
yapılacak. Kentrat ve hisse senetleri ise, 
sadece "daha çağdaş" olacaktır ! Bu "daha 
ç~ğdaş"~ık neye göre oluşacak o da belli değil
dır .. Olçüsü, "gelişmiş Batı ülkelerindeki 
uygulama" esas alınarak yapılacaktır. Eski 
"~eke!" yıkıldığına göre, "gelişmiş Batı"ya 
gore çağdaş" hisse senetleri ve kentrat düzeni 
oluşacak .. Bu ve benzeri önermelerin tümü soyut 
kalma~tadır. Aslında "sosyalist" olmanın bir 
yanı ıle hatırını koymamak için yapılan geçici 
onermeler olarak durmaktadır. Pratikte anlamı 
ise, tıpa ttp kapitalist ekonominin gereklerine 
uygun yürütülmek zorundadır; eğer bu biçimde 
y~rütü lmezse, fiyasko i le sonuçlanacağı bes be 1-
lıdir. Zaten, mülkiyet vardır ve bunu ellerinde 
bulunduranlar tarafından korunup kullanıl~cak
tır .• Nitekim, soyutlama hemen kendini belli 
etmektedir: " .. bütün bu biçimler üretimin 
boyutunun -tüketimin değil- dikkate alınması 
ile gerçekleşecek" denilmektedir. Bu üretimin 
?o~utu ise, sosyalist olmaktan çıkıldığı andan 
ıtıbaren pazar ve ekonomik kurallar gereği 
rekabet ve mülkiyet ilişkileri içinde kapitalist 
ekonominin içine kendiliğinden girmiş olacaktır. 
işçi leri n "çağdaş" olarak üretimi aartırmaları 

ve bunu da mülkiyeti kiralayarak üzerinde 
"çağdaş kontrat ve hisse senetleri ile" kullan
maları sorunu açıklayabilmektedir.. Ayrıca, 
bölgelerin "karakteristlikleri ve gelişme 
düzeyleri ve bütünleşmeleri" de dikkate alınacak 
dendiğine göre, bu da bölgeler arasında ekonomi
nin kontrolü bakımından kesin bir ayrıcalık 
getirecektir. Bu, şimdiden gözlemlenmektedir .• 
Parti, bu ekonomik önerme yanında bir de 

kooperatifierin geliştirilmesine "taraftar"dır. 
Bu nedenle de, kooperatifler "geliştirilecek"
tir .. Bu açıdan, "kollektif kooperatifler"in 
gelişme s i sağlanacak den i ı iyor. Bu "kollektif" 
kooperatifierin nasıl oluşacağı belli değil. 
Rekabet ve mülkiyet kişisel olarak tanındığı 
zaman, bu yapıların kontrolü ve çalışması 
kollektif bir düzeyde mümkün müdür ? Mümkün 
olmayacağı bellidir. Ayrıca, "çok yönlü kollek
t!f. . işçi mülkiyetine ve hisse katılımıyla 
mulkıyete taraftar oldukları" da belirleniyor. 
Çünkü, parti, özel mülkiyet ve üretim araçları
nın özel mülkiyeti 1nin bugünkü "kalkınma" ve 
11 ekonomik program" ile çelişki ı i olmadığını 
vurgulamakta ve buna "inanmakta"dır .. Bu "mülki
yet" anlayışı içine ise,,her türlü mülkiyetin 
kullanımı (örneğin; özel,sosyalist,devlet vb .•• ) 
girebilmektedir .. Bu konuda partinin bir de te
mennisi var. Bu temenni şudur: 
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"işçi tiretim araçlarından tecrit olmamalı ve 
·yabancılaşmamalıdır .. " 

Bu tecrit olmama" ve yabancılaşmanın önerilen 
kozmopolit ekonom'ik anlayış. içinde olmama~ı 
mümkün müdtir? Elbetteki, "eski" ile bu "yenı" 

arasındaki işçiler_ktiçtik üretici de olmak ~oşuluy
la "hisse senetleri ve anlaşmalar yoluyl~ sınıf
sal niteliklerini kaybedecekler; bunların yozlaş
mamaları ve yabancılaşmamaları mümkün olmayaca~
tır.. Ayrıca, tiretim araçlarından da tecrıt 

olacaklardır .• 

Gorbaçov, ay n ı zamanda" insanın insanı sömtirmes i 
de yaratılmamalı"dır diyor. Bu temenni de boşuna
dır. Çünkü, kısa sürede işçilerin yabancı~aşm~sı, 
mülkiyet ilişkileri ve dış pazarın e~k:lerıyle 
kapitalist ekonominin kuralları kendını kabul 
ettirecek ve ekonomik olarak uretim araçlarını 
en üst düzeyde tekelleştirecektir. Dolayısıyla, 
tiretim araçlarının kullanımı be ll i ellerde top~ 
lanmış olacaktır. Bu ise, sömürünün katmerli 
olarak yaratılm?sını sağlayacak ve işçi,~er ~1~ 
diğer emekçilerı esas anlamda bu durum tecrıt. 
edecektir. Çünkü, "modern üretimin geli~mesı 
için merkezi planlama"nın şart oldugunu bızzat 

Gorbaçov söylüyor. Bu "modern üretim" herhalde 
rekabete dayanan ve uluslararası pazara a~ı~m~ş 
bir ekonomidir. Ve Serbest piyasa ekonomısının 
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kendisidir. Bu, kapitalist ekonomidir. Gorbaçov'un 
dediği gibi "gelişmiş Batı ülkeleri "nin ekonomi· 
leridir .. Elbette bu ekonomi kendi kuralları 
içinde işleyecektir, bundan hiç kuşku yok. Yine 
hiç kuşku yok ki, pazarlama, rekabet, reklam 
vb .. de tiretim araçlarının belli ellerde tekel
leşmesini kötü biçimde yaratacaktır, zorunlu 
hale getirecektir .. 

Ama, Gorbaçov "merkez i plan lama "nın sosyal i st 
bir ilke olduğunu ve birçok ülkede kabul edildi
ğini belirliyor. Evet, "merkezi planlama" kabul 
edilmiştir, ama sosyalist bir ilke olarak değil, 
kapitalist ekonominin merkezi planlaması olarak 
kabul edilmiştir. Bu tehlikeyi sezmiş olacak ki, 
Gorbaçov, "merkezi planlama"nın kapitalist anlam• 
dakabul edili~ini "çok kritik ve öneme haiz" bul
maktadır. Çünkü, yöntem ve yönetim itibariyle 
"tam derecesinin tesbit edilnaesinin çok zor 
olduğunu" eklemektedir .. Ayrıca, ekonomik bazı 
faktörler le merkezi planlamanın "dengelenmesi" 
gerekir diyor.. Burada sözü ·edilen ekonomik 
faktörler ise, fiatlar, krediler, faizler, ödeme
ler, vergiler vb .. 'dir. Demek ki, bu ekonomik 
faktörlerle tiretim süreci ve bölüşüm dengelene
cektir ! 

.özetle, merkezi planlama eski "kökten" değişecek 
olan düzende de vardı, şimdi önerilen merkezi 
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planlama ise tamamen başka ve kapitalist .ekonomi
nin merkezi planlaması olacaktır .. 

( ... ) 
Program yeni merkezi planlamayı "stratejik. 

yörelerden saptayacak" tır. Bu "stratejik yöreler" 
dışındaki bölgeler ise, beliiki merkezi planla
manın dışında kalacaktır. Zaten, bu planlama 
dışında ·kalması mümkün bölgelerin büyük böl!lmü, 
"halkın kendi kaderini tayin etmesi" i le başka 
siyasi sınırlar içine çekildiler.. Bu bölgeler 
merkezi plan' ın çevresinde kalan sömürü bölgeleri 
haline dönüşeceklerdir. Bu statünün içindedirler. 

f- F.knrıorııirıirı ıli00r can alır.ı y;ırıl;ırı Vf' "YPrıiden 

Y.ıpıl .• ıııııı.ı" .· 

"Yeniden Yapı !anma" programı, özel ı i kle vergi
lendirme siyasetinin "lazım" ::ılduğuna işaret 
ediyor. Vergilendirmeden amaç ise, "krediler ve 
istikrarlı para dolaşımının· garantiye alınması"
dır. Vergilendirme bunun için "lazım"dır .. Aynı. 
zamanda, "insanların garantiye alınması" için de 
"lazım"dır .. Merkezi tedbirlerin başında bunun 
yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Elbette, 
para ve piyasa ekonomisinin rekabet koşulu ile 
dışa açılması sonucu elde edileceği düşünülen 
yüksek gelir transferi "vergilendirilecek"tir .. 

Kapitalist dünyanın hemen hemen tümünde bu tür 
"vergilendirme" en uç noktalarda yapll~aktadır ve 
bu "vergiler" Ureticiler ile tüketicllerin sırtına 
dalaylı yollardan yine yükletilmektedir. örneğin, 
üretilen malların maliyetine eklenmekte ve sermaye 
"vergi" olarak verdiğini yine geri alabilmektedir. 
Böyle bir "vergilendirme" ile pazarın kontrolü ve 
paranın istikrara kavuşturulması oldukça zordur, 
çünkü, "yeniden yapılanma"nın öne sürdüğü ekonomik 
uygulama, NSlında kapitalist serbest piyasa 
ekonom i s i rı i rı ıwrck ı cr i rı i yı)r i ı H) ~ıe ı. irmek torıımlil
dır. KapiLalist ekonominin zorunlu sonuçları 
olarak tekelci sermayenin kuralları içinde uygula
ma yapılması kendini dayatacaktır. Bu kurallar 
dışında hangi yolla olursa olsun iç pazarda 
paranın istikrarı korunamaz, korunsa bile bunun 
bir önemi yoktur. Çünkü, sanayi malları tekeli 
karşısında rekabet edemeyen bir ekonominin, kendi 
parasını diğer paralar karşısında istikrarda 
tutabilmesi çok zor yaratılabilecektir. Bu açıdan 
"insanların garantiye alınmaları" -hangi insanlar 
olduğu da soyuttur-da kolay olmayacaktır .. 

Parti önerdiği ekonomik programda, "tüm ülkede 
tek pazar olmasını"· istemektedir. Buna rağmen, 
"Yeniden Yapılanma", "insanların garantiye alınma
sını" da ihmal etmemektedir. Ama, sonunda hizaya 
gelerek, kapitalizmin işleyişine bağlı olunduğunu 
net olarak ortaya koyuyor: 
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" ... dengeli işieyecek pazar, arz ve talep 
üzerinde çalışacak bir aygıt (abç) yaratacak .. " 

tır. işte, bu aygıdt kapitalist pazar'dır .. Sorunun 
can alıcı yanı a burada yatmaktadır .. Banka, 
sermaye ilişkileri, fiat mekanizması, rekabet, 
pazarlama vb .. ile te k pazar olarak dünya 
tekeline girmeye aday ve belli ölçülerde hazır 
bir ekonomi önerilmektedir .. Bu anlayış gayet 
açıktır. 

Gorbaçov diyorki, 
" .. bu şek i lde Sovyet ekonomisi dünya ekonomik 
ilişkilerine katılacak ve Ruble'nin (abç) 
d e ğ i ş i m ve d o 1 a ş ı m ı sağlanacak .. " 
Evet, sorun bu kadar açıktır. Dolayısıyla Ruble 

değişim ve dolaşıma girdiği andan itibaren, dünya 
para kurları karşısında onların kurallarına bağlı 
olarak kalacaktır, içerideki "tek pazar"ı zorunlu 
olarak dünya kapitalist pazarına bağlı ve bağımlı 
hale getirecektir. Nitekim, Gorbaçov programının 
bir yerinde buna işaret ediyor ve net biçimde 
sorunu ortaya koyuyor: 

"Bütünleşmiş bir ekonomik pazarın oluşmasına 
tüketim ürünlerini tutabi lecek pazarlar lazım. 
Sermaye yaratacak ürünler, yatırım ve döviz 
araştırma, gelişme ve kalkınma ve çabuk reform 
(süratli diyor) hem para hem de kredi sistemi 
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lazım. Verilen sermayenin değişimi gerekiyor ... " 
Devam ediyor; 
"Yeniden Yapılanma" diyor -ki, bu değişmez bir 
koşuldur- "fiatı ar üzerinde gerekir". 
Bundan kasıt şudur: fiatlar bir yere getirile-

cek ve böylece "pazar ekonomiyi ayarlıyacak"tır .. 
Bu nasıl olacak, 
"Suni fiat ve suni değişim oranı (yüzdesi), 
başarısız krediler ve meydana getireceği sonuç
.ları böylece yanlış bilgiler oluşturacak Ekonomi 
üzerinde karışıklık yaratarak ve kriz de yarata
bilecektir. Böylece ekonomik yönetimin rolü 
bozulacaktır .. " 
Gorbaçov'un asıl hedefi, Dünya'da Sovyet ürünle

rinin rekabet gücünün artırılmasıdır. Bu nedenle, 
içeride sağlam bir ekonomik yapıya ihtiyaç 
duyulmaktadır. Böylesi bir ekonomik yapıya yasla
nı lmaksızın Sovyet ürünlerinin dünya pazarındaki 
r~kabet gücü nasıl korunup kollanabileceği önemli 
bır sorun olarak durmaktadır. Dünya konjonktürünün 
ve bilimsel-teknik gelişme ile ilerlemenin, 
bunlarla biri ik te kap i ta! i st ekonominin tekel in
deki teknolojik yapının SovyeL. ekonomisini her 
bakımdan engelteyeceği besbellidir. Gorbaçov da 
bunu çok iyi bilmektedir. Yakın zamanda uluslar
arası pazarda yerini alan Sovyet ekonomisini bu 
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engelin ters-yüz edeceği, dünya ekonomik işbölümü 
içinde Sovyetlerin rolünün azalacağı telaşı 
açıkça görülmektedir. Sovyet ekonomisin dış 
. Pazara bu yapısı ile açılması ve yabancı şirketle
rin rekabeti karşısında pek büyük bir şansı 
gözükmüyor. Bu nedenle, yabancı şirketlerin 
Sovyetlerin dış pazara açılması ile birlikte 
hızlı biçimde Sovyetlere girmeleri ve Sovyet 
ekonomisinde büyük bir kriz yaratacaklarından 
korkulmaktadır. 

Gorbaçov, yabancı şirketlerin üretimleri ile 
yeri i üretici leri n (yerli şirketler demekten 
kaçınıyar !) arasında "fiatların sınırlandırılma
sı"nı öngörmektedir. Böylece, bir ekonomik "denge" 
yaratmak amaç ı anıyor. Oysa, yabancı ş irketler 
böylesi bir alana en başta sömürü paylarının 
yüksek olması amacı ile girecekler, bütün araç ve 
gereçleri ile teknolojilerini de getireceklerdir. 
O zaman, kolay kolay karsız bir yatırım yapmaktan 
kaçınacaklardır. Sömürü payının kapitalist kural
lara bağlı her qün çoğalması ve Ostel ik Sovyetle
r·irı yııl.ırınıcı y.ılı.ıııı:ı ·~ir·kc•t.Ic~n~ lıc.~r· l.iir·lü c,d;ici 
kolaylıkları saÇılaması da koşul olarak istenecek
tir. Gorbaçov, soyut planda "fiatların sınırlan
dırılması" ile bu gelişmenin önüne geçeceğini 
düşünüyor, ama büyük oranda yan ı lıyordur. Çünkü, 
bu sınırlandırma sökmeyecektir, en önemlisi de 
yapılamıyacaktır. Ayrıca, yabancı şirketlerin 

rekabetlerinin önlenmesi de çok zordur ve Sovyet
lerin bu rekabet karşısında direnmesi mümkün 
olmadığı için onun aleyhine işleyen bir durum 
meydana gelecektir .. 

Çünkü, Sovyetler kendi ürünlerinin dış pazar 
ürünleri karşısında "rekabet gücünün artırılma
sı"nı planlıyor, ama bir yandan da rekabetin 
getireceği zararları önlemeye çalışıyor olduğu 
için, bir çelişki içindedir. Bu anlayış, rekabetin 

.gerçek boyutlara yansıması ile, Sovyet ekonomisini 
boğacak ve zorunlu başka tedbirlerin alınmasını 
da gündeme getirecektir .. Bu da Sovyet ekonomisi
nin dünya pazarına kolay kolay açılamıyacağı ve 
yol unun tıkalı o ı duğunu gösteriyor.. Rekabet 
olayı, kaba olarak saptanmış idari yasalarla 
önlenemez bir olgudur. Bu niteliöinden ötürü, 
kısa sürede kapiLalist ekonominin kurallarının 
işlemesini saÇ)IııyacakLır .. 

Rekabetin kendi kurallarını işletmesi ile 
birlikte,serbest piyasa ekonomisi de yürüyecektir. 
Buna bağlı "serbest üretim" de oluşacaktır. Bu 
zorunluluklar, başta ticaretin gelişmesini sağla
yacak; kredi,tüketim vb .. ile ekonomide bir 
anarşi kendiliğinden oluşacaktır. Tek yol, "fiat
ların sınırıandı rı lması" i le bulunaınıyacaktır .. 
Gorbaçov, programında hem "tedbir" düşünüyor, hem 
de uluslararası pazarda yerini almayı. Ou anlayış, 
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Sovyet şirketlerinin "bağımsızlıkları "nın gel iş
tirilmesini·de koşul olarak koyuyor. Döviz konusu 
da bunun gibi ele alınmaktadır. Ayrıca, hammadde 
tekeli de , ihracatta kaldırıldığından, yabancı 

şirketler önünde, -teknolojik üstünlük te göz 
önünde bulundurulursa- direnilmesi mümkün olmaya
caktır .. 

özetle; parti tüm ekonomik tedbir ve programla
rını tüketicinin yararına "aldığını" söylüyor. Ve 
sermaye yarar sağlamadığı zaman "yatırımı" ö~len~

cek diye de ekliyor. Bütün bunlar emekçılerın 

yararına alınmış kararlar gibi gösteri 1 ~yor. 
Ancak, Sovyet ekonomisi bakımından tüm tedbırler 

gelişecek Sovyet şirketleri yararına olacaktır. 

SBKP'nin "emekçilerin çıkarları yanında yer 
alarak, kolay karapara ve tekelciliğe, karabor~aya 

duvar öreceği" belirtilmesine rağmen; dunya 
pazarının ekonomik kuralları bakımından tamamen 
cilalanmış sözlerden öte anlam ifade etmiyor. 

Kanımızca, Sovyetler kendinden şimdilik ayrılmış 

görünen ve Kendi Kaderlerini Tayin eden "ulus,lar"
ın kendisi için birer pazar olan ülkeler durumuna 
dönüşmesi amacındadır. Somut ve gözle g9rülür 
biçimde, dışa açılmak isteyen kapitalist bir 
ekonomiyi örgütlendirmektedir. Bu ekonomik anlayış' 
ile hiç bir biçimde Sosyalist bir toplum oluşturu
lamaz.. Bu konuda yapılan açıklamalar. sadece 
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kandırmadır. Ayrıco, hazır bir devlet aygıtı da 
bu düşünülen ekonominin yerleştirilebilmesi için 
siyasal olarak her yönden kullanılmaktadır ve 
sonunda da ya gelişmeye uygun nitelik değiştirecek 
ya da parçalanacaktır .. 

Son söz olarak şunu belirleyelim ; 

Reel Sosyalizm ağır biçimde yenilgiyeuğratılmış, 
bu.yenil~inin ideolojik-teorik olarak kurtarılma 
sı zor olduğu gibi, ekonomik olarak da Sovyetleri 
be k le yen öneml i buhran dönemleri görünüyor. 
"Yeniden Yapılanma"nın nereye varacağını şimdiden 
kestirrnek henüz erkendir .. 

( ... } 

Buraya kadar Marksist Öğreti ve SSCB pratiği ve 
"Yeniden Yapılanma" programının büyük bölümü ile 
ekonomik öngörülerini irdeledik. Gerek Marksist 
Öğreti ve Lenin pratiği ve gerekse Gorbaçov 
programının toplu sanuçlarını belirlemekte yarar 
görmekteyiz. Ancak, bunu yapmadan önce kısada 

olsa, Yukarıdaki anlatılanların ışığında Kürdistan 
Proletaryosının dımıınıı ve 9örevlerimizi de açıkla
mak istiyoruz. 
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VIII 

KüRDiSTAN PROLETARYASININ DURUMU ve KOMONtSTLERtN 
~LERI. 

a- Kürdistan Proletaryasının durumu. 
Bu konuda, Kürdistan Komünist Partisi programın

da tespit yapı lm_ıştı. "ÇaQımıza uyarı ı bir toplum 
olan Kürdistan•da epemeAn üretim biçimi kapita
lizm•dir" denilmişt • ncak, ekonomik temelleri 
parçalanmış olmasına karşın, üst yapı kurumla
rında "feodal izmin görece etkisi" de sürmektedir. 
Kürdistan•da kapitalizm kendi doQal süreci ve 
yapısı içinde gelişememiş, sömürge-sömürgeci 
ilişkilerinin ~elirleyiciliOi içinde, yukarıdan 
aşağıya doğru çar p ı k biçimde gelişmiştir. 
üretim güçlerinin gelişmesi uzun süre engellerı
diği için, sömürgecilerin kendi çıkarlarını 
gözeterek yaptıkları yatırımların doQurduOu 
dengesizlik içinde kalmıştır. Bu, aynı zamanda 
üretici güçlerin gelişmesini de aşaQı seviyelerde 
tutmuştur. Bu amaç nedeniyle. sömürgecilerin 
direkt sanayi yatırımlarının yetersizliğinden 
ucuz iş gücü deposu olarak metropollere işçi 
akınını da birlikte doğurmuştur. Bi ı inçl i olarak 
yaratılan bu durumdan Kürdistan•ıniç dinamiklerini 
parçalayarak· asimilasyonun hızının artırılması 

da sağlanmıştır. Böylece, Kürdistan•daki üretici 
güçleri de denetleyebilmişlerdir. 

"Kürdistan•da sanayileşme devlet eliyle yukarı
dan aşağıya doQru gelişmiştir. özel teşebbüsler 
yok denecek kadar azdır. tş yerleri kitleleri 
kucaklayacak ve Kürdistan•da sınıf bilincinin 
radikal olarak gelişmesini sağlayacak nitelikler 
de değillerdir. Bu nedenlerle Kürdistan Proletar. 
yası gelişmiş ülke proletaryası gibi bir yapılan
ma içinde değildir. Gelişmesi ve sınıf bilincine 
ulaşması önünde bilinçli ve gerici barikatlar 
oluşturulmuştur .. " 

Çağımııda emeQin sermayeye karşı mücadelesinin 
tarihi, aynı zamanda sömürünün anti-demokratik 
cenderesinde daha fazla demokratik haklar ve 
özgürlükler ile birlikte, hayat standartlarının 
artırılması; daha fazla ücret talepleriyle bir 
araya gelmiş işçilerin sendikal mücadelelerine 
yaşıttır. Bu süreç, doğal olarak işçileri • 
kendisini yaratacak eylem olarak sınıf iktidarına 
giden yolda gerekli araçların yaratılmasını 
dayatır. Bunlar sınıf partisi ve bunun çevresini 
saran diğer araç ve gereçlerdir. Ancak, yıllardır 
örgütlenmelerde esas olması gereken talep ve 
amaçların çok geri lerinde duran Kürdistan Prole
taryası ideolojik gıdasını yıllarca doğup,gelişti
ği ve etkinleştiği kendisini sömürgeleştiren 
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ülkeler proletaryasından ·aıinıştır. Sömürgeci 
ülkeler proletaryası gibi. Kürqistan Proletaryası 
da ·hiç bir dönem kendi talepleriyle burjuvazi 
önünde etkin bir güç haline gelememiştir. Bunun 
yanında, kendi özgün taleplerini öne çıkaran bir 
grev dahi örgütleyememiştir. iç-içe yaşadığı efen 
ulus proletaryasının denetiminde ve istemlerine 
bağlı olarak yönfendirilmiştir. Bu yazının kapsamı 
içinde amaç, Türk,Arap ve Fars proletaryasını 
küçümsemek değildir. örneğin; Misak-ı Milli 
sınırları içinde kuşkusuz etkin grevler örgütlen
dirilmiştir. bunu biliyoruz. Bildiğimiz bir diğer 
olgu ise, tüm etkin eylemlerde siyasal iktidarın 
devrimci fethi ve burjuvaziyle siyasal olarak 
hesaplaşma olmadıgıdır. Türk pruleLaryd~ının 
sendikal hareketinin yasalite kazandığı 1961 
şartlarına bakıldığı zaman, Türk burjuvazisini 
tehdit eden hiç bir organize hareket görmek olası 
değ i Id ir. · 

Türk burjuvazisi, Avrupaya dönük gözüyle prole
tarya hareketinin gelişmesi karşısında yaşanacak 
zorlukların kar ve zararını önceden hesaplayarak; 
proletaryanın icazetli bir alanda sendikal olarak 
örgütlenmesi yolunu açmıştır. Ve bu yolda, Türk
İş yaratılmıştır. Daha sonraları gelişen öğrenci 
ve işçi hareketlerinin etki alanı içinde de DİSK 
örgütlendi. 70 1 li yıllarda meydana gelen 15-16 
Haziran Olayları ile DGM•ıeri protesto eylemleriy-
100 

le. DiSK güçlenmiş,.v~. 80 1 li yıllara gelinmiltir. 
Ancak, ne TURK-İŞ ve ne de DtSK içinde ao•ıi 
yıllara kadar Kürt ve Kürdistan kavramları tartı
şılmamış ya da tartıştırılmamıştır. Bu olgular 
red ve inkar edilerı>k, burjuvazinin deQirmeııine 
su taşınmıştır. Böylesi bir gelenekle sarılıp 
sarmalanan Proletarya hareketi, onar yıl arayla 
gelen üç askeri darbeyi de sessi.z sedasız geçiş
tirmiş; kazandığı demokratik mevzilerden bizzat 
sendika "liderleri"nin ortak olduğu kararlarla 
geri adım atılmıştır. Bu tevekkülcü geleneğin 
Kürdistan•a yansıması tamı tamına kendisi gibi 
olmuştur. Sendikal hareket, Kürdistan•a kanuni 
zorunluluklarla ve metropoldeki ö~renci gençliğin, 
aydınların girdikleri siyasal ilişki biçimlerinin 
de etkisiyle; metropol patentli sendikaların 
Kürdistan•a taşınmasıyla oluşmuştur.Bu sendikalar, 
resmi ideolojinin rasyonalleri içinde icazetl i 
bir yapının Kürdistan•da da olu~masını sağlamışlar
dır .• Kürdistan•da gelişen ve ekonomik-demokratik 
talepleri içeren grevierin hiç birinde ulusal 
istemler gündeme getirilememiştir .. Ancak, 70 1 li 
yıllarda yükselen ve Anti-Sömürgeci taleplere 
göre örgütlendirilen kooperatif ve yardımlaşma 
dernekleriyle, gençliğin taleplerini ı.ır·ogramlayan 
demokratik kitle örgütlerinde ulusal talepler 
eksik-aksak da olsa gündeme getirilebilmiştir. 
Kürdistan•da işçilerin özellikle ağırlıkta olduğu 
Maraş, Sivas, Elazığ , Malatya, Erzurum, Antep, 
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Diyarbakır vb.. gibi yörelerde sömürgeeller ulusal özellikler içeren yapılanmaların dal budak 
salmalarının önünde mezhep ve aşiret çatışmalarını körükleyerek durmaya çalışmış. bunu kısmen de 
başarmıştır. ilginç olan yan ise, ulusal taleplerin önüne Kürdistan'da bulunan sendikalar da 
k~rşı çıkmışlardır. 

Uzun ve yorucu bir çalışma sonucu,bu nitelikleri 
teşhir olan Türk Sendikal Hareketi, bağlı bulundu
ğu siyasal organizasyonların isteklerine bağlı olarak; bugün yasalite içindeki partilerin temsil düzeylerine uygun yerlerini almışlar ve hayalleri ile sarmaş dolaş çürüyüpgideceklerdir.Anti-Sömürge~ ci.siyasetinbirbütün olarak böylesi provakasyonla
rın önünde durabilmesi, bunu teşhir ve giderek müdahale edebilmesi öncelikle kendisiyle hesaplaş
masıyla olabilir. Bununla beraber, Kürdistan'da hareket eden en küçük üniteye kadar yaygınlaşacak örgütlenmesiyle bunu başarması mümkündür. Mücadele 
geliştiği biçim içinde kendisini zafere götürecek potansiyelleri her zaman bulup ortaya çıkarmak 
zorundadır ve çıkarmıştır da •.. · 

b- Kürdistan Komünist partisi 'nin gereki il i ği ve KOKM'ndeki yeri. 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi, kendi içindeki güçler açısından muhtevası gereği bir uzlaşma 

zeminidir. Beyni ve iskeleti parçalanmış, yer-altı ve yer-üstü zenginlikleri ta 1 an edilen sömürge bir ülkenin gerçeklerine bağlı olarak, 

"Kürdistan'da mücadele sadece sınıfsal yanıyla 
sınırlı değil, ulusal yan ile sınıfsal yanın 
bütünleşmesiyle yürümektedir. Bu bütünsellik içinde ulusal sorunun çözümü acil ve gündem'dir. Siyasal tüm yapılanmaların ulusal kurtuluş mücadelemizde hedef ve anlayışları 
çakışmaktadır." 

Kürdistan Komünist Partisi programı sorunu böyle koymaktadır. Bu bağlamda, komünistlerin görevi durup proletaryanın gelişmesini beklemek 
değil, ama, sınıf öncüsü olarak Komünist Partisi'ni örgütlayerek ulusal kurtuluş zemininde yerini 
alması bir zorunluluktur. Bugün sınıflı bir toplum olmanın niteliği gereği, değişik eğilimlerdeki parti ve gruplarda yer alan Komünistler ve radikalleri n kendi lerini siyasi olarak ifade edecekleri bir Kürdistan Komünist partisi (KKP) ile ulusal kurtuluş mücadelesinin nefesini genişletmek durumundadırlar .• 

U lkemiz Kürdistan 'da, sosyal-şöven Türk "Sol "unun etkisiyle tartışılan ve ithal malı parti-cephe modeli poJemikler ile on yıllardır yaşanan pratik de göstermiştir ki; ulusal kurtuluş zeminindeki grup ve partiler kendilerini ne kadar Komünist 
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olarak ifade ederlerse etsinler; küçük hesaplardan 
çıkıp, temel ve acil hedeflere ulaşınada etkin 
sonuçlar yaratacak, belli bir merkez oluşturup 

böyle bir çekim alanı yaratmamışlardır. Yapılan, 

yalnızca kendi grup çıkarlarının devamını saQla
madan öteye gitmeyen düzeyierin yeniden tekrarı

dır. Tüm ulusal kurtuluşçu güçlerin, belli bir 
program çerçevesinde ifadesini ORTAK TAARRUZ 
CEPHESi'nde bulan eylemle, topyekun kalkışınayı 

yönlendirmek için yeniden örgütlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu, degişik yapılar içerisinde, 
ülkemizin her parçasında yiğitçe direnen Komünist 
ve radikallerin, birbirlerini daha yakından 

tanımalarını da sağlayacaktır.. Ancak, ORTAK 
TAARRUZ CEPHESi önerilerinin, ufalarak marjinal 
hale gelen grupların ömürlerini biraz daha uzatmak 
için kullandıkları bir araç olmaktan çıkarılarak, 

gerçek mücade!leci bir işlev görmesi zorunluluğu 

da kavranarak, bu zeminde direnilmelidir .. Bu,aynı 
zamanda, ulusal kurtuluş mücadelesi içindeki 
güçlerin ittifaklar sistematiğini de doğru kavra
rnalarına bağlıdır. Bu anlamda, bölünmüş kümeler 
içinde sonuç almaya çalışan Komünistterin kendile
rini parti olarak ifade etmelerine de bağlıdır. 

Ulusal kurtuluş mücadelesinin bağımsızlıkçı bir 
çizgide olması, ulusal kurtuluşun toplumsal 
kurtuluşla bütünleşmesinin de bir güvencesidir. 
ülkemizde başvurulan yöntemlerden biri sınıf ve 
sınıflararası ilişkilerde, mücadele potansiyelle-
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rini tespit etmekten uzak, şablontarla "çözüm" 
önerilerinin yarattığı karmaşıklıktır. Kürdistan'
da klişelerle düşünme alışkanlığının halen etkisi
ni sürdürmekte olduğu ve hayatın her alanına 

egemen hale gelen bir kaos yarattığı da gerçektir. 
Bu kaos ortamında, belirlenmesi gereken temel 
olgu Kürdistan Proletaryasının ulusal kurtuluş 

mücadelesinin yükünü taşımaya henüz hazır olmadı

ğıdır. Ancak, bu olay sınıf öncüsü olarak, Kürdis
tan Komünist Partisi'nin örgütlendirilip mücadele 
iç i nde yeri n i alma s ıy 1 a karı şt rrılmama lı d ır .. 
Ulusal kurtuluş mücadelesi içinde KKP'nin niteli
ğini tespit edersek, nostaljiyle karışık zoraki 
militanlık aşılarıyla yapılarını korumaya çalışan 

tekketerden ayrı bir olgu olduğunu belirleyen he
defler içinde tespit etmek mümkün olur •. 

Bağım~ız. Kürdistan .. ~orunu da önemli bir olgu
dur. Kurdıstan Kornunıst Partisi programı bunu 
şöyle tespit etmektedir: 

"Bağımsız Kürdistan, bir siyasi programda, 
ancak ve y~lnızca ülke temel inde ele alındığı 

Z?,ma~ teorık olarak anlaşılabilir. Bağımsız 

Kurdı~~an•ın denk düştüğü tek örgütlenme düzeyi 
de, dort parçada merkez i bir örgüttür. Kuşku 

yok ki, Bağımsız Kürdistan burjuva demokratları 

için _azami bir talep ve mücadelenin üst sınır 

~izgisi olmasına karşılık, sosyalist proletarya 
ıçın ulusal görevlerden biridir." 
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Bu bağlamda Ulusal Kurtuluş Mücadelesi içindeki 
güçlerin asgari bir programla ortak düşmana karşı 
mücadele edebilmeleri için, tüm yetersizliğine 
karşın, Kürdistan•da varolan proletarya hareketi
ni devrimcileştidmek ve hedeflerini netleştirerek mücadele alanın a ye~ alması, bugün her zamankin
den daha çok kendisini dayatan bir olgu olarak 
durmaktadır •• (bu konudaki açıklama için bak: 
11Ayrı Dur Ortak Vur 11 broşürü.) Bu aynı zamanda 
bir görevdir. Bu görevi Kürdistan Komünist Partisi başarabilir. 

11 Kürdistan Komünist Partisi, teorik olarak 
devrimci proletaryanın dünya düzeyindeki savaş 
cephesinin Kürdistan•a özgü bir biçimlenmesini 
ifade eder. Bu durum doğal olarak Kürdistan 
Komünist Partisi önüne özgün görevler koyar. Bu 
özgün görevlerin siyasal merkezinde ise, ulusal 
isyanın yeniden örgütlendirilmesi durmaktadır .... 
Komünist partilerin örgütlenmediği ulusal 

kurtuluş mücadelelerinin içine düş"tükleri durum 
çıplak gözle görillebilecek kadar vahimdir .• 
Bugüne değin defalarca, zulme ve sömürüye karşı 
başkaldıran Kürt ulusunun başkaldırılarının tümü 
birbirinin türevi olmanın ötesine geçemeyen 
önderi ik ler eliyle sömürgeci devletlerin parato
nerlerinde etkisiz kalarak, yenilgi Kürt Ulusu 
için bir kader haline getirilmiştir .• Değişen 
dünyanın içinde hızla yuvarlanan bunalımla birlik-

te, yalnız bırakılmışlığı daha da derinleşen Kürt 
Ulusunun artık yenilgilere tahammülü kalmamıştır. 
Ulusları savaş alanlarında mevzilendiren olgu, 
gerçek kurtuluşa kadar savaş olgusudur. Bu olguyu 
Kürdistan için maddi bir gerçeklik halfne ge~ir
mek, tek bir strateji izlemekle beraber, çok 
yönlü taktikler geliştirebilecek Kürdistanlı 
Marksistlerin siyasal bir program etrafında, 
ideolojik birlik tamelinde örgütsel birlikleri 
durmaktadır .. 

c- Kürdistan Komünist Partisi Tüzük, Program ve 
örgütlenme Planı. 

Kürdistanda kendisini Komünist olarak sunan 
örgütsel düzeyler, baş ı ndan beri izledikleri 
şabloncu yapılarıyla; buna uygun geliştirdikleri 
teorik yapılarını fonksiyonsuz kılan ya yaptıkları
na uydu:-dukları 11 teori" ya da kendi lerini ~eşru: 
laştıracak "eylemlilik" ile ifade ettıklerı 
t e s ı i m i y e t düzeylerine göre ayarlanmış 
yapılarıyla; kendilerini yenileyemeyen ve yeniden 
üretemeyen cansızmerkezler konumuna düşmüşlerdir. 

Ulusal Kurtuluş Mücadelesi •nin sıcak zeminini 
Toplumsal Kurtuluşa taşıyacak güçlerin devrimi 
canlı tutmaları gerekir. Uzunca bir mücadele 
döneminin yarattığı ideolojik-teorik birikimin, 
deney ve tecrübenin doğrudan bir ifadesi olan 
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Kür~işt~~' ·Komün:ist Partisi; herşeyin çarpı tılma
ya,' saptırı lmaya, ulusal ve toplumsal kurtuluş 

müc:cıdelesi · ufkunun karartılmaya çaltşıldığı; 

kesintisjz; ·saldırı ve kuşatma altında programını 

tartıŞmaya, açmış; ·klişelerle düşünme hastalığı 

nedeniyle.yaratılan bu değer hiç bir değerlendir
ıneye tabi tutulmadan görmemez li k ten gelinerek 
dışlanmıştır. Ama, teorik, siyasal ve örgütsel 
saptamalarının gizli kapaklı şurada ya da burada 
kullanılması da ihmal edilmemiştir •• 

Kürdistan Proletaryasının dünya düzleminde 
emperyalist-kapitalizme karşı sürdürülen mücadele 
içinde onurlu yerini alabilmesi, kendi ülkesinin 
bağımsızlığını yaratmakla birlikte; yine kendi 
burjuvazisi ile hesaplaşmak gibi görevlerin 
üstesinden gelebilmesiyle mümkündür. 

Komünistler açısından, dört parçaya bölünmüş 

ülkemizin bu gerçeği gözönünde bulundurularak, 
sorunların çözümlerini içeren program hedeflerine 
daha bir kıskançlıkla sarılınmalıdır. Dünyada 
yaşanan ve emperya ı i st-kap i ta ı i st sömürüye kar ş ı 
oluşturulan savaş cephesinin içinde yer alan 
"sosyal i st" devletlerde, emperyalizmin sürekli ve 
sistemli saldırıları karşısında çözüm olarak 
önerilen "değişiklik"ler devam etmekte ve siyasal 
mücadele hedefleri yalan ve entrika ile tanınmaz 

hale getirilmiştir. Dünyada ve ülkemizde sömürü 
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ve zulüm, tüm bu "değişmeler"e rağmen, daha da 
artarak, çekilmez bir hal almıştır. "Sosyalist" 
devletlerin bu "köklü" değişimlere yaklaşımı 

sadece teslimiyet olmuştur. Ancak, bugün yaşanan, 

bu "değişimler" göstermiştir ki, Kürdistan'da 
ulusal ve toplumsal mücadelenin yöneldiği hedef
lerde hiç bir değişiklik yaratma gücüne sahip 
olamamıştır. Yalnızca, daha kısa bir zaman önce 
reel sosyalizmden dem vuran ve "sosyalist" devlet
lerin proletaryaya sunduğu nimetleri öve öve 
bitiremeyen oportünistlerin siyasi merkezlerinde 
büyük yaralar açılmış ve kendilerini yeniden 
kontrol etmeleri gündeme gelmiştir •• 

Devam edelim. Emperyalist-kqpitalist sömürü 
sistemi, bir yandan barbar diktatörlükler olarak 
adlandırdığı "sosyalist" devletler :proletaryası

nı bu diktatörlüklerin el i nden "kurtarırken"; 

diğer yandan, sömürü alanlarını genişletmek ve bu 
alanları elinde tutabiirnek için siyasette eşine 

ender raslanır bir ahlaksızlık ve vurdumduymazlık
la dünyayı yüzlerce kez yerle bir edecek silah 
tekellerini imha etmek yerine, silah türlerini 
,daha da geliştirmiştir •• Emperyalist-kapitalizmin 
·kendisi önünde mevzi lenen "sosyal i st" devletler 
proletaryasına "güler yüzlü liberal bir yaşam 

sunarken", diğer yüzüyle Latin Arııerika, Afrika ve 
Orta-Doğu'da savaş kirizleri yaratacak atraksiyon
lardan da geri durmamaktadır •• 
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Bugün ulaşılan noktada, büyük sarsıntılar yaratılarak, tüketim toplumları bünyesine "büyülü" bir aşıyla angaje olmaya hazırlanan "sosyal i st" devletler proJetaryası ·henüz "güler" yüzünü görüp tanıdığı sömürü sisteminin diktatörlüklerini de kısa sürede tanıyacaklardır. Bu diktatörlüklerin ateşten gömleğini giyrnek için can atan proleter ler, tüm yaşayacakları acı ları ve karşı konulmaz bir biçimde emeği sermayeye tabi kılmanın diyetini en ağır faturalarla ödeyeceklerdir •• 
( ... ) 
ülkemizde de, mücadelenin başından beri varolan ulusal kurtuluş mücadelesinin bağımsızlık hedeflerinden ayrılarak bağımlılık ilişkilerinde, dünya d~n~esinin öngör?üğü çözümlerin yaygınlaştırıldığı bılınen somut bır gerçektir. Sömürgeci devletler bugün, bu çözümün anahtarı olarak Kürdistan Sorunu'nu kendi iç sorunları gibi göstermenin uğ_:aşısı içindedirler. Bunun için TA M PO N B OL GE uygulamasına girerek, Kürdistan parçalarının birbiriyle ilişkilerini kesmeyi sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu olay, bir müddet sonra Otonomi Talepleri'ni meşru bir çözüm olarak gündeme getirecektir. Otonomi sorunuyla ilgili Irak 'ın uzun dönemdir içinde olduğu ve "çözdüğü" -Du çözüm Güney Kürdistan'da savaşan güçler. tarafından "gerçek bir otonomi" olmadığı gerekçesiyle reddediliyor- OTONOMİ PROGRAMINA uyarlı bir 

yapı oluşturmuş durumdadır. Irak 'ın içinde bulunduğu durum, diplomatik ve siyasal ağırlığının dünya dengesi içinde etkin olmaması ile ifade edilmesi gereken somut bir olaydır. , Bugün Irak modeli esas alınarak, Türkiye'de de- bir benzeri girişim gözlemliyoruz. Türkiye Güney sınırlarında Ol ağanüstü V al i lik uygu 1 ama s ıyI a bir I i k te, TAMPON BÖLGE uygulaması içine de girdi ve bunu kasabaların il haline getirilmesi yoluyla bir geri çekilme taktiği i le bu geri alanda OTONOM BöLGE yaratma hesapları ihtimal dahilindedir ! Bunun dışında, sömürgeci .TC'nin resmi ağızlarından yapılan "Kürt Dili 'nin serbest bırakılması, radyo,TV gibi şartların" hazırlanacağı olguları; Irak 'a nazaran daha çok ilgi çekmekte ve utanıla-sıkıla metinleştirilen düşünceler içinde savunulmaktadır ! Bağımsızlık Talebi ise, bu "düşünülen" çözüm içinde "Terörist" olarak kabul edi !erek, dıştalanacaktır. 

Kürdistan'da "gerici" ayaklanmalar olarak sunulan başkaldırıları, uzun süre tartıştırarak ulusal isyanlar olduklarını iddia ederken; bu yenilgilerdeki nedenlerden biri olarak mücadelenin ittifaklarının tespit edilip hayata geçirilemediğini de vurgulamak gerekiyor. En önemlisi de her parçaya ayrı örgütlenmenin merkezi bir örgütsel düzeye ulaşamamanın sonuçları olduğunu da belirledik.. Bu gün tarihsel yani ı şlıkları aşarak, Komünistler merkezi bir Komünist partisi, örgüt-
105 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



lenme,Tüzük ve Programını belirleyerek, ulusal 

kurtuluşun gü d ük çözümlerle tarih dışı bırakıl

masının karşısında da program önermiş oluyorlar. 

Bu program, Kürdistan' da yük se le n Ulusal ve 

toplumsal kurtuluş mücadelesinin asgari ve azami 

hedefini de belirlemiş oluyor. 

"Kürdistan Devrimi. Türk,Arap,Fars burjuvazi le

rinin devletlerini ele geçirmek, bu devletlerin 

sistemli şiddet araçları olan ordularını da~ıta

rak, halk iktidarını kurmak gibi kavramları 

kendi programına temel alamaz. Strateji ve 

taktiklerini bu kavramlar üzerine oturtamaz. 

Kürdistan Devrimi'nin, ulusal kurtuluş sürecinde 

programına temel alaca~ı; strateji ve taktikle

rinin üzerinde temellendireceği olgu bu devlet

lerin -bütün organ ve kurumlarıyla beraber

Kürdistan'dan ko\'ulup atılması olacaktır. Bir 

başka ifade ile, ulusal bağımsızlığın kazanılma

sı olacaktır. Bu nedenlerle, Kürdistan Devrimi, 

kendisini maddi bir gerçeklik olarak ortaya 

koymalıdır. örgütlenme s i, programı, tüzüğü ve 

strateji-taktikleri de bu maddi gerçeklik i le 

uyum içinde olacaktır. Bu da, Kürdistan'da 

bütünü ile Kürdistan 'ın ozgun ni tel ik lerine 

d e n k düşecek bir iktidar olgusunun, Bağımsız 

b ir devleti n yaratılmas ı demektir." 

özetle;Parti, 
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" .. dünya proletaryasının bir kolu olan Kürdistan 

proletaryasının örgütlü öncü gücü olarak, 

toplumsal devrimin nihai amacına ve temel 

i lkelerine titizlikle ve kıskançlıkla bağlıdır. 

Büyük amacına varmak için program,' hedefleri 

yönünde bütün muhalif ve devrimci hareketleri , 

proleter olmayan emekçi sınıf ve k~tmanların 

mücadelelerine de öncülük eder. Onları örgü~len

dirir ve bilinçlendirir .. 

Bunun gereği olarak, Kürdistan proletaryasının 

toplumsal devrimi başarması, egemen sınıf 

olarak örgütlenerek büyük amacına giden yolda 

bütün engelleri aşmasını, dünya proletaryasının 

birlik,dayanışma ve mücadele .cephesinde onurlu 

yerini alması için i lk siyasal görev olarak 

önüne ülkesinin bağımsızlığını, özgürlüğünü ve 

silahlı yığınların do~rudan iktidarına dayalı 

demokratik bir toplumun inşasını koyar. Bunun 

için, ulusun silahianmasına tekabül eden ulusal 

kurtuluş ordusunu yaratır .• " 

Bilindiği gibi, Kürdistan Orta-Do~u'da 4 sömürge 

devlet arasında paylaştırılarak, siyasal ve 

toplumsal olarak köleleşti ri lmiş uluslararası bir 

sömürgedir. Bu nedenle parti, 

"Kürdistan'da 
kayna~ı olan 

sömürge statUsünün nedeni 
kapitalizme, kapitalizmin 

ve 
en 
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yüksek aşaması olan emperyalizme karşı mücadeleyi görev sayar, 
Kap i ta I i st köle 1 i ğe mücadele teme 1 i nde faşizme 
karşı mücadele eder. Faşizme karşı mücadele 
Kürdistanlı marksistlerin enternasyonalist görevleri arasındadır .. " 
Parti, amacına uygun olarak program hedeflerine 

ulaşılması yolunda en geniş işbölümünü gerektiren Tüzük ile örgütlenmesini bir plana da ba~lamıştır. ö:,gütl~nme Planı, Parti tüzü~ü ve Program üçlüsUnun dıyalektik bütünlü~O içinde acil ve ivedi görevlerinin de bilincindedir .. 

d- KUKM ve Kürdistani ı Marksistlerin a c i ı "ğOre!:lerı. 

Kürdistan'da ulusal kurtuluş mücadelesi topyekün bir harekettir. Bu nedenle kitleselleşmeden 
başarıya ulaşma şansı yoktur. Kürdistan'da 

" .•. her sınıfın ve siyasal ~ücün süreç içerisinde geleceği yer ve programları belli, buna 
~y~un siyasal örgütlenmelerde ayrı ayrıdır. 
ıçınde bulunulan bu genel yapı ile mücadele birliklerinin özel konumu ittifakların düzeyini tayin edecektir •. " 
Bu sorun, ulusal kurtuluş mücadelesinde en çok 

duyarlı davranılması gereken konuların başında 

yer almaktadır. Kürdistan'da Devrim ulusaldır. Demokratik devrime biçim veren esas olgu budur. Komünistler açısından ulusal kurtuluş toplumsal devrime bağlı ve bağımlı olmak zorundadır. Bu . düzeyin yaratı lmasının temel şartı ise proletarya. nın ulusal kurtuluş mücadelesine önderlik etmesinde duruyor. Ancak, Kürdistan'da proletaryanın devrime öncülük etmesi, devrimin burjuva devrimi olma s ın ı tar i h se 1 ol ara k ortadan ka I d ı rmıyor. Çünkü, Kürdist.3n'da gelişen mücadeleye damgasını vuran ulusal devrimdir. Bundan dolayı "ulusal harekete demokratik bir içerik kazandırmak demokratik devrimin ekonomik ve toplumsal özünü ulusal hareket ile sentezleştirmeyi gerektiriyor. Bunun siyasal düzeyde maddi bir olgu haline gelmesi 
köylülüğün taleplerinin yükseltilmesi ve ulusal harekete doğru bir biçimde oturtulmasına baği ı
dır." Dolayısıyla savaşa öncülük eden sınıf 
iktidarı ele geçiren sınıf olacaktır. Ancak, sorunu sonuç noktasına getirmeden önce belirlenme'si gereken temel olgu, Bağımsız, Birleşik, Demokratik Kürdistan'a ulaşılması yolunda, Kürdistan'ın askeri işgalden arındırılması düzeyidir. Bu düzeyin yaratılması için Komünistlerin görevlerinden biri de, gerçek ifadesini Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi ve ORTAK TAARRUZ CEPHESI'nde bulan tüm ulusal kurtuluşçu güçlerin, güç ve eylem biri iği düzeyini yaratmak ve buna 
katılmaktır. Bunun için parti şu hedefleri önüne 
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koymuştur: 

" .. Kürdistan'daki tüm anti~sömürgeci güçlerin 
birleşmesini, ortak stratejik hedefler etraftnda 
kenetlenmesini acil pratik siyasal hedef olarak 
görür. Bunun için, parti önderliği esas olmak 
üzere, 18. maddede ifade edilen hedefler· etra
fında tüm anti-sömilrgeci güçlerin siyasal 
birliğine tekabül eden Kürdistan Ulusal Kurtuluş 

Cephesi 'ni örgütlendirir. Cephe, sosyalist 
siyasal güçlerle, yurtsever-demokrat güçlerin 
ittifakını gerektirir." 

Bunun için parti Kürdistanlı. Marksistlerin 
acil görevlerini şöyle belirlemektedir: 

-Sömürge statüsünü bütün biçimleri i le kaldır

mak,bunun zorunlu bir koşulu olarak askeri 
işgale derhal son vermek, 

-Silahlı halk yığınlarının doğrudan iktidarının 

ifadesi olan Devrim Konseyi eliyle; 

a- emperyalist ve sömürgeci ilişki ve bağımlı

Iıkiara kesin olarak son vermek, 

b- Kürdistan'ın tüm kaynak_,ye olanaklarının 

emekçi halkın çıkarları doğrultusunda Kürdis-
-tan'da kullanılmasını sağlamak, emekçilerin 
çıkarlarına·karşı olan tüm ilişki ve bağımlılık
ları kesin olarak kaldırmak, 
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c- Toprak mülkiyetini ortadan kaldırmak ve 
tarımda tüm feodal ilişki ve bağımlılıklara son 
vererek, KUrdistan köylOsüne toprak ve onu 
işieyecek her türlü araç ve gereel sağlamak, 

d- H~r türlü ulusal baskı ve ayrıcalıkları 

kaldırmak, Kürdistan'daki tüm ulusal azınlıklara 

ve etnik gruplara tam hak eşitliği ve özgür 
bir gelişme imkan ve kaynaklarını sağlamak, 

e- Programının nihai amacı ve temel i lkeleri 
doğrultusunda sömürgeci devletler emekçileri ve 
bölge proletaryası ile olduğu kadar,uluslararası 
proletarya hareketi,sosyalist devletler ve ulu
sal kurtuluş mücadeleleri ile ·enternasyonalist 
birlik,dayanışma ve mücadele cephesinin yaratıl
masına katılmak .• 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



IX 

SONUÇLAR: 

Buraya kadar, Marksist Öğreti ve LENiN pratiği esas alınarak saptamaya çalıştığımız SSCB, "Yeniden Yapılanma" ve "Açıklık" programlarıyla birlikte, üzerinde durulması gereken önemli bir konu olarak da, Kürdistan Proletaryasının durumunu ve Kürdistanlı Marksistlerin acil görevlerini irdeledik. Elbette bu inceleme ve araştırma yeteri i değil. Sorunu daha detaylı olarak ele almak, üzerinde ciddi olarak durmak gerekiyor. 
Bu inceleme ile, Kürdistanı ı Marksistler olarak dünya '"sosyalist" hareketindeki .yeni gelişmeler karşısında nasıl bir tavır alınması gerektiğini de sonuçlandırdık. Tespit edebildi!]1miz sonuçları başlıklar halinde şöyle maddeleştirmek mümkündür: 

A) SSCB pratiği ve sonuçları: 

1-Marksist öğreti 'nin öngördüğü siya~al iktidar mücadelesi sorunu, SSCB pratiği i le öneml i değişmelere uğramıştır. Teorik öngörüler, gerek SSCB pratiği ve gerekse diğer devrim.c i ge ı i şmelerle çelişmektedir. öngörüler, pratikte birçok sorunu çözümsüz bırakmıştır. Bu gelişmelere 

emperyalist kuşatmalar ile Sovyetlerdeki tç 
Savaş gibi özel durumları da katmak gerekmektedir. 
2-SSCB pratiği, teorik olarak Marksist Öğreti'~i 
olabildiğince zenginleştirmiştir. Lenin'ın inisiyatifi ve bitmez tükenmez bir enerjiyle 
yaptığı çalışmalar sonucu; özgül ve özel bir konumda Marksizm, Leninizm ile birlikte anılır 
olmuştur. 

3-SSCB'de en önemli dönüşüm, Şubat Devrimi (1917) ile gerçekleşmiştir. Bu devrim, Bolşeviklerin deği ı, bütün muhalefet güçlerinin ort.ak devrimiydi. Bununla, Çarlık alaşağı edilmiş ve yerine Geçici Hükümet kurulmuş, demokratik bir siyasi iktidar oluşmuştu .. O dönem içinde, henüz siyasi iktidarı yürütmeye muktedir güce 
ulaşamamış olan Rus Proletaryası -hiç bir nice! ve nitel değişikliğe uğramadan- iktidarı ele 
geçirmişti. Bu nedenle burjuva demokratik devrim atıanarak teorik planda sosyalizme geçiş gerekçe olarak öne sürülmüş ve proletarya müttefiklerinden zamansız soyutlanmıştı.L~nih'in sözünü ettiğimiz devrim sonrası, "proletarya ve üretimin gelişme düzeyi'" ile ilgili belirlemelerinde bu durum açıkça kendini göstermektedir. 
4-1917 Ekim Devrimi, sosyalist devrime geçiş süreci olarak (2. aşama) tanımlanmıştı. Oysa, bu süreç 1. aşama'yı tamamlamamış -burjuva 
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demokratik- bir süreçti ve sadece Bolşevik'le

rin egemenliğini yaratmıştı. Geçici Hükümet'ten 
iktidarın alınması kitlesel karşı duruşları 

getirdiğinden, Bolşevikleri yıpratmış ve devri
min yerli yerine oturtutmasına da engel olmuştu. 

5-2.aşama olarak öne sürülen sosyal i st devrim, 
asker ve köylü ağırlıklı bir siyasi iktidar 
kurabilmişti. işçi sınıfı devrimde özne olmaktan 
çok nesne durumuna gelmişti. işçiler, süreç 
içinde giderek ya askerleşmiş ya da köylüleşmiş
lerdi. işçi lerdek i bu ni tel değ i ş i kl ik ol u rken, 
asker ve köylüler ise tersine proleterleşememiş
lerdi. 

6-Teorik olarak saptanmış olan P ro ı eta r
ya n ı n part i s i, Süreç içinde asker ve 
köylü ağırlıklı Birleşik Bir Komünist Partisi 
olabilmişti. Bu yapısından arınması da oldukça 
zordu. Sonunda, parti içindeki grupların didiş

meleri sonucu büro k rat i k bir aygıta 

dönüştü ve gerek kendisini, gerekse devleti ve 
sınıfı ortadan kaldıramadı. Bu önemli öngörü 
uygulamada başarısız kalınca, pratik önünde 
devlet olgusu kendini dayattı. Bu kendini 
dayat1n devlet, elbette daha önceki üretim 
biçimlerinde sözü edilen devletlerin hiç birine 
benzemiyordu. Yeni bir "Komünist Devlet"te 
olamıyacağına göre, bu,kendi koşullarını kendi
sinin yarattığı bir devlet modeli, sosyalizmi 

11 o 

rayından çıkardı. 

7-Mücadele, sosyalizmin ve devrimin örgütlendi
rilmesiyle ekonomik sorunların çözümünü teorik 
öngörülere göre çözerken; karşılaştığı sorunlar 
neden i yle ısrar ettiği devlet model i, devrimin 
bizzat öznesi olan işçi sınıfı dışındaki sınıf 

ve tabakalar üzerinde, yarattığı bu yöntemi 
m e ş r u 1 a ş t ı rm a k için baskıcı ve bürokra
tik bir aygıt'a dönüştü. tnsan ilişkileri, 

sosyalist kültür sorunu da aşılamadığından, 

kapitalist ve feodal değerlerle hareket eden 
kitlelerle sosyalizmin kurulması zorlaştı. 

Emperyalizmin psikolojik savaş tehdidi ve her 
yanından kuşatılmış durumda bulunan ve üstüne 
~ç Savaş tehlikesi karşısında yöntendirilmek 
ı stenen Sovyet ekonomisi, sosyalist toplumun ve 
sosyalist insan modelinin yaratılmasının önünde 
ciddi ve aşılması zor bir engel oluşturdu. 

B-Dolayısıyla, asker ve köylülerin taleplerine 
ağırlık veren programlar gündemleşrnek zorunda 
kaldı. Ekonomik olarak planlı bir sosyalist 
ekonomi -daha doğrusu Komüniz~e geçiş ekonomisi
Savaş KomUnizmi olarak ağır külfetler getirdi. 
Bu ekonomik programdan geri dönOlmesine karşı

lık, bu kez tam liberal bir NEP uygulamaya 
konu ldu. tç Savaş ve emperyalist kuşatma nede
niyle, NEP'ten geri dönüş ise, açıkça Z:OR'un 
örgütlendiritmesini dayattı. Kanlı bir · yapı 
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oluştu. Orta köylülük, Kulaklar ve yoksul köylüler kendi lerine karşı oluşturulan ZOR 
karşısında, korunmaya ve doğal olarak ayaklanmaya başladılar. 
9-Bu uygulamalar sonucu yoğun bir muhalefet 
oluştu. Bu muhalefet parti içindeki muhalefet ile birleşti. Sık sık görüş değişikliğine 
rağmen, muhalefet esas amaç olarak yönetimi ele geçirme mücadelesini hızlandırdı. Bu mücadele partiyi egemen bir araç ve giderek devrimin 
d cv 1 et i hal ine getirdi. Yönetimi ellerinde bulunduranlar, karşıtlarını imha eyleminde bu 
aygıtı -devleti- çok kötü biçimde kullandılar •. 
10-Lenin sonrası Sovyetler ideolojik olarak da 
niteliğini koruyamadı. Adı sol bir devlet 
olmasına rağmen, kalkınamamı ş toplum yapısıyla, 
(işçi sınıfı dışındaki asker ve köylü kökeni i bürokratik bir yapıyla) bugünkü duruma gelinmesine neden oldu. Bu gelişmeler, sosyalizmin, Marksist öğreti 'nin öngörüleri dışında özel ve özgül koşullarda uygulanamamış olmasını göstermektedir. Zorunlu olan bir .burjuva demokratik devrim aşama s ının geç i ri lmemi ş olma s ı ve ge 1 i şme
miş bir kapitalizmin yarattığı sorunların çözümü için başvurulan ZOR ve baskının örgütlendirilmesi modeli;her ne kadar iktidarı korumak· 
amacıyla yapılmışsa da, çürüyen ve gittikçe emperyalizm önünde gerileyen ·bir sosyalizmle 

karşı karşıya kalınmasını sağlamıştır. 

11-Dünya•nın dört bir yanına askeri araç ve gereçler sevkedilmiş, KGB ve benzeri istihbarat örgütlerinin korku ve paniği yaygınlaştırılmıştır. Sosya ı izmin merkez i leştirilmesi engellenmiş, enternasyonal çürütülerek anlamsız hale getiril
miştir. ABD neredeyse SSCB de orada yer alarak; dünya bu iki güç arasındaki pazarlıklarla 
bölünmüştür. Doğu Bloku devletleri SSCB'nin tampon bölgeleri olarak -emperyalizme ve Avrupa kapitalizmine karşı- zofla ve sosyalist bir muhtevadan yoksun oluşturulmuşlardır. Ve oluştu
ruldukları gibi de yıkılıp gitmişlerdir. 
12-Ekonomik gelişme yalnızca merkezi Rusya'da 
gerçekleşmiş, diğer bölgeler geri kalarak, 
eşitsiz ve dengesiz bir yapı oluşmuştur. Merkezi Rusya dışındaki bölgeler Merkezin sömürü ve denetimi altına girmişlerdir. Dünya'daki kapitalist gelişmeler karşısında; ilkel, yoksul ve geri -genellikle- toplumsal yapı ile SSCB savun~ lamaz duruma düşmüştür. Sosyalizm ve Sovyetler 
Birliği, "Kardeş Partiler"in ~bartmalı ve yanlış verilerine dayanılarak prop~gandaya sunulmuştur. Burjuva parlamentolarında yer almak pahasına, Sovyetler Birliği ile ilişkilerini bir ajan örgütlenme birimi gibi götüren bu "Kardeş Partiler", 6lmadık taviz ve anlaşmalarla, sosyalizmi bOtüri dünyada SSCB bürokratik aygıtı-
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na peşkeş çekmişlerdir. 

13-Marksist Öğreti 'nin öngördüğü Komünist 
toplum, gerekleri yerine geti ri lmediği ıçın 

kurulamamıştır. Bu dünya emekçileri için büyük 
bir kayıp ve dezavantaj oluşturmuştur. Ancak, 
Çarlık gibi despot bir yönetimin devrilmesi 
sağlanmıştır. Feodal ve kapitalist toplumsal 
yapıların karışımı olarak geleneksel yapının 

zor ve çetin . koşullarında, "KomUnizme geçiş 

için öngörülen sosyalist toplumun oluşturulması~ 

na çalışılmış ve bu da başarılamamıştır.Eleştiri
ler de ancak, "oluşmasına" çalışılan sosyal i st 
toplum için geçerlidir •• 

14-SSCB ve Reel sosyalizm'deki son gelişmeler 

ise, -Sovyetlere bağımlı Doğu Bloku da dahil
dünya'da sosyalizm konusunda geçici ve önemli 
bir yenilgi dönemini başlatmıştır. Ayrıca, bu 
gelişmeler Bilimsel Sosyalizm konusunu da 
tartışma gündemine getirmiştir. Yeniden burjuva
ziya karşı sosyalizmin ütopik olmadığı savaşı 

çok çetin biçimde verilecektir. Bu nedenlerle 
sosyalizm . konusunda yeni siyasetler üretmek 
gerekecektir •• 
B) Kürdistan Proletaryasının durumu açısından 

bazı sonuçlar: 
1-Kürdistan Toplumu çağımıza uyarlı bir toplum
dur ve egemen üretim biçimi kapitalizmdir. 
Kapitalizmin Kürdistan'daki içeriği sömürge 
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stattisüdür. Kürdistan 'da üretici güçlerin 
gelişiminin, toplumsal dinamiklerin kırılmasının 
ve üst-yapı 'da görece etkinliğini sürdüren 
feodal kurumların yaşayakalmasından kapitalist 
üretim biçimi sorumludur. 

2-Kürdistan sömürge olduğundan, sanayileşmesi 

de yukarıdan aşağıya doğru bağlı bulunduğu 

sömürgeci devletler eliyle gerçekleştirilmiştir. 
Çarpık bir kapitalizm olarak; özel teşebbüslerin 
azlığı, iş yerlerinin kitleleri kucakalayacak 
kapasitede olmayışiarı nedeniyle, radikal bir 
sınıf bil incinin oluşması engellenmiştir. Buna 
bağlı olarak, Kürdistan proletaryası, cılız ve 
nitel olarak diğer sınıf ve tabakalar aransında 

varlığını nesnel olarak duyurabilecek durumda 
değildir. 

3-Sömürgeci devletlerin proletaryaları kapsamın
da bulunan Kürdistan proletaryası, bağlı bulun
duğu sömürgeci devlet burjuvazisinin önünde 
kendi özgün taleplerini bağımsız olarak sunama
mış ve etkin bir güç haline gelememiştir .• Her 
dönemde, sömürgeci devletler proletaryasının 

program ve örgütlenme modeli içinde -doğal 

olarak 4 ayrı model- durarak, sendikal mücadele
sini de bunlara göre yürütmüştür •• 

4-Kürdistan bir ülke ve Kürtler de bir ulus 
olduğundan; buna bağlı olarak Kürdistan prole
taryasının ele alınması gerekliliği vardır. Bu 
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nedenle Kürdistan proletaryası, ulusal nitelik.:. 
leriyle bağımsız olarak varolmak zorundadır. Bu 
y~lda! ~endi öz örgütlenmesini gerçekleştirme~ 
~or~vı .. ı!e k.~rş.~ karşıyadır. Marksist öğreti'nin 
öngörduğu orgutlenme modeline bağlı olmakla 
beraber, daha geniş zeminde hareket edebi lecek 
ki tl~ pa:ti leri içinde ya da birleşik komünist 
part~ ler,ınde_. ü~kenin özgün koşul ları na ve 
kendı nıtelıklerıne denk düşen bir örgütlenme 
yaratmak, zorundadır. 
5-KUrdistan Proletaryası, hem KUKM'nin gerekle
rini yerine getirmek, hem de kendi örgütlenmesi
ni yaratmak zorundadır. Proletarya partisinin 
örgütlenemeyişi, sınıfın KUKM içindeki sorumlu
luğunu ertelemez. Bizzat varolan potansiyel ve 
koşullarda mücadelenin içinde yerini almak 
durumundadır. 
6-Kürdistan proletary~sının mücadelesi sömürgeci 
devletlerin "proletarya" partilerinin mücadelede 
yaratmış oldukları et k i me alanından çıkmalı
dır. Ulusal-Demokratik zeminde yerini · almak 
koşuluyla hareket etmeli, özel ve özgün koşulla
ra indirgenmiş, somut hedefleri içeren program-·. 
lar sunmalıdır. 
?-Kürdistan proletaryasının dünyadaki gelişme
lerden etkilenmemesi ·mümkün değildir. Ancak, 
Kürdistan'daki mücaqelenif1 gelfşmiş sanayi 
devlet 1erindeki gibiertelenmesi yerine, UKM'nin 
başarıı :laşacagı bir· zemin bulundugu için; 
şabloncu zihniyetten uzak olarak sosyalizmdeki 

gelişmeleri ele· almalı, bunalımı· 'Kürdistan 
Devrimine zarar vermeyecek biçimde çözümlere 
götürmelidir. Buna uygun · siyasetler üretmek 
zorundadır.. · - · ·k t 
s-Kürdistan Proletaryası, topyekun bır hare e 

-olan UKM'ne katıldığı zaman, . buna öı,1derl~k 
etmiş olsa da,- mücadelenin , burJuva .. demokr~t~k 
muhtevası değişmez .. Proleta~ya ~·. hareketının 
be ı i rleyic i li ği, ulusa ı . ku:tu.luşun .· toplurnsa I 
kurtuluşa vardırılınası ıle·ı.Ig·,ıli<iUr: Bu ~ede~le 
Kürdistan Proletaryası ı.ılus·at -,•kımliğı ıle 
bizzat ulusun örgütlendirilmesi _ve ön.?er .sı.nıfı 
haline gelmesiyle enternasyonalıst gore_yını ~e· 
·yerine getirmiş olacaktır. Elbettek ı ,onderl ık 
eden sınıf iktidarı ele geçiren sınıf olacaktır. 
Durup dururken proletaryaya böyle bir misyon 
verilmesi mümkün olmayacaktır. _ 
9-Bağıııisız,birleşik ve demokratik. bir Kürdis
tan yaratılması, komünfstl~rıı:ı;. paşlıca ve 
öneml i görevlerinden biri o~~:ra~: durmaktadır. 
Bu, ORTAK BİR TAARRUZ CEPHESt'nde ifadesini 
bulan bütün u'lusal kurtuluşçu güçlerin b i .r -: 
araya getirilmeleri ile mümkündür. Kürdis
tan 'daki mücadele ancak böyle bir yapının 
oluşturulması ile ortak düşmana karşı başarıla
bilinir. Ve buna bağlı olarak da, toplumsal 
kurtuluşa yonelebilir. 
10-Acil ve zorunlu olarak çözOmU gerekli olan· 
UKC siyasi platformunda Kürdistan .. proletar~a~ 
sının yerini alması, Kürdistan Kornunıst Partısı 
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program hedeflerinin asgari düzeyinde öngörülen 
strateji ve taktiklere de denk düşmektedir. 

C) liYeniden Yapı lanma11 uygulamaları açısından 
bazı sonuçlar: 

1-Marksist öngörüler çerçevesinde SSCB'de azgın 
kaMtalist çelişmeler yerine despot Çarı ık 
rejlri\iri devrilmesi gerekli oldu. 1917 Devrimi 
böyle bir zemin üzerinde patlak verdi. özgün ve 
özel koşullar içinde despotizmin beyni parçalan
dı ama, 11 vücudu11 büyük oranda korundu -özellikle 
Lenin sonrası-. Dünyayı yerinden aynatan 1917 
devrimi,muazzam ve önemli bir olguydu. Yankıları 
Avrupa'nın en ücra köşelerinde ses verdi ve 
burjuvaziyi paniğe düşürdü. Kapitalist ve 
emperyalistlerin yüreklerine korku saldı •• 
2-Emperyalist ve kapi~alistler, Rusya'daki 
gelişme karşısında yenı siyasetler üretmek 
zorunda kaldılar ve ürettiler de •• özellikle 
Avrupa burjuvazisi yeni tezıerle ortaya çıktı. 

Taze ve genç Sovyetler -daha açık ifadesi ile 
Yeni. Rusya- her ya.nından emperyalist kuşatmaya 

alındı. tç savaş körüklendi ve bazı sınıf ve 
tabakalar özellikle palazlandırıldı. Devrim bir 
türlü yerli yerine oturma fırsatı bulamadı •• 
3-Sosyalizmde gedikler açılmaya başladı. Bunun 
başında ise, muhtevada sosyalist olmayan ve 
zora dayanarak kurulan Doğu Bloku devletleri 
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gelmektedir. Asıl amaç, Rusya için emperyalizme 
karşı birer tampon devletler olarak kurulmuş 

bulunan bu Doğu Bloku devletleri; giderek 
ekonomik ve askeri piyon olma görevini de 
üstlendiler. Bu devletlerin süreç içindeki 
yapısal durumları, baskıcı yanları, ve özellikle 
kitlesel yoksulluk durumları birer birer emper
yalistler tarafından ortaya çıkarılıpkullanıldı. 
önemli bir muhalefet oluşturuldu. Bu devletler 
açıkça 11 Sosyalizmin kötülüklerine karşı korunma
ya11 başladılar. Çıkışında, sosyal-demokrat bir 
muhtevada ortaya çıkan Avrupa burjuvazisi, 
Rusya • yı öze ll i kle bu Doğu Bloku devletlerinden 
kuşatmaya başladı. Oldukça yumuşak bir iniş le, 
11 barış 11

, 
11demokras i ıı, u insan ' hak ları ıı, 11 refah 

içinde yaşama 11 vb •• gibi kavramlarla, bu devlet
ler içindeki muhalefet hareket ettirildi. Buna 
bir de şatafat, reklam, maddi yardım ve turistik 
gösterileri de katarsak, Doğu bloku devletleri
nin Batı • ya sempati leri başladı.. Zaten zorla 
sosyalizme sokulmaya çalışılan bu devletlerin, 
yoksulluk ve sefaletieri de emperyalist tasallu
ta eklenince, hazin son ile karşılaşıldı. Evet, 
bu devletlerin ulusları, birer diktatörlük 
devirdiler , 11demokrasiye 11 kavuştular, ama, 
yakın zamanda kapitalizmin gerçek yüzünü de gör
meye başlayacaklardır. Başladılar bile .. Egemen 
külttirün etkisi altında kendi ulusal kimlikleri
ni de kaybedeceklerdir •. 
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4'~Teknik gelişmeler, yanlış uygulamalar ve özellikle amaçlanan komünist topluma geçilemeyi
şi ve en önemlisi de sosyalist insan tipinin 
yaratı lamamış olması gibi nedenlerle; gerek SSCB ve gerekse baQlaşıkları büyük ölçüde 
gerilemişler ve sonuçta· ise, 1917 Devrimi 'nden 70 küsür yıl sonra sosyalizm "geri te pm i ş "e benziyor. Ancak, SSCB'deki durum, Gorbaçov'un dediQi gibi, "s ıfırdan" baş lamayacaktrr.. En 
azından belli bir sanayisi ve gerekli alt 
yapısıyla -merkezi Rusya için- belli dallarda 
yetkinleşmiş bir ekonomisi vardır. Dünyanın bu gün en güçlü sayılabilecek devletleri arasında SSCB'yi saymamak mümkün degildir. Hazır bir devlet aygıtı ve buna denk düşen geniş işbölümü, parlamentosu ve diger organları Rusya 'daki düzenin boyutlarını göstermektedir. Ayrıca, her 
koşulda kullanılabilecek -nitekim son iç ayaklanmalarla kullanı!dıgı gibi- dev bir ordusu da 
bulunmaktadır. Bu yalnız Rusya'da deQil, dünya
nın her yerinde olan bir ordudur. 
S-Gorbaçov, SSCB ve Doğu Bloku'ndaki durum ile ilgili -1985'te ortaya çıktığı zaman- Parti Merkez Komitesi 'rıde "ML ilkelere ve sosyalizmin 
yanlış uygulamalardan ötOrü bozulan yanlarının düzeltilmesi" için geniş bir reform taslağı 
sunmuştu. O zaman, Sovyetler' in "çok güçlü bir devlet olduğunu ve 1917 Devrimine bağlı" bulun
duğunu açıklamıştı. Ayrıca, 1917 Devrimi ile 

"insanın insan olarak kendisini yönetmeye 
başladıgı ve dünyaya ise demokratik bir mücadele yöntemini miras bıraktıgını" söylüyordu. 
Stalinist uygulamaların belirli bir kast 

oluşturduğunu da açık! ıyordu. Oysa, 1990' lara 
gelindiğinde, 27. Parti Kongresi 'nde ise, herşeyin "sıfırdan" başiayacağını ,"demokrasi, özgürlük, sosyal haklar ve kültürün geliştirilmesi, sanayiin ve ekonominin bir bütOn olarak dOzelti lmesi "nin zorunluluğundan bahsetmeye 
başladı.BOtün bu söyledikleri ve uygulayacakları ile ilgili tüm dünyanın desteğini de alarak, burjuva demokrasilerinde doğal olan 11 insan 
hakları 11 siyasal ağırlıklı, esasen ekonomik olarak Serbest Piyasa Ekonomisi yoluyla resmen kapitaliizme yöneldi. · 
6~Bu gün SSCB'nin önündeki temel sorun ve 
değ iştir il me k i stenen şey, ekonomi 'd ir. Bu da, Gorbaçov'un "Yeniden Yapıl.anma 11 programında 
netleşmiş olan ve uygulamaya sokulan Serbest Piyasa Ekonomisi'dir. 
7-Rusya d~vıeti bu gün -geçmişte de- emperyalist rasyonalter içinde, dünyadaki tüm sorunları ikili -ABD ve Rusya arasında- pazarlıklarla çözüme ulaştı rmayı önüne koymuş durumdadır. Mevcut devlet aygıtı ile reformlar yoluyla 
Batı'nın burjuva toplumlarına benzeme yolunda ilerliyor. Bu haliyle Batı toplumları ile rekabet edecek bir ekonomik yapının kurulması 
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isteğiyle, dünyaya açılmaya çalışıyor. Zaten 
uygulanmamış olan spsyalizrn bu kez reformlarla 
olsa olsa sosyal-demokrat bir muhtevaya gelebi
lecektir •• 

O)Sosyalizm•in Dünyadaki durumu üzerine bazı 

·sonuçlar; 
1-Bugünkü koşullarda, kapitalist ve emperyalist 
sanayileşmiş devletlerde, teorik anlamıyla 

Devrim ş i md i 1 i k gündemden düşmüş gözükmektedir. 
En azından, sosyalizm için nesnel anlamda· bir 
proletarya bulunmamaktadır ! Proletarya, burjuva 
için bir sınıf olma yolundadır. Sosyalizm 
ideolojik ve örgütsel olarak ise, gündemde 
durmaya devam ediyor .. Bu nedenlerle, siyasal 
bir mevzi olarak sosyalizm yoluna devam etmekte
dir. Devrimin odağı ise, emperyalizme bağımlı 

olan ve daha katmerli sömürülen -ucuz iş gücü 
ve hammedde kaynağı olarak- ve kendileri için 
"refah" toplumu yaratamamış geri ekonomik 
yapılara kaymış bulunuyor.Ancak,bu yapıların em
peryalizm ile iç-içeliği de gözardı edilmemeli
dir .. 

2-Rusya•daki reel sosyalizm deneyi;önemli bir 
olgu olarak, teknik gelişmelerin de etkisi ile 
proletaryanın bir sınıf olarak kendis·i için 
öngörülen mücadele sürecinden çıktığını gösteri
yor. Buna bağlı olarak, dünya devrimci mücadele-
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leri de emperyalizmin saldırıs-ı altında bu 
değişimin etkisi ile niteHk ··· de~iştirerek 
günümUze ulaşmıştır. 

3~Teknik gelişmeler proletarya ve dünya devrimci 
mücadeleleri üzerinde önemli bi.r bağımlı lık 

yaratmış, proletarya ve devrimci mücadeleleri 
ayrı amaçlı ve ayrı nitelikli olarak bölmüştür. 

Sanayileşmiş devletler burjuvazisi, geli·şmemiş 

ülkelerden aldığı sömürü payının çok küçük 
bölümünü kendi ülkesindeki işçilere vererek 
11 dengeli 11 bir ekonomi ve buna bağlı olarak da 
sosyal 11 refah 11 devleti yaratmıştır. Bu uygulama
lar karşısında gerek Rus protataryası ve gerekse 
dünya devrimci mücadelesi içindeki proletarya 
ve diğer sınıflar susarak, gittikçe küçük 
burjuvalaşan ve mülkiyet hırsı ile hareket eden 
gruplara dönüşmüşler; 

11 refah 11 devletlerinin 
kölesi durumuna gelmişler, ve böylece, emperya
list rasyonaller içinde burjuva düzeninin bir 
parçası olarak şekillenmişlerdir. 

4-Uluslararası tekelci sermaye, teknik gelişme

lerden sonuna kadar yararlanmıştır. Bu yararlan
ma tekelci burjuvaziye malın üretimi için 
gerekli toplumsal emek zamanı•nı azaltına yolunda 
geniş olanaklar sağlamış ve bunun yanında, fiat 
üzerindeki tekel nedeniyle de fiatları istediği 

ölçülerde düşürebilmektedir. Ucuz hammadde ve 
sermaye aktarımı ile aradaki açığını kapatarak, 
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muazzam bir artı-deQer elde etmektedir. tşte, 
bu artı-deQer'den kendi işçi sınıfına pay veren 
burjuvazi durumunu d e n ge 'de tutabilmektedir. 
Böylece, emeğinden başka kaybedecek hiçbir şeyi 
olmayan işçi sınıfının, artık kaybedec~k "çok 
.şeyi" oluşma~~adır. örneğin, arabası, evi, 
tasarrufu vb •• Bu durumda devrim nesnel olarak 
proletarya sınıfından yoksun kalmaktadır. Buna 
bağlı olarak."sosyalizm" in kapitalizmle ideolo
jik,s~yasal. ~e ekonomik olarak iJzlaşmazlıQI 
nedenıyle ıKtıdarın emekçi sınıflar tarafından 
ele geçirilmesi; devrimde asıl özne'nin -prole
taryanın- ortadan kalması karşısında oldukça 
zorlaşmıştır •. 

S-Kapitalizmin daha da "iyileştirilmesi" ve 
daha fazla "refah" ve 'dolayısıyla daha fazla 
sömOrüyü gerektiriyor. Böylece sessiz sömürüyil 
gerçekleştirmek amacıyla ortaya atılan sloganlar 
Avrupa KomOnizmi denilen burjuva demokratik 
ideolojiyi de egemen hale getirmektedir. Bu da, 
burjuvazi için ele geçmez bir nimet olmaktadır. 
ÇOnkü, toplumu bu tür ideolojik ve siyasal 
yapılanmalarla dengelemek, burjuvazinin işini 
oldukça kolaylaştırmaktadır. 
6-Gelişmiş ve sanayileşmiş devletler işçi 
sınıfı, kendi iktidar mücadelesi yerine, daha 
kolay elde ettiği "iyi" ekonomik ve sosyal 

hakların biraz daha genişletilmesini yeğle~ekte
dir. İşçi sınıfının mOcadelesi açık biçimde bu 
yörüngeye sokulmuş durumdadır. Yaratılan "refah" 
devletlerf· (!), · işçi sınıfını öylesine bir 
tendereye sıkıştırmıştır ki, tüketici bir sınıf 
haline gelen işçi sınıfı dolayısıyla burjuvazi
nin iç pazarı'nın da garantisi olmuştur. Bu 
uygulamalar, kapitalizme uygun insan tipinin 
oluşmaya başladığı, onun değerleri ve kültOrO 
ile yetişip, gelişen bir toplumsal yapıyı 
büyütmekte olduğundan, buna uygun ideolojik 
yapılanma da -hayatın maddil i ği karşısında
gerçekleştirilmektedir. Kapitalist ve Emperya
list Sistem, resmen ideolojik, siyasal ve 
ekonomik egemenliğini ortaya koymuş olmaktadır •• 

7-Reklam, liberalizm,şatafat ve önü alınmaz 
mülkiyet edinme hırsı geliştirilerek, proletarya 
dünya düzleminde uysallaştırılmış ve giderek 
ulusa ll aştı rı 1 arak enternasyonalist dayan ı şma 
bağları koparılmıştır. Böylece, proletaryanın 
uluslara.r,ası mücadelesi büyOk oranda durdurul
muştur.·:" Proletaryanın mücadele"si devletlerin 
birer iç sorunları haline dönüştürülmüştür. 
DefT!okratı~~- ·p~rspektif te ise, burjı,ıva p-arlamen
tarizmi. ile ·· cilalanmış olarak bir mücadele 
götürü,lıneı<tı:ıc;lir. Bu duruma en çok uyum gösteren
ler ise, 11 Koriiünist Partiler" olmaktadir. Sendika 
mücadele, patronun ve devletin verdiği ile 
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yetinen bir mücadele derekesine indirgenmiştir. 

Polis zoru ile herk.e.sin "kendi başının çaresine 
bakması gerek.ti~i" inancı yaygınlaştı rı lmakta
dır. Bu gelişmeler içinde, proletaryanın i k. t i
dar m O ca d e 1 e s i salt ekonomik. mücadeleye 
dönüştü~ünden, ekonomizm egemen hale gelmiştir. 

S-Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Etmeleri 
teorik. olarak. belirlenmesine ra~men, pratik 
olarak çözümsüz kalmıştır. Dünya ulusal kurtuluş 
mücadeleleri "sosyalist" devletlerin korunmasın
dan.uzak, kendi başlarına bırak.ılmışlardır. Bu 
ba~lamda Ulusal Kurtuluş Mücadelelerinin Emperya 
list sistemle bütünleşmeleri olana~ı yaratılmış
tır. Bugünün Rusya'sındaki gelişmeler de ulusal 
sorunun çözümlenmedi~ini ortaya koymuştur. 

9-Kanımızca, emperyalist gelişmiş devletlerde 
hammadde stokları bir yerde tükenecek.tir. 
"Refah" toplumu yok.sulluQu artan bir yapı içine 
girecektir. Bu gidiş bir yerde mutlaka duracak
tır. Bu durumda bir süre sonra, emperyalist 
devletler burjuvazisi birlikteliklerini bozarak, 
birbirlerine düşeceklerdir. Bu ba~lamda, dünya 
"barışı", "özgürlük", "demokrasi" havarili~i 

ortadan k.a lkacaktı r. Ara larındaki tam 11mutaba
kat" bozulaca~ı için, emperyalizm içine döne
cek'tir.. Bizim inancımız, bilgi lerimiz ve 
elimizdeki belgeler bunu böyle göstermektedir. 

10~E~er çarlık. gibi bir ülkede 1917 Devrimi 
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gündemleşmeseydi ya da gündemleştikten sonra 
emperyalizm · tarafından çevrilerek. ambargo 
altına alınmasıydı; en önemlisi de Komünizmin 
kurulması. başarılmış ·olsaydı, gelişmiş sanayi 
toplumlarında bugün devrim gündemden düşmemiş 

olacaktı. 

11-Bu konuda sonuç olarak diyebilirz ki;Marksist 
öQreti 'nin Felsefik ve Ekanallik ön g ö ro ı e -
ri bütün canlılı~ı ile hayatiyetini korumakta
dır. Hayat maddidir. ve düşünceyi belirleyen 
maddedir. Dünyadaki gelişmeler de bu belirlemeyi 
daha bir açıklıQa kavuşturmuş ve ona haklılık 

getirmiştir •• 

Sonuç olarak: 
Marksist ö~reti ve Lenin pratiği bize yukarıdaki 

teorik ve pratik. saptamaları yapmamızı gerekli 
kılmıştır. Marksist öğreti bütün canlılığı ile 
teorik. planda kendisini korumaktadır. Pratik 
olarak. Sovyetler'deki çözülmeler sosyalizmin 
gerekli biçimde uygulanamamış olmasındandır. 

Ancak, bütün olan bitenlere raQmen Sovyet deneyi 
emperyalizmi dünya ölçüsünde geriletmiş ve en 
azından durdurmuştur. 

Rusya'daki son gelişmeler ve "Yeniden Yapılan

ma" ve "Açıklık" siyaseti ve uygulamalarının 

sosyalizmden çıkma ve kapitalist ekonominin 
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öngördüğü serbest piyasa ekonomisine geçiş anlamı·· görüşlerimize bir netlik getirmek zorunluluğu na geldiği kesinleimiştir. kendisini dayatmış durumdadır. 
Yukarıdaki nedenlere bağlı olarak, gerek Rusya'- Kanımızca, bilimsel sosyalizmi savunmak ve onu daki son durum karşısında açık tavır almak ve ütopya olmaktan çıkarmak için buı·juvazi önünde gerekse. bilimsel sosy~lizmi savunmak bakımından çok çetin mücadele verilmesi gerekecektir .. --·-

DDZELTME: 

2?.-?.3~ Sayımızda yayınlanan bu yazının "Burjuva Toplum Yasası" başı ıkl 1 bol umun~e (S~: 67, 8. Parag/9. satır) "Sermaye 1 şgücünO uzatarak ••• " şeklinde geçen cumlenın doğrusu "Sermaye işgününO uzatarak" olacak !,V· ~ölüm?e "O~eti~ GOçl_erini_n Evrimi" başlıklı kısımda (Sh:86,1.parag/9.satır) BurJuva~ı kapıtatıst sıst~mı yıktı" şeklindeki cümlenin doğrusu, "Burjuvazi feodal.sıstemı yıktı" şeklınde olacaktır. DOzeltir, özür dileriz.(Basın-YayınMerkezı) 
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1 ardstırrria- inceleme 1 

r---------------- İÇERIK SORUNU ÜZERINE. 

Aydınlarımızın, 1980' lerden sonra düşünce sistemlerinde istikrarsızlık ve buna 
bağlı olarak sık sık karar değiştirmeleri neredeyse ortak karakteristik bir özellik 
oldu. Bundandır ki, 1980 'lerden sonra, topluma yön verebilecekler kategorisine 
dahil edilebilecek insanların ilkelerine, değerler sistemine, ölçülerine; bir bütün 
olarak ideolojilerine yeteri kadar sahip çıktıkları söylenemez.. Elbette, bunun 
bir çok nedeni vardır. Biz, bu noktada çakışan iki neden üzerinde durmak istiyo
ruz •• 

Birincisi; 1920 'lerde nüfusun % 25' i kentlerde, % 75 1 i ise kırsal alanday dı. 1950 '
lere kadar bu oran kendini muhafaza etmesine rağmen, bu tarihten sonra (özel
likle 1960'lardan sonra) Türkiye'de kapitalistleşme süreci hızlandığından, Kürdis
'tan'daki sömürgeci sömürü de hızlanmıştır. 1:3L: nedenle, toplumsal dönüşüm 
süreci ivme kazanmıştır.. Bu süreçte, kırdan kente doğru büyük göç başlamış, 

....__ ___ 1985'lere gelindiğinde, kentleşme oranı nüfusun :% 53'üne varmıştır •• 
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'Sorunu daha yakından görebilmek için, istatistiki bilgilere bakabiliriz: 

Çizelge 1 

• Yıllar Kentli Nüfus 
T92l 24,2 
1950 25 
1960 31,9 
1970 38,5 
1980 43,9 
1985 53 

Bu çizelgede de görüldüğü gibi, kentleşme oranı: 1950-60 yılları arasında % 6,9, 

1960-70 yılları arasında cı,6,6, 1970-90 yılları arc:sında 1ı 5,4 iken; 1990-85 

yılları arasında, yani son 5 yıllık dönemde 1ı9,1 olmuştur. Bundan da anlaşılıyor 

ki, 1990 'lerden sonra kentleşme oranı oldukça hızlı bir tempo izlemiştir •• 
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~ölgeler 
Marmara 
Akdeniz 
Ege 

Çizelge 2. 

1940 
3q 

İç Anadolu 
Güney Doğu (Kürdistan) 
Doğu P.nadolu (Kürdistan) 
Karadeniz 

20,1 
23,3 
14,9 
15,9 
9,3 
7,2 

1985 
74,1 
52,7 
54,9 
53,3 

.39,9 
31 'ı . 
2'9.,2 
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2 Nolu çizelge Coğrafi Bölgelerin Kentle§me düzeylerini göstermektedir. Burada Kürdistan iki bölge içinde gösterilmiştir. Çizel ge aynı zamanda 10.000' den fazla nüfuslu yerleri içermektedir. 
Bu çizelgede iki bölge olarak Türkiye geneli içinde alınan Kürdistan' da 1940'larda kentleşme oranı yaklaşık cı, 12,5 iken, 1985'te 1a 35,5' a varmıştır. Batı bölgelerine göre kentleşme oranının düşüklüğünün nedeni Kürdistan'da gücün az o 1 m as ı değil, tersine gücün metropele kaymasıdır. Türkiye'de en çok göç olayı Kürdistan olarak gösterilen bölgelerdedir. Aynı zamanda doğum oranı da bu bögelerde diğerlerinden yüksektir. Metropele akan bu güç ile, batı bölgelerinde kentleşme oranının boyutları yükselmektedir. Altıncı Beş yıllık Plan'da ( 1990-1994) 20.000 ve daha fazla nüfuslu yerleşim alanlarının kentli nüfus. oranının ise, cı, 57 olacağı hesaplanmaktadır •• 1990'larda bu oranın ı 60'ların üzerinde olacağı kestirilmek:.. tedir. Kentleşme oranının yüksekliği bir olgu olarak somuttur ve bu büyük göçün en yoğun olduğu yer de Kürdistan'dır. Özellikle, son dönemlerde kendini ağırlıklı hissettiren devlet terörü ile zora dayalı göç olayı da başlatılmıştır. By nedenler bir çok soruna etkili olmaktadır. Örneğin, Diyarbakır'da aylık ev kiraları 250-300 bin TL 'den 600 bin TL 'ye varmış durumdadır •• 
İkincisi; 1980 'le re kadar uygulanan "ithal ikameci iktisat modeli" yerine, buna bağlı kalınmakla beraber, "dışa açılma ıktisadi modeli" arayışına, bağlı olarak, teknik tedbirlerin uygulaı:ımasına geçildi. Bu da, yüksek enflasyon,yüksek faiz, destekleme primi ve vergi iadesiyle desteklenen ihracat siyaseti; tabii hayali ihracat, kaçaRçılık vb.. gibi dalavereli yollardan elde edilmiş dövizleri de Türki-....._ ___ ye'ye çekmek kaydıyla ihracatta bir yükselme sağlandı. Oysa, Türkiye'nin ithal 
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ikameci iktisadi sanayi modeli ihracatı arttıran değil, tersine ithalatı arttıran -----......, 

bir modeldir. Ayrıca, 1980'lerden sonra ihracata dönük sanayii yatırımları da· 

yoktur. Devlet büyük oranlarda alt yapıya yönelik yatırım yapmıştır. O halde, 

bu ihracatı; tarım kesiminin, ücretli ve maaşlı kesimin, esnaf ve zanaatkar ile 

diğer emekçi yığınların safi hasılattaki payını düşürerek sağlamıştır.. Bunun 

karşılığında faiz gelirleri, döviz ve ihracat dalavere siyasetinin sağladığı rantiye-

lerde, arsa spekülasyonları gelirlerinde; özellikle, belediyeler imar uygulamasıyla, 

devlet kamu harcamaları ve yatırımlarında; tirilyonlarca lira değerinde müteah-

hitlik vb.. gibi gerekçelerle vurgunlarda; bütün bunların üstünde banka sahipleri 

olan sanayi holdinglerinin kural ve sınır . tanımaz vurgunlarıyle safi hasılatteki 

oran bir avuç _i_nsana kaymıştır •• l987'de Devlet Planlama Teşkilatı gelir dağılım 

araştırmasında; üst gelir grubu olan nüfusun 1a20'sinin Türkiye hasılatındaki payı 

1a55 iken, en alt gelir grubunu oluşturan 1a204lik nüfusun Türkiye gelirinden payı 

ıı,4'tür. En alt gelir grubu da Kürtlerdir .• 

Bu ekonomik model ve hızlı şehirleşmenin beraberinde toplumsal ve bilinçsel 

ilişkilerde. değişiklik getireceği bir zorunluluk tu. Bu süreç; 12 Eylül 'le beraber 

şiddetlenan devlet terörüyle çakıştığında, Kürdistan'da kendine özgü bir yapı 

oluştu. Şöyleki; 

a-. Kentler yerleşme ve geçinme gereksinimlerine cevap verememektedir. 

Sanayileşme ve kentleşme arasında dengesizlik söz konusudur. ŞehirleŞme; 

hızlı,yaygın,düzensiz,kocaman bir köy görünümünde olmaktadır. Kentlere hücum 

eden yoksul köylülük, sanayi proletaryasına dönüşemediğinden, büyük bir işsizler---~ 
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ordusu oluşmuş, geçimlerini mevsimlik işlerle temin etmeye çalışmaktadırlar. 
Bununla beraber her meslekte -öğrenciler de dahil- nicel bir yükselme söz 
konusu iken, nitel anlamda düşüş vardır. Dolayısıyla kentlerde ortalama kalite 
de düşmektedir. 

b- Kültür ve bilgi birikimi düşük olan kesimler, toplumsal ilişkilerin kapitalist 
sistem içinde değişim ve dönüşümünde en . i s t e k 1 i olan kesim durumunda 
olduğu gibi; toplumun da en dinamik katmanı durumundadırlar. 

c- Toplumda değerler sistemi süratle değişmektedir. Mevcut koşullarda değer 
kazanma, itibar edinme para kazanmaktan geçmektedir.. "Nasıl kazanırsan 
kazan, yeter ki kazan" anlayışı egemendir. 

d- Kişisel çıkar için her kalıba girmek ve her yolu denemek yaygın ve mübah 
hale gelmiştir. Bu, toplumda da kabul görmektedir. Özetle, Itibar parasal 
güçtedir. Toplum başka "kural" tanımıyor •• 

e- Ücretlerin,maaşların ve emekçi yığınların gelirleri bu yüksek enflasyon 
karşısında kar'ın güneşin altında erimesi gibi erimektedir. lşsizlerin iş bulma 
umudu taşıdığı toplum kesimlerinde, değerler sisteminin oturmamışlığının 
egemen olduğu ortamda, toplumu KUKM doğrultusunda dönüştürmek isteyenle
rin değil; "köşeyi dönenlerin" baştacı edildiği bir süreç yaşanmaktadır •• 

1980'lerde Türkiye'de kentlerdeki nüfus, kırdaki nüfusu geçmiş durumdadır. 
Kentleşmenin önümüzdeki yıllarda -on yılda- bu hızla süreceği görülüyor. Buna, 

~--- sömürgeci devletin Kürdistan'da kırsal kesimi zorla göçe tabi tutmasını da 
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ekıediğimiz zaman, kapÜaıist-sömürgeci sömürü ile birlikte bu ilişkiler perspek- -----, 

tifinde oluşacak yapıyi iyi hesaplamak gerekiyor •• 

Bugün Kürdistan'ın sınıfsal konumu irdelendiği zaman, egemen üretimin küçük 

meta üretimi olduğu ortaya çıkar. Buna öğrencisi, memuru, serbest meslek 

erbabı nı da kat,arsak, Kürdistan' da bir küçük burjuva yığını çıkar ortaya •• 

Kürdistan'da on işçiden fazla çalıştıran işyerleri sahibi Kürt burjuvazisi parmakla 

sayılacak kadar azdır (burada kastedilen hizmet sektörü değil, üretim sektörüdür ). 

Büyük işyerleri sömürgeci devlete ve tek-tük de olsa sömürgeci burjuvaziya 

aittir. Kentlerde geride kalan geniş yığınlar, eğer iş bulabilirlerse mevsimlik 

işçidirler, ya da çok küçük oranda diğer dallarda işçi olarak bulunmaktadırlar. 

1980 öncesi gibi yurtsever ve sosyalistlere ilgi oldukça azalmıştır. Dolayısıyla 

enflasyonun getirdiği yüksek fiat, devletin kağıt üzerindeki sübvansiyonu kaldır

makla kitapların vb.. fiatlarındaki yükselme, emekçi yığınların satın alma gOçle

rindeki düşüşle bütünleşince, okumaya da ilgi azalmıştır. Bundan ötürü, toplumda

ki ortalama kalite düştüğü gibi, ulusal sorunla ilgili bilgi edinmeye karşı olan 

ilgi de azalmıştır. Buna rağmen paraya ilginin bu kadar arttığı bir ortamda, 

aydınlarımııda da parasal olguya ilgi duymanın grafiği yükseldi ve düşünceler bu 

konuda yoğunlaştı. Dolayısıyla, ilkelerde, ölçülerde, değerler ve düşünce sistemin

de büyük bir erozyon yaşanmaktadır •• Örneğin; bugün Kürdistan'da silahlı müca

dele verdiğini iddia den PKK 'nin, somut gerçekler içindeki ilişkilerini irdelediği

mizde; kendisini barındıran, destek veren köylülük üzerinde,zorla para tahsil eden 

bir örgüte dönüşmüş olduğunu görürüz. Bundan dolayı da, yüzlerce ail~ köyünü 
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.----- terkedip kentlere taşınmaktadır. Derik,Cizre ilçeleri ile bağlı köyler buna örnek
tir. Diğer bazı yerlerde de, zora dayalı olarak· buğday,ot toplama çalışmaları 
sürdürülmektedir. Örneğin Muş ve çevresi buna örnek verilebilinir •• 
Bir önemli sorun da, "Kürdistan'ın üretim biçimi kapitalist mi yoksa feodal mi 
diye bir tartışmanın gerekmediği, çünkü üretim tarzının önemli olmadığı" yolunda 
bazı aydınlarımızdaki tutumdur. Bu doğru bir anlayış değildir. Çünkü, üretim 
. tarzı neyi,nasıl ürettiğini ortaya koyar. Değiştireceğin, geliştireceği n ya da yok 
edeceğin ilişkileri bilmek gerekir. Ancak, bilinen,tanınan ilişkiler değiştirilebilir, 
geliştirilebilir ya da· yok edilerek yerine yeni ilişkiler konulabilinir.. Içeriği 
bilinmeli ki, ona uygun biçim oluşturulabilsin. Kürdistan'da feodal üretim tarzı 
egemen ise, ilişkiler bu üretim tarzına göre oluşurlar. Kapitalist üretim tarzı 
egemen ise ilişkiler bu üretim tarzına göre öluşur. Üretim araçları, üretim ve 
mübadele, buna bağlı olarak toplumsal ilişkiler bilinmeden, yani içerik bilinmeden 
neyi, nasıl deyiştireceksin ? neyi nasıl örgüt! eyebileceksin ? Üretim tarzı önemli 
değil savı, bilim dışı 'dır •• 

Kapitalizm öncesi dönemde, kuwetli ülkelerin zayıf ülkelerin zenginlik ·kaynakları
nı yağmalamaları ve onlardan köleler edjnmesi bir sömürü değil, bir talandır •. 
Çağdaş anlamda sömürgeci ülke, sömürgeleş.tirdiği ülke üreticilerinin ürettikleri 
değer fazlalıkları na el koyar. Işte, bu bir .. sömürüdür. Sömürü, kapitalist.· üretim 
ve ,-Dübadelenin niteliğinden gelen zorunlu bir :olgudur. Sömürge ülke :sömürgeci 
ülkenin malı olur. Sömürgeci ülke için üretim yapar, kendisi için ür;etirn yapma 
hakkını kullanamaz. Sömürge ülkenin tüm değer . kaynaklarını sömürgeci ülke 

------kullanır~ Sömürge ülke üretim araçlarını sömürge ülke ekonomisine uyumlu ve 
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onun müsaade ettiği kadar geli!itirebilir. Sonuç olarak, sömürgeci ülke sömOrge------.ı 

l~tirdiği ülkeye kendi ekonomisine bağımlı sermaye gücü kadar kapitalist üretimi 

götürme zorundadır. Tersine, sömürü olmaz, ancak talan olabilir. 

"Bay Peel'in 50.000 sterlin değerinde üretim ve geçim aracıyla birlikte, İngil

tereden kalkıp ta Batı Avustralya'da Svan nehrine gitmesine acır. Bay Peel 

ayrıca, .beraberinde erkek ve çocuk 3000 kişilik bir işçi sınıfı götürecek kadar 

da ileri görüşlüydü •• Gideceği yere varınca, 'Bay Peel 'in yanında yatağını yapa

cak ya da nehirden su taşıyacak bir uşak bile kalmamıştı' •• Zavallı Bay Peel, 

herşeyi önceden düşünmüştü de,lngiliz üretim tarzlarını Swan nehrine taşımayı 

akıl edememişti I"(Marks,Kapital, Cilt 1, Sol Yayınlar 1978, Sh:786) 

Kürdistan'da sömürgecilik, hem sömürü hem de talan ·fonksiyonunu görmektedir: 

Dolayısıyla Kürdistan'da egemen olan üretim tarzı kapitalizmdir. Üretim araçları 

ve toplumsal ilişkiler de (üretim ilişkileri) buna uygundur. Kürdistan'da orta 

burjuvazide egemen olan anlayış, koşullara sığınmadır. Bunun siyasal olarak 

izahı, Türkiye'ye burjuva demokrasisi ve Kürdistan'a Kültürel Özerklik'tir •• 

Zaten, Kürdistan'da ko9ulları belirleyici gören Kültürel Özerklik anlayışının 

sınıfsal maddi temeli budur. Bu kesim, girilen süreçte hızlı bir biçimde kaçınıl

maz olarak yoksullRfimaktadır. Önümüzdeki süreçte Kürdistan'da nüfusun kentler

deki yoğuntaşma oranı daha da yükselecek; sömürgeci sömürüyle beraber çıkar 

çelişkilerinin, ulusal kültür çelişkisinin ve bunun- yaratacağı sürtüşme ve çatışma-

ların daha keskinleşeceği de bellidir. · ·.·· . 

Yukarıda vurgul~mıştık, bir daha vurgulayalım: · Kürdistan'da Kürt sermayesinin ___ ____.. 
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var olan üretimi küçük meta üretimidir. Kürdistan 'da pazarıanan meta sömürgeci 
Türk burjuvazisinin ürettiği metadır. Tarım taban fiatını, asgari ücreti, banka 
kredisini, mali siyaseti belirleyen Türk burjuvazisidir. Kürdistan'daki üretim ve 
bölüşümü de belirleyen Türk burjuvazisidir. Meta üretimi yapan Kürt burjuvazisi 
Kürdistan'da yok denecek kadar azdır. Bundandır ki, çelişki; Kürdistan'da sömürü,
sömürgeci-sömürge ilişkileri yanında, sınıfsal olarak genel hatlarıyla Kürt emekçi 
yığınlarıyla Türk burjuvazisi arasındaç:lır. Kürdistan'da Kürt orta burjuva sermaye
si ile Kürt emekçi yığınları arasındaki, sermaye ve ücretli emek arasındaki 
çelişki, Türk burjuva sermayesi ile olan çelişkisi yanında çok küçük bir orandadır. 
au somut bir gerçektir. 1980'de Batı Anadolu'da kişi başına düşen banka mevdu
atı Kürdistan'dakinin 20 katından fazladır. Gayrı-safi yurt içi hasıla yönünden 
Istanbul ile Kürdistan illeri arasındaki fark cı. 400'dür •• 

( ... ) 
Içinde bul~nduğumuz süreçte, kural tanımayan, oturmamış değerıe:iyle, işlerin! 
·rayına oturtacağı umudunu taşıyan kitle; yarın bu ~~udu bula~adı.gı . zaman. -~ı 
bulamıyacaktır- altarnatifini arayacaktır •• lşte, bu sureçte devrımcı önderlerımız 

önemli bir görevle karşı karşıyadırlar. Şöyleki; 

Çağımız bilgi çağıdır. Çağımııda bilgili ve nitelikli insana yapılan yatırımın en 
büyük yatırım olduğu kabul görmektedir. Teknolojideki .. gelişmeler, ü_retim. ve. 
insan ilişkilerini etkilemekte ve değiştirmektedir. Onun ıçın, toplumdakı gelışme 

ve değişmelere yön verebilecek, taleplerine çözüm sunabilecek nitelikte; ilkelerin
de, değer sistemlerinde, ölçülerinde istikrarlı kadrolar oluşturmak ve buna ~.yg~_n 

..__ ___ eğitim ve araçlarını sağlamak sürecin acil sorunu olarak durmaktadır.. Çunku, 
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içerik ve biçim evrim süreci 'nde birbirlerini karşılıklı olarak etkiler ler. Gerçi, 
biçim içeriğin ürünüdür. Ama, biçim içeriği etkiler ve gelişmesini hızlandırır. 
t3unun gibi, içeriğin gelişmesine uygun olmayan,aksayan biçim ise, içeriğin geliş
mesini durdurur, hatta geriletir. Sorun, içeriği geliştiren biçimi yani UKC aracını 
oluşturabilmektir. Bu da, siyasal seviyesi yüksek, yetkinleşmiş yeteri kadar 
kadroyla oluşur •• 

1920'lerde emperyalizm Kürdistan'ı sömürgeleştirmeye yönelik ağırlığını koyarken, 
bunun iki önemli nedeni vardı: 

Birisi; Bolşevik akımının Orta-Doğu'da yer bulmasını önlemek. Diğeri ise, Or
ta-Doğu petrollerini denetiminde sınırsızca tutabilmekti. 

Mevcut durumda, SSCB böyle bir tehdit olmaktan çıkmış ve kendi içine dönmüş
tür. 

( ... ) 
İkinci neden ise, varlığını sürdürmektedir. 

Kürdistan petrollerini elinde tutan sömürgeci devletler zaman zaman emperyalist 
siyasetin dışına taşmaktadırlar. Ve bu yanlarıyla başağırtmaktadırlar. Emperyalizm 
için Orta-Doğu'da mevcut sınırlarda istikrar sağlamak oldukça zortaşmış görünü
yor •• Fakat, yine de, Kürdistan'ın sömürge· statüsünde tutulmasının emperyalist 
ikinci amacı olan petrollerin denetimi yine gündem olmakta devam ediyor •• 

Unutulmamalı ki, koşullar ne kadar lehimize olursa olsun, Kürdistan'ın bağımsızlı-
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ğı ve Kürt Ulusu'nun özgürlüğünü hedefleyen insansal etkinliğinden,yani,UKC'den yoksun olunduğunda mevcut durumun devam edeceği açıkça görülmektedir. Sorun 
içeriğe uygun, içeriği geliştiren biçimi oluşturmak'tır. Ekim 1990 
E.Sidar 
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Yaşar GUNDOGDU 
(1955 - •••• ) 

17 Nisan 1980 günü ,Ankara Emniyet Sara
yı 8 nolu hücresinde beyni parçalanarak 
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1 i. beşikçi·nin mektubu 1 

Sayın A.Fewzj--------------------------------------------------------------~ 

10 Mayıs 1990 tarihli mektubunuz, 24 Temmuz 1990 tarihinde elime geçti. Birkaç 
kere dikkatle okudum. 

Haksız değerlendirmeler yaptığınızı düşünüyorum. Bazı değerlendirmeleriniz hakkında 

herhangi bir şey söylemek gereğini duymuyorum. Örneğin, kitapların ne kadar değer
siz, anlamsız olduğu, bilimsel olmadığı hakkındaki ifadeleriniz •• 

PKK ve PKK Genel sekreteri Abdullah Öcalan hakkındaki düşüncelerinize hiç katıl
madığımı önemle 'belirtiyorum. 

Bazı yargılarınız· da maddi bakımdan yanlış. Örneğin, Komal'a teslim edilen her 
çalışmanın yayınlandığı, "DiK Uzmanı" olduğum vs •. 1977-1978 yıllarında Komal'a 
teslim edilen ve basılmayan, ondan sonra da kaybedilen 3 çalışmanın, pek çok küçük 
yazının, mektubun,röportajın varlığından nasıl habersiz olabilirsiniz ? 

Bu konular ve benzer konular üzerinde sizinle uzun uzun konuşmak isterdim. Karşılıklı 

konuşmanın daha doğru bir yol-yöntem olduğunu düşünüyorum. 

Komal'ın, Rızgari 'nin unutulması, gözden uzak tutulması elbette söz konusu değildir. 

Fakat ben arkadaşlarımın, PKK ile birlikte, Kürdistan'daki silahlı mücadele içinde 
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yer almasın1 isterdim ! Böyle olsaydı,1976 ve daha sonraki yıllarda yazılanlar· pratikle 
bütünleştirilmiş olurdu. Rızgari 'nin düşünceleri hayata geçirilmiş olurdu. Bunun gerçek
leşmemiş olması, silahlı mücadel~ye karşı bir konumda yer alınması, Kürdistan adına 
büyük bir talihsizlik olmuştur. 

Recep'in savunmasını ilgiyle okudum. Kuşkusuz çok değerli bir çalışma. Fakat bu 
savunma, metinterin yayınevine teslim edilmesinden çok sonra elime geçti. Değişiklik
ler,ilaveler yapılması da zor oluyor. Bu ülkedeki. anti-demokratik koşullardan, haberleş
me eksikliğinden kaynaklanıyor. 

Sayın A. Fewzi, mektubunuz, bütünüyle, bana büyük bir hüzün verdi. Çünkü mektu
bunuza eleştiriden çok suçlama ve aşağılama ögeleri egemen. Sağlık olsun. 

Sizlere selamlarımı ve saygılarımı gönderiyorum. Sağlık ve mutluluk diliyorum. 

29 Temmuz 1990/istanbul. Imza (ismail Beşikçi) 

NOT:Mektubunuzun içeriğini Kürdistan Press (Sayı 86), Rızgari Özel Ek (Sayı :11) gibi 
yayın organlarında da okudum. Elime geçen imzalı bir nüsha değil de bunun özel 
bir mektup olduğunu biliyorum. Buna rağmen, mektubun yazılmasının temelinde 
PKK olduğu için, mektupta PKK 'nin. adı çok geçtiği için, bir nüshasını da PKK 'li 
arkadaşlara vermeyi uygun buldum. I.B. 
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ı 
Sayın İsmail Beşikçi, 

Mektubunuzu aldım. Hem tahliyeniz, hem de 
mektubuma cevap vermeniz beni oldukça sevindirdi. 
Gerçi sizin, "Türkiye•de cezaevinden çıkmak 
özgürlüğe kavuşmak değildir" görüşünözü biliyorum, 
ama yine de dışarıda olmanız beni ve sizi seven 
herkesi, oldukça sevindirdi. 

Kuşkusuz sizin tahliyeniz konusunda TC makamları 
iç ve dış kamuoyunun baskılarından oldukça etki
lendiler. Bunun dışında, eğer siz kitaplarınızdan 
beraat ederseniz, resmi ideolojide de önemli bir 
gedik açılmış olacak. Bence, işin bu yanı Kürt ve 
Türk devrimcilerini önemli ölçüde etkileyebilir •• 
Sizin beraatınız gerçekleşirse, artık Türk Mahke
meleri kolay kolay "bölücülük" suçlaması ile 
önlerine gelene ceza yağdıramazlar.. Bu da, 
Türkiye•de Kürt Sorunu•nun serbestçe tartı
şılması demektir. O zaman eski kitaplarınız ve 
Kürt Sorunu ile ilgili diğer eserlerin yayınıanma 

-IV-

şartları da doğmuş olabilir •• Bu iyimser hayalle
rimiz inşallah boşa çıkmaz. 

Sayın Beşikçi, dün elime geçen mektubunuıda 
size yönelttiğim hiç bir sorumun cevabını maalesef 
alamadım. Ben sizi üzmek için mektup yazmamıştım. 
Sizinle bazı sorunları tartışmak istiyorum. En 
önemlisi de kitaplarınııda satır arası belirleme
lerle vardığınız tespitiere nasıl ulaştığınızı 
merak ediyorum. Değerli vaktinizi aldığım için 
şimdiden özür dileyerek, önce elime ulaşan kısa 
mektubunuzdaki bel iriemelere cevap vermek istiyo
rum. 

Haksız değerlendirmeler yaptığımı belirterek, 
kitaplarınızın değersiz, anlamsız olduğu, bilimsel 
olmadığı hakkındaki lfadelere · ilişkin bir şey 
söyleme gereği duymadığınızı yazıyorsunuz. Bir 
kez ben durup dururken, kitaplarınız hakkında 
"değersiz", "anlamsız", "bilimsel olmayan•• tespit
ler yapmış değilim. Size yazdığım mektup bütünlüğü 
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içinde bu kavramlar ele alındıQında, bir anlamı 
vardır. Yoksa, sizin de belirttiQiniz gibi, 
haksız bir deQerlendirme olurdu. 

Daha iyi anlaşılması açısından, bir kez daha 
belirteyim: 
"Devletlerarası Sömürge Kürdistan" bir- çalışmadır. 
Ama, benim bildiQim, kavradıQım bir t. Beşikçi 
çalışması deQil. Neden deQil ? Çünkü, 1. Beşikçi•
nin bu kitapta neyi tartıştıgı, neyi incelediQi; 
her biri başlı başına ciddi birer inceleme konusu 
olan tespitiere nasıl vardıQı; bu çalışma ile 
nereye varmak istediQi belli deQil .• 

Bilimsel deQil, çünkü, sizin yönteminizle 
"olgulardan hareket etmiyor". "Olgular arasındaki 
ilişkileri" açıklamıyor. Nasıl varıldıQı belli 
olmayan tespitleri sıralıyor •• 

Araştırma, inceleme deQil. Çünkü, hiçbir konuyu 
incelemiyor. 1. Beşikçi •nin birçok eserinde dile 
getirilmiş görüşlerin tekrarı, tekrarı ve yine 
tekrarıdır. 

Objektif deQil. Evet, herşeyden önemlisi objektif-. 
deQil. Objektif olmadıgı "tlk Kurşun Teorisi" 
tespiti ile PKK 1ye bakışta çok açık görülüyor •• 

Mektubumda, bu tespitleri yaptıktan sonra, uzun 
uzadıya bunları açmaya çalışmıştım. Işte, o 
açıklamalar çerçevesinde ileri sürdüQüm iddiaların 
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tutarlı olup olmadıgı önemlidir. Size kendi 
yönteminizi hatırlatarak, en az sizin yönteminize 
ters oldugu için, bu çalışmanızın, "konumu oldukça 
tartışmalı olan bu siyasi yapıyı hiçbir analize 
tabi tutmadan, ya da hangi analizler sonucu 
varıldıgı belli olmayan tespitlerle satır arala
rında 1 an s e etmek, taktir edersiniz ki, çalış
manızın objektif olmadıgı tespitini yapma hakkını 
konuyu anlayan her okuyucuya veriyor •• " diye 
yazmıştım.. Şimdi, siz,bütün bunları bir kenara 
koyup,kitabınızla ilgili haksız değerlendirme yap
tıQımı söylerseniz,bu bir şey ifade etmez ki.Sade
ce benim eleştirimi ve sorumu cevapsız bırakmış olur •• 

İkinci kitabınızla ilgili, ilk mektubumda 
belirttiQim gibi farklı görüşlerden, ama sizi 
eserlerinizle ve kişiliQinizle tanıyan 20 civarın
da kişi ile konuştum. Bu insanların tümü gerçekten 
bu kitabı neden yazdıQınızı anlayabilmiş deQil •• 

Oçüncü kitabınızla ilgili olarak da, artık 
sizin bu tur polemiklere takllıp kalmanızın 
yanlış oldugunu yazmıştım. Bugün de aynı kanıda
yım. Zaten, Kürdistan Press konuyu yeterince 
tartışmış, tartışmaların bir bölllmü Türkiye•deki 
bazı dergilerde de yayınlanmıştı. Siz farkında 
mısınız, deQil misiniz bilemiyorum ama, bugün 
tsrnail Beşikçi, sadece Kürdistan'ın dört parçası 
ve Türkiye'de deQil, artık bUtUn dünyada tanınan 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



bir bilim adamıdır. Bu düzeye varmış bir bilim 
adamının artık Aziz Nesi n vb .• gibiler le polemik
lere kulak asmaması gerekiyor. Tabi ki, zorunlu 
haller hariçtir .. 

Kitaplarınızla ilgi 1 i i fadelerim biraz se rtl ik 
taşısa da, kesinlikle sizin yazdıQınız gibi 
suçlama ve aşaQılama ögeleri egemen deQil. Aksine 
size bütün mektup boyunca cevaplandırılmasını 
umdu~um onlarca soru sorulmuş. Sizin bu soruları 
kaale almamanıza üzücüdür dense, belki yeridir. 
Aslında sordu~um sorulara cevap verme gereği 
duymuş olsaydınız, belki yararlı-geliştirici bir 
tartışma da açılmış olabilirdi. 

"PKK ve Genel Sekreteri Abdullah öcalan hakkın
daki düşüncelerimize hiç katılmadığınızı" önemle 
belirtiyorsunuz. Sayın Hocam, sizin veya başka 
birisinin PKK veya lideri ile ilgili düşüncelere 
katılıp katılmadığı hiç önemli değil. önemli 
olan, mektubumda yer alan PKK ve liderine ilişkin 
düşüncelerin doğru olup olmadığıdır. Mektupta PKK 
ve 1 ideri i le ilgi li ileri sOrdüğüm düşüncelerin 
tek bir satırının yalan veya yanlış olduğunu 
iddia adebiliyor musunuz ? Ediyorsanız, buyrun 
söyleyin, yazın biz de yanlışlığımızı anlayalım. 
Siz, "Kürdistan Sömürgedir" dediğinizde, bu tezi 
hiç tartışmadan elinin tersi ile iten Türk bilim 
adamlarına ne diyordunuz ? 

Eğer mektubumda yer alan iddialara rağmen PKK 

ve liderini savunuyorsanız, o başka. O zaman PKK 
ve liderinin konumunu zaten öteden beri tartışı
yorsunuz. O tartışmaların dışında size söyleyecek 
yeni bir şey de yok. · 

KOMAL organlarında çalışmadım. Ancak, sızın 
KOMAL'a teslim ettiğiniz çalışmaların yayınlandı
ğını biliyorum. Eğer bu konudaki bilgilerim 
yanlış veya eksikse, özOr dilerim. Fakat, aynı 
mektupta çalışmalarınızın kaybolduğunu ileri 
sürerek, KOMAL'ı sanki bunu kasten yapmış gibi 
eleştirmenizin yanlışlığı azerinde duruyorum. 
Beni ilgilendiren yan daha çok burasıdır. Hiçbir 
kitabınız kaybolmamıştır diye bir belirleme de 
yapmamıştım. Aksine içinde bulundukları kötü 
koşullara rağmen, sizin eserlerinize gerekl·i 
ilgiyi gösterdiklerini belirtiyorum. Bu konuda 
yanılıyor muyum ? 

Sayın Beşikçi, "DlK' in Kürt Sorunu ile ilgili 
uzmam" olduğunuzu birçok insan gibi ben de 
basından öğrendim. Bu konuda bir tekzip de olmadı
ğına göre, sizin D1K uzmanı olduğunuzu belirtmamin 
neresi yanlış ? 

Bu konularda uzur. uzun konuşmak isterdim, diye 
yazıyorsunuz. Kuşkusuz, konuşabilme şartları~ı~ 
olsaydı çok daha iyi olurdu. Ancak, eğer sızı 
rahatsız etmiyorsa, yazıŞarak da bu boşluğu 
doldurmaya çalışabiliriz •. 
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KOMAL ve RIZGARl 1 nin unutulması söz konusu 
değildir, diye yazıyorsunuz. Ama, KOMAL 'ın yayın
ladığı kitaplarınızı yeni yayınlardaki listeye 
neden eklemediğiniz hakkındaki sorumu da cevaplan
dı rmıyorsunuz. RIZGARl i le i lgi 1 i be 1 ir lerneyi 
ise, muktubunuzdaki bütün konuları cevaplandırdık
tan sonra, en sonda tartışmak istiyorum. 

Recep'in savunması ile ilgili ben de aynen 
sizin gibi düşünüyorum. Olağanüstü kötü koşul
larda çok kapsamlı ve değerli bir savunma yapabi ı· 
mi ş .• Ya ı n ız bir şey i merak ed i yorum, acaba s iz in 
üzerlerine toz kondurtmadığınız PKK'nin Recep'e 
ve savunmasına ne dediğini de biliyor musunuz ? 
Bilmiyorsanız belirtin ben size yazayım •• 

Suçlama ve aşağılama ögelerinin egemen olduğu .. 
nu yazıyorsunuz.Suçlama ve aşağılama ögelerini 
belirtmediğiniz için, size yazdığım mektubu bir 
kez daha okudum, ben bir suçlama va aşağılama 

ögesi bulamadım. Ayrıca, oldukça saygı duyduğum 

sizi. suçlama ve aşağılama tavrına girmem en 
başta kendime olan saygıını yitirmem demektir. 
Sizden 5 bin kilometre uzakta, portrenizi başımın 

üstünde bulunduruyorsam, bu demektir ki size 
büyük bir saygı besliyorum. Bu duyduğum saygı 
değerinden hiçbir şey kaybetmiş değildir. Siz çok 
farklı da düşünebilirsiniz. önemli olan bir bilim 
adamı tavrını sürdürmenizdir. Bu tavır sürdükçe, 
binlerce Kürt devrimeisi gibi ben de sana saygı 
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duymak zorundayım .. Tabii bu bakış açısı sızın 
dünkü ve bugünkü konumunuza göre oluşmuş bulunuyor. 
Yarın· siyasi bir tercih le, içinde bulunduğum 
yapıyı düşmanca görme eğiliminiz olursa, benim 
de, binler.ce Kürt devrimcisinin de size bakışı 
değişir .. 

Mek~ubumu "PKK'li arkadaşlara 11 vermenize gelince, 
ona hıç gerek yoktu. Neyse vermlşsiniz. Mektubun 
yazılma temelinde PKK yoktu. İsmail Beşikçi ve 
onun _yeni iddiaları. vardı. O iddialarla ilgili 
PKK'nın ne deyip demediği pek önemli değil. 
Çünk~, PKK benim de mensubu olduğum yapı dahi ı, 
kendı dışındaki bütün Kürt siyasi yapılarını 
d~ş~an görüyor. Dün de düşman görüyordu, bugün de 
gor~y~r. O_bakımdan onların mektuba ne diyebilecek
lerı onemlı değil. Çünkü, onlar için tek bir ölçü 
~ardır. O da: "Ulusal önder 11 e bakıştır. Ben A. 
öcala~' ~ ulusal önder kabul etmediğim gibi, onu 
~leştırıyorum da. Bu da şu demektir: Ben ve A. 
öcalan 'ı e leştiren herkes 11 hain"dir. Yarın siz de 
eleştirirseniz, siz de "hain" Uan edilirsiniz 
~undan hiç kuşkunuz olmasın. Çünkü, siz, A: · 
ocalan'a onun arkadaşları ve eşi kadar yakın 
değilsiniz, hiç bir zaman da olamazsınız .• Onlara 
"hain" deyip, öldürtıneye çalıştjğına göre, size 
haydi haydi "ha i n" der. . İ şte, bütün bu n ı ardan 
dolayı mektubumu "PKK'li arkadaşlara vermeniz" 
uygun değildi.. 
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Sayın Beşikçi, bana yazdı~ınız kısa mektubu
nuıda yer alan Kornal ve Rızgari ile ilgili belirle 
meleriniz üzerinde biraz durmak istiyorum •• 

Siz, 

"arkadaşlarımın PKK ile birlikte, Kürdistan'daki 
silahlı mücadele içinde yer almasını isterdim. 
Böyle olsaydı, 1976 ve daha sonraki yı llarda 
yazılanlar pratikl~ bütünleştirilmiş olurdu. 
Rızgari 'nin düşüncelerı yaşama geç ı rı ımı ş 
olurdu. Bunun gerçekleşmemiş olması, silahlı 

mücadeleye karşı bir konumda yer alınması, 

Kürdistan adına büyük bir talihsizlik olmuştur", 

diyorsunuz. 
Bu paragraftan şu sonuçlar çıkıyor: Rızgari'nin 

tez leri do~rudur. Ama, PKK i le biri i k te s ilah 1 ı 
mücadele içinde yer almaması yanlıştır. Bu sonuç 
karşısında akla şu soru geliyor: gerçekten Rızgari 
bugün PKK tarafından sürdürülerı bir silahlı 

mücadele anlayışına sahip miydi ? Rızgari silahlı 

mücadeleden dün ne anlıyordu ? Bugün ne anlıyor ? 

Bence, Rızgari hiçbir dönem bugün PKK'nin pratik~e 
yürüttüğü bir silahlı mücadele an'layışına sah~p 
olmadı. Sizin daha iyi bilmeniz gerekir. Rızgarı, 

öteden beri Kürdistan'a b ir ü ı k e olarak 
baktı. Siyasal olarak da ü 1 k ey e program 
ver m e '.Yi önüne kovdu. Pratik faaliyetlerini 

ise, bu temel üzerine inşa etmeye çalıştı. Bunu 
yaparken, Kürdis~an'.a. pa.rç.a e~asında yaklaşan 
anlayışları eleştırdığı gıbı, bugune kadar y~şana~ 
yenilgilerin bir kısmını da parça temelındekı 

mücadelelere bağlı ele aldı. Bundan daha da 
önemlisi, Rızgari, Kürdistan'ı ülke temelinde e~e 

aldığı için, dört sömürgeci devlet arasına hıç 

bir fark koymadı. Bunuri tersini yapan ve şu veya 
bu gerekçe ·ile sırtını bir sömürgeci deylete 
dayayarak, diğerine karşı "mücade~~" ~denlerı her 
zaman eleştirdi. Bu anlayışın Kurdıstan Ulu~a~ 

Kur tu lu ş Mü c ade le s i n i başarıya götürmeyeceğ ı n ı 
vurguladı. Bunu yaparken de, PKK gibi hem sırt~n~ 

bir sömürgeci devlete dayayıp, hem de kendısı 

gibi sırtını sömürgecilere dayamış hareketlere 
"hain" damgasını yapıştırıp işin kolayına kaçmadı. 

Eğer bugün, Rızgari, PKK. ile. ~irlikte .aynı 

anlayışla bir silahlı pratık ıçınde değılse, 

bunun en temel nedeni yukarıda açmaya çalıştı~ım 

anlayıştır. Yoksa Sayın Hocam, gerçekten Ortado
~u'da silah ve silahı kullanacak adam bulmak pek 
zor değil. Rızgari, nasıl dün binleri hareket 
ettirebiliyorduysa, bugün o binierin içinden 
çıkaracağı yüzleri silahland:.rabilir. ~a •. bu 
silahların üzerinde "Suriye Arap cumhurıyetı", 

"İran İslam Cumhuriyeti", "Irak Arap Cumhuriyeti" 
damga.s ı o ı ur. . Bunu kab u 1 edebi li yor musunuz ? 
Kabul ed eb i ı iyorsanı z, o zaman geçen yıl Medya 
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Güneşi'ne verdi~iniz bir demeçte, görüşlerini 
aktardı~ınız Amerikalı Sosyolog'un dediği gibi, 
KUrtler "herkesin askerleri" olmazlar mı ? 
Gerçekten, siz, bugün PKK'nin Suriye'nin elinde 
Fırat'ın sıkıştırılan vanalarını gevşetmeye 
yarayan bir ingiliz ahantarı rolü oynadığını 
göremiyor musunuz ? PKK ve lideri Barzani ve 
hareketinden daha mı güçlüdUr ? Molla Mustafa 
Barzani 120 bin Peşmergeye, yüzbinlerce milise, 
milyonların desteğine, aört parçadaki KUrt siyasi 
örgütlerinin tam deste~ine, Avrupa'daki diplomasi
ye, yine Avrupa'daki tek kitle örgütüne; Carter'
den Kruşçev 'e uzanan üst düzeyde bir diplomatik 
seviyeye sahip iken; İran Şahı ve Irak Baas'ının 
ABD ve SSCB onayı ile anlaşması sonucu, Güney 
Kürdistan ihtilali bir gece içinde onbinlerin 
kanına rağmen yenilgiye u~ramadı mı ? 

YNK,KDP ve di~er örgütlerin içinde yer aldığı 
Kürdistani Cephe iran-Irak ateş-kes'inden hemen 
sonra, bir hafta içinde yenilgiye uğrayıp, 15 bin 
kilometre kare kurtarılmış toprağı Baas denetimine 
terketmek zorunda kalmadı mı ? 

Bugün Yi ne Saddam' ı n yen i at ağ ı il e 1 ran ve 
Irak Kürtlerini çok daha büyük bir tehlikenin 
beklediğini göremiyor musunuz ? 

Bütün bu yakın pratikler gözönünde iken, askeri 
stratejisinin temelini Bekaa'daki karargaha ve 
144 

Suriye'ye bağlı oluşturmuş olan PKK ve A. öcalan'ı 
nelerin beklediğini göremiyor musunuz ? Bence, 
PKK'nin özerk yanları olmakla beraber, Suriye'den 
aldığı destek her an kesilebilir. Tabi bu ilişki
nin kaderi Suriye-Türkiye ilişkilerinin grafiği 
ve Suriye'nin suya olan ihtiyacı ile ilintilidir .• 

Eğer, Rızgari, PKK'nin bugün yürüttüğü silahlı 
mücadele içinde değilse, bunun en temel nedeni 
budur. Bu temel neden yanında tali olmakla beraber 
önemli olan ikinci bir neden de, PKK'nin bütün 
KUrt örgütleri gibi Rızgari'yi dü~man görmesidir. 

Kürdistan Press' in 83. sayısında Rızgari Pol it 
Büro sözcüsü ile yapılmış bir röportaj yayınlandı. 
PKK'nin bütün olumsuzluklarına rağmen Nusay
bin-Cizre Direnişleri'nden sonra, PKK'ye ortak 
mücadele birlikteliği öneren Rızgari 'ye, PKK 
Avrupa sorumlusu "Rızgari MiT örgütüdür" deyip, 
PKK'nin şanına layık bir cevap veriyor. Bunun 
yanında Merkez Yayın organı'nda seviyesiz blr·yazı 
ile küfür le cevap veriliyor.. Bütün bunlara 
rağmen, Rızgari bugüne kadar hiç bir yerde PKK'nin 
doğrudan sömürgecilere ve işbirlikçilerine yönelen 
hiç bir _eylemini eleştirmediği gibi, desteklemiş
tir.. Isterseniz birçok örnek verebilirim •. 
Rızgari'nin bu olumlu tavrı karşısında PKK ne 
yapmıştır ? Siz ne diyorsunuz ? Rızgari MiT 
örgütü müdür ? Rızgari, Evren-özal Piçi midir ? 
Rızgari gibi diğer bütün Kürt örgütlerine küfre-
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dip, düşman ilan edip, kurşun sıkan PKK 'nin bu 
tavırlarını onayiayabiliyor musunuz ? 

Bütün bunlardan önemlisi, Kürtlerin mevcut 
sömürgeci devletlere yaslanarak, onlardan aldık
ları destek le mücadelelerinin başarıya ulaşabi le
ceklerine inanabiliyor musunuz ? Bu işin bir 
yanı, ama önemli bir yanı •• DiQer yanı da, PKK'nin 
sömürgecilere sıktıQı kurşunların ' yarattıQı 
olumlu ve olumsuz sonuçların değerlendirilmesi 
söz konusu, ki bu da mektubumuzun çerçevesini 
aşıyor .• Kuşkusuz bir olgu sadece negatif özellik
ler taşımaz. Ama siyasal bir olgunun degeriendi
rilmesinde aQır basan yanlarla, tali olan yanları 
birbirinden ayıklamak gerekir •• Kimse gözü kapalı 
olarak PKK ve yürüttüQü faaliyete karşı tavır 
almış değil. Alanlar varsa bile bizi ilgilendir
miyor .. Işte, size yazdığım mektubun esas konusu 
bir bilim adamı olarak satırarası tespitlerle 
lanse ettiğiniz PKK'nin olumsuz yanlarını gözardı 
etmenizi oluşturuyordu .• 

Sayın Hocam, Kornal ve Rızgari'nin unutulması 
sözkonusu değildir diyorsunuz. O zaman Kornal ve 
Rızgari 'yi sizin de katkılarınızla oluşturan 
DDKO'nun direnen ekibine A. öcalan'ın kendi adına 
1983 Newroz yazdığı yazıya ne diyorsunuz ? içeri
ğini bir önceki mektupta aktarmıştım.. Tekrar 
etmeye gerek yok. DOKO'nun siyasi savunma yapan 
ekibine Türk şövenlerinin bile etmediQi küfürleri 

ediyor. Yanılmıyorsam sızın de 12 Mart savunmala.., 
rınız içerik olarak DDKO savunmasına paralellik 
taşıyordu. Yani, mantığı aynıydı. A. öcalan işte 
o mantığı "varlığını sömürgecilerden alan, uşak, 
sefil aydın mantıQı ve tipi" sıfatını layık 
görüyor •• Siz nasıl görüyorsunuz ? 

Rızgari'nin silahlı mücadeleye karşı bir konumda 
yer almasının, Kürdistan adına büyük talihsizlik 
olduğunu yazıyorsunuz. Sayın Hocam biraz insafl ı 
olmak gerekmez mi ? Rızgari nerede, ne zaman, 
hangi aç ık lama s ı i le, heng i demec i ile, hangi 
pratik faaliyeti ile silahlı mücadeleye karşı bir 
konumda yer almış ? 

Rızgari, siyasi programında, Merkez Yayın 
Organında, diğer açıklama ve yazılarında her 
zaman Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinde 
silahlı mücadelenin gereği ve zorunluluğunu 
vurgulamakla kalmayıp, elinden gelen desteği de 
sağlamıştır •• Ben bu satırları yazarken büyük bir 
iddiada bulunduQum ve bu iddiarnı ispatlayabilece
ğimin bilincinde olarak yazıyorum. Yoksa, sorun 
sadece sizin bir eleştirinize cevap verme sorunu 
deQi ı .. 

Rızgari, Kürdistan 'da si lah! ı mücadele yürüten 
hangi örgüte, nerede karşı tavır aldı ? PKK'nin 
yanlışlarını, sömürgecilerin işine yarayan prati
ğini eleştirmek, silahlı mücadeleye karşı tavır 
almak oluyorsa, ona diyecek bir şey yok •• Fakat. 
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Rızgari silahlı mücadele yürüten birçok Kürt 
örgütünü eleştirdigi için de, o örgütlerden 
Rızgari 'ye, "silahlı mücadeleye karşı bir konumda
dır" yolunda hiç bir zaman bir suçlama gelmedi .• 
Siz, PKK silah sıkıyor diye onu eleştirmekten 

vazgeçin mi demek istiyorsunuz ? E~er iste~iniz 

buysa, bunun rııaku ı bir i stek olma d ı ğı n ı bilmeniz 
gerekir~. '. 

Ben, birey elarak Rızgari ve PKK'de dahil, 
bütün Kürdistanlı anti-sömürgeci güçleri kapsayan 
KUKC içinde yanyana gelmeden ülkenin kurtuluşu 

yolunda yarım milim yol alınabilecegine inanmıyo

rum. Ama, PKK Suriye' nin deneti mı nde olduğu 

müddetçe, kendi dışındaki bütün Kürt örgütlerini 
düşman gördilgü müddetçe, onunla yan yana bir 
mücadele cephesi içinde yer almanın .~alk~mızın 

mücadelesine çok büyük zararlar vereceğıne ınanı

yorum •. PKK'nin despot ve şeflik yapısının taşıdı

ğı potansiyel tehlikeyi de bir yana not ederek •• 

Sayın Hocam, çok meşgul olduğunuzu tahmin 
ederek, mektubumu kısa tutmaya çalışıyorum. 

Aslında, bu konular karşılıklı konuşarak çözillebi
lecek konulardır. Fakat, bugün karşılıklı konuşma 

şartına sahip değiliz. Bu boşluğu şimdilik yazışa
rak gidermekten başka alternatifimiz de yok. 

Umarım, bu mektubum sizi üzmez ve bu mektubumla 
birlikte ilk mektubum üzerine bir daha düşünme 

fırsatı bulup, size yönelttigim sorular konusunda 
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beni aydınlatırsınız. Bir şey daha ekleyeyim, bu 
mektupta ve bir önceki mektubumda yer alan birçok 
konu Avrupa 'daki Kürtlar arasında tartışılmakta. 

Sizin siyasi pelemiklerde taraf olmakta zorlanaca
ğııiızı da tahmin ederek, cevabınızı bekliyorum. 

Son olarak kendimden bahsetmek istiyorum. Bir 
önceki mektubu cezaevinde oluşunuzu gözönüne 
alarak yazmıştım. Ben Kürdistan Press'te çalışıyo
rum. Her iki -mektubu da kendim yazdım. Halen 
Rızgari'ciyim .. R1zgari'nin. örgüt olarak son. 
kitaplarınızla ilgili nasıl bir değerlendirme 

yapacağını bilemiyorum. Ama, yakın bir döneme 
kadar sizinle birçok ortak görüşü paylaşan bir 
devrimci olarak, size yazma ihtiyacı ve gereği 

duydum. Bence, Kürt devrimcileri örgütlü yapıları
na rağmen de kendi gözleriyle .ve yargılarıyla 

siyasal sorunları özgürce tartışabilmelidirler •. 
Sizin mektubunuıda bir vacibi yerine getirmiş 

olmak için yazılmış havası var. Umarım bu mektubu
mun cevabını da bir vacibi yerine getirmiş olmak 
için vermezsiniz. 

Sayın Beşikçi, değerli vaktinizi aldığım için 
tekrar özürdi ler . çalışmalarınııda başarılar 

dilerim. Saygılar, selamlar .•. 

A. Fewzi 
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-V-
BEŞlKÇl 1 NİN YENİ TEZLERİ 1 NİN lRDELENMESI 

giriş. 

Sayın Beşikçi, 

1990 baharında ardı ardına yayınlanan üç kitabı
n~zd~n ilk ik_is_ini; "Devletlerarası Sömürge 
Kur~ıstan" ve "Bılım-Resmi ideoloji, Devlet-Demok
rası ve Kürt Sorunu" nu inceledik. Bu iki kitabı
nızla ilgili düşüncelerimizi ileteceğiz .. 

Tartışma ve eleştiri ortamının, özgürce dDşünOp 
davrananlar açısından olumlu sonuçlar Oreteceğin
den bizim de kuşkumuz yok. ( ••• ) 

Çalışmalarınııda önerdiğiniz bir takım araştırma 
konularına, KUrt tarihi üzerinde çalışan aydınla
rın eğilme-lerini diliyoruz. örneğin, 1980 sonrası 
Diyarbakır Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nde yargı
laması yapılan dosyaların incelenmesi'; PKK ve 
diğer örgütlerin üyelerinin sınıfsal tabanlarının 

incelenmesi bizce de çok önemli bir kOnu. Bu 
kişilerin soruşturmadan cezaevine,mahemeye kadar 
olan tavırları; yargılamalar sırasında sömOrgeci 
mahkemelerin korkunç hukuksal yolsuzlukları ve 
siyasal tutumları da bu incelemelerin diğer yanı 
olmalıdır. Bu konuda ne yazık ki, epey zaman ve 
enerji yitirilmiştir. Diyarbakır Askeri Mahkerr:ele
ri'ndegörev yapan Avukatlar, büyük bir bilgi ve 
belge yığınına vakıf olma konumunda değillerdir. 
Söz gelimi, Mardin PKK grubunun,binin üzerinde 
sanığı vardı. Bu davada siyasal tutum ve hukuksal 
yolsuzluk had safhadadır. Abartısız binlerce 
karşılıklı ihbar dilekçesi,itiraf ve savunma 
evrakı vardır. Dava karara bağlandıktan sonra 
klasörler ve dosyalar ancak kamyonlarla Ankara'ya 
taşınmıştır. Avukatlar ise, bilindiği gibi 80 
sonrası yargılamalarında mahkemelerde dışlanmış-
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!ardı, sembolik bir hal almışlardı.. Bunun yanı 
sıra Av. Şerafettin Kaya'nın tutuklanmasından 
sonra kollektif çalışan Hukuk Bürosu dağılmış, 
büronun diğer çalışanları da teker teker tutuk
lanmış, gözaltına alınmış ya da çalışamaz hale 
getirilmişlerdi":. "(Mahmut Bilgili, Cimşit Bilek, 
Erdinç Uzunoğlu, Hüseyin Yıldırım, Hacı Akyol) 
Daha sonra Sıkıyönetim bölgesindeki avukatlar 
hep bireysel olarak çalışmak durumunda kaldı lar. 
Bu kadar kapsamlı ve birbiriyle bağlantılı dosya
ların altından kalkmak, onları incelemek bir 
kişinin, hatta birkaç kişinin bile yapacağı bir 
çalışma değildi.. Aradan geçen bunca zamarı içeri
sinde de dosyaların büyük bir kısmı arşive kaldı
rılmış durumdadır. örgütlerde de kesin bir seçme
ci ı ik egemen oldu. Bu evrak yığınları arasında 
sadece kendileri için siyasal olarak faydalı 
olabilecek olanları, özellikle son yıllarda 
yazılmış savunma ve son söz gibi belgeleri seçip 
sunuyorlar. Böylece, aynı süreçte mahkemelere 
sunulmuş, itiraf dilekçeleri, savunma tutunakla
rı, ihbar dilekçeleri vb •• 'ler ise, eğer o kişi 
ve örgütlenmelerde prestij sahibi biriyse gizli 
kalmış olmaktadır.. thbar dilekçelerinin, yerel 
çelişkileri, sömürge psikolojisini, çıkar yapılan
malarını da yansıtması bakımından ilginç veriler 
olacağını sanıyoruz. 

Kısaca, Diyarbakır yargılanmalarındaki dosyala
rın incelenmesi gerçekten kapsamlı bir ekip 
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çalışmasını gerektiriyor .• Şimdiye kadar Kürdis
tan'la ilgili yargılamaların dökümanter çalışması 
bile yapılmış değil. örneğin; kimlere ne kadar 
ceza verilmiş, kaç kişi işkencelerde ve cezaevle
rinde öldürülmüş, işke,oce görenler ve bunların 
oluş biçimleri nelerdir ? Siyasi savunmaların ana 
çizgisi ne olmuştur ? Hukuksal yolsuzluklar, 
rüşvet vb •• gibi istatistiki bilgiler bile henUz 
ortaya konmuş değildir •• Biz, bu tür bir döküm 
çalışmasını başlatması için Diyarbakır Barosu'na 
öneride bulunduk. Ama,girişimde bulunup bulunul
madığını bilmiyoruz. Diyarbakır yargılamalarının 
araştı rı lması için hukukçul ara, avukatlara ve 
araştırmacılara açık bir çağrı yapılmasının, 
sorular sorulmasının yararlı olacağına inanıyoruz. 

( ·• .. ) 
Sayın Beşikçi, 

Değerlendirmemizin ana konusunu son yayınlanan 
kitaplarınizdaki tezleriniz oluşturuyor. Olabildi
ğince deri i toplu olarak bunları belirtmeye 
çalışacağız. Bu arada, size, kimi belge ve dökü• 
manları da verebi lmeyi isterdik. öze ll i kle, 
yakından tanık olduğumuz olaylar,• cezaevi kaynak
lı yazılar,yayınlar,değerlendirmeler,tanıklıklar 
vb •• türden argOmanların kimi görüş ve düşüncele
rinizi etkileyip, daha kapsamil tartışmaların 
yapı lmasına olanak vereceğine inanıyoruz. Ne 
varki, fırtınalı cezaevi yaşamı içerisinde bunla-
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rı sistemli olarak arşivleyip saklamak mümkün 
olmadı. örneQin; dışarıdaki arkadaşların yayınla
dıkları Cezaevi Raporu'nun önemli bir argüman 
olacaQını düşünüyoruz. Diyarbakır Cezaevi'nin 
bütün süreçlerini yaşamış ve anlatımları salt 
"siyasal propaganda ve ajitasyona" yönelik olma
yan anılarını yazma, belgelerne çalışmaları var. 
Bunları size önerebiliriz. ( ••• ) 

öze ll i k ı e, 1983 ve sonra s ı Cezaevi süreci il e 
ilgili olarak, yaşantımızdan kaynaklanan gözlem
lerimizi de bir tanıklık olarak deaerlendirmenizi 
istiyoruz. 
Sayın Beşikçi, 

Kitaplarınııda da önemli vurgulamaya özen 
gösterdiğiniz gibi, bilimsel düşünce, bilimsel 
bilgi üretilmesi süreci ancak, eleştirel bir 
ortamda gelişebilir, buna baQlı olarak saalıklı 
ürünler verebilir. Biz, en azından sizinle aramız
da böyle karşılıklı bir eleştiri ortamının oldu
Quna ve olması gerektiQine inanıyoruz. Sizin de 
kişilik olarak eleştiri ve tartışmaya açık olmanı
zı bilim ortamının gelişmesi için bir avantaj 
olarak görüyoruz, Siyasal önyargıları bir yana 
bıraktığımızda, böyle bir tartışmadan ortaya 
çıkacak sonuçların geliştirici olacağına kuşku 
yoktur. Kuşkusuz verimli bir tartışmanın oluşabil
mesi için elbette başka koşulların da olması 
gerekiyor. 

Siz, en az 25 yıldır Kürt Ulusal Demokratik 
Hareketi açısından bilimsel bilgi kaynağı olan 
önemli odaklardan birisi oldunuz. Bu açıdan 
tartıştığınız tezlerin Kürt Ulusal Demokratik 
Hareketler(•nce de tartışılması ayrıca bir görev 
durumuna gelmiştir. Bu tartışmalar, bilim ortamı
nın geliştirilmesinde bizleri de sorumlu kılmakta
dır. 

Yine, sürek I i vurguladığınız gibi, "Bi 1 imi ona 
ihtiyacı olanlar üretir. Kürtlerin de bilime 
ihtiyaçları çok •• " Bu yüzden de, karşılıklı 
tartışılmasının önemi daha da artmaktadır. Çünkü, 
bilim ortamı yalnız resmi ideoloji'nin siyasal 
baskı aygıtları karşısında savunulmakla kalmaz; o 
kendi aramızda, mücadele platformundaki güçler 
arasında da bir gerekliliktir. Bu da eleştiri 
orta~ının varolup savunulmasından geçmektedir. 

Eleştiri ortamına değinmemizin nedeni, sizi çok 
iyi tanımadıklarını sandığımız (ya da başka 
nedenleri vardır) bazı arkadaşların "Beşikçi • yi 
bu süreçte e leşti rmemek gerek ir. Bu aşamada 
yapılan eleştirilere • kuşku' i le bakıyoruz" vb •. 
gibi belirlemeler yapmalarıdır. Bunlar, yersiz 
kaygı ve kuşkulardır. Sizin temsil ettiğiniz 
tarihsel misyonun, sömürgeci devletlerin terörüne 
karşı savunulması, yalnız ulusal deail, üniversal 
anlamda da deQer taşıyan bir görevdir. tşlevin 
diaer yanı da, böylesi bir eleştirel canlılğın 
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olmamasıdır .. Çünkü, eleştiri ortamı dün de vardı, 

bugün de var ve yarın da olmalıdır. Bu ilişkiden 

olumsuz değil, olumlu sonuçlar çıkmıştır. Ayrıca, 

kendimizi (kişisel değil) aynı tarihsel sürecin 
parçaları ve ürünleri olarak görüyoruz. Bu neden
le de, kendimizi size karşı hem rahat hem de 
sorumlu hissediyoruz. 

Geriye yöntem sorunu kalmaktadır. Kürdistan 
Kurtuluş Partisi Polit Bürosu, Parti Bildiri
si/151de, konu olarak sizin TC sömürgeci siyaseti
nin bir gereği olarak yeniden tutuklanmanız 

karşısında, örgüt tavrını bel irlemekteydi. Bu 
bildir i n i n bir bölümUnd e s izi n le ilgili baz ı 
eleştirel belirlemeler de yapılmıştı. Partt•ntn 
Beşikçi olgusunu bilinçli ve kararlı olarak 
savunması, sömürgeci devlet siyasetine karşı 

duruşunu ilan etmesi gerekli ve yerinde bir 
tavı rdı.. Sizin le i lgi 1 i e leşti re 1 be ı i rlemelerin 
ise,bir parti bildirisinde ilan edilmesi yerine, 
bilimsel makelelerde, kitap eleştirilerinde,· 

dergilerde vb •• yapılması ya da doğrudan sizinle 
tartışılması daha doğru olurdu kanısındayız. 

( ... ) 
Yöntemin diğer bir boyutu da eleştirllerin 

mutlaka araçlarını ortak kullanma olanaklarının 

bulunmasıyla ilgilidir. Gerek Rızgari Dergisi•nin 
gerek Denge Kornal Yayınları•nın ve gerekse Kürdis
tan Press Gazetesi•nin Beşikçi 1 nin görüşlerini 
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çekincesiz ce ortaya koyabi I eceği, savunabiI eceği 
ve eleştirilere karşılık verebileceği yayın 
düzeyleri oldu~una kuşku yoktur. Bu işievin 
sömürgeci devletin terörOne karşı savunulması 

ise, zaten öteden beri sürdürülen ortak bir 
düzeydir •• Bunların bir tartışma ortamının varol
masında asgari gerekler oldu~una inanıyoruz .• 

Sayın Beşikçi. 

"Devletlerarası Sömürge Kürdistan" kitabınııda 

çok haklı olarak şunlar yazılmış: 
" ••. öyleyse politika ile uğraşanlar ve bilimle 
uğraşanlar farklılaşmalıdır. Ve politikayla 
uğraşan her kişi ve kurum, bağımsız bir araştır
ma odağının gerekli olduğunun bilincine varmalı
dır. Bu uzun vadede, Kürdistan için çok büyük 
yararlar sağlayacak bir süreçtir. Böyle kişiler 

ve kurumlar teşvik edilmelidir. Bilime kimin 
ihtiyacı varsa o üretir. Kürtlerin bilime 
ihtiyacı çok büyük." (Sh:159) 

tşte, bi bu anlamıyla bağımsız bir çalışma 
odağı ve bilim adamı olarak hem resmi ideolojinin, 
sömürgeci devletin baskı aygıtıarına karşı sizin 
savunulmanız; bilim ortamını kısırlaştırıp körel
tecek her tür zorlamaya karşı durulmasından 

yanayız. Kuşkusuz, bu sorun sadece sizin kişiliği
nizle ilgili değildir. Böylesi bağımsız bilimsel 
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araştırma kurumlarının, odaklarının varolup 
güçlendirilmesi bilinciyle ilgilidir. 
.sur~c~ne.sahip çıktığımız Rızgari 1 nin bu gerçe

ğın bılıncıyle davrandığına inanıyoruz. Kuşkusuz 
bu süreçte eksik ve aksayan yanlar da olabil ir: 
fakat, her yönden gelen ideolojik ve slyasaİ 
t a s a 1 1 u t a karşı ve sömürgeci devlet 
t e r ö r O karşısında Beşikçi olgusunun sahipte
nilmesi bilinci, bütün Rızgari kadrolarınca 
paylaşılmıştır. 

Biz, sadece, bilimsel faaliyetlerin yürütülme
sinde bilim kurullarının, araştırma odaklarının 
özerkleşmesi 'ni savunmak la kalmıyoruz, aynı 
zamanda, teorik, ideolojik ve siyasal çizgide 
bilimsel bilgilerin birinci veri olarak alınması
nın kaçınılmazlığını da savunuyoruz. 

Bilim/siyaset, bilim/ideoloji,bilim/felsefe 
ilişkileri içerisinde, ikincilerin bilimi her 
koşulda engelleyecekleri genel-geçer bir kural 
d~ği!dir •.. Bu. alanları birbirinden koparmak da 
mumkun değıldır. Hele, toplum bilimler, siyaset 
bilimlerinin çalışma alanları bakımından daha da 
girift ilişkileri söz konusudur. Çelişki, çeşitli 
t~rihsel dönemler içerisinde ideolojileri n, 
sıyasal baskı aygıtlarının; bilimsel etkinliklere 
sınır çizip, bu sınırlar dışına çıkan düşünceleri 
ve bilimsel bilgi üretilmesini engellemeleridir .. 
Buna karşılık, bi 1 imse ı faaliyetlere ihtiyacı 

olan, bi li min üretilmesine dayanmak durumunda 
olan çeşitli sınıflar, katmanlar ve bunların 
ideolojik-siyasal yapı ları da oluşmuştur. Bu 
karşılıklı ilişki içerisinde, sorunsal bilimin 
yerinin ne olması gerektiğidir. Bugün de sınıf
sal ve toplumsal konumları gereği, bilimin gel iş
mesinden yana olan ya da yer yer onunla ters 
düşüp bilimsel çabaları caydırmaya çalışan ideolo
ji ve siyasetler vardır .. Bunun yanı sıra, bilimi 
temel veri alan ideoloji ve siyasetler de oluşmuş
tur. Ya da, bizzat bilimsel etkinlik içinde 
olanlar, kendilerini siyasal ve ideolojik planda 
da ifade etme, gereği duyabilmektedirler. Bütün bu 
süreçte, bilim ve siyaset alanının birbirinden 
koparı lamıyacağı, ama bi ı imse! üretim süreçleri
nin herhangi bir müdahale ve kısıtlama altına 
al ı nmasını önlemek, onu korumak için özerkleşme
si'ni, bağımsızlaşmasını savunmak doğru bir 
yöntemdir. tdeoloj i ve siyasetler bil imse ı veri
lerle çeliştikleri noktada ise, çözüm yöntemi, 
bilimin verilerini temel almak olmalıdır. Bu 
bakımdan, bilim, her zaman ideolojik dogmatizmle 
çelişecektir. lleride bu konu üzerinde yine 
duracağız. 

( ... ) 
Burada öncelikle belirlemek istediğimiz, "bilim

sel faaliyetlerin bağımsızlığı, siyasal faaliyet
lerle farklılaşması" gibi mütevazi önermelerin 
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ötesinde; bilimsel bilgi üretilmesi fonksiyonla
rının ve bu yolla edinilen bilgilerin birincil 
veri olarak alınmasının, hem Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi, hem de daha global olmak 
üzere emekçi yı~ınlar ve ezilen uluslar mücadele
si için; uyumlu do~al bir çevrede insanlı~ın 

gelişimi için önkoşul oldu~unun kavranmasının da 
ortak düşüncemizin altını çizmektir •• 

1-''Devletlerarası Sömürge :Kürdistan"ın Mesajı 

"Devletlerarası Sömürge: Kürdistan" ve "Bi
lim-Resmi tdeoloj i, Oevlet-Oemokras i ve Kürt 
Sorunu" kitaplarındaki görüşleri iki bölümde 
değerlendirmek istiyoruz. 

Birinci si: Kürdistan' ın s iyasa 1 statüsü. sömür
geleşterilmesi,sosyo-siyasal dönüm ncktaları 

üzerine tezler; TC' nin resmi devlet ideolojisinin 
ırkçı,sömürgeci,bilim dışı karakteri ile buna 
karşı Türk "demokratları "nın,aydınlarının ve Türk 
"Solu"nun tavrının eleştirisi; devletin ideolo
jik, siyasal baskı aygıtlarının ve üniversite, 
Basın, Mahkemeler vb ••• kurumların Kürt Sorunu, 
Kürt Ulusal Demokratik Mücadelesi karşısındaki 

konumları •. 
İkincisi; 1984 yılında Eruh-Şemdinli baskınıyla 

başlayan "gerilla" hareketinin Kürt toplumunda 
yarattığı gelişme ve de~işmelerle, buna karşı 
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resmi devlet siyasetinin, basının, aydınların 

tavrının eleştirisi.~ 

Bu her iki bölüm, kitapların ana,temasını oluştu

ruyor. 
Birinci bölümde yapılan belirlemeler, çoğunluk

la bizim de mirasçısı olduğum4z teorik tezle
rin,saptamalar ve yeni argOmanLar etrafında bir 
kez daha tartışı lmaktadır. 80 sonrasında gel i şen 
sosyal ve siyasal olgutarla birlikte, bu tezler 
daha vurgulu olarak işlenmektedir. Bu eksende, 
TC'nin resmi devlet siyaseti ve ideolojik kalıpla
rının sorgulanmasınıntartışılmasının önemi büyük. 
Çünkü, 1980 sonrası dönemde yaşanan birçok olgu, 
1970'li yıllarda Kürdistan'la ilgili yapılan 

tesbitierin bir tanığı durumunGadır. Bu sosyal 
tanıklıkların daha üst boyutlarda doğruladığı 

teorik tescitler; artık kimsenin ondan kaçamıyaca
~ı siyasal bir gerçeklik ve objektif bir durum 
almıştır. Bu da tartışmayı daha da önemli kılıyor. 

Bu tartışmanın anlamlı bir başka yanı da, 
Beşikçi'nin özgün durumudur. Tarih, Beşikçi'nin 

ısrarla savundu~u· eleştirel düzeyin haklılı~ını 
doğruladı. Buna karşılık 1970'li yıllarda Kürdis
tan'ın siyasal statüsü, sömürgecilik, Kerı:alizm'in 

eleştirisi. resmi ideoloji 'nin teşhiri gibi 
savunduğu ana teziere karşı ·bazıları "bunlar 
ayrılıkçı burjuvazinin tezleridir" diyerek eleşti
riyerıardı •• Bu tez lerden, imalı olarak, ülkeyi, 
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devrimci güçleri bölmek isteyenlerin "böl-parçala 
ve yönet" taktiği güdenlerin yararlandıklarını 
ileri sürüyorlardı •• TYS'de Beşikçi'nin konuştu
rulmaması, A~iz Nesin'in Beşikçi'ye "ajan" lmasın
da bulunması genel olarak kitaplarının tartışılma
ması, "Beşikçi Marksist-Leninist deği ı ıı diye 
küçümsenmesi ve daha birçok kuşatmayı yürütenler, 
1980'li yıllarda siyasal olarak dağıldılar. Cunta 
önünde iyi bir sınav veremediler. Beşikçi ise, 
düşünsel ve siyasal anlamda direnişi ile sembol
leş~i. Bu yüzdendir ki, 1979'da "sömürgecilik 
tezı ayrılıkçı burjuvazinin tezidir11

, "Sovyet 
Sosyal Emperyalizmi Türkiye' yi bölmek istiyor" 
vb.. türünden ideolojik ve siyasal kampanya 
yürüten Aydınlık Grubu bugün 2000'e Do~ru'da 
Beşikçi 'ye 11 Sahiplenme" gereği duyabiliyor. 
Ustelik, Kürdistan'ın siyasal statüsü ve "ayrılık
Ç! burjuv~zi~in tezleri .. nin üzerine bir özeleşti
rı sunma ıhtıyacı duymadan bunları yapabiliyorlar. 

öte yandan, Aziz Nesin, Kürdistan Press'te 
yayınlanan bir röportajında, Beşikçi'ye yönelti
len hakareti ve kuşatmayı t e v i ı etme!kte 
oldukça zorlanıyor; "Bulgaristan'da Türkler, 
Türkiye'de Kürtler 11 diye kitap yazma, Klrt Mesele
si üzerine demeçler verme gereği duyuyor .. 

· Bu tavır. değişikliklerini daha da çağaltmak 
mümkündGr. Işte, Beşikçi 'nin vardığı bu kcrumc'an 
ötürü, aslında 1970'lerden beri tartıştığı tezle-

ri bir kez daha, yeni olgularla ve daha vurgulu 
olarak tartışıyor olmasının, Türk 11 Sol 11 U, "demok
ratları", ilerici çevreleri açısından yerinde bir 
hesaplaşma olduğunu düşünüyoruz .• 

Şimdi, Beşikçi'nin kaleminin sapına sarılmak 
isteyenler çok .. A~a. gerçekten bunu hakkediyorlar 
mı ? Yoksa, olaya sadece siyasal bir gösteri 
olarak bakıyor ya da "sureti hak" tan görünmek 
için mi yapıyorlar ? Bu bekımdan sürecini tutarlı 
olarak gelişme .çizgisi içinde sürdürenlerle, 
manevracıları birbirinden ayırtetmek de kuşkusıJz 
çok öneml i .• 

özetle, artık bugün Türkiye'de "aydın", "bi ı im 
adamı", "demokrat" olarak kalmak isteyenlerin 

. vurgulayabi lecekleri bir mihenk taşı olduCunu bir 
çok çevre kabul etmektedir : o da Beşikçi olgusu
dur .. 

Beşikçi, bu yeni kitaplarıyla, resmi ideoloji 
.ve onun gönüllü yandaşlarıyla olan hesaplaşm.:sını 
sürdürüyor. Yeniden tutuklanıp cezaevine konması 
ise, "demokrasi", "Kürdistan Sorunu'na yeni 
çözümler arama" gibi bazı hayali ortamları sarsan 
güçlü bir ajitasyon oldu. 

Sor. kitapların siyasal me-saj ı; yazı 1 ıp vurgula
nanların ötesinde bir boyut taşımaktadır. 
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"Devletlerarası SömCrge : Kürdistan ", "Bi
lim-Resmi idioloj i, Devlet-Deırokras~ ve Kürt 
Sorunu" kitaplarında 1980 sonrası gelişen kimi 
sosyal ve siyasal olguların değerlendirilmesinde 

ise, Beşikçi ile farklı düşünüyoruz. Bunların 

neler olduğunu ve gerekçelerimizi bu yazının 

bütünü i çe ri s i nde açmaya çalışacağız. BL: düzeyde 
eleştirel bakış açımızı korumakla birlikte, 
Beşikçi'nin hareket noktasını bazı yanları ile 
olumlu bulduğumuzun da altını çizelim. 

Neden ? Çünkü, bu olumluluk, Kürdistan üzerinde
ki örgütlü devlet terörü'ne, Kürt Ulusu'nun 
sömürge statüsünde tutulmasına karşı, Kuzey 
Kürdistan'da da girişiimiş olan silahlı mücadele
ye yaklaşımda somutlaşmaktadır. Kürt ulusal 
bağımsızlık hareketinin ve onun silahlı mücadele
sinin haklılığının, meşruluğunun savunulması; 

bunun "terörizm" olmadığının, ulusun sömürgeci 
teröre devrimci şiddetle karşılık vermesinin 
meşru müdafa olduğunun; bu tavrın sömürge insanı

nın kişiliğini değiştirdiğini ya da değiştireceği
nin vurgulanması; bu mücadeleye sağlıklı bir 
süreç olarak bakılması "Devletlerarası SörrGrge: 
Kürdistan" kitabının olumlu ana çizgilerinden 
biridir. 

1980'den sonra Kürdistan'da yürütülen devlet 
terörü ve Diyarbakır Cezaevi'nin konumu; 1984 
yılında Eruh-Şemdinli baskınıyla girişilen PKK'li 
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"gerilla" eyleıı:leri; 1988 yılında Halepçe Katlia
rnı ve Kürt mülteciler sorunu; ve giderek yoğu~la
şan bu süreçte aydınların, demokratların tavrının 

eleştirilmesi, teşhir edilmesi de bir görevdi. 
Kitap da eleştiri gereğince yapılmaya çalışılmak

tadır .. 

özellikle dünya dengelerinin yeniden oluşmakta 

olduğunu, son yıllarda daha da gelişmek üzere; 12 
Eylül ye~ilgisinin ardından soyut bir "deıı:okrasi" 

ve "anti-terör" karrpanyasının etkilerinden kurtul
mak öneırliydi.. 12 Eylül darbesinin ardında 

yapıları dağılan birçok devrimci akımla beraber, 
aydınlar arasında da bu soyut "demokrasi" ve 
"şiddet karşıtlığı" etkili bir akım olarak 
kendini göstermekteydi.. Terörizme karşı olmak, 
düşüncelerin özgürce tartışılıp örgütlenebildiği 

bir ortamı savunmak, toplumdaki aksakl ıkiarın 
barış~ıl mücadele yöntemleriyle dönüştürülebilece
ğini savunmak gibi ana çizgi ler le tanımlanabi le
cek bu akımlar ; bu yanıyla 12 Eylül öncesinin 
kacs, şiddet/karşı-şiddet ortamına bir tepki ya 
da bir sosyal uzlaşma. bağlamında kabul görme~ktey

di •. Bu sırada çoğu kimsenin beklemediği bir anda 
Kuzey Kürdistan'da ulusal karakterde bir silahlı 

eyleıı:e girişiimiş olması, TOrk "aydınları"nı, 
'tıevrimci' ve "demokratlar.ı"nı sarstı, etkiledi. 12 
Eylül dönemindeki azgın devlet terörü karşısında 
gerekli tepkiyi ve tutarlılığı göstermemi~ olan-
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lar; Kürdistan'daki gelişmeler karşısında ise, 
"şiddet karşıtı" tavır alma acına, devlet terörü
nü dolayı ı olarak onaylama yoluna gitti ler. Bu 
bakımdan PKK'nin eylemlerinin "terörist" olarak 
mahkum edilmesi onları vicdanen rahatlatıyor; 

Kürt Ulusal-Oemckratik haklarına karşı değil de 
"teröre" karşı oldukları savıyla, hem kendileri
ni hem toplumu aidatınalarında bir mı:.zeret sağlı

yordu •• PKK'nin ise, üstlendiği misyor.un özüne 
tamamen aykırı olarak giriştiği başı bczuk eylem
ler de, devletin karşı propagandalarını kolaylaş

tırdı. örgütün kendi içinde ve diğer Kürt örgütle
rine karşı da giriştiği şiddet ve Orta-Doğu'daki 

kuşkulu ilişkilerinin yarattığı tahribat ortamın

da; hem TC'nin Kürdistan'a saldırısı ve hem de 
devletin şiddetini reorganize etmesi; Türk Bası

nı, Türk üniversitesi ve aydınlarının Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ne karşı oluşlarına 

"anti-terörizm" söylemi altında gizlernelerine 
zemin yaratıldı •• 

Bu süreçte esas üzerinde durulması gereken 
ayraç; Kürt Ulusu'nun Anti-Sömürgeci Ulusal 
Demokratik Mücadelesi'nin ve bu mücadelede silah
lı karşı koyuşun da meşruiyet zemininin kabul 
edilip edilmemesidir. Bu önemli ayrım noktasında 

bir çok aydının PKK'nin yolsuz yöntemsiz eylemle
rinin yarattığı. mazeretiere sığınarak, resmi 
prdpagandanın yarattığı panik karşısında kolayca 
Kürdistan ulusal demokratik mücadelesine tavır, 

onları elbette haklı kılmaz. 
,· Böyle bir noktada Beşikçi 'nin tavrı ·kendi 
misyonuna uygun bir tutarlılık göstermektedir. Bu 
şiyasal tavır,bilinen anlamıyla siyasal bir 
çizgiye angaje olma ve ideolojik tercih sorunu 
olarak görülmemelidir. Beşikçi bir toplum bilimci 
plarak ve Kürdistan Sorunu üzerinde bilinen 
çizgisini koruyarak, 1980'den sonra hayli değişik

I iğe uğrayan Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 
ve siyasal ortam karşısında safını belli etme 
ihtiyacı duymuştur. Çünkü, 1984 Eruh-Şemdinli 

Baskınları'yla karşılıklı olarak, oldukça keskin
leşip değişen Kürdistan siyaseti karşısında 

suskun kalmak, değişimlere yönelik belirlemelerde 
bulunmamak,bütün bu olguları görmezden gelmek 
anlamına gelecekti .. Ostelik Kuzey Kürdistan'daki 
silahlı mücadele olgusu TC'nin Kürdistan siyase
tinde de yeni yeni açmazıara yol açtığı gibi, 
geleneksel siyasetiere altarnatif arayışını da 
gündeme getirmekteydi •• Bu yeni sosyal ve siyasal 
ortam hakkında Beşikçi 'nin belirlemelerde bulunma 
gereği duyması normald1r. Aradan azırnsanınıyacak 

bir süre geçmiştir. Kürdistan eski Kürdistan 
değildir. Kürt toplumu gün geçtikçe kabuğunu daha 
çok kırma, ulusal kimliğine sahip çıkma çabası 

içindedir. Kürt köylülüğü artık birçok alanda 
güvenlik güçlerince öldürülen çocuklarına büyük 
bir saygı ile sahip çıkıyor, törenler düzenliyor, 
şehitlikler kurabiliyor •. Devlet güvenlik güçle-
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rine karşı artık eski korku ve yılgınlık giderek 
yerini daha çok ölçüde dırenmeye bırakıyor. Kürt 
kadınları mücadeleye katılmaktadırlar. Aileleri 
cezaevindeki çocuklarını kararlı ve bilinçli 
olarak desteklemeye başlamışlardır. Köylerde 
kasabalarda devlet terörüne karşı kitlesel karşı 
koyuşlar, direnmeler artık daha sık belirmekte
dir. Hele Kürdistan Sorunu üzerinde resmi ideolo
jinin karşısında bulunan Türk siyasal gruplarının 
da tavır belirledikleri ya da belirleme ihtiyaçla
rı duydukları düşünülürse. Beşikçi 'nin suskun 
kalması düşünülemezdi •• 

Bu açıdan, "Devletlerarası Sömürge Kürdistan", 
toplum bilimci kimliğini koruyan Beşikçi'nin aynı 
zamanda siyasal mesajlar da taşıyan bir bildirge
si durumundadır. 

Beşikçi, TC'nin Kürdistan siyasetini nesnel 
biçimde ortaya koymakla kalmayıp, ona karşı tavır 
da alan ve bunun bedellerini de göğüsteyen bir 
bilim adamıdır. 1984 sonrası oluşan yeni siyasi 
ortam karşısında Beşikçi siyasal tavrını nasıl 
koyuyor ? Elbette birincil olarak TC'nin Kürdis
tan siyasetine radikal bir karşı duruş gösteri
yor. Bunun bir gereği olarak resmi siyasetin 
yapıcısı, yayıcısı ve düpedüz uzantıları olan 
kurumlara (Basın, Universite vb .• ) ve kişilere 
karşı teşhir'e yönetiyor. Onların bilim dışı, 
çifte standartlı düşüncelerini değerlendiriyor. 
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Beşikçi 'nin siyasal tavrının ikinci yonu ı se, 
TC'nin sömürgeci şiddeti karşısında, Kürt Ulusu'
nun Kendi Kaderini Kendisinin Tayin Hakkı ve 
ulusal demokratik mücadelesinde si lah lı kalkışma
sının haklı ve meşru olduğunu savunmaktır. Oste
lik, Beşikçi bu mücadelenin meşruluğunu savunma
nın da ötesinde, bunun Kürt Toplumu'nda belirgin 
değişiki ikiere neden olduğunu, olumlu değişim
ler Qetirdi~ine de isaret ediyor. Onu olumluyor. 

Bu her iki tavır koyuşa biz de katılıyoruz. 
Eleştirimiz de zaten bu tavırların konulmuş 
o lma s ı na yöne 1 i k deği Idi r. E leşti rimi z, Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ni ve silahlı mücadele
yi PKK ile özdeŞleştirmesi yaniışına düşmesi ve 
hareketin son derece önE!ml i zaaf ve tahribatları
nı eleştiri dışı bırakmış olmasına yöneliktir. 
Buna karşılık asıl vurgulamak istenen se.vin PKK 
hareketinin lanse edi Imesi deği I, Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi 'nd·~ kullanılan araçların 
meşruiyetini vurgulamak; bu mücadeleye karşı 
açılan "terörizm" suçlamaları karşısında tavır 
almak olduğuna kuşkumuz yok. Çıkış noktası bu 
olmasına rağmen, çalışma sırasında kimi siyasal 
kaygılar bazı olguların değerlendirilmesinde can 
alıcı boşlukların bırakılmasına yol açmıştır. Bu 
da, sonuçta, PKK örgütünün övgü s One dönüşmüştür. 
Oysa, Beşikçi daha önceki çalışmalarında herhangi
bir siyasal örgüte, hatta siyasal çözüme taraf 
olma yönünde ima yapmaktan bi le kaçınıyor, taraf-
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sız kalmaya özen gösteriyordu. örgütün eleştiri
s i nden öze ll ik le kaç ı nı lması, TC' n i n s iyasa ı 
manevralarına da alan açan yaniışiarına değinilme
mesi, bu dönemdeki kimi olguların değerlendirilme
sinde "eleştiri silahını" bırakma eğilimi böyle 
bir imaja açık bulunuyor. 

1984 yılında PKK tarafından Eruh-Şemdinli 
Baskınları'yla başlatılan silahlı mücadelenin 
yakın tarihimiz açısından çok önemli bir toplum
sal ve siyasal süreci başlattığına kuşku yoktur. 
Fakat, bu süreçte, çok önemli tahribatlar da 
yaşandı, yaşanıyor .• özellikle, PKK hareketinin 
bu bağlamda kapsamlı, ciddi bir eleştiriye ihtiya
cı var. Olguların idealize olmaması için, olumsuz 
yanlarının da altının çizilmesi gerekir. "Devlet
lerarası Sömürge Kürdistan" da ise, olumlayıcı, 
hatta birazdan gerekçelendi rmeye çal ı şacağımız 
gibi seçmeci bir değerlendirme egemendir. Çok 
temel yanlış ve zaaflar ise, değerlendirme dışı 
tutulmuş. Bu genel havaya bakınca, PKK'nin Kürdis
tan tarihini yeniden yarattığı ve modern bir 
"geri Ila" hareketi olduğu gibi bir sonuç çıkıyor 
ortaya~. Oysa, bu yanıltıcı bir imajdır. Siyasal 
olarak PKK'nin olumlanıp desteklenmesi gerektiği
ne karar verildiğinde bile, onun bilimsel temel
lere dayalı bilimsel bir eleştiriye ihtiyacı 
bulunduğuna kuşku yoktur. "Kürt leri n bi 1 imse 1 
bi lgiye ihtiyaçlarının çok .büyük olması" gibi •• 
Bu eleştirisizliğin ne PKK'ye ne de bir bütün 

olarak Kürdistan Ulusal Demokratik hareketine 
katkısı olmaz. Tersine, Beşikçi gibi saygın bir 
bi ı im adamından, otoriteden "onay lanarak icazet 
aldığını" sanan PKK hareketinin, zaaf ve tahribat
larının ayırdına varmak yerine, onları daha da 
derinleştirmeleri için bir "yeşil ışık" saymaları 
mümkündür. Bundan endi şe duymak iç i n geçer ı i pek 
çok nedenimiz var. 

Bu bağlamda şunlar söylenebilir: Denilebilir 
ki, çalışmanın amacı, PKK hareketinin eleştirisi 
değerlendirilmesi değildi. Esas olarak resmi 
ideolojinin ve devletin siyasal baskı aygıtları
nın Kürdistan ulusal demokratik mücadelesi karşı
sındaki tavrını, Türk aydın ve "bilim adamları"
nın,basının, üniversitelerin tavırlarının eleştiri
sini amaçladık. Kitapta diğer Kürt hareketlerinin 
eliştirisine de girişilmedi. Bu nedenle, PKK için 
de böyle yapılmaması, kapsam dışı bırakılması bir 
noksanlık değildir .. 

Böyle düşünüise bile çalışmanın kapsamı ve 
tartışmaların niteliği, Kürdistan'daki diğer 
siyasal akımlar dahi ı, bir bütün olarak ulusal 
demokratik mücadelenin niteliği üzerine tesbitler 
yapmayı zorunlu kılar. Bu da kuşkusuz olumlu ve 
olumsuz yanları biri ikte ortaya koymayı gerekti-·· 
rir .•.. ,Zaten, kitapta Kürt ulusal demokratik 
mücadel'esi 'ndeki zaaflar üzerine açılan birçok 
tartışma başlığı da var. Bu nedenle, önemli bir 
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tarihsel dönemeç olarak vurgulanan 1984 hareketi 
dahil bütün akımların eleştiri merceğine tututma
ması önemli bir noksanlık olarak görülmelidir. 

Ya da şu denilebilir; bugün Türkiye'de PKK'yi 
eleştirme özgürlüğü var ve onun aleyhine olabile
cek herşey bol bol yazılıp çiz i 1 iyor, söyleniyor. 
Bu konu oldukça çok işleniyor. Oysa, PKK hareketi
nin savunulması, olumlanması ise yasak, ceza 
tehdidi altında. Biz, bu durumda yapılmayanı, 
yasak olanı yapmak görevi i le karşı karşıyayız. 
Bir tartışma altarnatifi yaratmak için bu yanın 
vurgulanması gerekir •• 

Bu düşünce, doğrularıyla beraber önemli bir 
yaniışı da içeriyor. Çünkü, Türkiye'de PKK'yi 
eleştirme özgürlüğü yok. Türkiye'de özgür olan, 
PKK'ye ve onun şahsında özdeşleştirilerek Kür
distan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ne en kaba 
mizansenler Içinde küfretmektir. Bunlara "eleşti
ri" denemez. Çünkü, eleştiri, olumlu ve olumsuz 
yanları biri ikte analiz etmeyi gerektiren ciddi 
bir iştir. Değişik altarnatifterin ortaya konula
bilmesini, irdelemeyi gerektirir .• Oysa, Türkiye'
de yapılan PKK'yi karalamaktan ibarettir. O 
halde, mademki bedelleri ödeniyor, özgür olmak 
gerekiyor, o zaman PKK hareketinin bilimsel bir 
eleştirisinin yapılması da bilimsel bir görev
dir. Çünkü, PKK hareketinin de ciddi, bilimsel 
bir eleştiriye ihtiyacı var. Bu ihtiyaç, Kürdis-
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tan ulusal demokratik hareketlerinin tümü için 
geçerlidir. Hangi kaygı ile olursa olsun, bilim
sel eleştiriden kaçınmak, ertelernek önemli bir 
noksanlıktır. Genellikle bilimsel bir analiz 
çabasıyla çeliştiği gibi; Beşikçi 'nin kıskançlık
la savunduğu "Bilim Yöntemi" teziyle de çok 
çe ı i ş ikti r •• 

Yeri deği Idi, zamanı deği Idi, konu o deği Idi 
denemez. Çünkü, olgunun kendisi ortaya konduğun
da, söylenebtlecek herşey söylenebilmeliydi. 
Eğer, Beşikçi "PKK hereketinde bir zaaf, bir 
olumsuzluk görmüyorum. Kitapta vermek istediğim 
imaj tam da budur" demiyorsa, o zaman kitapta 
önemli biryörıtemaksamesı var diyoruz. Yok eğer 
böyle ise, o zaman siyasal bir tercih etrafında 
tartışmak gerekecektir •. 

Beşikçi, herhangi biri değildir. Tesbitlerinin 
kolayca siyasal bir mı~saj hal ine gelebileceği; 
noksan bırak ı lan yanların süratle istenmeyen 
biçimde doldurulacağı düşünülerek, daha özenli 
davranması gerekirdi. 

Kitapta katıldığımız bir belirleme var. Deniyor 
ki; 

" •. Olguların izlenirninden gözlenirninden ve 
anlatımından taviz veı·ilemez. Bazı olguları yok 
saymak, görmezden gelmek, olmamış saymak yetki
sine sahip olamayız. Bilim adamları olmasını 
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arzu'· ettikleri şeyleri deği ı, oluşturmaya 
çalıştıkları gerçek'i (abç) değil, somut gerçe
~i(abç) dikkate almak zorundadırlar. Bilim 
adamları hazır yargılara kapılamazlar. önyargı
lara olduğu gibi kapılamazlar, onları eleştire
rek, eleştiri süzgecinden geçirerek ele al ır
lar. Kendilerine hazır olarak sunulmuş bilgile
ri kuşku ile karşılarlar. Onları eleştirir
ler .. " (Yage. Sh:58) 
1984 Eruh-Şemdinli Baskınları'yla girişilen 

si lah lı mücadele ve PKK olgusu, Beşikçi tarafın
dan yanı ışlarından, zaaf ve noksanl ıkiarından 
arındırılmış olarak, olduğu gibi değil, olması 
gerektiği gibi görülmektedir. Yapı Ian bel irieme
lerde bu konu tamamen eleştirisiz bırakılmıştır. 
Bunun yukarıdaki tesbitlerle bağdaşmadığı açıktır. 

2-"Devletlerarası Sömürge" k a v r a m ı 
üzerine: 

1975 ve sonrası dönemde Kürdistan'ın sömürge 
statüsü tartışılırken, bu statünün en belirgin 
ayraçlarından birinin "Kürdistan'ın dört sömürge
ci devlet tarafından paytaşılarak sömürgeleştiril
miş olduğu" tesbit edilmişti. Böyle birkaç devlet 
arasında bölüşülerek sömürgeleştirilmiş ülkeler 
pek enderdi. Bu yanıyla Kürdistan'a benzeyen 

ülkeler arasında örneğin; tspanya ile Fransa 
arasında bölünmüş BASK sayılabilirdi. Ya da 
Bulgaristan, Yunanistan ve Yugoslavya arasında 
MAKEDONYA başka bir örnek sayılabi 1 irdi.. Fakat, 
bunlar yine de KORDİSTAN'a tümüyle benzemiyorlar
dı •• örneğin; Makedonya'nın bir parçası Yugoslav
ya Federasyonu'nda ö z e r k bir cumhuriyetti. 
Keza, Bask'ın ya da Makedonya'nın kimlikleri, 
statüleri belliydi .. 
Kürdistan'ın 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı'nda 

ingiliz ve Fransız Emperyalistleri, Türkiye 
Cumhuriyeti ve iran Monarşisi arasında bölündüğü, 
bunun Lozan Antıaşması i le hukuk i leşti ri lmeye 
çalışıldığı; daha sonra, İngilizlerin Irak, 
Fransızların Suriye devletlerine Kürdistan parça
larını bıraktıkları ve günümüzde Kürdistan'ın 
Türkiye, İran, Irak ve Suriye arasında paylaşt~
rılmış bir sömürge konumunda olduğu tesbı
ti gerek Beşikçi'nin yapıtlarında ve gerekse 
Rızgari dergilerinde sık sık vurgulanıyordu •. 
Kürdistan'ın bölünmesi ve ortak sömürge olarak 
kullanı lması olgusu, bizim siyasal tezlerimiz 
olan "Kürdistan'da tek ve merkezi örgütlenme", 
11Bağımsız-Birleşik Kürdistan" şiarlarının nesnel 
temelini oluşturmaktaydı .. 

Kürdistan'ın bu ortak sömürge karakterini 
vurgularken de terim olarak "Uluslararası Sömürge 
Kürdistan" kavramı kullanılıyordu. Bu tartışmala-
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rı n KOMAL döneminde yapı ldığı nı bil iyoruz. Beşik
çi, o zaman da "Devletlerarası . Sömürge" kavramı
nın daha uygun bir tanımlama olduğunu düşündüğünü 
söylemekteydi. "Uluslararası Sömürge1

' · kavramı 
bizim dışımızda da tartışmalara neden olmuştu .• 

Ulusların sömürgeci olamıyacakları, dolayısıyid 
"U 1 us 1 ara ra s ı Sömürge" kavramını n teri m ol ara k 
yanlış olacağını savunan kimseler vardı. Oysa, 
"uluslararası" olma kavramı, sömürgeciliği bizzat 
ulusların yaptığı anlamına gelmiyordu. Uluslarara
sılık kavramı, dünya düzeyinde örgütlenmiş aygıt
ların resmi ya da gayrı resmi kurumları, ulusal 
düzeyin dışındaki ilişkileri, oluşumları kapsamak
taydı. 

"Devletlerarası Sömürge Kürdistan" kitabındaki 
"devletlerarası" kavramının kullanılması, temel 
bir ayrım olmamakla birlikte, anladığımız kadarıy
la şu mantığı içeriyor. "Kürdistan dört sömürgeci 
devlet arasında paylaşılmıştır. Ama, Kürdistan'ın 
sömürge statüsü uluslararası platformlardan, 
özellikle uzak tutulmaya çalışılıyor, statüsüzleş
tiriliyor. Kürdistan kendisini sömürgeleştiren bu 
dört devletin siyasal sınırları içerisinde kimlik
siz ve statüsüz olarak yok sayılıyor. Bu bakımdan 
Kürdistan'a "uluslararası sömürge" demek, onun 
statüsünün kabul edilmiş, belirgin hale gelmiş 
olduğu anlamına gelebilir. Oysa, Devletlerarası 
Sömürge terimi, Kürdistan' ı n bu geri statüsünü 
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daha iyi ifade etmektedir. 

Bu anlamıyla, "Devletlerarası Sömürge" terimi
nin bu olguyu vurgulamak açısından öneml i olduğu 
muhakkak. Buna karşı lık uluslararası sömürge 
terimi,n in Kürdjsta.n 'ı n sömürge statüsünü tanımla
makta daha geniş_ bir anlatım yeteneğine sahip 
olduğunu düşünüyoruz. 

Kitapta haklı olarak Birleşmiş Milletler örgü
tü, Kürdistan'daki devletlerarası sömürge sistemi
nin yedek jandarması" olarak nitelendiri lmekte
dir. İslam Konferansı 'nın, isiall Olkeleri örgü
tü'nün, Arap Birliği Teşkilatı'nın da Kürdistan
'ın sömürge statüsünü koruyup kolladıkları vurgu
lanmaktadır. Keza, NATO da Türkiye sınırları 
içeri s i nde Kürdistan' ı n sömürge statüsünü koruyan 
askeri bir pakt'tır; şimdi (dağılmış olmasına 
rağmen ) bazı girişimleı·Ie yeniden canlandırırma
ya çalışılan ve tümüyle Kürdistan'ı ve Orta-Doğu 
uluslarını denetlerneyi amaçlayan CENTO'yu da 
sayarsak; Kürdistan' ın bu ortak sömürge statüsü
nün uluslararası bağlantılar içerisinde kabul 
edilip korunduğu görülecektir •• 

Varşova Paktı ve Doğu Bloku devletleri de yine 
Arap devletleri ve NATO ile olan dengeler nedeniy
le, Kürdistan·• ın sömürge statüs~'nü korumak ve 
görmezlikten gelmek noktasında bu uluslararası 
konsensusa dahildirler .. 
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Kürdistan'ın somurge olarak kullanımı, dört sömürgeci devlet aras,ında olmakla beraber, yalnız 
devletlerarası düzeyde deği ı, uluslararası örgütler, kurumlar, askeri paktlar tarafından da bu statü korunduğu ve kollandığından ötürü, 
Kürdistan'ın ortak sömürge karakterinin en iyi 
"Uluslararası Sömürge" terimiyle ifade edi I ebi le
ceğini düşünüyoruz .• 

3-"Emperyalizm işgal etti~i ülkelerdeki halkla
rı, kültürleri yok etmez" tesbiti üzerine. 

Kitapta şöyle deniyor: 
" ... 'Böl-Yönet' emperyalizmin politikası olmasına rağmen, 'böl-yönet-yoket' emperyalizmin 
değil, emperyalizmin bölgedeki yerli işbirlikçilerinin politikasıdır. Emperyalizm bölgedeki 
halkları, kültürleri yoketmez. Emperyalizm sömürü alanlarını genişletmek, ürünlerine yeni pazarlar yaratmak politikasına dayalı olarak, 
işgali altındaki yerlerde, toplumsal ve kültürel etkinliklere yardımcı olmamışsa da, 0elişmelerine ege! de oLmamıştır, göz yummuştur. Kaldı ki, kültürel etkinliklerekatıldığı da yer yer gözlenmektedir. ( ... ) öte yandan kimyasal ve biyolojik silahlar kullanarak halkı fiilen yok. 

etmeye çalışmak, 
bölgedeki yerli 
politikalardır." 
Kürdistan, Sh:26) 

emperyalizmin değil, onun 
işbirlikçilerinin uyguladığı 
("Devletlerarası Sömürge : 

Burada vurgulanmak .istenen şey kuşkusuz emperyalizmin "erdemi"değilı~birlikçilerinin emperyalizmden daha çok barbar ve kandökücü oldukları, bu noktada efendilerini katbekat geçtikleridir •• Buna karşılık belirlemenin genelleştirilmiş 
olması, belirlenrnek istenen olgunun oldukça 
dışında duran biryanlışada yol açıyor •• 

Bu belirl~medeki birinci yanlış yan şuour: 'Emperyalizmle, onun yerli işbirlikçilerini birbirinden siyasal olarak kalın çizgilerle ayırmak 
olası değildir. "Böl-Yönet" siyaseti emperyalizmin siyasetidir. Fakat, "Böl-Yönet, Yoket" siyaseti, emperyalizmin değil "bölgedeki yerli işbirlikçilerinin siyasetidir"belirlemesi, yerli işbirlikçilerio "yoketme" siyasetini "emperyalizm , dışında 
bağımsız olarak ya da ona rağmen" sürdü~ebildikleri 9ibi biryanılsamaya açıktır. 

Oysa, yerli işbirlikçiler yoketme siyasetini uygularlerken, emperyalizmin desteğini, yardımını en azından hoşgörü ya da himayesini almadan böylesi bir eyleme kolayca girişemezler. yaptıkla
rı işlerin tepki görmeyeceği, korunacağı ve o eylemlerinden dolayı herhangibir yaptırıma uğrarna
yacakları bilinciyle rahat ve pervasız hareket 
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ederler •. Böyle bir yardımı, en azından hoşgörü 

ya da gözyummayı göremezlerse, yerli işbirlikçi 

konumundaki devletlerin "yoketme" siyasetlerini 
sürdürmeleri söz konusu değildir. Basit bir 
deyişle, kendi acil çıkarları böyle bir yoketme 
siyasetini dayatsa bile,efendileri,Yle ciddi bir 
sürtüşmeyi dahi göze almak istemezler. Dolayısıyla 
"yoketme" siyasetinin uygulayıcısı olarak yerli 
işbirlikçi güçler, devletler olarak belirse bile, 
bu eylem bütünselliği itibariyle emperyalizmin 
çıkarları doğrultusunda gelişir ya da en azından 

onunla çelişmez, eklemlenir .• Çünkü,emperyalistle
rin kendi çıkarlarına aykırı gelebilecek eylemiere 
her koşulda müsamaha gösterecekleri beklenemez .. 

Kitapta "yoketme" siyaseti hem ulusal, kültürel 
hem de fiziki varlığın ortadan kaldı rı lması 

olarak iki biçimde ele alınıyor. Yine, her iki 
tür yoketmenin de emperyalizmin değil, yerli 
işbirlikçilerinin siyaseti olduğu vurgulanmakta
dır.. Burada yapılan tesbitte, emperyalizmle 
yerli işbirlikçilerinin siyaseti arasına çekilen 
kal ın çizgi "yoket politikası emperyalizmin 
politikası değil" tesbitiyle çekiliyor. Oysa, 
yoketme siyaseti de emperyalizmin siyasetidir. 
Fakat, o bu siyaseti kimi dönemlerde doğrudan 

uygulamak yerine yerli işbirlikçisi olan devletle
re bırakmaktadır. Tıpkı, pis işlerini fedallerine 
bırakan ya da onlardan yararlanmayı sürdürmek 
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ıçın kendi inisiyatifleri ile giriştikleri barbar
lıkları koruyup kollayan bir çete babası gibi 
davranır. Gerektiğinde de araya "koruyucu, yatış

tırıcı, adaleti, düzeni sağlayıcı bir güç olarak" 
girerek, halkları, ulusları aldatabilmek, onları 

kendi çıkarlarına ekieyebilmek için bu tür eylem
leri bizzat kışkırtırlar •. Yoksa, bu durum onla
rın "yoketme" siyasetinin dışında durdukları 

sontıcunu vı:x"'a.z. 

Söz. gelimi,; 1. ~mpe:yalist Paylaşım Savaşı'nda 
Erme~ı Ulusu nun bı~ mılyona varan ınsanın j~nosi
de ugratılması, gerı kalanların ise anavatanların
d~n d~ri~ acılarla. koparılıp sürgün edilmesi, 
multecı bır ulus ha!ın~ getirilmesinin uygulayıcı
l~rı Irkçı-Turancı ıttıtıad ve Terakki yönetiminde
kı Osmanlı Despotizmi'ydi. ittihad ve Terakki 
aynı zamanda Alman Emperyalizmi 'nin işbirlikçisi 

durumunda~d~._Soyk~rımın teşvik edilmesi, planlan
ması ve yurutulmesınde; bu stratejinin ittihad ve 
Terakki Cuntası'na kabul ettirilmesinde Alman 
Emperyalistleri etkin bir ro ı oynadılar. 

Hatta, b~ sürgün ve soykırımın uygulanmasına 

Osmanlı üniformalı "Alman Paşaları"nın yer yer 
nezaret ettikleri de bilinmektedir. 

Beş i kç i'~ i n as ıl k~sdı n ı n ,"yerli işbirlikçi" 

k?,nu~un~akı . d~vletl~rınde ekonomik ve siyasal 
guçsuzluklerının yerıne geçmek üzere tahakkümleri
ni daha çok şiddet ve yoketme siyaseti üzerine 
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i n ş a etmekte olduklarını vurgulamak olduau 
bellidir. Daha güçlü bir ekonomik yapıya sahip 
olan emperyalistler ise, egemenliklerini sosyal 
ve ,ekonomik bağlantılarıyla sağlayabildikleri 
ıçın, siyasetlerinin ağırlığı b i r i n c i ı 
yana kaymaktadır. Zaten, günümüzde "yeni sömürge
cilik" olgusu olarak bel i denen şey de, emperya
lizmin belli bir siyasi bağımsızlık statüsüne 
karşılık ekonomik tam bağımlılığın sürmesi" esası
na dayanmaktadır. Bu biçim, emperyalizmin günümüz
deki siyasal ve ekonomik egemenlik koşullarına 
daha çok denk düşmektedir. Ama, emperya 1 i zm 
öze ll i kle yayılma ve buhr,:ın dönemlerinde "yoket
ıne" siyasetine daha sistenıli bir biçimde başvur
muştur, siyasetine t e r ö r ü , y o k e t m e -
y i temel almıştır. Errperyalizmin, "yoketıne" 
siyasetinden dönemsel olarak geri durması onun 
ekonomik ve siyasal olarak kendi güç konumlanma
sıyla ilgilidir. Amacına hangi yollarla daha 
verimli ulaşabiliyorsa, kuşkusuz kendi mantalite
sini buna göre kuracaktır. Bu nedenle, "yoketme 
emperyalizmin değil, işbirlikçi lerinin siyaseti
dir" diye genelierne yapmak yanlıştır. 
Bu olgu aslında "Bi 1 im-Resmi ideoloji, Devlet-De
mokrasi ve Kürt Sorunu" k i tab ı nda daha aç ı k b ir 
biçimde anlatılmaktadır. 

" ••• Kürdistan' ı ortak sömürge olarak kullanan 
devletler,'Hırıstiyan,Batılı,Beyaz emperya-

1 izm'den öğrendikleri sömürge tekniklerini, 
daha da geliştirerek, daha da ağırlaştırarak 
uygulamaktadırlar. 'Hırıstiyan,Batılı, Beyaz 
Emperyalizme' rahmet okutmaktadırlar. örne-
ğin;'Hırıstiyan, Batılı Beyaz Emperyalizm' Arap 
ülkelerine soykırım uygulamıyordu. islam devlet
leriyse Kürdistan'a soykırım uyguluyorlar. Ve 
bunu sık sık tekrarlıyorlar. Bunun için birbir
leriyle işbirliğine giriyorlar. 
Niçin böyle oluyor ? Gayet açık. Çünkü, 'Hırıs
tiyan, Batılı, Beyaz Emperyalizm' somurge 
ülkeleri, sömürge toplumlarını sanayisiyle, 
para-banka sistemiyle, ticari i I işki leriyle, 
rahat bir şekilde denetleyebiliy0r. Yerli 
toplumların ulusal kimi ikierini yok etmek diye 
bir sorunları yok. Bunlar ise, toplu kaba 
kuvvetin, kıyımların mümkün olduğu kadar az 
kullanılmasını gerektiriyor. Kürdistan'ı ortak 
sömOrge olarak kullanan devletler ise gelişmiş 
bir sanayiye, para-banka sistemine sahip değil
ler. Halk yığınlarını, onlardan gelebilecek 
ulusal ve demokratik taleplerı ancak pel is ve 
jandarma gücüyle baskı altında tutabiliyorlar. 
Kaldı ki, bu devletlerin Kürtlerin ulusal 
kimliğini yok etmek diye bir amaçları da var." 
(Y.age, Sh:41-42) 
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Bu anlatım, Kürdistan'ı ortak somurge olarak 
kullanan devletlerin, emperyalizmin işbirlikçisi 
olarak, farklı siyaset uyguluyor olmalarının 

maddi temelini tartışması bakımından yeterlidir. 
Dikkat edilirse, burada "yoketme emperyalizmin 
siyaseti değildir" gibi bir sonuca ulaşılmadığı 
gibi; işbirlikçi lerinin "emperyal izmden öğrendik
leri sömürge tekniklerini daha da geliştirerek, 
ağırlaştırarak uyguladıkları" belirtilerek "yoket
me" siyasetinin emperyalizmle olan bağlantılarına 
da i~aret ediliyor.. Yerli işbirlikçisi olan 
sömürgeci devletlerin neden siyasal şiddeti, kan 
dökücülüğü, ulusun maddi ve manevi kişiliğini 
yoketmeyi arnaçiadı klarını açık I ıyor. · 

Bu belirlemeler konuyu açıklama yeteneğindeyken 
"böl-yönet-yoket siyaseti emperyalizmin deği 1, 
bölgedeki yerli işbirlikçilerinin siyasetidir. 
Emperyalizm işgal ettiği ülkelerdeki halkları, 
kültürleri yok etmez" demek, oldukça yanlış bir 
çıkarsama olmaktadır. 

"Emperyalizm işgal ettiği ülkelerdeki halkları, 
kültürleri yok etmez ... öte yandan kimyasal ve 
biyalojik silahlar kullanarak halkı fiilen yoket
meye çalışmak emperyalizmin değil, onun bölgedeki 
yerli işbirlikçilerinin uyguladığı siyasettir" .. 
Bu genellemenin ikinci yanlış yanı ise, tarihsel 
süreç içinde ve kimi olgulara ters düşmesidir .. 
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Bu belirlemeyi olanaksız kılacak yığınla tarih
sel ve güncelörnek var. Kapitalizmin dünya sistemi 
olarak gelişme evresinde sömürge<;iliğin ekonomik 
karakterini meta ihracı belirlemekteydi. İdeolojik 
planda misyonerlik ve barbartoplulukları uygariaş
tırma adına girişilen işgal, ilhak ve köleleştirme 
siyaseti Afrika'da, Güney Amerika'da olduğu gibi, 
yerli toplulukların kültürel ve fiZiki olarak 
soykırımı ile tamamlanıyordu. Kapitalizm bir 
dünya sistemi haline geldiğinde, yani emperyalizm 
döneminde ise, sömürge alanları belirlenmiş ve 
sömürgeci liğin ekonomik karakteri bu kez sermaye 
ihracı olarak belirmişti. Irkçı ideolojilerle 
desteklenen sömürge siyaseti bu pazar alanlarının 
sürekli ve sistemli bir boyunduruk altında tutul
ması ilkesine dayanıyordu. Ayrıca, emperyalistler 
arasında rekabet ve sömürge alanlarının yeniden 
paylaşımı gibi etkenler de sömürge siyasetini 
şiddetlendiriyordu .. 

Sömürge alanlarının sürekli ve sistemli olarak 
egemenlik altında tutulması, bu alanlardan gerek
ı i faydanın elde edi lme·si için böl-yönet" taktiği
ne gidilmesi, emperyalistlerin global bir siyase
ti olarak belirlendi. Fakat sömürge egemenliğinin 
tehlikeye düştüğü, sürı~kli bir egemenlik kurmala
rının, gerek diğer emperyalist odaklarının reka
beti, gerekse yerel güçlerin direnişi bağlamında 
bu siyasetin doğal uzantısı "yoketmek" olmuştur. 
Bizzat emperyalist-kaJitalist sistemin doğası 
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siyasi yıkıcılık ve "yoketıne" mantığını içinde 
taşır. I. ve II. Emperyalist Paylaşım Savaşları bunun nesnel kanıtıdır. 

öte yandan, söz gelimi sömürgelerin yeniden 
paylaşımı döneminde emperyalistler Afrika'da 
tam~m~n fi~i~i .. ve kültürel imha kampanyaları 
eşl~ğınde ~oluşmuşlerdir Afrika'yı •. Emperyalist
lerın Afrıka'da doğrudan egemenlikleri boyunca 
ırkçılık. tem~l .. ide.olojik m. o t i f olmuştur. 
Emperyalıst-somurgecıler Afrıka uluslarının iç 
dinamiklerini kırarak, onları tam bir kültürel ve 
u~usa~ soyk~rıma ~a?i tutıruşlardır. Başkaldırı ve 
dı re nı ş ~.er ı se, fız ı ~i soy kı rı ml arı a kar ş ıl anmış
tır .• Guney-batı Afrıka, Doğu Afrika, Kamerun ve 
Togo'da 1903-1907 yılları arasında süren en geniş 
çaplı ayaklanma, Alman militarizminin soykırımı 
ile bastırılmıştı. Alman Genelkurmay Başkanı 
"ayaklanan kabileterin bir millet olarak yok 
edilmesi gerektiğine inandığını" söylemişti •• 

Keza, Fransa, Cezayir üzerindeki egemenliği 
tehlikeye ··girdiği zaman, yüzbinlerce ınsanı 
soykırıma tabi tutmaktan çek.inmedi. Cezayir 
Ulusal Kurtuluş Savaşı 'nda ölen bir milyona yakın 
insanın çoğu , Fransız emperyalistlerinin soykırı
mı ile imha edilmişlerdi. Karşılıklı çarpışmalar
da ölenlerin sayısı bu denli büyük değildir. 
Yine, Fransız emperyalistleri Cezayir'i Fransa'
nın bir parçası saydıklarından. orada geniş bir 

kültürel kampanya yürütmüşlerdi. Fransız dili ve 
kültürünü egemen kılmak için büyük çaba göstermiş
lerdi. Bu da, ulusal yoketmenin bir parçasıdır. 

Amerika katısında yerı i leri n sistemi i imhası ve 
ulusal-kültürel kimliklerinin yok edilmesi emper
yalizm döneminde de süregelmiştir. 

ingiliz ve Hollanda'lı emperyalistlerin uzak-do
ğu'daki siyasi varlıkları "böl-yönet" eksenine 
dayanmakla birlikte, "yoketmek" de başvurmaktan 
çekinmedikleri bir yoldur. İngilizler ve diğerle~ 
ri Asya uluslarını ulusal ve kültürel olarak 
"yoketmek"tense onları idare ederek, egemeni i kle
rini garantileme peşindeydiler. İngiliz emperya-
1 istlerinin sermaye gücü ve dünya siyasetindeki 
deneyimleri egemeni iğin bu yolla daha uzun süre 
elde tutulabileceğini öğretmişti. Ostel ik Asya 
kültürleri en az Avrupa kadar zengin ve köklü bir 
tarihsel mirasa sahipti. Böyle bir siyasete 
ağırlık vermek onlar için zaman v,e güç kaybına 
neden olacaktı •. 

Yine, II. Paylaşım Savaşı sırasında Alman 
emperyalizminin, ırkçı Yahudi düşmanlığı siyaseti 
sonucu, işgal ettiği bütün ülkelerdeki. Yahudile-

·ri,Çingeneleri toplama kamplarına doldurarak, 
tarihin en sistemli soykırımına baş vurması da 
emperyalistlerin "yoket'' siyaseti hanesine yazıl
ması gereken bir eylemdir. Faşist hareketin 

.finans kapitalle bütünleştiği bu kitlesel çılgın-
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lık, bütün zamanların bir mantalitesi değil 
elbet. Ama, emperyalist yayılmacı 1 ı ğın siyasi 
veçhelerinden de biridir soykırım. 6 milyon insan 
gaz odalarında ya da diri diri yakılarak öldürül
müş, bir ulus, bir kültür yeryüzünden tümüyle 
silinmek istenmiştir. Almanya'nın en büyük finans 
grubu olan Krupp ve Siemens, çalışabilir Yahudi
lerin bedava emeği sayesinde semirmişlerdi •. 

Aynı biçimde, Amerika'nın 1945'de Hiroşima ve 
Nagazaki gibi sivil iki merkeze atom bombası 

savurması, emperyalizmin "yoket" siyasetinin onun 
mantık ve çıkarlarının bir sonucu oldugunu göste
ren trajik olaylardır. Amerika aynı soykırımcı 

siyasetini Vietnam ve Kamboçya'daki işgalci 
varlığını sürdürmek için sık sık uygulamıştır. Bu 
savaşlarda her türlü kimyasal, biyolojik ve 
nükleer silahlar denenmiştir. 

Kuşkusuz, bu örnekler emperyalistlerin her 
koşulda "yoketme" siyasetini uyguladıkları sonucu
nu da vermemektedir. ingilizierin Hindistan, 
Orta-Doğu ve Uzak-Asya'daki siyasetleri daha çok 
''böl-yönet" eksen i ne dayanmış, yoketme i se, 
dönem se 1 o 1 ara k gündeme ge Imiştir. Ama, ay n ı 
İngilizler, başka bölgelerde ve tüm zamanlara 
yayıimiş olarak yerel kültürlerin yerine batı 
kültürünün egemen olması, Hıristiyan kültürünün 
gelişmesi, ing i ı iz dil i 'nin egemen olması için 
çok bilinçli ugraşlar da vermişlerdir. Bu,siyaset-
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l~rinin zaman zaman biçim değiştirmesi,emperya
lıstlerin egemenliklerini nasıl kolayca sürdürebi
lecekleri sorunsalıyla ilgilidir. örneğin; Il.Pay
laşım Savaşı'ndan sonra yeni-sömürgeci siyaset, 
sömürge ülkelerdeki siyasal bağımsızlıkları,ekono
mik tam bağımsızlıklarının garantilenmesi karşılı
ğında tanımayı öngörmekteydi. Bu, tamamen anti
sömürgeci ulusal kurtuluş savaşlarının ve sosya
list devrimierin etkisi karşısında verilmiş bir 
ödün ve sistemin mantalitesine girmiş bir 
s iyasi akılcılık olarak görülmelidir. Yoksa, 
emperyalizmin karakteri her türlü yıkıcılık 

.ve kıyıcılığa uygundur .• 

Bütün bu olgular gözönüne alındığında, sadece 
Kürdistan'ı sömürgeleştiren devletlerin konumunu 
vurgulamak amacıyla belirlenmiş bile olsa, "yoket 
s~yaseti emperyalizmin siyaseti deöildir, emperya
lızm işgal ettiği ülkelerdeki halkları yoketmez" 
diye genelleştirici, kapsayıcı bir belirleme 
yapılması yanlıştır. Sazı konuların vurgusunun 
arttırılması kaygısının yazımda özensiz davranıl
masına yol açtığı görülüyor. 

·4- Olaylara. tarihe smıf mücadelesi açısından 

de~il. etnik gruplar açısından bakmanın" anlamı 

üzerine. 
Kitabın kimi yerlerinde, olaylara, tarihe, 
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sınıf mücadeleleri açısından bakmakla, etnik 
gruplar açısından bakma arasına bir ayrım konulmuş 
ve olaylara sınıfsal açıdan bakmanın her zaman 
çözümleyici olmadığı ve etnik qrııplar açısından 
bakmanın önemli olduğu belirtilmiştir. Sınıfsal 
açıdan bakmanın önemi ve gereği reddedilmiyor 
fakat etnik gruplar açısıncan bakmanın gerekliliği 
ilave edi ı iyor .• 

" .. tarihe her zaman sınıf mücadelesi açısından 
bakmak, etnik grupların istek ve iradelerini 
g~z9en uzak tutmak, olayları her zaman çözümle
yıcı olam.ıyor. Tarihe etnik gruplar açısından, 
onların ıstek ve iradeleri açısından bakmak 
gerekir. ( .•. ) 
~layl~ra etnik gruplar açısından bakmanın çok 
onemlı olduğunu bir kere daha belirtelim. 
~ikkat edilirse, zaten herkes böyle yapıyor. 
Orneğin olaylara sınıf açısından baktığını 
vurgulayan Türk Marksistleri de "Türk Marksist
leri" olarak bakıyorlar. Olaylara sınıf açısın
dan bakmak,Kürt kimliğiyle· bakmak konusunun 
ihmal edilmesini getirmemelidir."("Devletlerara
sı Sömürge Kürdistan, Sh:22) 

" .. Bu noktada sorunlara sadece sınıf açısından 
bakmanın yeterli olmadığı, etnik gruplar açısın
dan bakmanın da gerektiğini belirtelim."(Y.age, 
Sh:39) 

"Kürt Sorunu karşısında Türk solunun düşünce
sini, tavır ve davranışını ele alırken bir konu 
üzerinde önemli durmak gerekir. Türkiye'nin 
.sorunlarına sadece sınıf mücadelesi açısından 
bakma~. her zaman çözümleyici olmuyor. Aslında 
sorunları sınıf mücadelesiaçısından inceledikle
rini vurgulayan Marksistler de, sorunları bir 
Türk Marksisti olarak ele alıyorlar. Halbuki 
toplumsal ve siyasal kurumlar, antlaşmalar, 
tarihsel olaylar vs •. çeşitli etnik gruplar 
açısından farklı şeyler ifade edebilirler ... " 
(y.age, Sh:97) 
"0 halde Kürtler tarihsel olaylara etnik gruplar 
açısından bakma yeteneği kazanmalıdırlar. 
Zaten, Türkler.de öyle yapıyor, Türk Marksistleri 
de ... "(Y.age, Sh:98) 

Burada öncelikle metodolajik bir sorun var. 
Tarihe, toplumsal olaylara sınıf açısından bakmak
la, etnik gruplar açısından bakmak yöntem olarak 
ne anlama gelir ? Yoksa, sorun yorumlamayla, 
siyaset üretilmesiyle mi ilgilidir? 

Marksistler, yöntem olarak tarihe, toplumsal 
olaylara, tüm olgulara diyalektik-materyalist 
bakarlar. Diyalektik-materyal i st bakış, bilim 
yöntemine d e n k düşen bir yönt e m ve kavrayış
tır. Fakat, Marksizm, sadece diyalektik-materya
lizmi benimsernek değildir. Bu, verilerin ve kavra-
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yı ş ın ulusl,ararası işçi s,ını fının , çıkarları 
doğrultusunda siyaset olarak somutlaştırılmasına , 
da çalışır .. Ustelik tarihsel-materyalizm,bilimsel 
olarak sınıfsız bir toplumun olanaklı olduğu ve 
bunun da proletarya tarafından gerçekleştir i lebi
leceği verilerini sunduğu ve kabul ettiği için; 
proletaryanın kendini de bir sınıf olarak ortadan 
kaldıracak stratejik bir hedefi de vardır. 

Diyalektik materyalist yöntemi ya da bilim yön
teı:rıini _her sınıf, tabaka ya da etnik grup adına 
hareket eden bilim adamları, siyasetçiler kullana
bilirler. Ya da bilimsel olmayan yöntemlerle, 
subjektif kabullerle de yaktaşabilirler olaylara. 
Acaba, "bakış açısı" denirken vurgulanmak istenen 
bir yöntem ve kavrayış biçimi midir; yoksa, bu 
yöntem ve kavrayıştan elde edilen veri leri n 
sınıfsal, etnik ya da başka herhangi bir·toplumsal 
k a te go r i ı nin çıkarları bakımından s iyaset 
alanında kullanılması mıdır ? Bizce, bu iki yanı 
birbirinden ayırdetmek gerekir. 

Çünkü,toplumsal olaylara,tarihe,etnik grupların 
değişik bakış açıları varsa; bunlar, belli bir 
noktadan sonra subjektifleşir 1 ler. Kürtlerin de 
olaylara subjektif açıdan, kendi ulusal kimlikleri 
açısından bakmaları bu sürecin yeniden üretimi 
olur ancak. Kürtlerin bilimsel bilgiye ihtiyaçları 
olduğu önermesi çok doğru. Fakat, bu, Kürtlerin 
doğallıkla bilimsel bilgi üretecekleri ve olaylara 
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kendi etnik bakış açılarıyla baktıkları zaman, 
objektif bakacakları sonucunu vermez. O nedenle, 
"olaylara etnik gruplar açısından da bakınız" 
demekte, 11 Kürtlerin bilimsel bi lgiye çok ihtiyaç
ları var, onu üretmeliler" önermesinin otomatik 
olarak çakışması söz konusu değildir. Bu bilinçli 
bir tercih olarak ortaya konulduğu zaman anlamlı
dır. O zaman da sorun, olaylara "Kürtlerin, 
Türklerin, Arapların, Çerkeslerin vb.. etnik 
grupların bakış açısıyla bakmak" değil, bilim 
yöntemi ile bakıp bakmamak olarak belirir. 

Eğer, "bak ı ş aç ı s ı "ndan kastedi le n şey, yöntem 
ve kavrayış değilde; onların siyaset alanında 
yorumlanışı ise, o zc.man önerme doğrudur. Her 
sınıf, etnik grup ya da toplumsal kategori kuşku
suz kendisi için böyle bir yorumlama getirme 
hakkına sahiptir. Kürtlerin de ulusal olarak 
böyle bir yorum getirme ve siyaset üretme hakları
nı kullanmaları gerekir. Yine de her ulusun, her 
toplumsal kategorinin "öznel" yorumlayışının 
gerçeğin kendisiyle d e n k düşmeyebileceğini de 
kabul etmek zorundayız. Çünkü, bu yorumlayışlar 
son tahlilde ideolojiterin kapsamı içinde yer 
alırlar. 

Kitabın bazı yerlerinde de ideolojilerin, 
özellikle de resmi ideolojilerin bilimsel bilgi 
üretme sürecini engelledikleri belirtilmektedir. 
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" .. ideolojiler ve bu arada resmi ideoloji 
bilimin üretilmesini engelleyen, bilimsel 
düşüncenin yaygınlaşmasına engel olan önemli 
etkenlerdir... Toplumsal ve siyasal süreci, 
tarihsel geçmişi kavramamızı engelleyen en 
öneml i etk~n ideoloji lerdir. Biz, burada özel-
l i kle resmi ideoloji üzerinde duruyoruz." 
("Bi 1 im-Resmi İdeoloji, Oevlet-Oemokras i ve Kürt Sorunu", Sh:86) 

denilerek, ideolojilerin toplumsal ve siyasal 
süreci, tarihsel geçmişimizi kavramamızı engelle
yen en önemli etken olduğu vurgulanmaktadır .• 

" .. 0 halde Kürtler tarihsel olaylara etnik 
gruplar açısından bakma yeteneğini kazanmalıdır
lar. Zaten, Türkler de öyle yapıyorlar, Mark
sistler de •• " 

belirlemesinin de ideolojiterin bilimsel bilgi 
sürecine olumsuz etki leri önermesiyle çeliştiğini 
düşünüyoruz. Çünkü, olaylara bir Türk olarak 
bakmak,bir Türk Marksisti olarak bakmak ya da bir 
Kürt olarak, Kürt Marksisti olarak bakmak ... 
açıktır ki,yadsınan anlamıyla "ideolojik bakış" 
açılarıdır. Türk Milliyetçiliği, Arap Milliyetçi
liği nasıl bir iedoloji ise, Kürt Milliyetçiliği 
de bir ideolojidir. Elbette, ezen ve ezilen 
uıusl~rın milliyetçiliği arasında temel farklılık
lar vardır, bunların birbirine d e n k tutulması 
düşünülemez. Burada asıl olarak vurgulamak istedi-

gımız şey, eğer, "ideolojik yaklaşımlar" bilimin 
üretilmesini engelleyen etkenlerden biriyse, şu 
ya da bu noktadan sonra Kürt Milliyetçi bakışı, 
ideolojisi de bilime ters düşebilir .. 

Bilimle ideolojiler arasındaki ilişkiyi ileride 
yeniden tartışacağız. Ama, ideolojilerin bilimsel 
bilgi üretilmesini engelleyen bir faktör ol~bil~
ceği tespitiyle; yine başka bir yerde subJektıf 
olacağı başından belli "etnik grupların bakış 
açı larından bakma yeteneği kazanma" önermesi bu 
haliyle birbiriyle çelişirler. 

"Toplumsal ve siyasal süreci tarihsel geçmişi 
kavramamızı engelleyen en önemli etken ide~loji
ler" ise, bunun çaresi, Kürtlere, Kürt Marksıstle
rine özgü bir "bakış açısı" Y~.r~_tmak, böy.~e. bir 
"yetenek" edinmek olmamalı .• Çozum, hem Kurt~e~, hem Türkler, hem de başka etnik gruplar ıçın 
bilimsel bir bakış açısı edinmektir .. O zaman 
çeşitli subjektif bakış açılarının birbiriyle 
çelişmesinden doğan zıtlıklar da aşılacaktır. 
Eğer, sadece belli bir etnik grubun bakış açı~ıy~a 
(ya da yorumu ile) olaylara bakmaktansa, mumkun 
olan en geniş yelpazedeki yorumları, bakış açıla
rını dikkate alarak çözümlemelerde bulunmak, 
ufkumuzu açar, daha sağlıklı tespitiere va~ılması~ 
nı sağlar den i lseydi, kuşkusuz bu daha ısabetlı 
olurdu •• 

Nasıl ki, Beşikçi Türk olmasına rağmen bilimsel 
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yöntemi kullanarak, Kürt Ulusu'nun gelişim süreci
ne objektif olarak yaklaşabiliyorsa, aynı şey o 
zaman genel-geçer bir doğru olarak savunulabili
nir •. 

Tekrar metodoloji sorunu'na dönersek; örneğin; 

"olaylara sınıf açısıyla bakmanın yeterli olmadı

ğı, tarihe her zaman sınıf mücadeleleri açısından 

bakmak, etnik grupların istek ve iradelerini 
gözden uzak tutmak, olayları her zaman çözümleyici 
olmuyor 11 ,"Türkiye'nin sorunlarına sadece sınıf 

mücadelesi açısından bakmak her zaman çözümleyici 
olmuyorıı demekle Beşikçi, Marksistlerin (özelde 
Türk Marksistlerinin) kullandıkları ya da kullan
maları gereken diyalektik-materyalist yöntemin 
yetersizliğinin eleştirisini mi yapıyor; yoksa, 
olguların yorumlaması ve siyaset üretilmesinde 
varılan düzeyin eleştirisini mi ? Bu biraz karma~ 

şık biçimde belirleniyor. Eğer, aksama tarihsel 
olaylara "sınıf mücadeleleri açısından bakmak 11 

adı verilerek, tarihsel materyalizmin bir yöntem 
olara~ kullanılışında ise, bunun daha detaylı 

gerekçelendi rilmesi gerekirdi. Fakat, be ll iki, 
asıl istenen şey yöntemle beraber elde edilen 
veri leri n siyaset alanında kullanı I ışının 11 Türk
leştiği11ni vurgulamaktır. Kuşkusuz, Marksizmin 
ulusal sorunlara bakışı hem yöntem hem çözümleme 
olarak eleştirilebilir. Bu durumda da yine birbi
rinden ayırtedilmesi gereken çok önemli farklılık-
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lar var. 
Kavradığımız kadarıyla soyut anlamıyla "sınıf 

bakış açısı" demek, Marksist materyalist yönteme 
d e n k düşmez. Ama, Beşikçi 'nin kullanımıyla, 

sanki, 11 Sınıf bakış açısı"ndan özellikle Marksizm 
kastediliyor .. Çünkü, her sınıf ve sosyal tabaka
nın kendi toplumsal çıkarlar düzleminde olayları 

yorumlaması farklı farklıdır. Bir sınıf olarak 
burjuvazinin bile tek bir bakış açısına sahip· 
olduğunu öne sürmek güçtür. Sınıf kendi düzleminde 
birç?k. farklı yorum, yöntem ve siyasete sahip 
olabılır. Keza, aynı şey, feodal, küçük burjuva 
ve proletarya gibi sınıflar; hatta, bürokrasi, 
aydınlar, lumpenler vb .. toplumsal kategoriler 
için de farklı biçimlerde tezahür edebilir •. 
"Sınıf bakış açısı 11 derken, 11 hangi sınıf bakış 

açısı" diye sormak zorunluluğu vardır. Çünkü, bu 
sınıf bakış açılarından sadece bir tanesi Marksist 
materyalizm'e denk düşüyor .. 

Diğeri de "etnik grupların bakış açıları" ile 
"sınıf bakış açısı"nın birliği ve ayrılığı üzerin
de durma zorunluluğudur. Çünkü uluslar, etnik 
gruplar da çeşitli sınıflardan toplumsal tabaka
lardan oluşur. Bu nedenle, sınıfların olaylara 
bakış açılarınının etnik grurılarla çelişkisi ya 
da uygunluğu sınıf karakterine bağlıdır. öyleki, 
aynı u!us~ f!lensup ik.i ayrı sınıfın bakış açıları

nın bırbırıyle çelışınesi kaçınılmazdır. Ulusal 
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bakış açısı, o ulusu oluşturan bütün sınıfları 
kapsayıcı bir ideoloji olmaz. Çünkü, ulusun 
benimsediği bakış açısı aslında diğer anlamıyla o 
ulusun egemen sınıfın bakış açısı (ya da ideoloji
si) ile biçimlenir. Ve bu da ulusu oluşturan her 
sınıfı kapsamaz, onların çıkarlarını temsil 
etmez .. 

Burada sınıf mücadeleleri bakış açısıyla, etnik 
grupların bakış açısı teriminden kastedilen, 
ister yöntem sorunu olarak, ister elrle edilmiş 
bilgilerin kullanılması, yorumlanması düzeyinde 
kategoriz e edilsin, her iki bağlamda da 
bilim yönteminin kendi iç diyalektiğiyle çatışma 
halindedir .. 

Bu bakımdan olaylara sınıf mücadeleleri açısın
dan bakmakla kastedilen herhangi bir sınıfın 
çıkarları ya da etnik grubun bakış açısı derken, 
herhangi bir etnik grubun (sözgelimi Kürtlerin) 
etnik çıkarları ise, bu bir tercih sorunudur. Bu 
tercihle, bilimin istediği, somut, olgusal gerçe
ğin bulunması birbirine d e n k düşmeyebilir. 

Buradan çıkardığımız sonuç, Beşikçi'nin eleştir
diği şeyin Marksist metodoloji 'den çok, özellikle 
Türk "Marksistleri"nin bu yöntemle irdelemeye 
çalıştıkları tarihsel, toplumsal olaylara "Türk" 
yorumu ile ·siyasete aktardıkları eleştirisi 
olma! ıdır .. 

Sözgelimi, bize göre Türk proletaryası ile Kürt 
proletaryasının çıkarları özünde birbiriyle 
çelişmez. Ama, Türk burjuvazisinin çıkarlarıyla, 
Kürt burjuvazisi ya da emekçi sınıflarının çıkar
ları birbirine tamamen zıttır. Buna karşılık, 
somut bir gerçeklik olarak Türk proletaryasının 
bakış açısı i le Kürt proletaryası ya da emekçi 
s ı n ı f 1 ar ı n ı n bak ı ş aç ı s ı b irbirine zıt o 1 ab i ı ir 
mi · ? Evet.. Bu pe ka ı a mümkündür. Eğer, Türk 
burjuvazisinin· bakış açısı ve çıkarları, bütün 
ulusu,bu arada Türk emekçi sınıflarını da kapsayan 
egemen bir ideoloji haline gelmişse, Türk proJe
taryası Türk burjuvazisiyle uzlaşma, konsensus 
halinde ise, Kürt emekçi sınıflarıyla Türk emekçi 
sınıfları kaçınılmaz olarak çelişecektir. Bu, 
Türk proletaryası adına siyaset üreten "Marksist
ler" için de böyledir .. Türk proletaryası adına, 
Türk emekçi yığınları adına siyaset üretme iddia
sındaki "sol"ların "Marksistler"in aslında Türk 
burjuvazisiyle uzlaşma ve "Türk" bakış açısını, 
emekçi sınıfların bilinç ve eylemine katma aymaz
lığı gôstermeleriyle tanımlanabilecek bir sorun 
vardır. Burada elbette "sınıf bakış açısı"denilen 
şey çarpıtılacaktır. Bunu ise, "sınıf bakış açısı 
yetmezliği (Marksist-materyalizm yetmezliği)" 
değil, "sosyal-şovenizm" olarak tanımlamak gere
kir 

"Türkiye'nin sorunlarına sınıf mücadelesi 
açısından baktığını söyleyerı Türk 'Marksistleri '-
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nin olaylara gerçekte bir 'Türk' olarak" baktı k-, 
ları tespitiyle anıatılmak istenen de tamamen 
buna denk düşer. Bu doQru bir tespfttir. Elbette, 
"Türk Marksist i" olup da olaylara "Türk" bakışi" 
açısınr ( sosyal-şovenizmini) bulaştırmayan öneml i 
bir kesim de var. Konuyu sınıf bakış açısı ya da 
Marksizm~dına hareket edip de Türk burjuvazisiyle 
uzlaşma çizgisinde tarihsel toplumsal olayları 
yorumlayan siyasetlerin çelişkisirii irdelemek 
noktasında ele alıyoruz. Ama, "Türk Marksistleri"
nin ya da "Sol" larının bu çarpıklığı; buna karşı
lık olarak olaylara etnik gruplar açısından 
bakmanın önerilmesini ya da sınıf bakışının 
terkedilmesi gerektiği önermesini doğrulamaz. 

Marksist - Materyalizm /Diyalektik - Materyalizm 
bizim kabulümüze göre aynı zamanda bir bilim 
yöntemidir, bilimsel bir felsefedir. Tıpkı mazlum 
Kürt Ulusu'nun bilime itıtiyacının olması ve 
bi ı imi ona ihtiyacı olanların üretmesi gerekeceği 
gibi; ünivers;ıl ·anlamda dünya proletaryası da 
tarihsel rolü, toplumsal konumu gereği bilimsel 
bir dünya görüşüne, bilime dayalı bir siyasete en 
çok ihtiyacı olan ve onu "kullanması gereken bir 
sınıftır. 

Kitaplardaki alıntılardan şu sonuçlar çıkarıla
bilir. 

1-Marksizm' in, ulusal sorunları irdelemesi ve 
172 

analizinde, çözümlemelerinde noksanlıklar, 
yanlışlıklar vardır. Toplumsal, tarihsel 
pratikt~ bu sık sık ortaya çık~akta, ama, 
Marksistler bu sorunu küçümsed.ikleri için 
kendilerini geliştirememekte ve giderek 
ulusal sorunların kavranıp aşılmasında izole 
olmaktadırlar. 

2-Türk Solu ya da Türk Marksistleri Türkiye'
nin sorunlarını çözümlerneye · çalışırlarken, 
kendi burjuvazilerinin ideolojik bakışıyla 
uzlaşmakta, ona taviz vermekte, dolayısıyla 
Kürt emekçi yığınlarıyliı, Kürt ~lusu'yla 
çelişmektedirler. 

önce, Türk "Marksistleri"nin olaylara yaklaşımı 
üzerinde duralım. 

Beşikçi, Türk "Marksistleri"nin tavrına örnek 
olarak Mihri Belli ve Şefik Hüsnü'yü vermektedir: 

" .. Mihri Be ll i Türk solunun tarihinde öneml i 
yeri olan Marksist-Leninist önderlerden biri
dir", 

deniyor. 

"Mihri Belli, 1950 yılından önce orduyu 'ileri-
ci, devrimci bir kurum olarak değerlendirmekte
dir. Komünistlerin, sosyalistlerin ordu safları
na katılarak muhtemel Nazi saldırılarına karşı 
ülkelerinin savunmalarında yer almaları gere-
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kir' ,demektedir .• Bir Türk, bir Türk Marksisti 
orduyu böyle deOerlendirebilir. Türk ordusu 
onun için çok şey ifade edebilir. Fakat, bir 
KUrt komünisti, KUrt solcusu, Kürt Marksisti 
benzer degerlendirmeler yapabilir mi?" 

diye soruyor .• ("Devletlerarası Sömürge Kürdistan. 
Sh:98) 

" .• Bir başka örnek Şefik Hüsnü" 

deniyor. 

"O da ikinci dünya savaşında orduya katılmış. 
Şefik Hüsnü de TOrk solu için önemli olabilir. 
TOrk solu, TOrk Marksistleri Şefik Hüsnü'yü 
kendilerine tarihsel bir dayanak yapabilir. Ona 
önder olarak bakabilir. Halbuki Şefik Hüsnü 
Kürtler için, binlerce, onbinlerce Kürt düşma

nından sadece biridir. Kürt ayaklanmalarında, 

hep Kemalistlerin yarıında yer almış, Kürtlere 
karşı sürdürülen katı iamları, soykırımları, hep 
ilericilik, devrimcilik diye alkışlamıştır. O 
halde, Türk solunun Kürtlere , Şefi k Hüsnü' yü 
tarihsel bir önder olarak kabul ettirmeye 
çalışması kadar yanlış b~r şey olamaz", 

deniyor. (Y.age, Sh:99) 

Beşikçi ile burada farklı düşündüğümüz şey; bir 
Marksist oldukları kabul edilecekse, Türk Mark
sistleri için doğru, isabetli olabilecek tespitle-

rin Kürtler açısından· da aynı kabul edilebilirlik 
içinde bulunması gerektigidir. Ya da, Türk ve 
Kürt Marksistleri için ayrı ayrı standartların 

kabul edilemiyeceğidir. örneğin, "bir Türk Mark
sisli için Türk ordusunun ilerici, devrimci 
olarak değerlendir i Irilesi mümkündür" den i ı iyor. 
Oysa, bize göre, bir Türk Marksist i, solcusu için 
de ordunun böyle ilerici, devrimci diye nitelen
dirilmesi yanlıştır, çarpıktır. Ordu, Türk burju
vazisinin, orta sınıfları gözünde farklı bir 
konuma sahip olabilir, ama, işçi sınıfı açısından, 
Marksistler açısından değerlerıdirildiğinde; onun, 
işgalci, sömürgeci, demokrasi düşmanı ve egemen 
sınıfın silahlı gücü oldugu gerçeğini değiştirmez. 
Eğer, Türk Marksistleri, Türk ordusu için 
"ilerici,devrimci" diye bir değerlendirme yapıyor
larsa, bu onları Marksizmden uzaklaştırır, kendi 
burjuvazi lerinin yedeğine sokar .. Bu tavrı Türk 
Marksistleri açısından da "normal" saymanın, 

"kabul edilebilir" saymanın bizce olanagı yoktur. 
Çünkü, Türk ordusu, sadece Kürdistan üzerinde 
işgalci, sömürgeci silahlı bir güç olarak kalmaz, 
aynı biçimde Türkiye'nin genelinde dedemokrasinin, 
insan hak ye özgürlüklerinin önünde gerici bir 
engeldir, emekçi sınıflar üzerinde bir baskı 
aracıdır. · · 

Sık sık tekrarlanmasına ve çogu kez anlamı 

boşaltmasına ragmen çok önemsediğimiz Marksist 
bir söylem var: 
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"Ezen bir ulusun kendisi de özgür olamaz". 
Buradan anladıQımız şey, ezen ulusun devrimcile
rinin kendi bakış açılarını ezilen ulusla birleş
tirmedikleri sürece, kencli burjuvazilerinin 
manyetik alanı içerisinde kalacakları ve böylece 
kendilerinin de "özgürleşemiyeceklı>ri"dir. Türk 
Marksistleri TC ordusunda ilr:!rici-devrimci özler 
buldukları, Kemalizmde anti-emperyalist devrimci 
karakterler keşfettikleri, Kürdistan'ın sömürge 
konumunu ve Kürt Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin 
ilerici muhtevasını kavramadıkları oranda; Türk 
işçi sınıfı için de doğru programlar önermeleri, 
hedefler göstermeleri mümkün değildir. Zaten, 
yetmiş yıllık Türk solu tarihi de, Türk "sosya
listleri"nin emekçi sınıflarla kaynaşmadıklarını, 
onları kucaklayamadıklarını gösteren trajik bir 
tarihtir. 

Burada vurgulanması gereken şey, bizce, Kema
lizmin katliamlarını ilericilik, devrimcilik diye 
onaylayanların, Kürt düşmanı oldukları gibi; Türk 
dostu da olamayacakları, Türk emekçi yığınlarının 
da önderi olamayacaklarıdır. KürtlerE> yapılan 
katliamların onaylanması Türk devrimcileri için 
de zuldür, başka uluslar için de. Kürt katliamla
rını onaylamak, Türk Marksistleri için "normal 
sayılabilir" diyemeyiz. Türk ordusunun Kürdistan'
daki varlığı savunulduğu sürece, Türk "sol"ları 
kendi halkları için de önder olamazlar, Marksist 
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olamazlar. Elbette "Türk Sol" hareketlerinin 
Kürdistan olgusunu görmezden gelmeleri ya da 
sömürgeci orduların imha eylemlerini o na y 1 ar 
bir tavır göstermeleri ayrı bir şeydir; Kürdis
tan'ı bir olgu olarak görüp de .olup biten imha 
eylemlerine, Kürdistan'ın statüsü'ne karşı olup 
değişik çözümler önermek ya da değişik tezler 
geliştirmek ayrıdır. O nedenle, Şefik Hüsnü ve 
Mihri Belli ile Türkiye'deki tüm önderlikleri 
özdeşleştirmemek gerekir. 

Türk "Solu"nun Kürtlere Şefik Hüsnü'yü tarihsel 
bir önder olarak kabul ettirmeye çalışması elbette 
yanlıştır. Ama, aynı yanlışlık Şefik Hüsnü'nün 
Türkler için de tarihsel bir önder olma konumunda 
olmadığıdır. Çünkü, Kemalistlerin Kürdistan'daki 
eylemleri ile Türk emekçi sınıfları üzerindeki 
siyasetlerini birbirinden ayırınağa olanak yoktur. 
Kemalistlerin soykırım eylemleri olumlandığı 
zaman, bu Türk emekçi sınıfları için de gerici 
bir eylemin onaylanmasıdır. Zaten, Kemalistler 
"Takrir-i Sükün" yasalarıyla hem Kürdistan'a 
yalınkılıç ordu taarruzu yapıyor, hem de tüm 
demokrat ve ilericileri lstiklal Mahkemeleri 'ne: 
yolluyor, onları da biçiyordu. Türk Komünistlerr 
bütün bir dönem boyunca, Kemalizme karşı hem' 
ideolojik hem siyasal olarak teslim oldukları 
için, kendi halkları/ulusları için ae önder 
konumuna gelemediler. Bu gerçeğe rağmen, tarihi 
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yeniden yazmak isterken,bizim de tarihsel önder
lerimiz var diyerek, birçok akımın "Mustafa 
Suphi, Şefik Hüsnü" gibi liderleri sorgulamadan 
tarihsel önder olarak bayraklaştırmak istemeleri 
gerçeği değiştirmez. Zaten, günümüzde bu olgu 
gittikçe daha çok sorgulanıyer · ve Marksistler 
kendi geçmişleriyle daha çok hesaplaşma gereği 
duyuyorlar. Bu olumlu bir gelişmedir. 

Kürdistan ı ın sömürge statüsü, ordu ve Kemalizm 
üzerindeki olumlayıcı tavırları Türk marksistleri 
için de "kabul edilemez" derken; Türk ve Kürt 
haWlarının ortak gelecekleri ve ilişki leri 
açısından, ya da Türkiye'yi "bir bütün" olarak 

·kabul ettiğimiz için söylemiyoruz bunu. Sömürgeci 
eylemlere. karşı tavır almanıak, sömürge siyaseti 
karşısında "kendi burjuvazisinin" eylemlerine 
karşı çıkmamak, onları savunmak Marksi7m-Leni
nizm'e göre "sosyal-Şöven, emperyalist ve şarla- . 
tan" olmaktır. Yani, konu sadece Türkiye ve 
Kürdistan ilişkisi açısından değil, Marksizm-Leni
nizm'in üniversal konumu olarak-da onunla uzlaşmaz 
bir çelişki içindedir.. Kendi burjuvazisinin 
sömürge siyasetine karşı çıkmayan, üstelik onu 
onayiayan hiç kimse, Marksist-leninist olamaz. 
Lenin, bunları "Marksizmin Bir Karikatürü ve 
Emperyalist Ekonomizm" adlı kitabında teşhir 
ederken, "emperyalist ve 1arlatan" olmakla suçlu
yordu. Bu nedenle, Kemalistlerin soykırımiarını 
ilericilik, devrimcilik sayan bir anlayışı ne 

türk halkı için, ne de üniversal anlamda "Mark
sist-Leninist" sayma olanağı yoktur. Bu nedenle, 
Beşikçi 'nin 

"Mihri Belli Marksist-Leninist önderlerden 
biridir. Bir Türk, bir Türk Marksisti orduyu 
böyle değerlendirebilir •. Şefik Hüsnü de Türk 
so lu iç in öneml i ola b i ı ir k e nd i leri ne tari h se 1 
bir dayanak yapabilir .. " 

görüşüne katılmıyoruz. Ayırım sadece "Türk" ya da 
"Kürt" Marksisti olmak arasında değildir; ayırım 
Marksist olup olmamak noktasındadır. Militarizme, 
onun sömürge siyasetine karşı durmayan, kendi 
burjuvazisinin sömürge siyasetine tavır alıp 
almamak genel-geçer bir ayırım noktasıdır. Bu 
noktada ters düşmek, Marksizm-Leninizme genel-ge
çer ölçüler içinde ters düşmek demektir. Bu 
nedenle, bu tavra düşenler, ne Türk Marksist! 
olar~k, ne de Kürt, ne de genel anlamıyla Marksist 
~lamazlar diyoruz. 

Kuşkusuz, bu kişilerin Marksizm-Leninizm adına 
hareket etmeleri, teori ve pratiklerini bu anla
yışla yürütme iddiaları önemlidir. Ama, belirleyi
ci kabul edilemez ve eleştirisi Marksizm-Leni
nizm'in eleştirisi olarak ele alınamaz diyoruz. 
Türk "sol"unda gelenekleşmiş sosyal-şovenizme· 
karşı duyarlı olmak, onu teşhir ve mahkum etmek 
gereklidir. Ama, bunu "Kürt bakış açısı ya da 
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etnik grupların bakış açısı" edinerek tedavi 
etmek olası değildir. Çünkü, hata Kürt Marksistle
rinin bakışlarında değil, Türk Marksistlerinin 
"şovenizminde"dir •. 

Buradan, bağlantıları içinde diğer konuya, 
Marksizmih ulusal sorunları irdelemesi ve çözümle
mesiyle, toplumsal, tarihsel pratikteki uygulaına
ların eleştirisine geçmek istiyoruz. Çünkü, 
Beşikçi, her ne kadar sonuç itibariyle sorunlara 
"etnik gruplar açısından bakmanın da" önemli 
olduğunu vurguluyorsa da, esas olarak c iddiyetle 
üzerinde durulması gerek~n ~arpıklıklara işaret 
etmektedir. 

Bize göre de Marksizmin ulusal sorun konusundaki 
çözümlemeleri süreç içinde toplumsal, tarihsel 
olaylar karşısında geliştiriirnek bir yana aşınmış 
olduğu bir olgudur. Marksizmin en güçlü dinamikle
rinden biri onun uluslararası niteliğidir. ·Güç 
kaynağını, uluslararası işçi sınıfı haraketinin 
bu karakterinden alır. Fakat, 1930'lardan beri 
Marksist hareket, global ölçüde gittikçe 11 M i ı
I i 11 

, yerel öz~lliklere çekilmeye başlamış ve 
enternasyonalIst karakteri yerine "s o sya ı i st 
anavatan" denen büyük işçi devletlerinin 
u ı us ı ararası d ipi om at i k çı kar ı arı ikame o lmuştur •• 
Egemen düzey Marksizm' in ·~·milli yorumu" oıa.rçık 
bel ir ince, "herkes öyle yaptığı için" Beşikçi 'nin 
Kürt Marksistlerine de bu yönde misilierne önermesi 
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haklı gibi görünebilir .• Ama, bu varolan durumun 
yeniden üretimidir. Sorunu kaynağında eleştirrnek 
daha sağlıklı olur. özellikle, ezen ulus sosya
listlerinin "Enternasyonalizmi" ancak, Kürtler 
gibi, Bask ya da Eri tre gibi mazlum ulusların 
devrimcilerini azarlamak için anımsadıkları bir 
dönemde, enternasyonalizm bayratına ezilen ulus 
Marksistlerinin (Kürt Marksistlerinin) daha çok 
sarılma gereksinimi duymaları bir zaaf olarak 
göriiimeme ı idi r •. 

Marksizmi "milli"leştirme, onu anti-sömürgeci 
ulusal kurtuluş mücadelelerinı>. köylü kitlelerine 
taşıma anlamında ·değil, Marksist siyasetin egemen 
ulus burjuvazilerince "kabul edilebilir olma" 
noktasırıda yapılmaktadır. Yoksa, ülke koşullarının 
somut tahliline ve onun özgün niteliklerinin 
belirlenmesine dayanan yol ve yöntemlerinin 
ortaya konulmasına 11millileştirme" demiyoruz. 
Millileştirmeden kastırnız, ulusal kurtuluş mücade
leleri gibi temel bir devrimci dinamik, enternas
yonalist dayanışmadan giderek soyutlanmış, giderek 
arka plana itilmiş olmasıdır. 

Beşikçi, yine haklı olarak şu soruları sormakta
dır: 

" .. Sovyetler Birliği, Çin, Arnavutluk gibi 
devletler, Doğu Avrupa devletleri neden ulusla
rın kendi kaderlerini tayin ilkesi doğrultusun-
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da, Kürt ulusal kurtuluş mücadelesine yardımcı 
olmamışlardır? Kürdistan'ın bölünüp paylaşılma
sı, emperyalizmin işine yaradığı halde, emperya
lizmin politikasını ürettiği halde, neden bu 
devletler, Kürt Sorunu karşısında görmezden 
duymazdan gelen bir tavır izlemişlerdir ? Bu 
Komünist ve sosyalist devletler, Kürtlere 
yardım etmek şöyle dursun, neden gerici, faşist, 
sömürgeci ve ırkçı devletleri silahiandırmaya 
çalışmışlardır ? Bu silahların Kürdistan'da 
kullanıldığını bile bil~ ... " (Y.age, Sh:154) 

Gerici, faşist, sömürgeci devletleri silahlan~ı-
ran "sosyalist" devletler listesinden Arnavutluğu 
çıkarmak koşuluyla, bu soru gerçekten, trajik bir 
sorunsa 1 a i şaret eder. (Arnavutı uğu neden çı karmak 
gerekir, çünkü, Arnavutluk; Kürt Sorununu uluslar
arası siyaset alanında duymazdan,görmezden gelen 
devletlerden .biri olduğu halde, mütevazi sosyo-e
konomik yapısı içinde sömürgeci devletleri si lah
landırmak gibi bir suça ortaklık etmiş değildir. 
Arnavutluğun TC ile olan ilişkileri ve bu arada 
Kürt Sorunu karşısındaki tavrı elbette değerlendir· 
me konusudur. ÇünküJ Arnavut ı u k dünya . "sosya ı i st" 
hareketi içinde önder dlma savındaki bir çizgiyi 
temsil etmektedir. Onun için dış siyasetteki 
davranışları basit diplomatik gerekçelerle açık-
lanamaz .. ) · 

Bize göre, böylesi çarpıklıkların nedeni ulus-

lararası hareketin bunalımında durmaktadır. 
Sırası gelmişken, öz itibariyle bu konudaki 
görüşlerimizi açmak istiyoruz. Amacımız, Kürdis
tan'lı Marksist bir grubun ögeleri olma savımızia 
orantılı olarak bu olguyayaklaşım perspektifimizi 
ortaya koymaktır .• 

5- Marksist-Leninist Teori ve pratikte "Ulusla
rın . Kendi KaderlerfiiTTayfrl-·Hakkı 11 , "Gönüllü 
Birlik" ve "Enternasyonalizm" olguları üzerine. 

Beşikçi, bu arada, 'diğer öneml i bir . sorunsa la 
daha işaret ediyor: Ulusların Kendi Ka<'letlerini 
Tayin Hakkı prensibinin öncülüğünü yapan Bolşevik
terin SSCB pratiği ve yine Bolşevikterin Kemalist 
TC i_le olan ilişkileridir. Her iki olguyu da 
uluslararası "sosyalist" hareketin sorunları 
içinde değerlendirmek mümkündür. Beşikçi şunları 
soruyor: 

" .. Kürdistan 1920 '1 i. yıllarda, ulusların kendi 
kaderini tayin hakkı ilkesinin Asya'da, Afrika'
da halkları coşturduğu, sarıp sarmalamaya 
başladığı bir dönemde bölüşülmüş ve paylaşılmış
tır.Bu konuyla ilgili olarak, 1917 Oevrimi'nin, 
Bolşevikterin düşünce ve davranışlarının elbette 
sorgulanması gerekir. Kürdistan~.ın bölünme ve 
paylaşılmasının, empery3l izmin düşüncesi ve 
eylemi olduğu, emperyalizmin işini kolayLaştır

dığı, onun politikasını ürettiği de bilinmekte-
177 
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dir. Sorgulama bu yönden de. gerekli olmaktadır. 
1946 yılında Mehabat Kürdistan Cumhuriyetinin 
kuruluşu ve yıkılışı yine incelenmelidir. 
Bunlar Ortadoğu hakkındaki bilgilerimizi zengin
leştirici bir süreçtir. Ulusların kendi kader
lerini tayin hakkı konusunda, durmadan Stalin'in 
ve Lenin'Inı bu konu ile ilgili olarak yazdıkla
rını tekrarlamakla, fakat yukarıdaki soruları 
hiç sormamak bilgilerimizi hiç artırmaz. Soruna 
çözüm yolu da göstermez. Şurası büyük bir 
gerçektir :Stalin'in ve Lenin'in bu konu ile 
ilgili olarak yazdıkları tam anlamıyla hayata 
geçirilememiştir. Sovyetler Birliginde, Roman
ya'da, Bulgaristan'da, Yugoslavya'da, Çin'de 
vb. gelişen olaylar bunu açıkça göster~e~t!dir. 
O halde, pratiğin teoriden sapmasının nedenleri 
etraflı bir şekilde incelenmelidir .. " ("Devlet-

lerarası Sömürge Kürdistan", Sh:158) 
Bu sorunsalın son derece önemli ve canalıcı 

olduğu ortadadır. Kürdistan'lı Marksistler elbette 
bu konunun üzerinde düşünmek ve bilgi üretmeK· 
görevi ile karşı karşıyadırlar. 

Büyük Ekim Devrimi hem Çarlık Rusyası'ndaki 
ezilen uluslar hem de Asya ve .Afrika'daki sömürge 
• .. il•.;sıar için, mazlum halklar için bir k<ırtuluş 
umudu ·jı;;;uştur. D-=vrimci hükümetin ilk bildirgesi 
Rusya'n~n mazlum ulus!arına "Kendi Kader!erini 
Tayin Hakkı'\ yani özgürce ayrı 1 ma ha k k ı 1

-
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nı ilan eden 13 No'lu Decret 1tir. Bu, dünya 
tarihinde ilk kez görülen bir gelişmedir. 8ir 
dönüm noktası .. Rusya gibi "Halklar Hapishanesi" 
olarak tanımlanan bir imparatorluğun dağılması, 
bütün ezilen uluslar için gerçek bir i lerlerneyi 
temsil eder. Böylece Bolşeviklerin savunageldikle
ri UKKTH bağlarnındaki tezlerin devrimci bir 
dinamizm taşıdığı pratikte kanıtlanmı~ oluyordu. 

Fakat, ulusal sorunla ilgili tezlerin ikinci 
yanı, "özgürce ayrılma"dan sonra "özgürce 'Uirleş
me" ya da 11gönüllü birlik" aşaması pratikte 
sakatlandı. Bu sakatlanmanın bir kısmı Ekim ~. 
Devrimi 'nin iç savaş deneyiminden geçmesinin·. 
ardından, emperyalist .bir kuşatma altına girmiş 
olması,Avrupa'da beklenen proleter devriminin 
gerçeKleşmeyişiyle, Ekim Devrimi'nin içe kapönıp, 
korumacılığa yönelmesinden kaynaklanmaktadır. Bir 
kısmı da ulusal sorunla ilgili teorilerin gelişti
rilmemiş olmasından oluşmuştur. Kuşkusuz, teori 
de hayatın içinden doğar ve onunla birlikte 
gelişir. Bu aşamada pratiğin ortaya çıkardığı 
düğümlere teorik çözümlemeler geliştirilirken, 
bunlara statükocu bir çizgi egemen oldu .. 

Ikinci aşamada ugranılan sakatlıklar nelerdi ? 
Birincisi; 
Muzaffer Proletarya adına hareket eden Parti, 

ulusların gönüllü birleşmeleri söz konusu oldu-
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Qunda, eQer bu uluslar kendi iradeleriyle haraket 
ederlerse, gerici odakların çekim merkezine 
·düşecekler i endişesiyle ya da· bizzat düştükleri 
için bu ulusların kendi kaderlerini tayinde 
belirleyici bir rol oynadılar. Böylece, Çarlık 
Rusyası'nın ezilen ulusları eski statülerinin 
<;ok ilerisine geçmiş olsalar bile, bir çok 
Cumhuriyet için zorunlu birilk gönüllü birliQin 
yerini aldı.. · 

. . Ekim Devrimi'nden sonra, Polonya, Ukrayna, 
Finlandiya, Beyaz Rusya ve Kafkasya Federasyonu 
bagımsızlıklarını ilan etmişlerdi. Ayrıca, 
Taşkent ve Buhara çevresinde de bagımsız hükümet
ler kurulmuştu. Daha sonra Kafkasya Feder11syonu 
dağılarak, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan 
da bagıms ız lık larını il an etmişlerdi. Ba ı tık 
Olkeleri; Letonya, Litvanya ve Estonya da Rusya
dan bağımsızlıklarını ilan eden devletlerdi. 

örneğin; iç savaş sona erdikten sonra, Bolşevik 
ordular, daha önce bagımsızlıklarını ilan etmiş 
olan Kafkasya Cumhuriyetlerini; Azerbaycan, 
Ermenistan ve Gürcistan'ı zorla Sovyetize etmiş• 
lerdi. Azerbaycan'da MusavatC;ılar, Gürcistan'da 
Menşevikler, Ermenistan'da Taşnaklar devrilerek, 
Bağımsız Sovyet Cumhuriyeti olarak konumlandırıl
mışlardı. Daha sonra, yine, Moskova'nın/Partinin 
dayatmaları sonucu önce Transkafkasya Federasyonu 
kurulmuş, ardından yine gönüllü olmayan bir 

biçimde· Birlik anlaşmasına zorlanmışlardı. 
Hatta, Gürcistan'lı Komünistler bu birleşmeye 
karşı çıktıkları için, ~endilerine karşı ş i d
d et kullanılmıştı.. Lenin, birleşme yolunda 
ş i d d et kullanılması nedeniyle Orjonikdze ve 
Stalin' i sert biçimde· eleştirmlşti. 

Türkistan'daki bağımsız cumhuriyetler de aynı 
biçimde Kızılordu tarafından Sovyetize edilmiş 
ve birlik antlaşmasına dahil edilmişlerdi • 

Bu dönemdeki "birleşmelerln" sosyalist teoride
ki "gönüllü birlik" kavramıyla alakası olmadığı, 
1920-22 dönemindeki bldeşmelertn dayatmacı bir 
birleşme olduğu açıktır. 

zorla Sovyetize etme ya da gönüllü olmayan ka4 
tılımların son örneği de,Hltler-Stalin Paktı'nın 
ardından 1939 yılında Letonya,Litvanya ve Eston
ya'nın i ı ha k· edilmeleri olmuştur .• 

Böylece, Ekim devrimi 'nden. önce Çarlık Rusya
sı'nın elindeki bUtOn imparatorluk toprakları, 
1940 yılına gelindiğinde, tekrar Sovyetler 
BirliQi sınırlarına dahil edi Imiş oluyordu •• 
Hatta, Romanya'ya baglı Besarabya bölgesi ile 
Polonya da Sovyet işgaline girmişti. Sınırlar 
dışında kalan tek istisna Finlandiyadır •• 

Dolayısıyla, eski imparatorluk bürokrasisine 
egemen olan şöven Rus görüşOnUn "Ulusların 
Kendi Kaderint Tayin Hakkı" ve baQımsız cumhuri-
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yetlerin kurulmasının taktik birer adım oldukları 
ve tekrar güçlü bir biçimde birleşrnek için 
manevra olduğ~ yolundaki beklentisi ve yorumu bu 
anlamıyla doğrulanmış olmaktadır •• Fakat, Sovxet
ler Birliği'nde ulusların statüsOndeki bu "geriye 
dönüş", sosyal i st insanın yaziaşması, yönetimin 
bürokratik bir diktatörlüğe dönüşmesiyle iç-içe'
dir. Çünkü, Marksizm-lenfnizmin "Ulusların Kendi 
Kaderlerini Tayin Hakkı" prens i b i ve gönüllü 
kaynaşma prensibinden uzaklaş ı ldığı gibi; sosya
lizmin kuruluşu ve sosyalist iktidar d~ bozulmaya 
uğramış bu 1 unmaktayd ı. · 

Bugün sscs•de Ulusal sorunların, bağımsızlık 
taleplerinin çok qmlı bir biçimde gündeme 
geldiği ülkeler,dikkat edilirse birliğe pek de 
gönüllü olmayan bir biçimde katılmış, bazı zorun
luluk ya da zorlamalarla katılmış ya da Baltık 
Cumhuriyetleri gibi düpedüz işgal olan Sovyet 
Cumhuriyetlerinde görülmektedir. Bu onlarca yıl 
önce yapıla~ yanlışların günilmüze uzayan sonuçla-
rıdır. · 
HiHkları, ulusları bölerek yönetmenin "emperya

lizmin" taktiği olduğu hemen herkesçe kabul 
edilir. Fakat, proletarya adına hareket eden bu 
bürokratik diktatörlüğün de Sovyetlerdeki halkları 
"bölerek" yönetmeye kalkışmış olması da ilginçtir. 
Bugün SSCB'deki ulusal sorunlar açığa çıkarı 1 ıp, 
deşildikçe; Sovyetlerin dört bir yanında, kitleler 
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halinde sürülmüş halkların yaşamakta olduğunu 
görOyoruz. Kırımlılar Sibirya'ya, Mesketler 
özbekistan'a, başka halklar diğerlerinin içinde 
mecburi bir iç göçe tabi tutulmuşlardır. Bunun 
"bölerek yönetme" eylemi olduğuna kuşku yoktur. 
Yine, önce tek bir Cumhuriyet olan TOrkistan' ın 
sırf yerel çelişki ve farklılıklara dayanarak 
Tacikistan, özbekistan, TUrkmenistan, Kırgizistan 
olara~· dörde bölünmesi; Azerbaycan'da. Karabağ, 
Ermenıstan•da Nahcivan•ın başka statOlerle konum
landırılmaları ·vb.. hep bu "yônetırte" erktyle 
açıklanabilir •. 

BiltOn bu olgulardan çıkarabileceğimiz sonuç: 
Marksist teoride öngörülen "Ulusların Kendi 
Kaderlerini .Tayin Hakkı" siyasetinden geri dönül
dOğü, gönüllü birlik yerine zorunlu birliğin 
geçtiği ve "sosyalist uluslar"ın gerçekleştirile
mediği gerçeğidir. 

Ikincisi; 

Sovyetler Birliği'ndeki uluslar siyasetindeki 
bu bariz değişikliğin maddi temelleri var ve buna 
uygun düşen teorik-ideolojik bir üst-ya.pı ' da 
oluşturulmuştur. Bunu Marksizm-Lenlnizm'den 
teorik ve pratik bir sapma olarak görmek mümkün
dür •. 

Ekim Devrimi'nin itici güçlerinden biri de 
Proletaryanın köylülükle ittifakıydı. Çarlık 
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Rusyası'nda ise, sanayi proletaryasının ezici 
bölümünü Ruslar oluşturmaktaydı. Hatta, Bakü, 
Taşkent, Kazan gibi Rus olmayan şehirlerde bi le 
sanayi proletaryasının ağırlıklı bulümünü Ruslar 
oluşturmaktaydı. Bunun gibi, RSDlP'nin· kadroları
nın ağır lı k lı bölümü de Rus' tu. Buna kar ş ı lı k, 
geniş Rus köylülüğü yanında, ezilen ulusların 

büyük bölümü de "köylü uluslar"dı •• 

Dolayısıyla, proletaryanın köylülükle ittifakı, 

Rus köylülüğü dışında "ulusal" bir nitelik 
kazandı. Leninist öğreti 'ye göre, işçi-köylü 

ittifakında proletaryanın öncü, yön 1 e nd i
ri c i rolü; sosyalist iktidarın bürokratik bir 
yönetim aygıtı haline gelmesiyle birlikte; kolay
lıkla Rus proletaryasının, köylülüğe; yani, köylü 
uluslara vesayet etmesi eksenine oturtulmakta 
gecikmedi. Çarlık Rusyası'nın ezen-ezilen ulus 
ikilemine son verilirken, onun yerine ilk aşamada 
önder ulus, himaye edilen ulus i k i 1 e m i gelmiş 

oldu. 
Devrimin içe dönmesi ve giderek partinin bürok

ratik bir yönetim aygıtına dönmesi, eski Çarlık 

bürokrasisinin yeni siyasal otoriteyle uzlaşması, 

dahası giderek onun içini doldurmaya başlaması 

sonucu bu biçim kolaylıkla yöneten ulus, yönetilen 
ulus i k i 1 e m i n e döndü.. Rus proletaryası 

adına hareket eden Sovyet bürokrasisi "proletarya
nın köylülükle ittifakı ve onlara önderlik etme 

hak ve ödevine" dayanarak; geri uluslara, köylü 
uluslara da önderi ik etme hakkına da sahip olmuş 

oluyordu •• 
Bundandır ki, bu köylü ulusların "Kendi Kaderle

rini Tayin Hakkı "nı kullanmalarında, onlara "yo.l 
gösterildi", dikte etti ri Idi.. Çünkü, bu "ulus
lar" ın "Kendi Kaderlerini Tayin Ederken" doğru 

seçenek yapmayacakları kadar geri topluluklar 
olduklarını var sayan Büyük Rus kafası, yine 
yönetimdeydi •• Nitekim, Ekim Devrimi'yle bağımsız
lık kazanan birçok Cumhuriyetin iç savaş süresince 
Menşeviklerle ya da emperyalistlerle işbirliğine 

yönelmiş olmaları dcı, bu ulusların "Kendi Kaderle
rini Tayin" konusunda henüz olgunlaşmadıkları 

yolundaki egemen görüşe veri oluşturmaktaydı. 
Dolayısıyla Ekim Devrimi'nin "işçi-köylü ittifa

kı" taktiği, Sovyet Bürokrasisi'nin buyurganlığı

nı n teori k k ı 1 ı f ı ha 1 ine sokulmuş oldu. Rus 
Bürokrasisi ezilen uluslara tepeden bakan, onlara 
buyurganlık eden Büyük Rus geleneğini kolayca bu 
"öncülük" sıfatıyla çakıştırıp, gizleyebilmişti.: 

üçüncüsü; 
Parti kadrolarında daha önce Rus milliyetçiliği

ne, Büyük-Rus şovenizmine karşı olan duyarlı 1 ık 
giderek azaldı. Ezen ulus milliyetçiliği ilec 
ezilen ulus milliyetçiliği aynı derecede zarar.lı 

görülmeye başlandı. Bundan kaçınılmaz olarak 
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Büyük-Rus milliyetçiliği yararlanmaktaydı. Çünkü, 
diğer uluslara mensup yöneticiler "milliyetçilikle" suçlanmak korkusuyla, daha çok ~enternasyonalist" görilnme hevesiyle, ulusal haksızlıkları, 
eşitsizlikleri basitleştirdikleri gibi; Ruslardan daha çok Rus kafasıyla hareket etmeyi "enternasyonalist olmanın", ulusların kaynaşmasının bir 
gereği sanma aymazlığına düştüler. 

Bu konuda sonuç olarak; 
SSCB'de ulusal sorunların tamamen çözülmüş 

olduğu, ta m ve g önü 1 1 ü bir kaynaşmanın 
yaratıldığı tezi, tıpkı "sosyalizmin inşa edildi
ği","komünizme geçildiği" tezi gibi resmi devlet tezi haline gelmişti. Uluslararası işçi sınıfı "partileri "nin öneml i bir bölümü de bu resmi 
propagandayı yıllarca gerçeğin kendisi olarak kabul ettiler. Bu aşamadan sonra SSCB'de uluslar bahsinde gerçeklerin yerini parlak "enternasyonalist söylevler almıştır. Yetmiş yıldır sosyalizmi 
uyguladığı iddia edilen SSCB'de, böylece içten içe biriken, kangrenleşen sorunlar, bugün prole
taryanın "anavatanı "nda ulusların birbirlerini 
boğazladıkları bir düzeye gelinmesine neden 
olmuştur •• 

6- Enternas~onalizmin Karikatürü karşısında ulusalcılı!fın yükseliŞi. 
Marksizmin devrimci dinamiklerinin başında, 
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onun enternasyonalist karakteri gelmektedir. Marks-Engels, proletarya devrimini öngörürlerken 
de,,uluslararası işçi sınıfı hareketinin örgütlenme .ve mücadele düzeylerini tartışırken de, hep enternasyonalist düzeyde çözümlemeler yapmışlar
dır .• 

Kuşkusuz, proletarya mücadelesinin enternasyonalist karakteri; ulusal kurtuluş mücadelelerinin emperyalizm karşısındaki devri~ci dinamiğini görmekle çelişmiyordu. Bu yüzden, ulusal kurtuluş mücadelelerine bakış ve emperyalizme karşı onun devrimci gücünün görülmesi, Marksizm için gerçek bir kat k ı ve i 1 er 1 e m e 'yi temsil etmiştir. 
Lenin, "Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm" broşüründe, bu devrimci güçlerin diyalektik ilişkisini etkili bir biçimde tartış

mı ştı .. 
Günümüzde ise, Marksizm-Leninizmtn bu iki büyük devrimci dinamizm kaynağının olabilecek en alt seviyeye indirildiğini, enternasyonalizmin karika

türleştirildi~ini görüyoruz.Kuşkusuz,bu olgu,bir 
kişi ya da gruba ait değil.yarım yüzyıllık toplumsal-siyasal pratik sOreçler sonunda varılan olumsuz bir noktadır. ·Çünkü,enternasyonalizmin, büyük 
ulusların küçük uluslara "ağabeyi ik yapması"; Mazlum ulusların kendi başlarına doğruyu seçerniyecekleri için, büyüklerinin yanından ayrı lmamaları biçiminde yorumuna varan ve aslında ezen ulus 
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şovenizminin merhamete bulandırılmış biçimlerini 
görmekteyiz. Çünkü, enternasyona ı izmi; "sosya ı i st 
anavatan" olarak isimlendirilen ve yerine göre, 
SSCB, yerine. göre Çin ya da başka "sosyalist" 
devlet!erin dJŞ siyasetlerini, diplomatik manevra
larını izlemek olarak anlamış ve devrimci dinarniz
me büyük darbeler vurmuş yaygın bir anlayış 
~gemen olmuştur. Çünkü; büyük ulusların şovenizmi 
ı!e, mazlum_ulusların yurtseverliğini aynı değerde 
goren "keskın" enternasyonalistler,yıllarca sosyal 
ş_ovenizmin belkemiqini oluşturmuşlardır. 

Bunun içindir ki, Beşikçi; 

"Kürt Sorunu karşısında Türk 'Solu' nun düşünce
sini, tavır ve davranışlarını ele alırken ... 
aslında sorunları sınıf mücadelesi açısından 
incelediklerini vurgulayan Marksistler de, 
sorunlara bir Türk Marksisil olarak bakıyorlar .. 
Dikkat edilirse herkes böyle yapıyor" ( Y.age, 

Sh:22) diyerek enternasyonalizmin bu karikatürl~ş~ 
tirilmiş biçimine atıfta bulunmaktadır. Kımı 

"Türk Marksistleri"nin, enternasyonalizmi kendile
rine kılıf yaparak, aslında milliyetçi bir bakış 

taşıdıklarını vurgulamaktadır. işte, biz de, bu 
nokta da enternasyonalizmin içeriğinin boşaltıla
rak, milliyetçi yargı ve yönelimleri gizlemek 
için kullanılan bir kavram hal ine gelmesi nokta
sında bu eleştirel bakışın yerindenliğine katılı
yoruz. Ama, "herkes böyle yaptığı için" aynısını 

bizlerin de yapmasının önerilmesi sorunun çözümu 
değildir. Şoven yorumla, yurtseverlik arasında 

kesin bir ayırım koysak bile, düzeltilmesi gereken 
yanın-enternasyonalizm anlayışı olduğu açıktır. 

Marksizmin devrimci dinamiklerinden biri olan 
enternasyonalizm, nasıl egemen ulusların ya da 
büyük devletlerin uluslararası diplomasilerinin 
bir veçhesi haline geldi ya da getirildi. !şçi 
sınıfı hareketinin dünya ölçeğindeki birlik ve 
dayanışması; ulusal kurtuluş mücadelelerinin 
temel devrimci dinamiklerden biri olarak önde 
tutulması gereken ittifak anlayışı yerini nasıl, 

"gemisini kurtaran kaptan, herkes kendi bölgesindeA 
başının çaresine baks)n" dUzeyine çekildi.J 

Yoksa, enternasyonalizm anlayışı zaten baŞından 
mı yanlıştı. Sorunları ulusal düzejlerde·mi görüp~ 
çözümiemek gerekiyordu ? 

Bize göre, Marks-Engels'in, bir pro'!eter devri
mini ulusal değil, kıtasal görmeleri/tasarlamaları 

bir yanılgı değildi. Tarihin ilk proleter devrimi
nin Avrupa 'nın sanayi leşmiş devletlerinde deği 1, 
Rusya'da koşullarını bulması; bu devrimin bir 
Avrupa devrimi 'yle devam etmeyip, kuşatma altına 

sokularak kendi koşulları içine hapsedilmesi bu 
öngörünün tarihsel önemini yadsımamaktadır. 

Çünkü, iki büyük emperyalist bunalım dönemi 
göstermiştir ki,devrimci dalgaların niteliği 
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ulusal değil, uluslararasıdır. Çünkü, emperya
list-kapitalist sistem artık tümüyle bir dünya 
sistemidir ve bunalımları da lokal ve ulusal 
değil, uluslararasıdır. Kuşkusuz, devrimci ve 
karşı-devrimci dalganın ulusal alanlarda varolan 
çeşitli güç eğrileri içinde aldıkları nitelik\ 
başarı ya da başarısızlıkları farklıdır. "Emperya~ 
lizmin en zayıf halkasından kopacağı" tespiti de 
bu tespitle çakışır. 

Diğer yandan, bölgesel olarak varolan siyasal 
bunalımlarda da, devrimci dalganın niteliği yine 
uluslararasıdır. Sözgelimi, Orta Amerika, Güney 
Amerika, Orta-Doğu, Çin Hindi, Doğu Avrupa vb .. 
alanlardaki her bir devrimci ya da karşı-devrimci 
bir gelişme bütün bölge- toplumlarını aynı oranda 
etkilemektedir. Pentagon'un "Domino Teorisi" 
adını verdiği bu siyasal realitedir. 

Büyük Ekim Devrimi, Marks-EngP.ls'in öngördüğü 
"kıtasal devrim" çizgisi yerine, tamamen kendi 
koşullarına hapsedildikten, tam bir abluka altına 
alındıktan sonra Marksizmin teoride öngördüğü 
ile, pratikte varolan durumun bağdaştırılması; 
"tek ülkede sosyalizm" tartışmalarına da kaynak 
olmuştur. Böylece, "tek ülkede sosyalizm" tartış
mas ı , Marks i zmin öngörüsünün Ek im Devrimi'yle 
geçersiz kaldığı ve yeniden gözden geçirilmesi 
gerektiği noktasında değerlendirildi. 

Oysa Ekim Devrimi'nin Avrupa'ya yayılması, 
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~amamen subjektif koşullarla bağlantılıdır. 
Ozellikle, Almanya 'da Kapp ayaklanmasının bastı
rı lması; I.I. Enternasyonal önderliğinin "anavatan 
savunması" adı altında Avrupa proletaryasını 
:e~p~9alist burjuvazinin güctümüne sakmuş olması 

. gıbı etkenler, Ekim Devrimi'nin tecrit edilmesinin 
en büyük nedElnleridir •. 

Rusya'da ise, 1918~22 yılları arasında kanlı 
~ir. iç sa.yaş .. yaşandıktan sonra Bolşevikler geniş 
ışçı ve koylu yığınlarının desteğiyle iktidarlar)
nı korudular. Ama, hem emperyalist savaş, hem 
bunun ardı sıra gelen iç savaş dönemi ülkedeki 
üretici güçleri önemli ölçüde tahrip etti. Sanayi 
proletaryası öneml i ölçüde dağı ldı. iç savaş 
s~r~sında yaşamını yitiren önemli sayıda deneyimli 
mılıtan kadronun yanı sıra, dağılan sanayi prole
taryası da Ekim Devrimi 'nin iki önemli kaynağını 
zayıftatmış oldu .• 
. Rusy~ 'da .bu dönemden sonra s i ya set ı er tümüy 1 e 
ıçe yoneldı ve ele geçirilen iktidarı koruma 
eksenine oturdu. Buna dayalı olarak da ülke de 
sosyalizmin kurulması maddi temellerinin atılması 
tahrip olan üretici güçlerin onarılması, savaŞ 
yorgunu toplumun beklentilerine cevap verilmesi 
gerekiyordu. Bütün bu işleri de devrimci bir 
parti olan RSOtP yapmakla yükümlüydü .. Kaçınılmaz 
olar~k, parti aygıtıyla yönetim aygıtı iç-içe 
geçtı.. işte bu, bürokratlaşmanın temel iydi. 
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Bolşevik önderler sürekli bu tehlikeye işaret 

ettiler, ama, bu durum gittikçe çok sözü edilen 
fakat gittikçe daha az başarılan bir bürokratizme 
dönüşmeye engel olamadılar. Çünkü, Çarlık Bilrakra
sisi ve yeni yönetimle uzlaşma yolunu seçen eski 
rejimin bir yığın elemanı partiye doluşmuş, 

yönetim aygıtında görev almıştı. Kısaca, bir süre 
sonra eski Bolşevikler bürokrasiye değil, bilrakra
si Bolşeviklere hükmetıneye başlamıştı. 

Ulusal sorunun çözümü "gönüllü birlik" konusunu 
tartışırken işaret ettiğimiz gibi, toplumda 
herşey ayrıcalıklı bir sınıf haline gelen ve 
gittikçe daha çok bütünleşen parti/devlet bUrakra
sisinin tekelinde toplandı. üretici güçleri 
canlandırmak için, "kontrollü devlet kapitalizmi" 
NEP dönemi ve ardından merkezileştirilmiş planlı 

ekonomi model i artık ülkede tümüyle sosyalizmin 
kendisi olarak sunulmaktaydı.. 1930'lu yıllara 

gelindiğinde hem ekonomik hem siyasal m~rkezi~e~
çilik, hem de içe kapanma Sovyetle:, sıyasetının 

ana eksenini oluşturmaktaydı .. Bu denemden sonı:-a 

geçirilen parti içi tas~iyeler v~. muhale~etın 
kanlı biçimde yokedilmesinı de bu duzeyde g~rm~k 
gerekir. Siyasetler artık tutucu~aşmı~tı. Çunku, 
en azından partinin kaybedecek bırşeyı, k.oruması 

gereken bir şeyi vardı: iktidar .. ~erek. ıç~e v~ 
gerekse uluslararası plande "sosyalıst ıktıdaı:-ın 
korunması" bundan böyle artık enternasyonalızm 
anlayışının adağını oluşturmuştur .. 

Bütün bu mnddi yapı üzerinde Marksizmin temelle
rinden bıri olan enternasyonalizm anlayışı da çar
pıtılmaya başlandı •. llki,sosyalizmin ~lus~l:· !ç~el 
bir olgu olarak inşa edilebileceğı goruşudur. 
Ama, buna karşılık tek ülkede "ulusal:: o~arak 
inşa edilebilecek sosyalizmi koruma gorevı. d~ 
bütün dilnya proletaryasına, ulusl~!arası ışçı 
sınıf hareketine, ulusal kurtuluş mucadelelerıne 
veri lmekteydi. 

Bu yüzden Komünist· Parti lerinin merkezi örgütü 
olan III. Enternasyonal, 1930'lu yıllardan sonra, 
adeta SSCB diplomasisinin dış siyaset örgütü gibi 
siyasetler üretmeye başlamıştır. Bu siyasetler 
dünya sosyalist hareketinin çıkarlarını global 
olarak Sovyet Devleti'nin korunması düzeyinde ele 
alınması olarak tarif edilebilir. Böylece, ulus
lararası işçi sınıfı hareketi ve ulusal kurtuluş 

mücadeleleri SSCB devletinin çıkarlarıyla çelişti
ği oranda dışıanmış; uygunluk gösterdiği oranda 
ise desteklenmiştir. Oysa, SSCB'nin dış siyasette
ki tercihleri, dünyanın birçok bunalımlı bölgesin
deki devrimci radikal izmin ta.lepleri i le çelişınek
te gecikmemişti. Bu yüzdendir ki, II. Enternasyo
nal, giderek önderlik misyonunu yitirerek, nihayet 
1945'de artık lağvedilme noktasına geldi. Ama, bu 
arada enternasyonalizm olgusunu da aşındırmış, 

ortadan kaldırmış olarak .. 

Enternasyonal izmin bu deforme edi 1 işi ve muhte- 1 
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vasının boşaltılmasına çok ibret verici örnekleri 
sıralamak mümkündür. Bunlardan SSCB dış siyaseti
nin Kemalist iktidarla olan ilişkileri en çarpıcı 
olanıdır.Gerek III. Enternasyonal, gerek SSCB dış 
siyaseti TC'de Kemal i st iktidarın niteliğini 
Marksist yönteme göre değil, tamamen siyasal 
konjonktürdeki konumlanmaya ve Sovyet Devletine 
karşı takındığı pragmatik tutuma göre değerlendir
miş ve siy~setl~r üretmiştir. 

TC'de Kemalist iktidar, ülkedeki tüm gerici, 
anti-komünist pratiğine,Kürdistan'daki sömürgeci 
işgal ve kırımıarına rağmen; Enternasyonal tara
fından hala SSCB'ye karşı aldığı diplomatik tavra 
göre değer 1 e nd ir i ı i yordu. Bu yüzden Kema 1 i zm i ve 
Türk ordusunu ilerici gören, onun Kürdistan'daki 
varlığını ve tasarruflarını gözardı eden T"K"P 
geleneğinin (Beşikçi 'nin örnek verdiği Şefik 
Hüsnü, Mihri Belli vb .. ) bu tutumunu; III. Enter
nasyonal in ve SSCB'nin yaklaşımından çok farklı 
değerlendirmek mümkün değildir. Son yıllarda 
anıları yayınlanan pek çok eski "Komünist" anı ı a
rında III. Enternasyonal'in, SSCB yetkililerinin; 
Ankara hükümetlerinin eleştirisinde ileri gidilme
mesi için kendilerini nasıl frenlediklerini 
anlatmaktadırlar. Siyasetlerinin nasıl Kürt ve
Türk halkları, emekçi sınıf ve tabakaları açısın
dan değil, SSCB'nin dünya siyasetindeki gereksi
nimlerine göre ayarlandığını ise, zaten T"K"P 
tarihinden izlemek mümkündür. 
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Bu konuda en çarpıcı örnek Hikmet Kıvılcımlı 
ile ilgilidir. T"K"P'nin muhalif. önderlerinden 
biri olan Kıvılcımlı, Elazığ Cezaevi'nde bulunduğu 
sırada yazdığı "YOL" (1936) serisinde bir dizi 
programatik çözümleme önermiş ve bunu hem T"K"P 
Merkez Komitesie hem de KOMİNTERN'e iletmiş 
olduğu belirti_l"!ektedir. Bu seri i.çinde en ilginç 
o~an!ardan bırı de kuşkusuz •ıhtiyat Kuvvet: 
Mıllıyet (Şark) 0 kitabıdır. Burada, Kürdistan'ın 
"Müstemleke", yani sömürge konumu vurgulanmakta, 
Kemalizm'in sömürgeci siyaseti teşhir edilerek 
Kürdistan'da "silahlı çete" faaliyeti önerilmekte-

. dir .. o döne"!e göre oldukça ileri tespitierin yer 
aldıgı metnın varlığı bize şunu göstermektedir· 
T"K"P'nin ve o dönemde KOMiNTERN' in Kemalistler~ 
ve Kürdistan'a yaklaşımı sadece "sorunu görememe, 
k·avrayamama" değil, bilinçli bir tercih sorunudur. 
(Kıv~!~ımlı'nın bu tezlerini daha sonraki siyasal 
pratıgınde neden savunmadığı ve pratiği ise, ayrı 
bir değerlendirme konusudur.) 

. B~rad,? be 1 i rtmem iz. gereken öneml i yan ı ardan 
b~rı, Enternasyonalızm" olgusunun sadece SSCB, 
Çın, Arnavutluk ya da başka herhangi bir "sosya
list" devletin diplomasilerinin desteklenmesi 
olarak alg~lanışı, sadece II. Paylaşım Savaşı 
sonrası gelınen bir düzey değildir. Savaştan önce 
de aynı anlayış zaten yerleşmişti. örneğin· 
Ispanya Devrimi sırasında uluslararası tugayla~ 
anti-faşist direnişin yardımına koşarken, o 
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sırada henüz Marksist Enternasyonalizm canlılığını 

korumaktaydı. Ama, Sovyet dış siyaseti bu enter

nasyonalizm anlayışı· ile de çeliştiği bu savaş 

sırasında açıkça ortaya çıktı. ingiltere ve 

Fransa'nın "savaşa karışmama" siyaseti destekle

nirken, aslında fc..şistleri aktif olarak destekle

yen _Almanya ve İtalya'nın askeri yardımı karşısın

da ıspanya'nın meşru hükümeti savunmasız bırakıl

maktaydı .. 

Keza, yine Beşikçi'nin bir örnekleme olarak 

sorduğu "Mehabad Kürt Cumhuriyeti ıı örneği de 

Enternasy?nalizm'in sadece dış sigset olarak 

algılandıgına çarpıcı bir örnektir. Zaten SSCB 

dış siyasetinin diğer ülkelerin "komünist" 'parti

l~rince uygulanması olarak algılanan Enternasyona

lızm, II. Savaşı'nın gaJibi olarak "Sosyalist 

A~avatan"ın kazandığı büyük güç ve prestij saye

sınde 1943'de bir örgüt olarak artık Komintern 'e 

gerek duyulmayacak derecede çözülmüştür. Stalin'in 

Komintern' ~n lağvı konusurıda yaptığı açıklamada 

uluslararası sosyalist hareketin artık böyle bir 

aygıta gereksinmesi kalmadığını ve Komünist 

P~rtilerin _artık daha çok "ulusal 11 nitelikler 

gostermelerı gerektiğini vurgulamaktadır. Bu 

aslı nd~,. Enternasyona 1 iz m düşünce s in in tamamen 

t:rkedılıp, ye:ine büyük devlet siyasetlerinin ve 

dunya dengesının kurulduğunun ilanıydı. "K"P'lerin 

daha çok "ulusal"laştığı ise, bu olgunun bir 

türevidir .• 

Enternasyonal'in bir örgüt olarak lağv~dilmesin

den sonra da, ehternasyonal izm yine p~k çok "K"P 

tarafından SSCB dış siyaseti ~oğrultusunda ulusal 

si)lasetler · üretmek olarak algılanmaya devam 

etmiştir .. Fakat, ~.u görülmüştür ki, Sovyet bürok

rasisinin u1uslararası siyaseti dünya çapında 

statükoyu bozmaya deği ı. onu korumaya yöneliktir,. 

9u yüzden onurt katakteri devrimci değil, tutucu'

:1ur. Bu yüzdendir ki, Sovyet siyaseti'"S'aTece 

sosyalist ik\idar sorunlarında değil.. ~lusal 

kurtuluş savaşları konusunda da bu nıt'E!lığıyle· 

tutucu, hatta barajlayıcı, engelleyicibir işlev 

görmüştür. SSCB bu .. Wr eylemleri sa.dece dünya 

dengeleri içindeki· yerine göre destekiemiş ya da 

desteklemek zorunda kalmıştır. 

1960'lardan sorıra SSCB 1 nin Mark5ist-Leninist 

'bır odak olarak etkinligini yitirmesi ve özellikle 

ulusal kurtuluş mücade1eleri karşısındaki tutucu 

tavrını Çin vb. o' odaklarla paylaşmasındao son~a 

da enternasyonalizm, yine bu önder partilerın 

siyasetlerinin izlenmesi biçiminde algılanmıştır. 

Bunların ülkemizdeki yansımaları bu bakımdan 

oldukça ibret vericidir. siyasi çizgiler kendileri 

için 11 önder" kabul ettikleri siyasi merkezin dış 

siyasetine göre şekillendikleri için, sürekli 

olarak kendi kendileriyle çelişmek ve hem kadrolar 

hem hitap ettikleri emekçi kesimler üzerinde 

hayal kırıklığı yaratmak durumunda kalmışlardır. 

Ama, sorun anıaşılmaya başlandıkça, kuşkusuz bu 
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tabular yıkılmaktad'ır. özellikle ÇKP'nin ü~üncü Dünya ülkeierine önderlik edeceğim derken,' SSCB'yi 
baş düşman i lan etmesi; i ran Şah ı gibi, Şi ı i gibi gerici reji~lere arka çıkacak kadar ya da Vietnam~ a savaş açacak kadar gaflar yapması, bu odağın 
hızla prestij kaybına ve giderek silinmesine neden olmuştur. 

Bizim burada vurgulamak istediğimiz şey, Marksist tnternasyonalizm anlayışından ne kadar 
uzaklaşılmış olduğudur. Bu egemen çizgi içinde revizyonist, sağ-oportünist ve sosyal-şoven çizgilerin güç kazanmaları elbette doğaldır. Bizim itiraz ettiğimiz şey ise, gerek bu çizgiler 
tarafından yürütülen ve gerekse dünya sosyalist hareketine büyük bir ağırlıkla egemen olan "enternasyonalizm" anlayışının gerçek orijininden çok çok uzaklaşılmış olduğudur. 

Bu nedenle, Be.şikçi, Türk "Marksist leri "ni, "Komünistleri"ni, Kürdistan'a bakışları konusunda sorgularken, çok önemli bir olguya parmak basıyor, üstelik sadece Türk "Komünistler i", "Marksistleri"ni değil, dünya düzeyinde bir sorunsala işaret ediyor. Bu olguya neşter vurulması neden ve 
sonuçlarının irdelenmesinin bir görev olduğuna 
kuşku yok. Bizim katılmadığımız şey, çözümün 
"sınıf bakış açılarının" yetmezliği değil; sınıf 
bakış a;ısı diyerek, Marksist-Materyal izm'den ve enternasyonalizm'den uzaklaşılmış olması, bu 
188 

konuda kendini aşı~ ·g~liştirememiş olmasıdır. Alternatif ise, "herkesin yaptıaı ~ibi" ~lusal/etnik bakış açısı da edinmek değil, Marksizm'deki 
bunalımın aşılmasıdır diyoruz. Kuşkusuz, Kürtlerin etnik bakış açısını başka mazlum ulusların ki gibi yurtseverlik olarak tanımlamak gerekir. Ve 
yurtseverliğin Marksist bakışla· çelişmediği'ni, onunla bağdaştığını bi ı iyoruz. Buna rağmen, eğer bir yöntem olarak bilim yöntemi temel alınacaksa; her ulusa özgü bir bilim yöntemi subjektif yargı ihdas edi lemiyeceği gerçeğiyle sorun metodoloj ik olarak ortaya konuluyorsa, farklı düşünüyoruz: Marksistlerin bu konuda kendilerini aşmaları ve çözümler üretmeleri gerçeğidir, bu aynı zamanda, Kürt Marksistlerinin de başta gelen görevi olmalı
dır .. 
Kuşkusuz,bütün Marksistlerin enternasyonalizmi 

aynı düzeyde pratiğe aktardı k ları söylenemez. Enternasyonalizmin bu içeriği boşaltılmış biçimine 
karşı durmuş, bağımsız siyaset üretmiş ve ulusal 
kurtuluş mücadeleleri ile toplumsal devrimleri dünya ölçeğinde ilişkileri içinde ele almaya 
çabalamış siyasi akımlar da varolmuştur. Marsizmin enternasyonalist karakterine sahip çıkan akımlardan biri de IV. Enternasyonal geleneğidir .. Buna 
karşılık, Iy. Enternasyonal pratiğinde de ulusal 
kurtuluş mücadelelerine yaklaşım eksiktir. IV. Enternasyonalin de bu düzeyde değerlendirilmesi gereken, sorgulanması gereken bir süreci var .. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Tüm bu olguları deaerlendirirken, "toplumsal 

tarihsel olaylara sınıf bakış açısıyla bakmanın 

her zaman yeterli olmadığı" görüşü, bize göre 

Marksist-Diyalektik m~todolojinin uygulanmayışı

ve siy~si ,planda sınıf partilerinin kendi burjuva

zileriyle "uzlaşma" çizgilerinin giderek egemen 

olmasıyla açıklanabilir. 

B'ilim yöntemine sıkı sıkıya bağlı olduğuna 

inandığımız Marksist bak'ış açısının bizi doğru 

sonuçlara götüreteğine inanıyoruz. Kürtler, 

Kürdistanlı devrimciler çok doğaldır ki, önlerine 

kendi ülkelerindek.i sömürgeci ilişki ve bağımlı

lı k ların ta sf iye s i ni , ülkeni n askeri işgalden 

arındırılmasını; kısaca Kürdistan'ın ulusal ve 

toplumsal kurtuluşunu koymuşlarcfır. Bu pratiğin 

enternasyonal i st düzey le çel işmediğine ve onun 

bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğine 

inanıyoruz. Kürdistan ihtilali'ndeki özgül ile 

evrensel'in diyalektiğinin bizi doğallıkla bu 

sonuca ulaştırması gerekir. Eğer, salt "ulusal 

bakış açıları" diğer uluslara mensup Marksistle

rin,devrimcilerin ufuklarını daraltıyorsa, neden 

bizimkini daraltmasın ? · 

Aşağıda tartışacağımız gibi, Marksist ideoloji, 

;bize göre diğer ideolojik yapılanmalardan temel 

'bir farklılık gösteriyor, göstermelidir .. B9tün 

ulusları ve insanları kapsayan bir amaca ),'IŞlret 

ediyor: tüm insanların birey ol~!l~,~;~~töplum 
'\'~~"" . 

·~ ~ 

olarak özgürleşmeleri amacına.. Ve bu amacı 

saptarken de, bilimsel bir yönteme, bilimsel 

felsefik bir dünya görüşüne dayanıyor •• 

Marksizmin teorik-pratik kültürel mirası, 

tamamlanmış, kalıplaşmış gerç~kleşmiş değildir. 

Marksizm'in sunduğu veriler, teoremler pratikte 

ayıklandıkça, bilimsel gelişmeler ~bilgi üretil

mesiyle çürütüldükçe, o noktaua ayıklanarak 

yoluna devam eder. Bu nedenle, Marksizm bilimsel 

yönteme ve dünya görüşüne uygun ol ara k k e nd i n i 

a şma ve ye n i ı e m e yeteneği göstermek duru

mundadır. Biz, Marksizm'i, "sınıf bakış açısı"nı 

böyle kavradığımız için; doğru olanın "tarihsel 

qlaylara etnik gruplar açısından bakma yeteneğ"i 

kazanmak" değ i 1, d i ya l~kt i!(-materya li st bir iz I em 

ve ~özlemle bakmak gerektiği ne inanıyoruz. Çünkü, 

tarıhsel olayları ,etnik gruplar açısından değer

lendirmek de bu metodolojinin içinde olması 

gereken, bu yapılmadığında yöntemin mutlaka 

noksan ve aksak olacağını bilmemiz gerekiyor. 

Bunun bilincindeyiz .. 

( ; .. ) 

R.Ciwarı/Y. Yez{lin/Ş<.Şiyaı: 

Aydın Cezaevi/Kp,sım 199Q 

(devam edecek) 

: j-,.··, 
.,. 
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ı Parti Blldirlsl/231 

NEWROZ ve iÇiNDE BULUNUUGUMUZ SON DURUM ÜZERINE. 

Kürt Ulusu, dört yanını kuşatan mayın tarlaları ve dikenli teller arasında çağımızın en 

gelişmiş silahlarının denendiği bir imha laboratuarı haline getirilmiş ülkesinde, yeni bir 

NEWROZ daha kutlamaya hazırlanıyor •• Kürt Ulusu, iç ve dış koşulların oldukça zor ve o 

kadar da titiz bir dönemecinde, tarihsel acılarını tekrar tekrar yaşayarak, bin yıllardır 

sürdürülen yok et m e siyasetleri'ne karşı i na t çı bir biçimde, Bağımsız bir ülkede 

özgür yaşama inanç ve özlemiyle bir NEWROZ daha kutlayacak. 

NEWROZ vesilesiyle, ülkemiz ve ulusumuzun içinde bulunduğu zor durumu bir kez daha 

gözden geç i rm ek istiyoruz. 

Bilindiği gibi Irak; Orta-Doğ_ıJ~da i ran islam Devrimi 'nin diğer Arap devletl~rini etkilerne

mesi amacıyla yüktendiğini iddia ettiği kanlı savaşta; Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan borç

larının silinmesini, geriye ödenmemesi koşuluyla kendisine yardım edilmesini ve uzun vadeli 

faizsiz kredi açılmasını vb .• istiyordu. Bu taleplerini de "kabadayı" bir yöntemle ve uluslar

arası diplomasi kuralları dışında dayatmıştı. Isteklerinin yerine getiritmediğini görünce de 

f<uv~yt'i işgal ve .. ardından da ilhak etmişti .. Bu eylemi ile Irak, bugün hala bölgemizde 

yaşanan körfez ·savaşı ve .. sonuçlannın oluşmasını sağlamıştı. Başta ABD olmak üzere, 
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emperyalistler ve· yandaşları Orta-DoğLT petrolüne iç· tüketimleri nedeniyle bağımlılıklari·n
dan doğan rahatsıztıklarını; "hak, adalet" ve "barış" adına kulakları sağır edercasine savaş 
çığırtkanlığı yaparak kamuoyuna sundular. Bu savaş naraları ve uluslararası detand'ın 
galibi ABD önderliğinde kurulan mü tt efi k ordularının "meşruiyeti" ise, BM tarafından 
da onaylandı. Basın tröstlerinin beyinleri sersemtaterek dünyaya kabul ettirdikleri ~mperyalist müdahalenin başlaması, bölge uluslarının iradeleri hilafına sağlandı •• Bu kutsal ittifakın 
müdahalesine tepki olarak, -bir/iki istisna dışında- "sosyalist" ve ABD karşıtı burjuva 
demokratik kamuoyu dı,şında, Irak ve kanlı Saddam rejimini destekleyen olmadı. Bu şaşır
tıcı tarafgirlik, sosyalist ~iyasal mücadelenin gerekli gördüğü ve onu diğer mücadele yön
temlerinden ayırteden en önemli özelliğini de ters-yüz etti. Böylece, haklı ve haksız savaş:.. 
larda takınılacak tavır da gündemden düşürüldü •. Körfezdeki bu haksız savaşın iç savaşa 
dönüştürülmesi ilkesi de açık biçimde tecavüze uğradı •. Şimdi, gelinen yerde, bazı grupların 
yenilmiş ve zayıflamış Sad_dam. rejim'ine karşı ayaklanmaları, bir ölçüde iç savaşı gündeme 
getirmiş görünüyor ! Bu da,ABD'nin pazarlık gücünün artması ve Saddam'ı düşürme planında 
pazarlık masasına s o m u t taraflar oturtabitmesini sağlayacaktır •. 
( ... ) 
Saddam'ın kullandığı sloganlar ve ileri sürdüğü talepler Arap MilliyetÇifiği'nin geleyana 
getirilmesi, daha da önemlisi Irak'ın yanında saf tutul.masını sağlayacak slogan ve istekler
di. Esas amaç ise, Arap Alemi'ne liderlikti. Ki, Irak-Iran Savaşı'nda uç.an kuşa bile borçlu 
olan Saddam'ın, Arap Alemi'nin liderliğine soyunması çok gülünç olurdu. Bu denli ağır bir 
borcun içinde, bir de alacaklısına liderlik taslamak olacak iş değildi.. 

Körfez Sava~ı, bir yandan emperyalistlerin Orta-Doğu petrolüne olan bağımlılıkları ve 
kaybettikteri itibarlarını n yeniden el de edilm esi, diğer yandan ise, silah tröstlerinin üret
tikleri modern silahların -ve denemek zorunda oldukları- satış gücünün yaratılması için 
hazırlanan ortak bir tatbikat'tı •. 
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olan Saddam 'ın, Arap Alemi 'nin liderliğine soyunması çok gülünç olurdu •• 

Körfez Savaşı, bir yandan emperyalistlerin Orta-Doğu petrolüne .olan bağımlılıkları ve 

kaybettikleri itibarlarının yeniden elde edilmesi, diğer yandan ise, silah tröstlerinin üret

tikleri modern silahların -ve denemek zorunda oldukları- satış gücünün yaratılması için 

hazırlanan ortak bir tatbikat'tı •. 

Ayrıca; bu savaşta, l rak 'ın kaderi bir ölçüde i srail' i dolaysız olarak savaşa sokması na 

bağlıydı. Böylece, ABD ittifakına katıtan Arap devletlerini ittifaktan kopararak, kendi 

yanına almak ya. da tarihsel olarak bu devletl.eri "Arap Oavası"na ihanet ettikleri için 

mahkum edecekti. Saddam bu amaçlarla birkaç füzesi ni israil 'e fırlatarak deneme de 

yaptı .• Ancak, israil sert açıklamalar yapmasına karşın, ABD'nin isteğiyle savaş dışında 

kaldı. 

Irak 'ın bir diğer manevrası ise, milliyetçi-muhafazakar slogantarla beraber, Filistin Soru

nu'nun çözümlenmesi gerektiği temasını işlemesiydi. Bunu da başaramadı .. 

Ve yenilginin bedeli lrak'a çok ağır ödettirilmişe benziyor •• Saddam'ın terbiye edilmesine 

ise devam ediliyor ·!.. Deyim yerindeyse, adeta azı dişleri çekilerek tamamen evcitlcştiri-

. len, çaresiz vrı tercihler karşısında bı rakılan Saddam yönetimi, artık uzun dönem kendine 

gelemiyecek ve bölge devletlerine karşı konuşamıyacaktır •. Saddam yönetimi, şimdi savaşta

ki yenilgisinin ağır faturasını, mi li tari st azgın saldı rılarıyla, bu kez iç muhalefetin üzerin

de yoğunlaştırarak çıkarmaya çabalıyor •• 

Bugün Saddam'ın bu tavrına karşı muhalefetin geliştirdiği başkaidırıyı bir iç savaş olarak 

değerlendirmeliyiz. Kürdistanlı siyasal güçlere bu savaşlarında .destek vermeliyiz. Daha 

. önce de, Kör.fez Savaşı' nı n emperyal istlerle sömürgeci ler arasındaki bir haksız savaş olduğu

nu belirlemiş ve taraf olamıyacağımızı açıkça koymuştuk. Tavrımızın bu savaşı bir iç 

·. '"----- savaşa dönüştürmek olması gerektiğini vurgulamıştık. 
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( ... ) 
Savaş sonunda Orta-Doğu'da mevcut statüko'yu değiştirecek bir muhalefetin bugün hemen 
hemen olmadığı da açık. Çünkü, hedef Irak'ta siyasal iktidarın mevcut .üretim ilişkileri ve 
Orta-Doğu'nun varolan statüsü içinde değiştirilmesi olarak belirlenmiş durumdadır. 
Bugün Orta-Doğu'da alınmış tüm güvenlik önlemleri, Irak'ın bir daha karşı saldırıya geç
mesini engellemek yanı nda, bağımsızlık talepli Kürt Hareketi • ni de bastı rm ak içindir. Çünkü, 
.emperyalizm, Orta-Doğu'daki çıkarlarını yeni ve bağımsızlıkçı, bir gücün eline vermek iste-
memektedir ve ver.mezde .. Oluşturulan güvenlik kordonuna, Arap devletleri dışında, Kürt 
Hareketi 'nin muhatapları olan 1 ran ve Türkiye gibi sömürgeci devletler de ikili anlaşma~ar
la dahil edileceklerdir •• 

Orta-Doğu • da çarmıha geri ler ek, parça parça tüketil en Kürdistan •ı n sömürge statüsü ise 
devam ediyor. Bu çok önemli bir olgudur. Bunu gözardı ederek, Orta-Doğu'ya yorum 
getirilmesi yanlış ve eksik olacaktır .• Ve Kürt Ulusu en temel ve insani haklarını bile 
kullanamadığı ülkesinde, emperyalist ve sömürgecilerin "demokratik" ve "barışçıl" kılıflar 
geçirerek sunmaya çalıştıkları haksız savaşta kendi talepleriyle niçin taraf olmamalıydı ? 
Çünkü, 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı'nda çözümsüz bı rak ı lan Kürt Sorunu 1 nun bugünkü 
statüsü'nü onayiayan ve çözümleri· kilitleyen emperyalistlerden yana olamazdı. Kendisini 
sömürgeleştiren, kimyasal silahlarla imha eden, sürgünlere yollayan,eli kanlı Tekrit-i 
Cuntası'ndan yana da 'olamazdı •. Ancak, açıklamaJarıyla "ne halleri varsa görsünler" anla
yışında KUKM'nin temel tezlerini hiç bir pazarlık marjı kullanmadan hovardaca harcayan 
ve bu bağlamda siyasal ve askeri çözümleri kilitleyen siyasal partiler şimdi nerede ? 

Aslında,Birlik--Cephe-ittifak;birbirleriyle çelişik gibi görünen bir çok düşünce ve davranışın 
.· iiç-içe geçtiği ve bütün b~ eğilimlerin asgari program hedeflerinde KUKC gibi bir olgunun 
etrafında birleştiği bir geçiş sürecidir.Bu somut gerçeği yıllardır üstüne basa basa belirttik. 
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Kürdistan Ulusal Kurtuluş siyasetinin terpel halkalarından ·biri ve belki de en önemlisi bu 

olguda durmal<tadır. Bir diğer önemli halka, Kürdistan'ın askeri işgalden arındıi"ılması 

düz~yidir. Bunun için temelde aynı şeyleri savunanlarla,. ayrı şeyler savunanların; ·aynı 

str~tejik hedefte bir araya gelmek zorunda oldukları düzey, ortak taarruz cephesi olgusu

nlin varlık şartıdır. Bugün soluklarımız üzerinde oturan ve rahat nefes almarnizı engeii~yen 

Körfez Savaşı bize, bir kez daha ortak taarruz cephesi'nin gerekliliğini hatırlatn:ı.aktadır.~ , 

Körfez Savaşı, çok önemli bir olguyu da ortaya çıkardı. Ki, Orta-Doğu petrolüne: bağımlı

lıkları açık olan ABD ve diğer emperyalistler bölgeyi boş bırakarak, denetimsiz bir ma

c er aya itmek niyetinde değiller. Yapacakları en önemli düzeniemelerin başında kendile

rine sadık bir müttefik'in güçlendirilerek ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. 

NATO devleti olması ve ABD 'ye sadık kapıkulu sömürgeci TC mevcut adaylar içinde 

emperyalistlerce en güvenilir olanıdıT.:Sömürgeci TC, siyasal istikrarını korumak şartıyla, 

bölgede iskeıı.der 1 in kılıcı gibi bir jandarma görevi görecek. Bunun rahatlığıyle olsa ger.ek, 

öteden beri hayallerini süsleyen Musul-Kerkük Sorunu'nu bahane ederek, esas Itibariyle 

Güney Kürdistan'da gelişen otonom hareketin önünde baraj olma. görevi görecek ve Irak'ın 

bütünlüğünü koruma .adına, Kıbrıs'ta yaptığı gibi bir oldu bittiyle Musui-Kerkük'ü toprak

larına katacaktır •. Türk Devleti bunun hesapları içindedir ve bu yönde hazırlıklarını da 

yapıyor. Körfez Savaşı'nın ateşkes görüşmelerinden hemen' sonra, Kuzey Kürdistan'da 

eliyle koymuş gibi, sözde "teröristler 11 i teker teker bulup imha ediyor.. Kürt Dili' nin 

"serbest" bırakılması açıklamasının ardından Özal'ın "Kürtlerin büyük çoğunluğu Türki

ye'de yaşıyor, bundan dolayı biz Kürtlere hamilik yapmalıyız" açıklamasını yapması, Kürt

leri de bu amacında kullanma isteğinden kaynaklanıyor. Bunu başarır mı ? Maddi hayat 

başarıp başaramıyacağını gösterecek .. 

Bu gelişmeler sürerken,Kürdistani Cephe, Irak'lı diğer muhalefet güçleriyle sürgünde hükü

met kurma çalısmaları içine girdi. Körfez . Savaşı'nın başlamasıyla birlikte, · Kürdistani 
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Cephe yaptığı· açıklamayla Kürtlerin Kendi Kaderlerini Kendilerinin Tayin Etmeleri ilkesini -----ı resmen kabullen~iğini belirtti. Ancak,· bu açıklamanın ardından TC yetkilileri· ile görüşmesi Cumhurbaşkanı Ozal tarafından kamuoyuna açıklandı •• Ulusal Konfersnsın gündemde olduğu bir aşamada,bu tür ilişkilerin Kürdistani Cephe dışındaki siyasal yapıları rahatsız' ettiği açıktır. Bulunduğumuz aşamada, daha açık ve net biçimde ilişkilere girilmesi 1 KUKM ve Irak 'teki Kürt Hareketi 'nin savunulması açısından; çok önemli bir olgu olarak durmaktadır •. Çünkü, Özal'ın açıklamaları da göstermektedir ki, TC,· Körfez Savaşı boyunca izlediği Kürtlerin hamiliği sıfatını kamuoyu önünde pekiştirrnek açısından, ilişkileri tek taraflı sunmaktadır .• Cephe sözcüsü Talabani'nin TC ile görüşmeleri konusunda son açıklaması durumu bir ölçüde kurtarıcı oldu. Ama, diğer ulusal kurtuluşçu güçlerin önceden bilgisiz bırekılmaları olumsuzluklar yaratabilecektir. Ayrıca, TC hükümet sözcülerinin bazı konular-aa Talabani'nin belirlemelerini dıştelayan açıklamaları ise, sorunu karmaşıklaştırdı •• 
Diplomatik ve siyasal ilişkilerin, KUKM siyasetinin ortak tavrı olması gibi bir refleksi bulunmalıdır. Ve siyasal güçler arasında güvensizlik yaratmamalıdır. Tersine, bu ili,şkiler yanlış ve manider ilişkilerden öteye anlam taşımazlar ve mücadeleyi de yaralarlar •• Düş-man diplom'atik ilişkilerinde çok yönlü ve bağlantılar içinde hareket ettiğinden ve kendi çıkarlarını ön planda tuttuğundan; karşı taraf hakkında en geniş istihbaratı . kulıanır ve cephelerin iç niteliklerine uygun bozguna uğratılmalarını sağlayabilir. Böylesi bir manevra ile hareket eden düşman cephemizin parçalanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Buna herhan-gi bir biçimde pirim verilmesi KUKM zeminini zedeler. Şunu da belirtelim ki, diplomasi geldiğimiz yerde bağımsızlıkçı anlayış içinde yürütülmelidir. Bu anlamda ilişkinin neresi ile kurulduğu pek büyük anlam ifade etmeyecektir •• Bunun gibi, ilişki sürecinde suçlamayı da gerektirmez. Dil özgürlüğünden -otonomi de dahil- bağımsızlığa kadar olan süreçte mücadele bir bütündür ve kazanılan mevziler mücadelenin geneli için önemli olgulardır. 
Bir konuyu da 'yeri gelmişken belirterek bağlayalım. Önümüzdeki Kürt Konferansına, kesin-leşmiş pazarlıklarla gitmemiz, diğer grupların siyasal konumları üzerine dayatılan bir baskı ____ _, 
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ı------ olacaktır •. 

Devam edelim. 

Sömürgeci TC'nin yayılmacı hayallerinin alanında, Orta-Doğu dışında bir de Yunanistan 

duruyor. TC resmi siyaseti içinde bir yandan. Orta-Doğu ile ilgilenirken, Ege ve kıta 

sahanlığı sorunundan ötürü de Yunanistan'a ait bazı adaları ilhak edebileceğini yetkili 

ağızlardan söyletiyor .. 

Bu &rada altı çizilmesi gerekli önemli bir konuda, Körfez Savaşı'nda ·müttefikler safında 

yer alan Suriye'nin tutumudur. Suriye, denetimindeki "silahlı grupları kontrol ederek, 

eylem yapmalarını engellediği için", ABD Dışişleri Bakanı Beaker tarafından övüldü ve 

kendisine teşekkür edildi. Bu konunun vehameti üzerinde de geçtiğimiz süreç bakımından 

durmamız gere_kiyor. 

Toparlarsak; Körfez Savaşı emperyalistlerle sömürgeciler arasında bir çıkar savaşıydı. 

Sonuç'ta Irak 'a hiza ve mesafe aldırılmış gözüküyor. Gelişmeler karşısında yeniden yöntem 

değişikliği mümkündür. Yeniden Saddam'ın bile tercih edilmesi gündeme gelebilir. 

Böylece, uluslararası detand'a uygun olarak sadık bir yandaş kalacak olan Irak dışında, 

aynı zamanda emperyalistler Orta-Doğu'daki müttefiklerini de sınadılar. Müttefikler bu 

sınavda, yaptıkları göreve bağlı olarak ödüllendirilecekler. Bu ödüllendirme ile, düğümten

miş ve çözümsüz sorunlar açısından değişik yerlere, yeni düğümler konularak, müttefikler 

lehine çözümler getirileceği de belli oldu. Şimdiden sömürgeci TC uluslararası tartışma; 

konusu olan Kıbrısta ilgili çözüm planı olduğunu resmen açıkladı. Ardından Güney Kürdis-; 

tanlı güçlerle resmi düzeylerde görüşmelerini de tek yanlı sunarak, hangi sorunların sömür-

geci TC'nin gündeminde olduğunu tüm dünyaya duyurdu.. · 

.,__ ____ Sonuç olarak; Orta-Doğu'.da kalıcı v.e adil bir çözüm istemi, emperyalistlerin çizmiş olduk-
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ları Orta-Doğu coğrafyasının değiştirilmesi ile mümkündür. Tarihsel olarak bu tür bir-----. 
çözüm olmadıkça, bölgemiz ve ülkemiz, çıkar çatışmaları nedeniyle değişik zaman ve kısa 
aralıklarla savaş trajedisini tekrar tekrar yaşayacaktır. 
Orta-Doğu'da beyni ve iskaleti parçalanmış KÜRT ULUSU ve KÜRDiSTAN, işte bu koşul
larda bulunuyor ve yeni bir NEWROZ daha kutlamaya hazırlanıyor. 
SAVAŞ VE YOK EDILME TEHDiTLERIYLE GiRDIGiMiZ YENi NEWROZ, ULUSUMUf: ve 
ÜLKEMiZ AÇlSlNDAN ZOR OLDUGU KADAR , ÇETiN ve TiTIZ OLAN BIR SÜRE<;TIR 
AYNI ZAMANDA. . . 

Bağımsız-Birleşik-Demokratik Kürdistan iç ın mücadele sürecinde ·daha nice· NEWROl'lar 
dileğiyle .. 

21 Mart 1991 
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[ Parti Bi ldirisi/24l 

,-----KURT ULUSU JENOSİTLE, EMPERYALiST VE SöMORGECi DEVLETLERiN PROGRAM HEDEFLER1NE 

UYGUN ÇöZOMSOZLOGE SORUKLENtYOR ! . . . 

On yıllardır ırkçı-sömürgeci Baas rejimi 'nin Güney Kürdistan'da planlı sürdürdüğü 

açık,gizli jenosid eylemleri, 16 Mart 1988 yılında kimyasal bombalarla zehirlenen 

HALEPÇE şehrinde 5000 silahsız-savunmasız Kürdün imhasıyla sonuçlanmıştı •. Bu 

olay,yüzbinlerce Kürdün vatanlarından sürgün edilmeleri ve insanlık tarihinin bir 

utancı olarak "uygar11 dünyanın. sabıkasına NAGAZAK1,H1ROŞ1MA'dan sonra HALEPÇE'yi 

de işlemişti. · · 

Dünya; mazlum Kürt Ulusu'nun Kuzey Irak'ta (Güney Kürdistan) hak lı ve meşru 

talepleri için yürüttüğü topyekün direniş'in zulüm,kan ve sürgünle imha edilmesini 

tepkisiz izlemektedir .. Bugün HALEPÇE JENOSİDİ'nin kapsamı daha da genişletilmiş 

olarak, hiç bir insani ,hukuki ve ahlaki kural tanımaksızın Kürt Ulusu imha edilmekte 

dir .• Kürtlere reva görülen bu kaos ve labirent içinde işletilen suni yasaya karşı 

dünya kör,dünya sağır, dünya mezarına girmiş ölü gibi suskun ! .. 

Bilindiği gibi, 2 Ağustos 1990'da sömürgeci Irak'ın saldırganlığıyla başlayan 

..._ ___ Körfez Krizi, Kuveyt' in işgal ve ilhakıyla dünya bunalımına dönüşmOştü. ( ... ) Savaşın 
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neden ve sonuçlarıyla ilgili daha önceki değişmeyen tespitlerimizde de belirlediği- -----... 
miz gibi, ABD ve Müttefiklerinin kendi çıkarları içinde 11 meşrulaştırılarak" başla-
tılan askeri mUdahaleyle bunalım yarı dGnya savaşı'na dönGşmGş ve sömUrgeci Irak'ın 
yenilgisiyle yeni bir aşamaya varmıştı. Bu aşama, Tekrit-i Cuntası ve lideri Sad-
dam'ın ter b iye edilmesi ve bölge uluslarının rızaları hi lafı na ahlaksız ve tek 
yan lı tasarruflar la oluşturulan uluslararası detant sınırlarına çekilmesini gerek-
tiriyordu. Nitekim, harekat .. amacına uygun başarıldı" .• Bu, ABD ve MUttefiklerinin 
tüm isteklerinin kabul edilmesi düzeyiyle sınırlı olmayan, aynı zamanda amaca uygun 
eve i lleştirHen Tekrit-i Cuntası'nın yıllardan beri boğazlaştığı Kürt Sorunıı' nun 
"çözümG 11 nü de içeriyordu. Bu nedenle, 1991 Mart ayı içinde Kürtlerin başlattığı 
genel ayaklanmaya tep~i olarak Mart 1991 sonlarına doğru sömürgeci Irak'ın KUrtler 
üzerinde yoğunlaşan ve çağın en bUyük katliamını gerçekleştirmesine sessiz kalan 
"uygar" dünya, KUKM'nin radikal yanlarını budayıp,törpüleyerek zararsız hale getir-
meye büyük çaba harcadı •. 
Diğer bir olgu ise, eveilleşen ve dayatılan tüm programları kabullenen Tekrit-i 
Cuntası'nın ideolojik alanda da yenilgiye uğratılmasıydı .. Emperyalist-sömürgeci 
savaşta, dünya iki taraf olmuş; Tekrit-i Cuntası "anti-emperyalist .. ve Arap Ale
mi'nin "yeni" Nasır'ı olarak dünya kamuoyu'nun bir kısmı ile Orta-Doğu'daki Arap 
Milliyetçiliği'nin desteğini almıştı .. Ancak, emperyalizm askeri ve siyasal "başarı
sını .. ideolojik olarak da tamamlamak zorundaydı. Bu nedenle, Orta-Doğu'daki asıl 
çıban başını kurutup, kendi programına getirmekle .. başarısını" taçlandırıp; adalet, 
hukuk ve insan haklarına "saygısı"nı bir kez daha ispatlamalıydı ! .. 

Emperyalizm, bu amacına uygun olarak askeri yenilgiye uğrayacak bir Irak 'ta, tek 
altarnatif muhalefet gücü olarak kalacak Kürt Hareketinin "başarısı" için Türkiye, 
tran ve Suriye'ye güvenceler verirken; zor duruma düşmemesi için özal'ı da Kürt 
"hamisi" olarak gündemleştiriyordu .. 
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ırak'ın Körfez Savaşı'nda yenilgisi ile başlayan Peşmerge harekatı•nın kentlerde kitlesel direnişlerle bütünleşerek Güney Kürdistan•ın tamamına yakın bir bölümünü denetimlerine geçirmelerinden sonra emperyalist planlar işlemeye başladı.. Bir yandan Kürt Hareketi •nin gelişme durumu sanki yeni bir olay gibi ve ABD ile müttefiklerinin desteğiyle yapılmış anti-Saddam bir harekat olarak gösterildi; diğer yandan, sorun Irak•ın 11 iÇ sorunu 11 olarak sunuldu. Böylece, Irak•a müdahale izni verilmesinin yanında, Kürt harekatı da destekieniyor izlenimi verilmeye çalışıldı •• 
Savaş esirlerinin değiştirilmesi gerekçesiyle, tümü gönüllülerden oluşan Cumhuriyet Ordusuna ait askerler tekrar Irak•a yollandı. Tekrit-i Cuntası•nın elindeki kimyasal si lahlar son kez ve sadece KUKM'ne karşı tekrar kullanılması· için müsaade edilmiş oldu •• 

Güney Kürdistan•da Kürt Ulusu•na baştan beri 11 siz iktidara yürürken biz karışmıyoruz, Saddam sizi kimyasal silahlarl.a imha ederse de karışmıyacağız 11 düşüncesini beyiniere adeta yerleştirerek; Kürt Hareketi • nin en güçlü olduğu dönemde kimyasal silah korkusunu başından toplumsal bir korkuya dönüştürdüler •• Bu korkunun etkisiyle Irak•ın kimyasal silahlarla saldırısı, kitlelerdeki korkuyu doruğa çıkardı •• Kentler kitlesel olarak terkedilerek, Kuzey ve Doğu Kürdistan•a doğru sonu gelmeyen göç başladı. · 
Bu gelişmeler yanında, Mısır ve Suriye•nin öncülüğüyle Orta-Doğu•da kurulmaya 
çalışılan emperyalizme bağımlı Arap işbirliği ve Güvenliği Kordonu•na, ikili anlaşma· larla Kürdistan•ı sömürgeleştiren ve en az Irak kadar barbar ve zalim olan TC ve İran •da dahi 1 edilmek isteniyor. N.eden ? Çünkü, Güveni ik Kordonu •nun bir amacı Arap 
uluslarına yine Arap uluslarınc:fan gelecek bir saldırıyı -Emperyal izm•den deği ıortak karşılayıp geçiştirmektir. Diğer amacı ise, bağımsız gelişecek KUKM önünde .__ ___ ortak tavır geliştirmek olan Güvenlik Kordonu•na BM kararlarına ve Emperyalist 
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ittifakın çıkarlarına uygun sorunlarını çözen sömürgeci Irak 'ta doğal üye olarak 

katılacak .. 

Bir kez daha tüm dünyaya altını önemle çizerek belirtiyoruz: Kürt Ulusu'nun Ulu

sal-Demokratik Mücadelesi'nin amacı; Orta-Doğu'da Emperyalizmin iz n i ve rı~ a-:

s ı 'yla Türkiye,iran, Irak ve Suriye tarafından dört parçaya bölUnen ve Lozan 

Emperyalist Payla~ım Antıaşması'yla sömürge statüsü onaylanan,(Uluslararası SömOrge) 

Kürdistan'da sömürgeci işgal orduları'nın işgaline son vermek .. BAGIMSIZ-BiRLE

ŞİK-DEMOKRATİK bir ülke kurmaktır. Bu hak, meşru ve demokratik bir hak'tır. Bu 

hakkı kullanmak· uğruna Kürt Ulusu'nun bağımsızlığa ve özgürlüğe tutkusunun bugün 

girdiği ölüm-kalım virajında yok olma tehdidi içinde dahi anlamı gayet açıktır .. 

Kürt Ulusu'nun Ulusal-Demokratik taleplerinin önünde durmaya çalışan,onu kendisine 

yabancılaştıran ve bu yanıyla Sömürgeci TC, İran, Irak ve Suriye devletleri 'nin 

resmi olarak Kürtlerin reddi ve inkarı düzeyinde şekillenen siyasetlerini kuvvetlen

diren sözde Kürt "dostları"nın, bir diğer ifadeyle sosyal-şoven siyaset tacirlerinin 

Irak yanlısı açıklama ve eylemlerini sömürgecilerin suç ortaklığı olarak kabul 

ediyor v.e kamuoyu'nu onları tanımaya,tecrit etmeye çağırıyoruz .. 

-Bir ulus çağdaş dünyanın lüks tüketimleri için kimyasal silahlar ve sürgünlerle 

imha ediliyor. Daha birkaç gün öncesine kadar meydanlarda Barış ve insanlık adına 

gösteri yapıp,Körfez Savaşı'nı kınayanlar, bugün emperyalizm'in galibiyeti ve bir 

ulusun imhası karşısında neden susuyarlar ? 

-Savaşların yarattığı ~evre kirliliğinden şikayetçi olan ve bitki türlerinin 

yaşatılması mücadelesinde etkin görev alanlar, bugün Güney Kürdistan'da bütün 

çevre kimyasal artıklarla kirleti lmiş, insanlar içecek bir bardak su bile bulami--

yorlar.. 
· 
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-özel komisyonlar kurarak, dünya çocuklarına savaşsız bir dünya bırakmak için 
etkin çalışmalar yapan kuruluşlar, Güney Kürdistan'da 0-12 yaş gruplari içind~ 

olan 25.000' in üzerinde çocuk kimyasal gazlarla zehirleniyor; Kaçabilenler 
ise, çetin kış şartlarında soğuktan ve gıdasızlıktan ölüyorlar. 

-Kadın hakları savunucuları ve kuruluşları, Güney Kürdistan'da genç-yaşlı yOzbin
lerce kadın her türlü zorluklar içinde ölüm-kalım mücadelesi veriy9r .•. Sömürgeci 
Irak, ulaşabildiği en uç noktalarda onları kimyasal gazlarla zehirliyor •• 
-Körfez Krizi süresince demokratik hüvviyetini koruduğunu, tarafsız kaldığını ya 
da taraf tuttuğunu açık beyan eden "uygar 11 dünya ülkeleri bugün sömürgeci Irak •ın 
Güney KOrdistan•da Kü~tlere yaşattığı insanlık trajedisi 1ni 11 Uygar 11 toplumlarınıza 

anlatmakta zorlanmıyac~k mısınız ? 

Dünya; Orta-Doğu 1 da Kürt Sorunu•nun çözümünü kilitleyen sabıkalı TC,, İran ve Suri
ye•ye demokratik misyonlar yükleyerek, bu devletlerin suçlarını onaylarken, çağımı

zın belki de en büyük katliam ve sürgününü Kürt Ulusu'na yaşatan sömürgeci Irak'a 
karşı suskun ve tavırsız kalarak; Kürt Ulusu•na karşı işlenen insanlık suçuna ortak 
olmaktadır. Bu suç ortaklığı, uluslararası detant, barış ve erdem içeren sloganların 
arkasına gizlenerek yapılmaktadır. 

Buna bağlı olarak, şu soruna da değinmekte yarar görmekteyiz: TC, İran ve Suriye 1de 
bulunan ve KUKM 1nin dolaysız ittifakçısı kabul ettiğimiz devrimci-demokrat ve 
11 Sosyalist 11 kişi ve örgütler Körfez Savaşı boyunca Irak yanlısı tutumunuzia hedef 
şaşırtıcı eylem ve davranışlarda bulundunuz. Bugün artık, nesnel olan Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesini geliştirdiğiniz eylem türleriyle egemen devletlerinizin 
bir iç sorunu olarak göstermekten vazgeçiniz ! Diğer vazgeçmeniz gereken önemli bir 
tavrı n ız da; sömürgeci devletlere karşı gel i şen ve UKKTH içinde değerlendirilmesi 

..__ ___ gereken ulusal başkaldırılara 11 iŞbirlikÇi 11 , 11 gerici", "milliyetÇi 11 gibi yaftalar 
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üretme yerine, Qzerinize 
yerine getirmelisiniz ! 

düşen .•.ş art s ız-ter C•i h s iz destek görevi 'r:ıizi 
'. ~ i .. 

-DEVRİMCİLER,DEMOKRATLAR, YURTSEVÇRLER.! .. ulaşabildiğiniz ve kuruluşunda bulunduğunuz yardım birimlerini, ka n ve z u I üm altındaki Kürt Ulusu için güçlendi. ı 
rı n .•• 
-Bütün Uluslararası platformlarda, Kürt Sorunu'nu gündemleştirip, savununuz ! .. 

KAHROlSUN· KORT UlUSU'NUN DüŞMANlARI •• 
YAŞASlN KüRDiSTAN •• 

8 Nisan 1991 
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ı •ayd1n cezaevi• 

DABK "BILDiRiSI" ÜZERINE. 

"Rızgari Grubunun Şefi Hain Mümtaz Kotan Alçağını Tanıyalım" başlıklı TKP/ML 

imzasıyle "işçi-Köylü Kurtuluşu" gazetesinde yayınlandığı belirtilen bir yazı üzerine 

bir kaç şey söylemek gereği duyuyoruz. 

Sözkonusu .yazı, üzerinde ciddiyetle durulmaya değmeyecek kadar bayağı bir üslupla 

yazılmış, bir küfürnameden başka bir şey değil. Devrimci bir zeminde siyaset 

yı:ı.pma iddiasındaki bir grubun bu üslup ve küfür yöntemleriyle ne kazanacağı bir 

şey, ne de halka, devrimcilere öğreteceği birşey yoktur. Devrimci eleştiri, teşhir 

başka birşey; ağzına ne geliyorsa, bildiği bütün küfürleri pervasızca arka arkaya 

sıralay ıp gazetelerde yayınlamek ise başka bir şeydir. Bu ancak, yazanların ve 

yayınlayanların kalitesini gösterir. 

TKP/ML-TiKKO'cu arkadaşlarla siyasi temeldeki dostluk ve işbirliğine büyük önem 

verdik, vermekteyiz. Ne cezaevlerinde ne de dışarıda iş ve güçbirliği platformların

da TiKKO ile siyasi dostluktan başka bir ilişkimiz olmamıştır. Elbette, temel 

ideolojik-teorik sorunlarda, bakışlarımızda bir çok farklılıklar var. Ve bunlar yine 

bu çerçevede her zaman tartışılmış, eleştirilmiş, mücadele edilmiştir. Fakat, bu 

ideolojik mücadele Rızgari ile TKP/ML açısından hiç bir zaman siyasi dostluğun 

__ sınırlarını aşmamıştır. 
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Rızgari ,._B,asın/Yayın Merkezi 'nin yayıniadi ği ·ve Diyarbakır Cei'aevih'de tutuklu ------to 
kalan yofdaşlarımızın verdikleri raiJ?run olduğu gibi aktarımı olan "CEZAEVI RAPO-
RU"nda bir vesileyle 1971 yılında· lbrahim Kaypakkaya'nın ölümü ve ilişkiler üzerine 
yapılan bazı belirlemeler, bir tartışmanın başlamasına ve bazı sonuçların doğmasına 
neden oldu. Bu sorunun aradaki siyasi dostluk ilişkilerini bozmayan bir düzeyde ve 
devrimciler arasındaki eleştiri platformunda aşılması, çözümlenmesi gerekirdi. 
Çünkü, s6zkonusu raporda Kaypakkaya ile, ilgili belirlemeler özü itibariyle Kaypak-
kaya'nın devrimci kişiliğine hakaret ya da çarpıtma amacı taşımıyor.. Dönemin 
tanığı olan yoldaşlarımızın bazı belirlemelerini içermektedir. 

Tartışmaların ve eleştiriterin devrimciler arasında olması gereken saygınlık, karşılıklı 
eleştiri ve işbirliği ortamını bozmadan yapılmasını umut eder ve buna katkıda 
bulunmaya çalışırken; "IKK" da yayınlanan bu bildiri TKP/ML(DABK) grubunun, 
bunun tam tersine davrandığını, dahası hiç böyle bir şey aklına bile getirmediğini 
gösteriyor. Hem hareketimize, hem de yoldaşlarımıza bunu bahane bilip, ne kadar 
küfür ve bayağı söz varsa söyleyip işin içinden çıkıyor. 

Bunlara cevap vermek gerekmez. Çünkü, bu küfürler ne hereketimize ne de yoldaŞ..:. 
larımızın konumunu karartmaz. Ancak, söz konusu grubun gerçek niteliğini oFtaya 
koyar. ·Bizim söylemek istediğimiz, en küçük bir eleştiri ve belirleme karşısında 
ağzına gelen her şeyi sayıp dökme özgürlüğü içinde, devrimci insanları karalamanın 
mücadeleye hizmet etmeyeceğidir. Yazılan yazının mantığı kendi önderlerini savun
mak iken ve yakınırken, yakındığı şeyin kendisini sınır ve kural tanımadan yapmanın 
da sadece bu grubun içinde bulunduğu düzey açısından düşündürücü olduğunu söyle 
mek istiyoruz. 
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ı--- Neden Mümtaz Kotan yoldaşım ız hedef seçi !erek,. en bayağı küfürler edilme özgür-: 

lüğü kullanılmaktadır ? Bundan umulan yarar nedir ? Bu, ne Kaypakkaya ile ilgili,' 

ne kendileri ile ilgili gerçekleri ve ne de kendilerine yönelik eleştirileri kaldırmaz.< 

Rızgari '' Ş e f 11 likle idare edilmiyor •• Kendisine peygamberler ya da 11 Put 1 a.rr. '' 

icat edip, tapınma alışkanlığı da yok. Rızgari'nin önderliği kollektif ve kurulsaldır. 

Mümtaz Kotan'ın IKK tarafından "Rızgari Grubunun Şefi 11 ilan edilmesinin dayana

ğının ne olduğu ·da belli değil. Bu yayınlar, ancak, TC savcılıklarının iddianamelerine 

döküman olabilir o kadar •• 

ı----

Mümtaz Kotan yoldaşımız, 68 kuşağının önde gelen isimlerinden biri olarak FKF'

Ierclen başlayarak, DDKO'Iarın kurulması, 1971 Diyarbakır yargılarnalarına uzanan; 

Rızgari Yazı Kurulu üyesi olarak Kürdistan Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş Mücadele

sine uzun yıllardır çok önemli katkıları ve hizmetleri olmuş bir yoldaşımızdır. 

Halen de aktif mücadelenin içindedir. Kendisinin KUKM ve hareketimiz açısından 

taşıdığı onurlu yeri tartışmak ya da ortaya koymak ihtiyacı ya da gereği duymuyo

ruz .. 

CEZAEVi RAPORU'nda yazılanlar kuşkusuz tartışmaya, eleştiriye açıktır. Yapılmalı

dır da •. Zaten bir işlevi de budur. Ama, bu yayının başka bir önemi de açık bir 

üslupla yazılmasıdır. Diyarbakır Cezaevi'ni anlatan yayınların bir çoğunda, insanlar 

genellikle kendilerinin ne kadar "kahramanca" direndiklerini öykülemekte, ama 

kendi objektif durumlarını yansıtmaya yanaşmamaktadırlar. Oysa, CEZAEVi RAPO

RU'nda. yapılan ve yapılmayan şeyler açık yüreklilikle anlatılmaktadır. Bunun bir 

çoklarını gocundurmuş olmasını doğal .karşılıyoruz. Fakat, ne kendimizle ne de 

başkalarıyla ilgili gerçekleri abartarak, küçülterek kitlelere e fs an e 1 e r ,hu r a -
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fe 1 er yaratamayız. Diyarbakır Cezaevi'nde 1981 baharına gelindiğinde o anda 
cezaevinde ne kadar kişi varsa kurallara uydurulmuş,teslim alınmıştır.. Şimdi, 
kimse kendi teslimiyetini başkalarının teslimiyetiyle savunamaz ve meşrulaştıramaz. 
Ortada herkes için apaçık durum bir gerçektir. Bunu kabul etmek gerekir. 

Bizim yoldaşlarımızda bu kurallara uymuşlar, uydurulmuşlardır herkes gibi .. Fakat 
"teslimiyetin teorisini" yaptıkları, savundukları yolundaki iddialar basit siyasi 
iftiralardan öte bir şey değil. Çünkü, yoldaşlarımızla birlikte aynı koğuşlarda, aynı 
hücrelerde kalan herkes çok iyi bilir ki,onlar teslimiyet koşulları içinde koroünsal 
yaşamı, insanlara moral ve destek vermeyi sürekli en önde gelen bir uğraş tutmuş
laidı. Yine, o günlerde teslimiyetin ihanete sürüklendiği noktada, insanların itirafçı
lığa, ispiyonculuğa sürüklenmemeleri, umutsuzluğa kapılmamaları için üzerlerine 
düşen çabayı göstermişlerdir. Ve herkes bunu takdir etmiş ve ihtiyatla anmaktadır. 
Kimi insanların beklentileriyle somut durum arasind~ki uyumsuzluk gerçeği değiş-
tirmiyor. · 

Direriişlere gelince; teslimiyet koşulları içindeki bu tavırlarının yanı sıra yine 
yoldaşlarımız 1983 Eylül'le birlikte başlayan bütün kitlesel direnişierin de içinde 
olmuşlardır. Direnişierin ortak bir önderlik altında, ortak düşmana karşı ilkeli ve 
sürekli olmasını savunmuş ve katkı sunmuşlardır. 

Sonuç olarak, biz yine de her alandaki tartışma ve eleştirinin devrimci üslup ve 
ahlak kuralları içinde yürütülmesi ni, ne halka ne de devrimcilere hiç bir şey kazan
dırmayan, tersine kadrolar arasında kindarlık, güvensizlik tohumları eken bu tür 
yayınların mahkum· edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hiç kimse, kendine ne paye __ ___, 
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verirse versin, devrimci örgütler ve kişiler için ağzına geleni söyleme özgürlüğü içinde olmamalıdır. 
( ... ) 
Mart 1991 
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1 
ANK aracılı~ı ile 
Recep Arkadaş ın, Amnesty ve PEN Klüp için mesajı. •• 

DeQerli dostlar; 

TC Parlamentosunca kabul edilen 11Anti-Terör Yasası" uygulaması içerisinde 13 Nisan 

1991 tarihinde MuQla Cezaevi 'nden tahliye edildim. Bu yasa bazı ceza maddelerini 

kaldırmasına ve sınırlı olarak bazı tutsakların salıverilmesine olanak vermesine 

karşılık; özünde yıllardır sürdürülen örgütlü Devlet Terörü'ne yeni korunaklar 

yaratan ve uluslararası ilişkilerde meşruiyet temelleri edinmek üzere yürürlüOe 

sokulmuş yasal dOzenlemeden başka bir şey deQil. Devletin siyasal tercihi ve meşru 

olmayan yargılamalar sonucu mahkum edilmiş yüzlerce siyasal tutsak halen cezaevle

rindedir. Ve bu tutsakların üzerindeki yeni zorbalıklar dikkatlerden kaçırılmaya 

çalışılıyor. Yeni. yasa, kaldırıldıQını iddia etti~i düzenlemelerden çok, daha aQır 

biçimde Devlet Terörü'nU yasallaştırmaktadır. Bu nedenle son uygulamaları demokra

tikleşme olarak çözümlernek büyük bir yanılgı olacaktır. 

Türkiye'deki siyasal iktidarın kendini yeniden biçimlernesi ve bazı adımlar atmasında 

toplumsal iç muhalefetin, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin zorlayıcılıCı 

yanı sıra, Avrupa'daki demokratik muhalefetin ve kurumların etkilerini de özellikle 

zikretmek gerekir. 

Bu bağlamda, tutuklu olduğum süreler içinde; birçok siyasal tutuklu gibi benim için 

de çeşitli kampanyalar, etkinlikler düzenleyerek dayanışma gösteren PEN KlUp ve 

AMNESTY örgütlerinin yakın ve içten ilgilerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. 

Bu etkinliklerio her ne kadar kişiler bazında olsa da; aslında toplumsal ve siyasal 
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temellerinin çok daha önemli olduOu ve kişiliğimizle sınırlı olmadığı bilincini her 

zaman korumuşumdur. Bu nedenle etkinliklerio siyasal zorbalık karşısındaki dayanış

mayı, mücadeleyi sembolize etmesi çok daha anlamlı ve umut vericiydi. 

Ben şimdilik serbest bırakıldım ama, ulusumuzun tutsaklığı devam ediyor •• Kürt 

Ulusu' nun Kendi Geleceğini Kendi s inin Bel i rleme Hakkı ipotek altında kaldıkça; bu 

serbestlik bireysel anlamda bile önemli olmayacaktır. Kürt Ulusu'nun varlığına 

karşı sürdürülen asimilasyon, jenosid ve sömürge siyasetine karşı PEN Klijpleri'nin 

kendi kapsam ve bağlamlarında karşı duracaklarına, durmaları ger
ektiğine inanıyorum. 

Çünkü, Kürt Ulusu Kendi Geleceğine Kendisinin karar vermesi temelinde siyasal 

bağımsızlıktan yoksun oldukça; onun dili, kültürü ve yazını üzerindeki boyunduruğun 

kalkması da olanaksızdır. Yeryüzünde tutsak ulusların bulunması,diğer dünya ulusları 

için de bir tutsaklıktır. Yazınsal, kültürel değerler için de büyük bir kayıptır. 

insanlık için bir lekedir. 
Kürt Ulusu'nun yıllardan beri çektiği derin sefalet ve bugün trajedi boyutlarına 

varan acılarının tek çözümü; onun siyasal bağımsızlık ve toplumsal özgürlüğüne 

kavuşmasıdır. 

Yıllardır süren tutsaklık ve karşılaştığımız siyasal zorbalık; sınıfsız, sömürüsüz 

ve savaşsız bir dünya idealine, sosyalizme olan bağlılığımızı; insanlığın layık 

olduğu bir gelecek için çalışma azmimizi kıramadı. Sömürgeci-Militarist diktatörlük

lerin terörü karşısında direnmek; insanlığın ortak değerlerinin savunulması nokta

sında tarihsel-toplumsal bir görevdir. 

Bütün zor anlarımııda bizi yalnız bırakmayan demokratik kurum ve kuruluşlara,siyasi 

hareketlere, dayanışma ve çabalarından ötürüözellikle AMNESTY ve PEN KLüBO tnqiltere 

Merkezine,Kanada,isveç,Norveç.Meksika,ABD vediğer AMNESTY vePEN KLOPLERi'nin değerli 

üyelerine şükran duygularımı iletmek- istiyorum .• 

,__ ____ 22 Nisan 1991 
Recep MARAŞLI/istanbul 
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*HUKUKÇULARIMIZI BEKLEYEr 
GÖREV ve SORUMLULUKLAR. 

*DiL ve KÜL TÜR İLE UKKTH A 
RASlNDAKi lll~Kt. 

* KUKM 'NİN "KÖRFEZ BUNAL 
Ml" KAR~ISINDAKl SiYASİ T 
TUMU ÜZERİNE. 

*İÇERİK SORUNU ÜZERİNE. 

•LBEŞİKÇİ'NİN YENİ TEZLERİNil 
İRDELENMESİ (IV -V) 

*CEZAEVI MEKTUPLARI. 
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