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milliye ilik ve şovEti""i;,mi 
alabildiğine körüklüyor! 

31 
Mayıs 1999 günü PKK Genel Başkanı Abdul
lah Öcalan davası başladı. Bu dava tüm dün
yanın dikkatle izlediği, ilgilendiği bir dava ... 

Bu dava yalnızca Abdullah Öcalan'ın davası değil, bu 
aynı zamanda ezilen Kürt ulusunun, Kuzey Kürdistan
Türkiyeli işçi ve emekçilerin, komünist ve devr.imcilerin 
davasıdır. Abdullah Öcalan'ın yakalanışından ımralı'da 
yargılanmasına değin başlayan bu süreç bu kesimi 
doğrudan ilgilendirmektedir. 

Konuya ilişkin olarak "yargılamanın" başladığı ilk gün 
Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) Merkez Komi
tesi bir açıklama yaptı. Açıklamayı bu sayımızda yayın
lıyoruz. Açıklama, sorunu özsel olarak irdelemekte ve 
tavır takınmaktadır. Bu sayımızda, imralı'daki gelişme
ler bağlamında -'-ki bu gelişmeler arasında Abdullah 
Öcalan'ın doğru bulmadığımız yaklaşımları da vardır
MK açıklamasında bu aşamada yeter tavrın bulundu
ğunu düşündüğümüzden kendimizi sözkonusu açıkla
mayla sınırlıyor; bu yazımızda Türk devletinin sergiledi-

ği reziliikierden bir iki noktaya değinmek istiyoruz. 

Türk devleti barbariiğı erdem sayıyor ... 

lrkçılığın, milliyetçiliğin, azgın Türk şovenizminin en 
utanmaz bir biçimde kolgezdiği bir süreçte yaşıyoruz ... 

Sınıfsal bakış açısı biryana, biraz insani duygulara 
sahip olan, biraz objektif yaklaşıma sahip olan herkesin 
faşist Türk devletinin ırkçı, milliyetçi, şovenist yapısıyla 
sergilediği rezaletler karşısında midesi bulanır. Açıkça 
bir devlet politikası olarak ırkçılığın, şovenizmin bu dü
zeyde kutsandığı, körüklendiği; barbarlığın erdem sa
yıldığı gerici, faşist devletler içinde ön sıralarda yeri 
olan devletlerden biri faşist Türk devletidir. Bu konuda 
sayısız örnek vermek mümkün. Ama hepsi bir yana; bir 
tek Kürt ulusuna yönelik takındığı tavır bile bu devletin 
ne kadar barbar olduğunu ortaya koymaya yeter! 

imralı'ya bakın ... Faşist Türk devletinin ne rezillikler 
yaptığı ortada. PKK'nin önderi Abdullah Öcalan için 
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!RKÇlLlK VE ŞOVENiZMT 

Hürriyet, 30 Mayts 1999 

"adil bir yargılama", "hiç kimsenin kusur b ulamayacağı 
bir yargılama" yapıyor! Tam bir sahtekarlık. En başta 
herkesin bildiği gerçek şudur ki, bu yargılama göster
melik bir yargılamadır. Faşist Türk devleti bu davanın 
hükmünü çoktan verdi. Şimdi faşist Türk devleti, uşak 
medyası ve şovenizm ağusuyla gözü dönmüş, 

ağzından salyalar akan faşist sürüsü imralı'yı kuşatma 
altına almış kinlerini kusuyorlar, ezilenlere gözdağı ver
meye çalışıyorlar. Faşist Türk devleti milyarlarca para 
harcayarak beslemelerini Mudanya'ya dolduruyor, 
utanmazca kırk-elli metrekarelik Türk bayrakları açıp 

gösteriler düzenletiyor, kan, intikam diyerek beslemele
rini sokaklarda yyrütüyor. Bu barbar devlet ve onların 
sürüleri bırakın Abdullah Öcalan'ı, avukatlarını bile par
çalamaya çalışıyorlar. imralı'da "yargı"layan bu devlet
tir. Bunlardan adalet bekleyen yanlış iş yapar. Bunların 
DGM yerine sivil mahkeme kılıfları da sadece ne kadar 
sahtekar olduklarını göstermeye yarar. Mahkemenin bi
çimi ne olursa olsun, bu devletin hiçbir mahkemesi adil 
değildir, adil yargılama yapamaz. En başta bu devletin 
yasaları adil değildir. Bu yasalar Türk hakim sınıflarının 
yasalarıdır, faşizmin yasalarıdır. En "adil mahkeme", en 
"adil yargılama"yı bu faşist yasalara göre yapar. De
mek ki mahkemenin biçimi işin özünü değiştirmiyor! 

Otuz bin kişinin katili 
faşist Türk devletidir! 

Faşist Türk devletine göre "Apo, 30 bin kişinin katili"! 
Peki bu otuzbin kişi ne için öldürülmüş, bir Apo bu ka
dar insanı nasıl öldürmüş? 

Türk devletinin böyle bir sorunun cevabını düşündü
ğü yok. O, rezilmedyası aracılığıyla durmadan ırkçılığı, 
şovenizm i pompalıyor; "otuzbin kişinin katili", "bebek 
katili" vb. söylemlerle kendi barbarlığını gizlerneye çalı
şıyor. 

Türk devleti yalancıdır, inkarcıdır ... 

Faşist Türk devleti otuzbin kişinin hayatını kaybettiği 
bir savaşın yürüdüğünü kabul etmiştir, ama bu savaşın 
neden yürüdüğünü tartışmak istemiyor. Bu savaşın Kürt 
ulusal sorunu bağlamında çıktığını bir türlü görmek is
temiyor. TC en başta Kürtlerin varlığını kabullenmiyor. 
Onlara göre Kürt sorunu diye birşey yoktur. "Kürt soru
nu yok, terör var!" diyor onlar ... Bütün dünyanın gözü
nün içine baka baka, bütün dünyaya bu masalı okuyor. 

Öyle bir terör sorunu ki, yüzbinlerce kitleyi arkasında 
buluyor, onları hareket ettirebiliyor! TC'nin oynadığı bu 
komediye kim inanır! "Kürt yok, onlar da Türk" yönlü laf
ların saçma sapan bir düşüncenin ürünü olduğunu he
men herkes biliyor. Ama TC bu inkarcı tutumunu utan
mazca sürdürüyor. Aklı sıra Apo'yu imralı'da yargılaya
cak, ölüme mahküm edecek ve Kürt sorununun varlığı
nı tartışmayacak, bu sorundan söz etmeyecek! TC ne 
kadar sahtekarlık yaparsa yapsın bunu başaramaz. 

Kürt kimliğini yok saymayı artık çok uzun zaman sürdü
remez. 

Faşist Türk devleti 
ölen asker ailelerini kullanıyor ... 

izleyen herkesin dikkatini çekmiştir. Bu "şehit ailele
ri"ne bir bakın: Büyük patronlardan, büyük bürokratlar
dan, generallerden, matya-çete şeflerinden kimse var 
mı? Ne kadar ilginç! Bunların erkek çocukları hiç mi ol
muyor? Askere gidecek yaşta mı değiller? Nasıl oluyor 
da bu ailelerin çocukları hiç şehit olmuyor? Halbuki ha
kim sınıflar şehit olmanın ne kadar büyük bir mertebe 
olduğunu durmadan söylerler, bunu, medyaları aracılı
ğıyla geniş kitlelerin bilincine kazımaya çalışırlar. Bunu 
yapan egemenler her istediklerini elde etme gücüne 
sahip oldukları halde şu kutsal mertebeden neden na
siplenmiyorlar acaba? Neden bu mertebe hep halktan 
insanlara bırakılıyor!!? 

"Şehit" yakınları önce bir güzel bunu düşünmelidir. 
Mahkemede ağlayıp "bizden ne istediniz" diyen savaş
ta ölen asker aileleri, savaşa bizzat katılarak bacağını 
kaybeden ve şimdi taktığı protez bacağı çıkarıp salla
yarak hesap soran kişilerin kendilerini, çocuklarını sa
vaşa sürenlerin kim olduğunu düşünmeleri gerekir. Bu 
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savaşa gidenler ne yapıyordu, bunlar Kürtleri öldürmü
yer muydu? Köyleri boşaltmıyorlar mıydı? Kürt gerillala
rın cesetlerini tank paletlerine takıp sürükleyenlerin, 
parçaladıkları cesetlere basıp poz vermeyi kahraman
lık sayanların, Kürtlere yapılan işkenceyi, Kürt kadınına 
yapılan tecavüzü erkekliğin gereği sayıp kıvançla anla
tanların, Kürtleri köy meydanlarından çırıl çıplak soyup 
yerlerde süründürenlerin, onlara pislik yedirenlerin fa
şist Türk ordusu, özel tim i, miti, korucusu ... olduğunu 
bu "şehit" yakınları bilmiyorlar mı? Kürtlere nelerin reva 
görüldüğünü bu aileler herkesten daha iyi biliyorlar. Bu 
savaşa katılan çocukları onlara vatan uğruna ne kahra
manlıklar yaptıklarını çok anlatmışlardır. "Şehit" yakınla
rı bu anlatılanlardan Kürtlere reva görülenin neler oldu
ğunu bir düşünsünler bakalım. 
Şimdi çocuklarına ağlayan polis, asker yakınları, Cu

martesi Annelerinin de kendi çocuklarını aradığına on
lara ağladığına hiç aldırmıyorlar. Dahası, ellerine tutuş
turulan Türk bayraklarını saliayarak Cumartesi Annele
rinin saçlarından sürüklenmesine, dövülmesine, işken
ce edilmesine alkış tutuyorlar. Kendi çocuklarının öldü
rülmesine ağlayanlar Kürtlere gelince asalım, keselim, 
yaşatmayalım diyerek saldırıyorlar. Yüreğimiz yanıyer 
diyerek gözyaşı dökenler başkasının kanının akmasını 
talep ediyor! Sizin adaletiniz bu mu? 

Bu halkın adaleti değil, faşizmin adaletidiri 

Çocuklarınızı savaşa süren 
faşist Türk devletidir! 

imralı'da dünyanın gözü önünde faşist Türk devleti 
ırkçı, milliyetçi, şoven kışkırtmalar eşliğinde gözü ger
çekiere kapatılmış, yalan ve demagojilerle aldatılmış in
sanları kullanıyor. Onlar kendi çocuklarının haksız bir 
savaşa sürüklendiğini ve haklıları öldürmek isterken öl
dürüldüklerini göremiyorlar. Öldürülen çocuklarının he
sabını Abdullah Öcalan'dan soruyorlar. Oysa bu ço
cukları savaşa sürenler faşist Türk devletidir. Bu faşist 
devletin sahibi Türk hakim sınıfları, emekçilerin çocuk
larını savaşa sürerken kendileri servetlerine servet katı
yorlar. 

Bunların yanısıra, sermayenin uşağı birkaç bürokrat 
bu dönemin fırsatlarını kullanarak etrafında bir çapulcu
lar örgütü kurdu. Bunlar yürüyen bu savaşta yalnızca 
insan kanı akıtarak palazlandı. Savaş nimetlerinden ya
rarlanan bu leş kargaları devletin en hatırı sayılır mevki
lerini elde tutmalarının yanısıra, şimdi büyük sanayileri 
yönetecek servetler edinen sermayedarlar konumuna 
geldiler. Ölen asker ailelerine de birer madalya ve bir 
miktar maaş bağlayarak kendilerini şirin gösteriyorlar. 

Gerçek şu ki, bu sömürücü sistemin sahipleri emek
çilerin çocuklarını savaşa sürer, emekçileri birbirlerine 
boğaziatır ve kendileri kMarına kar katarak keyif çatar
lar. Şimdi de olan budur. imralı'da ellerine Türk bayra
ğı ve ölen yakınlarının fotoğrafı tutuşturulan insanlar 
kendi çocuklarının hesabını Öcalan'dan değil, bu dev
letten sormalıdır. Onların çocuklarının öldürülmesinden 

tümüyle bu faşist devlet sorumludur. Aslında Abdullah 
Öcalan'ın göstermesi gereken adres de açıkça bu ol
malıydı. 

Faşist devlet yoksul kitleleri şovenizm 
bombardımanıyla peşine takıyor ... 

Aş, iş bulamayan, kirasını ödeyemez duruma gelen, 
evsiz barksız olan, gecekondu denen tek odalı baraka
da sekiz-on nüfus bir arada yaşamak zorunda kalan, 
çocuğuna önlük alamayan, kasabı hiç tanımayan, bak
kalın veresiyesini ödeyemediği için kapısından geçe
meyen işçisi, işsizi, emekçisi. .. bu sömürü sisteminde 
sürüm sürüm sürünen milyonlarca insan ırkçılığın, milli
yetçiliğin, şovenizmin, dinciliğin estirdiği tırtınaya kapıl

mış gidiyor. 
Çıkarı bu sömürücü sistemini kollamakta olmayan, 

bizzat kendileri bu zulüm düzeninin kurbanları olan; çı~ 
karları devrimde olan milyonlarca insan kendilerini yo
ketmekte olanların dümen suyunda yürüyor. 

Egemenlerin keyifleri yerinde. Yoksullar uyuyor, birbi
rinin boğazına biniyer hakim sınıflar tıkırında işlerini yü
rütüyorlar. Türk halkından insanları Kürde düşman 
eden bu faşist devlet kolayca kendi gerçek yüzünü giz
leyebiliyor. Kocasını, oğlunu ... savaşa sürüp öldürttüğü 
kadını Kürdün yakasına salıyor. Aralarına ektiği düş
manlık sonucu kendisi için hak olanı başkası için iste
miyor, hatta varlığına tahammül edemez duruma getiri
liyor. Hakim sınıfların bu çehresi geniş yığınlara göste
rilmek zorunda ... 

Türk devleti barış diye birşey tanımıyor ... 

Hiç kimse bu faşist devlet yıkılmadan ezilen Kürt ulu
sunun demokratik, eşit haklara kavuşabileceğini, bu
nun mümkün olduğunu söylemesin. Bu tavırlar halkımı
zı yanlış temelde bilininçlendirmekten öte bir işi yara
maz. Ne yazık ki, tüm gelişmelere rağmen PKK hala bu 
devletle b~rış temelindeki siyasetini israrla sürdürüyor. 
Abdullah Ocalan bu siyaseti sonuna kadar götürmek 
istiyor. O'nun mahkemedeki tutumu da bu siyasetin so
nucudur. PKK de bu siyasetin arkasındadır. Bizce bu 
siyaset yanlıştır, yapılan hesaplar da yanlış hesaplardır. 

Tüm gelişmeler faşist Türk devletinin PKK'nin anladı
ğı anlamdaki sistem içi bir barışı da kabul etmediğini 
açıkça ortaya koymuştur. Abdullah Öcalan'ın yakalanıp 
yargılanmasıyla Türk devletinin vermek istediği gerçek 
mesaj şudur: 

"Bana kafa tutan herkesi ezerim, benimle yaşamak 
isteyen kayıtsız şartsız köleliğin i kabul etmelidir". 

Türk devleti bundan başka bir yol tanımıyor! Bunu 
tüm dünyaya ilan etmiş durumdadır ve tüm uygulama
ları da bunun kanıtıdır. Hiç olmazsa bu olgu doğru kav
ranmalı, kitleleri bu sistemden beklentiye sevkeden ta
vırlar takınmamalı, bu yönlü bilinç taşınmamalıdır. 

4 Haziran 1999 )( 
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BOLŞEViK PARTi (KUZEY KÜRDiSTAN-TÜRKiYE) 
MERKEZ KOMiTESi'NiN, 

ABDULLAH ÖCALAN'IN FAŞiST TC TARAFINDAN 
YARGlLANMASI HAKKINDA AÇlKLAMASI: 

Kürt ulusunun 
aynlma hakk1n1 gaspedenler 

tarih önünde suçludur! 

Halklar ergeç bu suçlulardan 
hesap soracakt1r! 

G 
üdümlü Türk medyasının "asrın davası" diye ni
telendirdiği Abdullah Öcalan davası bugün (31 
Mayıs 1999 Pazartesi günü) başladı. Bu dava

da PKK Başkanı ve yeni kurulan KNK (Kürdistan Ulusal 
Kongresi) Onursal Başkanı, Türk Ceza Kanunu'nun 
"vatana ihanet" ile ilgili 125. maddesine göre idam ce
zası talebiyle "yargılanacak"! Bu "yargılama" ile faşist 
TC önceden belirlenmiş olan idam kararına hukuki bir 
görünüm vermeye çalışıyor, çalışacak. Bu davadan çı
kacak karar en baştan bellidir. Türkiye'de kamuoyu
nun büyük çoğunluğu korkunç bir şovenist kampanya 
ile "Apo'ya idam"a şartlandırılmıştır. Türkiye'de, anda 
siyaseti, yasama, yargılama, yürütmeyi belirleyen tüm 
kurumlar, en başta ordu ve MGK kararını vermiştir. 
PKK'nın Başkanı ve KNK'nın Onursal Başkanı için Türk 
faşistlerinin öngördükleri ve verilecek tek ceza bellidir: 
idam cezası! Bu davadan herhangi bir başka karar 
çıkmaz. Sonucu baştan belli olan bu "yargılama"nın 
"adil bir yargılama" olarak görülüp gösterilmesi, bu ko
nuda batılı emperyalistlerin "adil yargılama" konusun
daki ikiyüzlü, sahtekar taleplerinin en azından görünür
de yerine getirilmesi, bu davanın dışarıya dönük temel 
amacıdır. Bu noktada davanın görüldüğü Devlet Gü
venlik Mahkemeleri Yasası'nın, uluslararası hukuk stan
dartları açısından "adil yargılama" ilkesine uymadığının 
tescilli olması, Türk hakim sınıflarının "adil yargılama" ti
yatrosunun önündeki zorluklardan birini oluşturuyor. 

Avrupa insan Hakları Mahkemesi, askeri yargıçların bu 
mahkemelerde yer almasını "adil yargı", "yargının ba
ğımsızlığı" ilkelerine ters buluyor. Şimdi bu zorluğu aş
mak için, Anayasa'nın Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin 
(DGM) kuruluşu ile ilgili maddesinin değiştirilip DGM 
hakimlerinin tümünün "sivil" hakimlerden oluşması için 
yasa teklifi hazırlandı ve Meclis'e sunuldu. Bu yasanın 
bu dava süreci içinde çıkıp çıkmayacağı, çıkması halin
de bu dava için uygulanıp uygulanmayacağı şimdilik 
belli değil! Bilinmeyen bir başka şey ise, bu davadan 
çıkması kesin olan "idam cezası"nın uygulanıp uygu
lanmayacağı; uygulanması halinde ne kadar süre ge
çeceği vb. Bunlar, işçi sınıfı ve emekçi halk hareketinin 
ve örgütlü komünist/devrimci hareketin bugün içinde 
bulunduğu ve ne yazık ki siyaseti belirlemediği durum
da, Türk faşist hakim sınıflarının kendi içindeki tartışma
lara ve batılı emperyalist güçlerle, Türk hakim sınıfları 

arasındaki pazariıkiara bağlı. 
"Asrın davası" diye adlandırılan, gerçekte bir hukuk 

cinayeti gösterisi olan bu davanın "iç kamuoyuna" dö
nük mesajları da vardır. Türk devleti bu dava ile, işçile
re, köylülere, tüm emekçilere: "Ben bana başkaldıranı 
yaşatmam" diyerek, haksızlığa, eşitsizliğe, baskıya, sö
mürüye karşı olan herkese gözdağı veriyor. Türk dev
leti bu dava ile, TC'nin "vatanı ve milleti ile bölünmez 
bütünlüğü" Türkçü-ırkçı ilkesinden vazgeçmeyeceğini 
bir kez daha ilan ediyor. Bu davada, gerçekte, Apo'-
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nun şahsında Kürt ulusal kurtuluş mücadelesi yargıla
nıp idama mahkOrıi edildiği ilan edilecek! Bu davada, 
yalnızca Kürt ulusu değil, Türkiye'de yaşayan Türk ol
mayan tüm milliyetler yargılanıp TC'ye başkaldırma cü
reti gösterenierin başının kesileceği vurgulanmak iste
niyor. Bu davada faşist Türk devleti aynı zamanda, 
kendisinin ne kadar "güçlü" olduğunu, kendisine baş
kaldıranların soounun kendinden af dilemek olduğunu 
göstermeye çalışacak. "Asrın davası"nın gerçek niteli
ği ve amacı, cumhuriyet tarihinin en modern ve en yay
gın Kürt ulusal hareketinin "başını koparmak" işinin hu
kuki bir görünüme büründürülmesidir. 

Bu davayı "demokratik çözüm için bir şans" vb. ola
rak değerlendirmek de büyük bir siyasi yanılgıdır. TC'
nin intikamcı, faşist bir devlet olduğunun kavranmama
sıdır böyle bir değerlendirme. TC'nin kendi uzun vade
li çıkarları açısından da, 1993'ten bu yana TC devleti ile 
anlaşarak savaşa son verip "siyasi çözüm" için çalışan 
ve PKK içinde tartışmasız otorite olan Abdullah Öca
lan'ı, "barışçı-siyasi çözüm" için bir araç olarak kullan
mayı kabul edeceği; emperyalist kimi devletlerin baskı
sı ile idam c~zası verilmeyebileceği vb. hesapları üze
rine kurulu bu değerlendirme, kitlelere de yanlış bilinç 
veren bir değerlendirmedir. 

Sonu en başından belli olan bu davanın hukuksuzluk
ları üzerine hukukçular tarafından çok şeyler yazıldı, 
söylendi. Biz komünistler bunlar üzerine fazla laf etme
yi gereksiz sayıyoruz. Bizim için ne faşist TC'nin, ne de 
bugünkü. emperyalist dünyada herhangi bir devletin 
veya hukuk kurumunun Abdullah Öcalan'ı yargılama 

PKK Genel Başkam ve Kürdistan Ulusal Kongresi 
Onursal Başkam Abdullah Öcalan 

hakkı ve yetkisi yoktur. Abdullah Öcalan ve onun ön
derliğindeki PKK, Kuzey Kürdistan başta olmak üzere, 
emperyalist pazarlıklar sonucu parçalanmış olan Kür
distan'da Kürt ulusu üzerindeki milli baskıya karşı çı
kan, haklı ulusal bir davanın savunucusu olan kişi ve ör
gütlerdir. Eğer haktan/hukuktan söz edilecekse, Ab
dullah Öcalan önderliğindeki PKK'nin Kürt ulusuna ya
pılan ulusal baskılarakarşı mücadelesi, işçiler ve ezilen 
halkların hukuku açısından haklıdır! Onların bu müca-

. dele içinde yapmış oldukları hataların, yer yer işlenen 
suçların hesabını sormaya hiçbir burjuva mahkemesi
nin hakkı yoktur. Bu yüzden bütün devrimciler, sınıf bi
linçli işçiler, tüm ezilenler açısından bu mahkeme karşı
sında bir tek doğru tavır vardır: Bu göstermelik dava 
ve mahkeme kökten reddedilmelidir. Bu mahkemenin 
vereceği hiçbir karar "adaletli" olamaz! Haklı olamaz! 
Bu mahkemenin kendisi haksızlık üzerine, bu davanın 
kendisi kan üzerine, şiddet üzerine kuruludur! Sorun 
askeri yargıçlı mı, yoksal sivil yargıçlı mı DGM; DGM 
mi, yoksa normal sivil "ağır ceza mahkemesi" mi; mah
keme yeri imralı mı olmalı, yoksa Diyarbakır mı; TC 
mahkemeleri mi, yoksa uluslararası bir mahkeme mi? 
vb. vb. değildir. Sorun, bir ulusun ulusal hakları için yü
rütülen bir mücadelenin, burjuva mahkemeleri tarafın
dan yargılanma hakkı olmadığı sorunudur! Onlar hak
ları olmamasına rağmen bugün ulusal hak mücadelesi
ni 'terörizm' vb. ilan edip yargılayabiliyor! Çünkü güç, 
iktidar onlarda! Devrimcilerin onların bütünüyle güç 
üzerine kurulu mahkemelerini, bu mahkemelerin dev
rimcileri yargılama hakkı varmış gibi kabul edip "adil 
yargılanma" vb. talep etmesi sözkonusu değildir. On
ların adaletinin faşizmin adaleti olduğunu, sermaye 
egemenliğinin adaleti olduğunu biz çok iyi biliriz! Kuş
kusuz bu mahkemelerin yargılama hakkı olmadığını 
söylemek, mahkemenin yargılama hakkını red etmek, 
mahkeme kürsüsünü de -eldeki tüm imkanları kullana
rak, fakat bu imkanların çok sınırlı olduğunun bilincinde 
olarak- egemen sınıfların çirkin yüzünü, faşizmi, em
peryalist güçlerin oyunlarını, çifte standartçılıklarını 

vb. vb. teşhir için, ulusal kurtuluşun, bu somutta Kürt 
ulusunun ayrılma hakkının propagandasını yapmak için 
kullanmanın engeli değildir. 

Mahkemenin ilk günü PKK Başkanı ve KNK Onursal 
Başkanı Abdullah Öcalan'ın ilk özel açıklaması, ne ya
zık ki, hala TC ile ve TC'nin sınırlarının tanınması teme
linde, PKK ile TC'nin anlaşması sonucu bir siyasi çözü
mün mümkün görülüp, savunulduğunu gösterdi. Hal
buki yaşanan bütün gelişmelerin, bunun mümkün ol
madığını çoktan göstermiş olması gerekirdi: 

• PKK'nin, 1993'ten bu yana çok kesin bir biçimde, 
tek taraflı ateşkesler ilan edip TC ile anlaşma temelinde 
Kürt sorununun reformcu bir çözümü için savaştığı ve 
bu çizginin en başta Abdullah Öcalan tarafından savu
nulup hayata geçirildiği olgudur. Buna devletin verdiği 
cevap da olgudur: Kürt ulusuna karşı savaşı daha da 
tırmandırmak! Bu çizginin savunucusu Abdullah Öca
lan'ı öldürmek için ona karşı çeşitli suikastler düzenle
mek; 1998 Eylülünden itibaren ona karşı tam bir sürek 
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MK AÇIKLAMASIT 

avı başlatmak! Suriye'den çıkartılması için Suriye'ye 
karşı savaş tehdidini getirmek! 

• PKK'nın, "siyasi çözüm" adına, başta ABD olmak 
üzere hemen tüm emperyalist devletlerin kapısını çaldı
ğı, onlardan sorunun demokratik çözümü yönünde 
TC'ye baskı yapmalarını talep ettiği, ağırlığı giderek 
diplomasiye kaydırmayı planladığı, bu yönde adımlar 
attığı, böylece emperyalist sistem içinde bir çözüm ara
dığını ilan ettiği olgudur. Buna karşı 'devletten devlete 
ilişki' kurulduğu iddia edilen emperyalist ve gerici güç
lerin takındığı tavır da olgudur: PKK'yı, bu kendileri için 
fazla tehlikeli olmadığı ve ekonomik, askeri, siyasi çı

karlar açısından da zarardan çok yarar getirdiği şartlar
da destekler görünmek, yer yer gerçekten destekle
mek! Ve fakat işler ciddiye binip; çıplak çıkarlar TC ile 
işbirliğini zorladığı şartlarda, PKK Başkan'ını dertop 
edip, TC'ye, yani celladına teslim etmek! 

Bütün bunlar neyi gösterdi, gösteriyor? 
• Faşist TC devlet olarak varlığını sürdürdüğü sürece, 

Kuzey Kürdistan'da 'Kürt sorunu'nun gerçek çözümü 
yoktur. Nedir bu sorunun gerçek çözümü? Kürt ulusu
nun ayrılma hakkının var olduğu ve onun bu hakkı de
mokratik bir ortamda kullanma imkanlarının olduğu 
şartlarda; eşit haklara sahip ulusların, kendi iradeleri ile 
özgürce belirleyeceği biçimde birlikte yaşamaları. Her 
türlü ulusal imtiyazın ve haksızlığın kökünün kazındığı, 
tüm milliyetler için tam hak eşitliğinin olduğu bir ortam. 
Bunun ırkçılığın-şovenizmin-milliyetçiliğin egemen ol
duğu şartlarda gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu
nun burjuvazinin, sömürücü sınıfların egemen olduğu 
şartlarda gerçekleşmesi mümkün değildir. Kürt ulusu
nun ayrılma hakkını demokratik bir ortamda kullanabile
ceği şartlar TC var olduğu, yaşadığı sürece yaratıla
maz. O halde çözüm, TC'nin, işçilerin-köylülerin sos
yalizmin yolunu açacak demokratik halk devrimiyle yı
kılmasından geçmektedir. TC ile "anlaşma" temelinde
ki bir reformist çözüm, evet Kürtlerin bugünkünden bi
raz daha fazla ulusal haklar elde etmesini beraberinde 
getirebilir. Fakat bu, ulusların gerçekten özgür iradele
ri ile birlikte yaşamaları gerçek çözümünden fersah fer
sah uzaktır. Gelişmeler gerçekte, DEVRiMiN tek ger
çek çözüm olduğunu gösterdi, gösteriyor. 

• Emperyalist ve diğer gerici devletler açısından, 
kendi dışlarındaki bir devlette, o devletin devlet bütün
lüğünü tehdit eden bir ulusal hareket, ancak kendi em
peryalist ve gerici çıkarları söz konusu devleti zayıflat
mayı gerekli kılıyorsakullanılacak bir araçtır. Emperya
listlerin ve gericilerin "ulusların kendi kaderini tayin ilke
si", " insan hakları" ilkesi, "uluslararası hukuk kuralları
nın herkes için geçerli olduğu ilkesi" vb.ni "savunmala
rı", ancak onların andaki çıkarları bunu gerektirdiği öl
çüde bir savunmadır, sahtekarlıktır, halkları kandırmak 
için oyundur. işte bugün eski Yugoslavya'da yaşanan
lar, işte Türkiye'de yaşananlar. Emperyalistler, eski Yu
goslavya'da, Kosova bölgesinde insan hakları çiğnen
diği, soykırım yaşandığı gerekçeleriyle Sırbistan'ı, Ka- · 
radağ'ı, Kosova'yı iki aydır hergün bombalıyor! Koso
va'da insan haklarını savunan lar(!) içinde TC de var!!! 

Kuzey Kürdistan'da 15 yıldır yürüyen savaş, Kürtlerin 
yerleşim alanlanndan sürülmesi vb. emperyalistler açı
sından savaş gerekçesi değil! Tersine TC Kürtlere kar
şı savaşı bir bölümünü emperyalistlerden hibe olarak 
aldığı silahlarla yürütüyor! Böyle bir dünyada yaşıyo
ruz. Emperyalistler ve gericiler açısından dostluk lafı
nın gerçek karşılığı menfaattir, kardır!. Güya "Kürtlere 
kucak açan", binleri e Kürt emekçisinin belli bir süre "Vi
va" diye ~.ağırdığı . italya, emperyalist çıkarları gereği 
Abdullah Ocalan'ı ıtalya sınırları dışına çıkmaya zorla
mıştır! "Dost" Yunanistan, sonunda Abdullah Öcalan'ı 
teslim etmeyi çıkarlarına daha uygun görmüştür, vb. 
vb. 

Bütün bunlar, emperyalist ve gerici devletlere güve
nip, onlara dayanarak siyaset yapmanın yanlışlığını 
göstermiştir. 

Bütün bunlar "emperyalistlerarası ve gericiler arasın
daki çelişmelerden yararlanma"nın, bugünkü şartlarda 
devrimci güçler açısından gayet zor olduğunu, çeliş
melerden yararlanma adına, kullanılma tehlikesinin bü
yük olduğunu, güvenilecek tek gücün işçiler, emekçi
ler, halklar olduğunu ve siyasetin onları kazanmaya yö
nelik olması gerektiğini göstermiştir. 

Evet bu, hele bütün dünyada karşıdevrimin egemen
liğinin sarsılmaz gibi görüldüğü bugünkü günlerde, kı

sa süreli başarı bekleyenler açısından, 'hayalci'dir, ger
çekçi değildir. Öyle ya, Türk halkının önemli bir bölü
mü Apo asılacak diye nerdeyse zil takıp oynayacak. 
Kürt halkı içinde, Apo'ya büyük saygı ve sevgi olması
na rağmen, o halk içinde de yeter düşmanı var! Apo 
için canını feda etmeye hazır binlerce insan, yine de 
bütün toplum içinde küçük bir azınlığı oluşturuyor. Di
ğer halklar açısından Kürdistan'daki mücadele, genel
de, kendi hakim sınıflarının tanıttığı ölçüde tanıdıkları bir 
mücadele. işçi sınıfı en örgütsüz, en zayıf dönemlerin
den birini yaşıyor! Böyle bir durumda, çözümün dev
rimde olduğunu söylemek; işçilerin-köylülerin kazanıl
masında olduğunu söylemek, kısa sürede başarı iste
yen kimileri için 'siyasetsizlik', 'genel laf etmek' vb. ola
rak görülebilir. Öyle görülse de, doğru olan budur. 
Gerçek olan budur. Gerçekler inatçıdır ve ergeç ken
dini kabul ettirecektir! Biz tüm devrimcileri, reformist 
hayallerden, kısa süreli başarı için kokuşmuş uzlaşma
lara girmekten uzaklaşmaya, DEVRiM için bıkmadan 
usanmadan çalışmaya çağırıyoruz! 

Biz emperyalistlerden, gericilerden, faşistlerden ada
let beklemiyoruz! Özür dilemiyoruz! Af istemiyoruz! 

Abdullah Öcalanın tutuklanmasını ve yargılanmasını 
nefretle kınıyoruz! 

• ABDULLAH ÖCALAN'A VE 
TÜM DEVRiMCi iLERiCi TUTUKLULARA 
ÖZGÜRLÜK! 

• FAŞiST TC'YE ÖLÜM! 
• YAŞASlN KÜRT ULUSUNUN AYRILMA HAKKI! 
• HALKLARlN KARDEŞLiGi VE 

GERÇEK BARIŞ iÇiN TEK YOL DEVRiM! 

31 Mayıs 1999 )( 
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Emperyalist haydutlar Yugoslavya' dan, 
S1rp faşistleri Kosova' dan, 

sömürgeci TC Kürdistan'dan 

DEFOLU N ' • 
NATO 'nun 24 Mart gecesi Yugoslavya'ya sal

dırmasının üzerinden iki ay geçti. Bu sü
re içinde NATO'ya üye ülkelerin uçakları, Kosova ve 
Yugoslavya'ya bomba yağdırıyor ... 2000'1i yıllara kısa 

bir süre kala; "uygarlığın" en gelişmiş olduğu bölgele
rin birinde, Avrupa'da barbarca bir savaş yürüyor ... Bir 
yanda batılı emperyalist güçler; diğer tarafta faşist Sırp 
yönetimi "insanlık", "barış", ulusların kendi kaderlerini 
tayin hakkı", "insan hakları" adına çeşitli milliyetlerden 
işçileri-emekçileri burjuvazinin bayrağı altında birleştiri
yor ve cepheye sürüyorlar ... 

Ne için? 

Sırp hakim sınıfları; Yugoslavya'nın dağılması sonra
sında Sırbistan merkezli Yugoslavya'yı yeniden kurmak 
istiyorlardı. Batılı emperyalist güçler ise Sırpların bu is
teğini engellemek istiyor; bunun yollarından biri olarak 
da Kosova'yı Yugoslavya'dan koparmaya çalışıyorlardı. 
Kosova, iki gerici gücün/cephenin paylaşım savaşında 
merkezde duruyordu. 

Batılı emperyalist güçlerin Kosova'yı Yugoslavya'dan 
koparma siyaseti karşısında, bölge üzerindeki hakimi-
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KOSOVAT 

yetini sağlamlaştırmak isteyen faşist Sırp yönetimi, Ko
sova üzerinde baskılarını daha da artırmaya başladı. 
Faşist Sırp yönetimi, daha önceden dağılan Yugoslav
ya toprakları üzerinde kimi bölgelerde -örneğin Bosna
Hersek'te- "başarıyla" uyguladığı "etnik temizlik" siya
setini Kosova'ya da taşıdı; Arnavut nüfus üzerinde kat
liam ve sindirme siyasetini tırmandırdı. 
Faşist Sırp baskılarının, katliamlarının yoğunlaşması 

karşısında Arnavut milliyetçiliği de gelişti. Arnavut yo
ğunluklu Kosova halkı bağımsızlık talebini daha açık di
le getirmeye başladı. Bir süre sonra Arnavut milliyetçi
leri, batılı emperyalist güçlerin de desteğiyle örgütlü bir 
güç haline geldiler. 

Arnavut milliyetçiliğini destekleyen ve uzun vadede 
Kosova'yı Yugoslavya'dan koparmayı hedef haline ge
tiren batılı emperyalist güçler, kendi çıkar ve istemlerini 
yerine getirmeyen, "küçük haydut" Yugoslavya'ya 
"haddini bildirmek" istedi. Ancak bu istem emperyalist 
güçler tarafından açıkça telaffuz edilemezdi. Çünkü, 
emperyalistlerin kendi koymuş olduğu "bağımsız bir 
devletin sınırlarıyla oynamama" gibi bir "ilke"leri vardı! 
Ancak emperyalistlerin çıplak çıkarları herşeyin üzerin
dedir ve konular "ilke"ler de ne değişmezdir, ne de 
"delinmezdir!" 

Batılı emperyalist güçler de çıkar dalaşında Yugos
lavya yönetimine "haddini bildirmek" için Arnavut nüfus 
üzerinde uygulanan Sırp baskısını kendi amaçları -ve 
saldırının temellendirilmesi- için kullanma yoluna gitti
ler. Bu yolda atılan adımlardan birisi, Kosova'nın duru
munun emperyalist medya tarafından yoğunluklu bir 
şekilde dünya kamuoyuna aktarılması ve Yugoslav
ya'nın barış masasına oturtulmasıydı. Bu gerçekleştiril
di. Paris'te yapılan görüşmelerde, batılı emperyalist 
güçler, Yugoslavya'nın toprak bütünlüğü bozulmaksı
zın Kosova'ya geniş özerklik tanınan bir anlaşmayı dik
te ettirmek istedi. Bu yaklaşıma Kosovalı Arnavut heyet 
karşı çıktıysa da sonunda anlaşmaya imza koydu. Batı
lı emperyalistlerin başka bir isteği daha vardı: Geniş 
özerklik tanınacak Kosova topraklarında NA TO askerle
ri garantör olarak konuşlanacak ... 

Bu istem aslında "bağımsız" bir devletin kendi "ba
ğımsızlığını" inkarı demekti ve Yugoslavya bu istemi 
reddetti. Böylece batılı emperyalist güçlerin Yugoslav
ya'ya saidırmaları için gerekçe oluştu: Arnavut halkı 
üzerinde baskı ve katliam uygulayan, "etnik temizlik" si
yasetini yoğunlaştıran, insan haklarını ihlal eden Yugos
lavya, "barış"tan da kaçıyordu. Öyleyse, "Sırp güçleri
nin Kosova'da yaptığı etnik temizliği durdurmak ve Yu
goslav yönetimini barış anlaşmasına zorlamak", "insan 
hakları ihlallerine 'dur' demek" ve "Kosova halkının ken
di kaderlerini tayin hakkını savunmak" batılı emperyalist 
güçler için bir görevdil "insan haklarına saygı ve bu 
hakların teminat altına alınması" ve Kosova halkına 
"kendi kaderlerini tayin hakkının" sağlanması istem ve 
gerekçeleri, sözde demokrasi ve insan hakları savunu
cusu batılı güçlere Yugoslavya'nın devlet sınırlarıyla oy
nama "hakkını"(!) sağladı ve 24 Mart 1999 tarihinde 
NATO çerçevesinde birleşmiş olan emperyalist güçler 

Yugoslavya'ya havadan saldırıyı başlattılar. 
NATO saldırılarından sonra bölgede yoğun bir mülte

ci akını yaşandı. Sayısı 1 milyonun üzerinde Arnavut yo
ğunluklu nüfus yerlerini yurtlarını terkederek açlık, sal
gın hastalık, kötü hava koşulları altında Arnavutluk, Ma
kedonya ve Karadağ bölgelerine doğru kaçmaya baş
ladı. Yerlerinden yurtlarından kaçarak sınır boylarında 
kurulan kamplarda yaşayan ve sayıları yüzbinlerleifade 
edilen insan toplulukları Avrupa'nın göbeğinde yaşa
nan barbarlığın etkisini en acı biçimde yaşıyorlar. 

iki ay önce başlayan NATO saldırıları sürerken taraf
lar arasında kimi arabulucular -özellikle Yugoslavya ile 
batılı emperyalist güçler arasındaki cepheleşmede Yu
goslavya'yı destekleyen, ancak içinde bulunduğu eko
nomik ve siyasi güçlüklerden dolayı anda askeri olarak 
Yugoslavya'ya destek vermeyen Rusya- üzerinden yü
rüyen cılız dirsek temaslarında şu ana kadar saldırıların 
durdurulması ve "barış" görüşmelerine oturulması yö
nünde sonuç verici bir gelişme olmadı. 

NATO uçakları, Yugoslavya'yı havadan dövüyor, ön
ceden belirlenen hedeflere saldırılar düzenleniyor. Kimi 
zaman da NATO uçakları hedef şaşırıyor (!)ve belirle-
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nen hedeflerin dışında kimi yerleri de vuruyor. Arasıra 
sivil yerleşim birimlerinin ve Sırpların elinden kaçmaya 
çalışan mülteci konvoylarının bombalanması, Çin kon
solosluk binasının vurulması vd. NATO'nun "şaşırdığı" 
hedeflerden bazıları! "Hedef şaşırma" olayları gittikçe 
artan NATO, hava saldırılarını, kara harekatıyla da des
tekleme planları ve hazırlıkları yapıyor. Başta ABD ol
mak üzere kimi emperyalist devletler, hava saldırılarıy
la sonuç alınamadığı bugünkü koşullarda kara hareka
tının gerekliliğini ileri sürüyor, kamuoyunu bu yönlü de 
hazırlamaya çalışıyorlar ... 

Emperyalistlerin Yugoslavya saldırısı tam bir korsan
lık eylemidir. ABD ve ingiliz emperyalistleri, lrak'a sal
dırmak için hiç olmazsa Birleşmiş Milletle~ kararlarına 
dayanıyor ye saldırıyı "meşru" gösteriyorlardı. Ancak 
bu kez, NATO içinde birleşen emperyalist güçler Yu
goslavya'ya saldırmak için herhangi bir karara bile ihti
yaç duymamış -Kaldı ki, BM'den karar çıkarmaları da 
bunların haklı oldukları, meşru davrandıkları anlamına 

gelmez-, korsanlığı gizleme ihtiyacı hissetmemişlerdir. 
Artık Birleşmiş Milletler kararı olmadan da emperyalist 
güçler, herhangi bir gerekçeyle bir başka ülkeye saldı
rabilmenin yolunu açmışlardır. 

Emperyalistlerin yeni tutumlarından bir diğeri, NA
TO'nun konumuna ilişkindir. Soğuk savaş döneminde 
Sovyetler Birliği'ne karşı, batılı emperyalist güçlerce bir 
"savunma" örgütü olarak kurulan NATO, batılı emper
yalistlerin vurucu gücüdür. Yugoslavya'ya saldırıyla 

emperyalist güçler, kendi dikte ettirmeye çalıştığı düze
ne, kararlara uymayan, emperyalizmin çizdiği çerçeve
nin dışına çıkan herkesi "hizaya getirme" hakkını ken
dinde gördüğünü dünya halklarına göstermek istiyor; 
gözdağı veriyor. 

Emperyalistler "kurtarıcı melekler" mi? 

Yukarıda da değindiğimiz gibi batılı emperyalist güç
ler, Yugoslavya'ya saldırılarını "insan hakları", "ulusların 
kendi kaderlerini tayin hakkı savunusu" vb. olarak ge
rekçelendiriyorlardı. Ancak tüm bu gerekçeler, emper
yalistlerin gerçek niyetlerini örtmeye yarayan yalanlar
dır. Onlar için bu değerler, emperyalist çıkarların koru
nup kollanması için yürütülen ikiyüzlü siyasette kullanı
lan ve dünya kamuoyunda emperyalizmi "haklı" çıkar
maya yarayan birer süstür. 

Gerçekte emperyalizmin "insan haklarına saygısı", 
"ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını savunmak" gi
bi bir dertleri yoktur! Onların bizzat kendileri, insan hak
larının düşmanıdırlar. insan hakları bağlamında NATO 
üyesi emperyalist-gerici devletlerin salt kendi ülkelerin
de işledikleri suçların akla getirilmesi bile bu gericilerin 
sahtekarlıkta ne kadar ileri olduklarını göstermeye ye
ter. Örnek mi? 

işte Avrupa'nın en gelişmiş emperyalist güçlerinde 
uygulanan yabancı düşmanı politikalar ... Almanya'da 
PKK yasağı ... Devrimci örgütler üzerindeki baskı ve 
devlet terörü ... Ya NATO üyesi olan ve Yugoslavya'ya 
saldırıyı en başından itibaren destekleyen, askeri güç 

veren TC'ye ne demeli? 
Kuzey Kürdistan-Türkiye'de insan hakları bağlamın

da işlediği suçlardan Avrupa insan Hakları Mahkeme
si'nde sürekli mahkum olan TC; -ki bu Avrupalı emper
yalist güçler açısından da resmi olarak tescil edilmiş ve 
kendi mahkemeleri kendi koyduğu kurallar ve kıstaslar 
temelinde TC'yi mahkum etmiştir; buna rağmen TC ile 
emperyalist güçler NATO çatısı altında birlikte insan 
hakları savunusuna kalkışabilmektedirler! Ne büyük iki
yüzlülük!!!- Kosova'da "insan hakları savunucusu"(!) 
kesilebilmektedir i 

Emperyalist güçler, "Yugoslavya'yı barış masasına 
oturtmak için saldırdıklarını söylüyorlardı! Bu da emper
yalistlerin sahtekarlıklarından birisidir. Gerçekte emper
yalistlerin istediği barış, kendi çıkarlarına hizmet eden 
bir barıştır. Onların barışı, ulusların kendi özgür iradell:l
ri temelinde eşit hak ve yükümlülükler temelinde birleş
mesi değildir! Hayır, onların barıştan anladığı, kendi çı
karlarını güvence altına alacak, daha fazla nüfuz alan
ları yaratacak sınırları ve çerçevesinin kendileri tarafın
dan belirlenen "barış"tır. Bunun da bir dizi örneği yakın 
tarihte görüldü, yaşandı ... Örneğin Filistin, Güney Afri
ka, Somali, Bosna-Hersek ... "barışlarının" hangi temel
ler üzerinde yükseldiği, ezilen kitlelere neler getirdiği 
ortada! 

Emperyalistler iddia ettikleri gibi "etnik temizliği" dur
durmak için de saldırmadılar. Hayır, tam tersine onlar, 
saldırıyla birlikte Sırp faşistlerinin yürüttüğü "etnik te
mizliğin" daha da derinleşeceğini ve böylece uzun va
dede Kosova'nın Yugoslavya devlet sınırları içinde 
Sırplarla birlikte yaşamasının temellerinin ortadan kal
kacağını hesap ediyorlardı ve bu durum büyük oranda 
oluştu. Gerçekte bugüne kadar yaşananlar değerlendi
rildiğinde -saldırı sonrasında yoğun göç dalgası, buna 
karşı Sırp faşistlerinin saldırı ve katliamlarının artması, 
buna karşı Arnavut milliyetçiliğinin emperyalistlerin de 
desteğiyle açıkça ve örgütlü bir silahlı güç olarak cep
hede yeralmaları, vs. vs.- Kosova halkının anda Yugos
lavya ile birlikte yaşama koşullarının son derece zorlaş
tığını, dolayısıyla Yugoslavya'dan kopuşun temellerinin 
güçlendiğini göstermektedir. 

"Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkının" emperya
listler tarafından Kosova bağıntısında savunusu da bu 
siyasetin en 'önemli parçalarından birisidir. Bu konuda 
da emperyalist ve gerici güçler büyük bir sahtekarlık 
örneği gösteriyorlar! 

Gerçekte emperyalist gericilik bir dizi ülkede ulusları 
boyunduruk altına alma hakkını kendisinde görmekte; 
bizzat NATO üyesi güçler birçok bölgede çeşitli ulusla
rı esaret zincirlerine vurulmuş halde tutmaktalar. Ancak 
aynı gericiler Kosova halkının "kendi kaderini tayin et
me hakkının yolunu açmaya" gidebilmektedir! Yüzsüz
lüğün ve pişkinliğin bu kadarına pes demek gerek! 

işte faşist TC'nin durumu! 
Kuzey Kürdistan'da Kürt ulusunun "kendi kaderini ta

yin hakkını tanımak" bir yana, Kürt ulusunun varlığını bi
le kabullenmeyen; Kürt ulusunun ve bölgedeki azınlık 
milliyetlerin en temel hak ve özgürlüklerini ayaklar altı-
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KOSOVAT 

na alan, faşist Türk devletinin üniter yapısına yönelen 
en küçük bir muhalefeti bile devlet terörüyle susturan 
faşist Türk devleti Kosova'da, Kosova halkının "kendi 
kaderini tayin hakkına" soyunmuş güruhun içindedir! 
Bu bile, oynanan sahtekarlığın düzeyini göstermeye ye
ter de artar! 

Emperyalist gericiliğin bir yandan bizzat Avrupa'nın 
göbeğinde ulusları kendi denetimi altında tutması; eko
nomik, siyasi ve askeri tüm yollarla gücü gücüne yeten 
emperyalist politikayı uygulaması, diğer yandan ama 
-kendi koyduğu "bağımsız bir devletin devlet sınırlarını 
koruma" "ilke" sini hiçe sayarak- Yugoslavya sınırlarına 
saldırması ve bu devletin bir parçasını koparmaya ça
lışması çelişkisi de işin bir başka boyutunu oluşturuyor. 

Nitekim bu bağıntıda kimi burjuva teorisyenler, "artık 
emperyalistlerin insan haklarını koruma adına ulusların 
içişlerine karışmalarının yolunun açıldığı"; "ulusal sınır
lar yerine globalleşen dünyada insanların hak ve öz
gürlüklerinin güvence altına alınmasının batılı demokra
siler açısından çok daha önemli hale geldiği" yönlü te
oriler üretiyor; uluslararası hukuk ile ahlak ilkelerinin ça-
-tışmasında ahlaki ilkelerin ağır basar hale geldiğini vur
guluyorlar ... Önceki dönemde kabul edilmiş olan ulus
lararası hukuk kurallarının emperyalistlerce "ahlak ku
rallarına uymadığı" gerekçesiyle keyfi bir şekilde çiğne
nenebileceğini vaaz ediyorlar ... 

Bütünlüklü olarak değerlendirildiğinde tüm bu olgu
lar, emperyalistlerin "kurtarıcı birer melek" değil, kendi 
nüfuz alanlarını genişletmek için ustaca siyaset izleyen 
"birer şeytan" olduğu çok daha açık bir biçimde göste
riyor ... 

Kosova'dan Kürdistan için 
sonuçlar çıkarmak ne kadar doğru? 

Kendi emperyalist çıkarları için Yugoslavya'ya saldı
ran NATO güçlerinin ileri sürdükleri gerekçelerden biri
sinin de "ulusların kendi kaderlerini tayin hakkının savu
nulması" olduğunu, Kosova halkının kendi kaderini ta
yin hakkını sağlamak için bölgeye Yugoslavya'ya sal
dırdıklarını yukarıda belirttik ve bunun büyük bir sahte
karlık olduğunu vurguladık. 

Ancak emperyalistlerin Yugoslavya'ya müdahalesi sı
rasında ve sonrasında, saldırıya "meşruiyet" kazandır
mak için emperyalistlerce ileri sürülen bu gerekçe Kürt 
sorunu bağıntısında da çeşitli yanlış anlayışların geliş
mesinin yolunu açtı. Kimi Kürt milliyetçisi yazara göre; 
madem ki NATO'nun saldırısı "ulusların kendi kaderini 
tayin hakkı" ilkesinin tanınmasına yönelik, o halde bu il
ke TC'ye de uygulanmalı ve NATO Türkiye'ye de saldı
rarak Kürt ulusunun kendi kaderini tayin etmesine ola
nak tanımalıydı! 
Şüphesiz, NATO içerisinde yeralan emperyalist, geri

ci güçlerin ulusal soruna yaklaşım bağıntısında kendi 
örnekleri üzerinden çelişkileri göstermek ve onları teş
hire yönelmek iyi bir şeydir. Bu yapılmalıdır. Yukarıda 
TC-Kürt sorunu bağıntısında verdiğimiz örnekte görül
düğü gibi sorun ortaya konuimalı ve NATO'nun ne den
li sahtekar olduğu kitlelere anlatılmalı, teşhir edilmelidir. 
Ancak kimi Kürt milliyetçisi yazar; teşhirin de ötesine 
geçerek NATO'dan "tutarlı olma" beklentisine girdiler. 
Sanki NATO şemsiyesi altında birleşen emperyalistlerin 

_"insan hakları", "ulusların kendi kaderini 
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tayin hakkı" vb. savunularında herhangi bir ciddiyet 
varmış; bu konularda ilkeli davranıyorlarmış gibi, onda 
olmayan özellikler ona maledilerek, Kürt sorununun çö
zümü noktasında da "kılını kıpırdatması" salık veriliyor; 
"adım atılması" isteniyordu. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki NATO'dan tutarlılık 
bekleme temelinde yükselen bu türden anlayışları sa
vunanların Kürt sorununun çözümünü emperyalist 
güçlerden bekleme zemininde konaklamaktadırlar. Bu 
zeminin ne kadar "sağlam"(!!!) olduğunu ise Kürt işçi
leri, emekçileri bir çok kez kendi pratiklerinde gördüler. 
Öyle uzağa gitmeye fazla gerek yok; batılı emperyalist 
güçlerin PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'a yakla
şımının hatırlanması bile emperyalistlerin "tutarlılığı" 
hakkında yeterince fikir verebilir! 

Kürt ulusal sorununu, kimi diğer ülkelerin sorunlarıyla 
-Filistin, Güney Afrika, irlanda, ispanya/Bask, Fran
sa/Korsika gibi- kıyaslama içinde ele alanların düştük
leri en temel yanılgı, ulusal sorunun emperyalist sistem 
içinde çözümüne onay vermeleridir. Emperyalist siste
min ise ulusal sorunun çözümüne sunduğu katkı, em
peryalist çıkar ilişkileri temelindedir; farklı bir beklenti 
içine girmek emperyalizmi dünya halklarının gözünde 
aklarnakla eşanlamlıdır. Şüphesiz bu temel yanılgı ya
nında Kürt sorununu kimi diğer ülkelerdeki ulusal so
runlarla benzeştirmede başka bazı hatalara düşmek 
-örneğin bölgesel konjonktürü ve güçler dengesini, 
emperyalist yayılma politikasının bölgelere göre farklılık 
gösteren uzun vadeli hedeflerini, vs.- veya sorunun ta
rihsel ve coğrafik özgül yanları yoksayarak kimi sonuç
lara ulaşmak, bu temel yanılgıyı derinleştirmeye de hiz
met etmektedir. 

Kaldı ki, anda, emperyalist güçlerin inayeti ve icazeti 
temelinde bile emperyalist sistem içinde bir çözüm için 
koşulların oluşmadığı da bilinen bir gerçeklik olduğuna 
göre, sözünü ettiğimiz kimi Kürt milliyetçisi yazar-çizer 
takımının ne denli bir körlük içinde bulunduğu ortaya çı
kar. 

Kürt sorununun emperyalist güçlerin inayeti ve icaze
ti temelinde çözümünün, en başta emperyalistlerin çı
karlarına denk düştüğü sürece ve ölçüde gerçekleşebi
leceği, bunun gerçek anlamda kurtuluşu getirmeyece
ği, değişenin sadece bağımlılık ilişkisinin biçiminde bir 
değişiklik olduğunu/olacağını bir kez daha vurgulamak 
istiyoruz. Emperyalistlerden sorunun çözümüne yönelik 
bir beklentinin boş bir beklenti olduğunu vurgulamamı
zın bir nedeni de, Kürt sorununun gerçek anlamda çö
zümünün emperyalizme karşı mücadele temelinde ger
çekleşebileceğinin altını çizmek içindir. 

Ulusal sorunda çözüm 
devrimde, sosyalizmde! 

Şurası açıktır ki; sömürü sistemi devam ettiği sürece 
Kürt sorunu da -diğer ülkelerde yaşanan ulusal temel
de sorunların çözümü gibi- gerçek anlamda çözüleme
yecektir. Sorun, sömürü sisteminin yıkılması sorunudur; 

sömürü sistemine karşı ilkeli ve tutarlı bir mücadeleni
nin yürütülüp yürütülmemesi sorunudur. Kosova bağın
tısında takındığı tavıra bakarak emperyalistlerden bir 
beklentimiz olmadığı gibi, onlara karşı mücadele yürü
tülmeksizin ulusal sorunda da gerçek anlamda kurtulu
şun kazanılamayacağı bizim için açıktır. Bizim için Kürt 
sorununun çözümü de, Kosova, Filistin ve diğer ulusla
rın ulusal sorunlarının gerçek çözümü devrim olmadan, 
gerçekleşemez. 

Ulusların eşit haklar temelinde birliğini ve halkların 
kardeşliğini, emperyalistlerin ne çıkar ilişkileri temelin
de dikte ettikleri barışlar ne de kendi çıkarlarına en
deksledikleri ve içini boşaltarak savundukları "ulusların 
kendi kaderlerini tayin hakkı" savunusu gerçekleştire
mez. Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkının gerçek 
savunucuları, devrim ve sosyalizm için mücadele eden 
bolşeviklerdiri 

Biz Kuzey Kürdistanlı bolşevikler olarak, emperyalist
lerin Yugoslavya'ya -gerekçesi ne olursa olsun- saldı

rısının temelinde emperyalist çıkarlar olduğunu söylü
yoruz ve emperyalistlerin Yugoslavya'ya yönelik kor
sanca saldırısının karşısındayız! Emperyalistlerin Yu
goslavya'ya saldırılarını hemen ve kayıtsız-koşulsuz 

durdurması talebimizdiri Emperyalistler Yugoslav
ya'dan ellerini çekmelidirler! 

Yine biz, bolşevikler, Sırp faşistlerinin Kosova halkı 
üzerindeki baskılarının ve katliamlarının da karşısında
yız! Sırp faşistlerinin Kosova'dan elini çekmesi ve Ko
sova halklarına uyguladığı katliamlara son vermesi tale
bimizdiri Kosova halkının Sırp burjuvazisinin ulusal 
baskısına karşı geliştirdiği mücadele haklıdır! Ancak ne 
yazık ki, bugün Kosova halkının mücadelesine önderlik 
eden Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) emperyalistlerin, 
somut olarak da Alman emperyalistlerinin doğrudan 
denetiminde olan bir örgüttür. Alman emperyalistleri ül
kelerinde PKK'yi yasaklarken, Kürtlere ait çeşitli de
mokratik kitle örgütleri üzerinde baskılar uygularken 
UÇK bunların denetiminde yasal olarak vergi toplaya
bilmektedir! UÇK'nın Alman emperyalistleri tarafından 
kurulduğu ve desteklendiği ortaya çıkmıştır. Durum bu 
olunca Kosova halkının haklı talepleri temelindeki mü
cadelesi emperyalistlerce kullanılmaktadır. Bunun ön
lenebilmesi için en başta emperyalislerden medet 
uman, onların dümen suyunda hareket eden önderlik
lerden kurtulmak, gerçek kurtuluş için komünist bir ör
güt yaratmak ve onun önderliği altında birleşrnek ge
rek. Kurtuluşun yolu budur. Emperyalistlerin kendi çı
karları için kullandıkları Kosova halkının haklı temelde 
tepkisinin devrime, sosyalizme yönlendirilmesiyle ger
çek anlamda Kosovalıların kendi kaderlerini tayin hak
kını kullanabileceklerini ve bunun için Kosovalı işçilerin, 
emekçilerin devrimci mücadeleye yönelmeleri gerekti
ğini söylüyoruz. 

- Batılı emperyalist güçler Yugoslavya'dan, Sırp fa
şistleri Kosova'dan elini çekmelidir! 

- Halkların kardeşliği için de tek yol devrim, sosya
lizm! 

28 Mayıs 1999 )( 
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Kürt ulusal sorununda 
NGO'lara umut bağlanamaz! 

B 
u yazımızda ülkemiz somutunda zayıf kalan anti
emperyalist bilinç ve pratiğin bir boyutuna (sivil 
örgütlerin etkisine) değinmek istiyoruz. 

Bir dizi hükümetler dışı sivil örgütlerin farklı alanlarda 
yaygın ve etkili faaliyet yürüttüğü şu ya da bu 
düzeyde biliniyor. Bu tür örgütlerin içinde 

Bütün bunlar NGO'ların işlevleri hakkında yeter fikir 
vermektedir. Bugün Sırbistan-Kosova bağlamında yü
rütülen emperyalist entrikaların ezilen halkların yararına 
olmadığı açıktır. Aynı şekilde emperyalist devletlerin 

Kürt ulusal sorununa müdahalesini istemek de, 
bugün Balkanların bu bölgesinde süren 

sürek avının benzerinin Kürdistan'da özel olarak emperyalist devletlerin 
kontrolünde hareket edenler sayı ve 
etkinlik bakımından az değildir. 

Amerika'daki Carnegie Vakfı'nın 
yürüttüğü çalışma buna örnek 
verilebilir. Adı geçen vakıf bir si
vil toplum örgütüdür. Kurucuları 
arasında bölgenin uzmanların
dan eski CIA'cı meşhur M. Ab
ramowitz de var. Vakfın ilgi ala
nı Türkiye, Suriye, Irak ve iran! 
Vakıf, Amerikan devlet politikası-

NGO'Iar, 
Kürdistan devrimi ve 

bağımsızlığı için 

tekrar edilmesine davetiye çıkarmak 
anlamına gelir. 

Kürdistan üzerine çeşitli plan ve 
hesaplar içinde bulunan emper
yalistlerin, birçok elemanını de
ğişik bir dizi adiandırma altında 
hümaniter görünümlü kurumlar
da konumlandırdığı ve Kürdis
tan'da da faaliyet yürüttükleri bir 

işe yarayan organlar değil; 
tam tersine Kürdistan devrimini 

yolundan saptırmaya çalışan 
emperyalist güdümlü odaklardır. 

nın bu ülkelerde başarılı olması 
için siyaset üretme merkezi rolüne 
sahip. icraatları elbette farklılıklar gös
teriyor. Bunların icraatlarından biri de 

Kürdistan devrimi her alanda 
emperyalizmle dişe diş ve 
doğrudan bir savaşın ürünü 

olmak zorundadır. 

gerçektir. Bunlar yetmiyormuş 

gibi, emperyalist devletlerin böl
geye ilgisinin artmasını Kürt ulusu

nun kurtuluşu adına davet edenlerin 
halkımızın başına giderek büyük fela

ketler ördüklerini, öreceklerini görmek ge
rekir. Kürdistan'a, Kürt ulusunun adı geçen devlet-

lere karşı ulusal demokratik mücadelesine yönelik oldu
ğu açıktır. 
Örneğin: 28-29 Temmuz 1998 tarihinde Washington 

Kürt Enstitüsü tarafından organize edilen ve Washing
ton'da gerçekleşen "Kürt Sorununu Çözüm Forumu" ad
lı toplantının evsahipliğini bu vakıf yaptı. Bu toplantıda 
bazı Kürtler de vardı. Katılımcı Kürtlerin bir kesimi Ame
rika'nın baskı yaparak bir an önce bu sorunu çözmeye 
yardımcı olmasını arzu ettiklerine dair görüşler beyan 
ediyorlardı. 

Yalnızca son NATO saldırılarına ve saldırı öncesi ha
zırlık sürecine bakmak bile NGO'lardan medet umma
nın ve emperyalistlerin müdahalesiyle Kürt sorununa 
çözüm istemenin abesle iştigal olduğunu göstermeye 
yeter. En son Sırbistan'a yönelik NATO saldırılarında da 
görüldüğü gibi, saldırıyı başlatan emperyalist ittifak çok 
öncesinden başlamak üzere sivil örgütlerini değişik ad
lar altında bölgede keşiflere gönderdi ve askeri saldırı 
için hazırlıkların bir kısmını bu sivil kuruluş elemanları 
üzerinden gerçekleştirdi. Bunlardan bazılarının bizzat 
bombardıman devam ederken sivil maske altında res
mi-militarist görevlerini ifa etmeye devam ettikleri, bir 
kısmının yakayı ele verdiği, suçlarını itiraf ettikleri dün
ya basınında deşifre edildi. 

Uluslararası planda faal olan bu tür sivil toplum örgüt
leri, aynı zamanda ülkemiz özgülünde pratik ilişkiler ağı 
da kurduklarından, etkilerinin sonuçlarını hızlı şekilde 

alabildiler, alıyorlar. 
Körfez kriziyle birlikte özellikle Güney Kürdistan'da 

yoğunlaşan (özellikle son yıllarda yüzlerce sivil örgüt 
bu alanda faaliyetlerini yoğunlaştırdı) sivil örgütlerin ay
nı zamanda bir kısım emperyalist devletin bombardı
manıyla da paralel olarak görevlerini icra ettiklerini ha
tırlamak gerekir. Bu tür örgütlenmelerin, çalışma yürüt
tükleri bölgelerde yaşayan insanlar arasında kendisine 
devşirmeler bulmada çok aktif davrandığı ve başarılı 
olduğu ülkemiz düzleminde sürdürdükleri faaliyetlerin
den ortaya çıktı. Eğer, Kürtlerin özgürlüğü adına em
peryalistlerin denetimindeki sivil örgütlerin çalışmaları
nın hızlandırılmasına, gelişmesine vb. destek verilir ya 
da teşvik edilirse, unutulmasın ki önümüzdeki dönem
de yeniden birkaç bin Guam Kürdü'nün ortaya çıkması 
hiç de sürpriz olmayacaktır. 

Emperyalistlerin denetimindeki NGO'ların devreye 
girmesinin ve hızlı sonuç almasının antiemperyalist kül
türün zayıf kalışıyla doğrudan ilintili olduğu kesindir. 

Batı devletlerinin neredeyse kadim dost görüldükleri 
ve sorunun çözümünde batılı devletlerin rolünün belir-
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leyici görüldüğü bir momentte bu siyasetin emperyalist 
NGO'cuların işlerini kolaylaştırdıklarına kuşku yok. 

NGO'CULARIN 
SCHRÖDER HA YRANLIGI... 

Ülkemizde, somut olarak Kuzey Kürdistan'da emper
yalistlerin denetimindeki NGO'ların şirin gösterilmesi 
çabasının giderek derinleştirilmek istendiğine daha sık 
tanık oluyoruz. 

Haftalık çıkan Hevi gazetesinin 3-9 Ekim 1998 tarihli 
sayısında Almanya'daki seçimlerin analiz edildiği bir 
makale yazan Sertaç Bucak, bu arada fazla bilinmeyen 
veya üzerinde çok durulmayan bir konuyu; Almanya 
Başbakanı Schröder'in yıllar önce Kürtlere sivil örgüt

değildir ... " diyor. Demek ki, hükümet değişikliği Alman 
devletinin dış politikasındaki temel emperyalist karakte-
rin ve politikaların değişmesi anlamına gelmiyor. Doğ
ru, hem de çok doğru. Ama bu doğru, reformist birine 
göre Alman devletinden yana pozitif bir adım atmak bi
çiminde algılanırken; devrimciler ve komünistler açısın-
dan bu, Alman emperyalist devletinin saldırganlığının 
sürekliliği için bir durumu ifade etmek açısından önem 
taşır. 

Emperyalist herhangi bir güce, somut olarak Avrupa 
sosyaldemokrasisine bel bağlamış birinin Alman ser
mayesinin koruyucusunun şahsında emperyalist ~.ükü
mete inanç beslemeye devam etmesi normaldir. Uste
lik dış politikada değişiklik "olsa da olumlu olur" diyerek 
Schröder hayranı olması da tutarlı bir emperyalizm hay-

ranı olduğunu göstermektedir. 
ler kurmaları, onların içinde çalışmalarını 

öğütlernesi ve hatta bizzat bu yönde ka
tılımcı bir tavır içinde hareket ettiğini 

Schröder'in Kürt ulusal sorunu bağiamın-
Sertaç Bucak da önceki hükümetlerin tavrını sürdür-

gündeme getirdi. Bu arada aynı kişi
nin Kürtlere hamilik yaptığını da 
belirtmektedir Sertaç Bucak: 

gibileri Alman düğüne kuşku yoktur. Abdullah öca-
emperyalist devletini lan'a karşı düzenlenen komplo nez-

destekleyebilirler, her tür dinde ulusal demokratik mücade-
.. .. . . leye saldırması ve böylece Türk 
ovg~_de bulunab~~ırl~~· ~~~ak, sömürgeciliğinin barbarlığına 

bunu Kurt halkının ozgurlugu adına bir kez daha ortak olması ve bu
yapma seviyes!~liğinde bulunmaya nun akabin?~ bu ülke.de .Kü.rt 
hakları yoktur! Ozgürlük mücadelesi yur~severlerının ve d~vrım.cıl~rın 

"Yeni Başbakan Saym Ger
hard Schröder, Kürt sorunu ko
nusunda duyarli bir politikaci
dir. 1991 y1/mda Bonn'da onun 
Başbakan'' olduğu Eyafet'in 
temsilciliğinde Kürt konferans! 
düzenlenmiş ve Saym Schröder 
bu konferansm HAMiLiGiNi üst-

bir bütün olarak emperyalizmi gelışen ~rotesto gosterıler~~e 
karşı vahşıce saldırması vb. on-

karşısına almak zorundadır. ceki dönemle kıyaslandığında 

lenmişti. 
Şu ya da bu emperyalist gücü daha kaba uygulamalara geçme-
şirin gösterenler özgürlük de hiçbir tereddüt göstermediğini 

Birincisi, Alman d1ş politikasmda 
değişiklik sözkonusu değildir, OLSA. DA 
OLUMLU YÖNDE OLACAKTlR. Ikincisi, 

için mücadele apaçık gösteriyor. 
edemezler. Bay. Sertaç Bucak'ı.n ve benzer. görüş 

sahiplerinın Alman devletıne çalışan bırtakım 
söz konusu politikaciiar Kürt sorununa duyarlldlr, 
ancak bu on/ann "anti-Türk" olduklan aniamma ge/me
me/idir. Hepsi de Kürt sorununun ÇÖZÜMÜNDEN YA
NADIR. Hepsi de Kürt ve Türk ha/klarmm, ülkemizde 
banşm, demokrasinin, k1sacas1 eşit koşullarda güzel, 
ortak bir yaşamm dostland1r!ar. " (bhba) 

Bu aktarmada Osmanlı'nın son dönemlerinden günü
müze kadar Kürdistan'daki barbarlığın sınırsızca uygu
lanmasında diğer emperyalist devletlerin yanısıra Al
man emperyalizminin doğrudan sorumluluğu ve suç or
taklığı yok sayılmakta; unutturulmakta ve açıktan Alman 
emperyalizmi desteklenmektedir. Sertaç Bucak gibileri 
Alman emperyalist devletini şüphesiz destekleyebilir
ler, her tür övgüde de bulunabilirler. Ancak, bunu Kürt 
halkının özgürlüğü adına yapma seviyesizliğinde bu
lunmaya hakları yoktur! Özgürlük mücadelesi bir bütün 
olarak emperyalizmi karşısına almak zorundadır. Şu ya 
da bu emperyalist gücü şirin gösterenler özgürlük için 
mücadele edemezler. Alman emperyalist devletinin 
temsilcileri hakkında dizilen övgüler, reformistlerin siya
setinin doğal sonucudur. Bunun adına da özgürlük için 
mücadele denmez, olsa olsa Alman emperyalizminin 
kuyrukçuluğu denir. 

Sertaç Bucak "dış politikada değişiklik söz konusu 

sivil örgütlerin, çevrelerin Kürt meselesinde olası gi
rişimlerine bel bağlayan yaklaşımiarına rağmen, em
peryalist Alman devletinin sosyaldemokrat-yeşil koalis
yonunun bu meselede adım atmaya yanaşmadığı, 
Kürtlerle değil, TC ile ilişkilerini tercih ettiği fazlasıyla or
taya çıkmıştır. 

BURJUVAZi SiViLLEŞMEYi 
TELKiN EDiYOR! 

NGO'culuk, genel olarak politik duruş bağıntısında 
orta yerin keşfidir. "Orta yer", tarafların birbirini sistemin 
reorganisazyonu için "tarafsız saha"ya çekmesidir. Bu
nun başında proletarya, devrim, emperyalizme karşı 
mücadele, parti, sosyalizm vb. gibi savunuların terke
dilmesi ya da dumura uğratılması, yani liberalisazyona 
tabi tutulması geliyor. SivilGiler için başta gelen nokta
lardan biri, belki de en önemlisi dikkatleri sınıf mücade
lesinden uzaklaştırmaktır. 

Tam da bu bağıntıda, kimi Kürt yazar-çizerler özellik
le son dönemlerde Kürt siyasi çevrelerinden açıktan 
burjuva liberalist beklentilerini ifade etmektedirler. Öz
gür Politika gazetesinde yayınlanan Abbas Vali'nin rö-

STtoRKA BOLŞEWiK 15 HEJMAR 8 · HEliRAN '99 

ww
w.
ar
si
va
ku
rd
.o
rg



NGO'LART 

portajı da bu çerçevede kapsamlı ve çarpıcı bir örnek
tir. 

Abbas Vali söyleşi içinde pekçok konuya değinmek
le birlikte, esas olarak üzerinde yoğunlaştığı nokta Ku
zey'de Kürt hareketinin burjuva liberalizminin istekleri
ne doğrudan katılmasıdır. Vali'nin PKK bağıntısında 
ideoloji, siyaset ve örgüt üçleminde tam bir reformu sa
vunması ve teşvik etmesi açıkça burjuva-kapitalist sis
temi koruma anlayışından ileri geliyor. ikircimsiz bir şe
kilde "sivil toplum örgütleri"nin siyasi parti ve örgütlerin 
yerine ikame edilmesini savunması doğrudan Kürt ulu
sal hareketini düzene entegre etme çabasının bir ürü
nüdür. Abbas Vali şöyle diyor: 

"Böylece bir başka konuya, bu demokratikleştirmenin 
bir başka öğesine geliyorum. Demokratikleşmenin çok 
çok önemli bir öğesinden söz ediyorum ki bu da 
yeni stratejinin sivil toplum örgütlenmesini 

dolayı da, PKK'ye daha fazla "reforme olması" önerisin
de bulunurken gayet rahat hareket etmektedir. 

Somutta neler istediğine, önerdiğine gelince; Abbas 
Vali, temenni ve beklentilerini PKK ne,zdinde dile getir
diği talepleriyle ortaya koymayı tercih ediyor ve bunun 
başına da mutlaka reform yapılması çağrısını koyuyor. 
Kürt cephesinde sivilleşmenin, sivil örgütlerle yola de
vam etmenin önde gelen teorisyeni konumunda bulu
nan Abbas Vali kimi önkoşullarını da ortaya koymayı ih
mal etmiyor. 

Buna göre PKK'nin "stratejisinde", "Örgüt yapısında" 
ve "ideolojisinde" reformlar yapılması gerekmektedir! 
Yazarın anladığı sivilleşme doğrudan siyasal bir hare
ketin kendini sivil oluşurnlara emanet etmesidir. Parti 
değil, genişlemiş ve genişlediği oranda parçalanmış 

bir o kadar parti olmaktan çıkmış bir sivil kurum 
arzulayan yazar; açık olmasa da önerdikle

riyle aslında PKK'nin bir vakıf haline gelgüçlendirmesidir. Dikte etmemelidir. 
Onlara politika plam vermeme/idir. 
Onlar serpi/melidirler, onlar yüksek 
sesle serpilmelidirler. Onlara yar

Emperyalist 
merkezlerin denetiminde 

çalışan NGO'ların önerdikleri 
ve oluşturmaya çalıştıkları 

sivilleşmeye geçmek, 
yani sisteme entegre.olmak 

hiç bir biçimde devrime; 
halklarımız ve kardeş halkların 
yararına değildir, olamaz da. 

mesini istemektedir. Tasfiyeci ve da
ğıtıcı olduğu oranda düşman karşı-
sında doğrudan her yönüyle silah
sızlandırmayı dayatan bir anlayış 
olması itibarıyla bu projenin ke
sinlikle geri çevrilmesi gerekir. 

dim edilmelidir, on/ann elleri veri
li proses içinde serbest blrak!l
malidlr. 
Şu olumsuz noktayi vurgula

maiJYim ki, silahli mücadele 
stratejisinin ve PKK'nin politik 
alana egemenliğinin olumsuz 
sonuçlanndan biri, Türkiye'deki 
Kürt toplumunda sivil toplum ör
gütlenmesinin oldukça zayif kalma
SJYdl." (12 Ocak 1999) 

Görüşümüzce; haklı ulusal 
demokratik mücadelenin bu se
viyelere getirilmesinde büyük 
rolü olan PKK, Abbas Vali gibile

rinin tasfiyeci-liberal projelerine 
değil, kurtuluş ve özgürlük müca

delesinde devrimci ve komünist hat
ta israr eden projelere itibar etmeli ve 

bu yönde adım atmalıdır. 

Bilince çıkarılması gereken 
ana nokta budur. 

Abbas Vali bu analizi yapma gereği 
duyarken, Kürt ulusal sorunu etrafında olu-
şan değişik yığılma ve yoğunlaşmanın farkındadır ve 
aynı zamanda halihazırda proje üretme aşamasında 
özellikle sivil merkezlerin gayet aktif bir pozisyonda bir 
adım önde yürüdüklerinin bilincindedir. Yanısıra sözko
nusu sorunun giderek daha çok uluslararası bir plat
form konusu haline gelmesi itibarıyla, artan ilginin bir 
süre sonra kimi uygulamaları ortaya çıkaracağını da 
tahmin etmekte, bilmektedir. Bütün bu öngörülerde bel
li bir durum saptaması yapınca zamanlamasının da 
kendince gayet yerinde olduğu söylenebilir. 

işin bu tarafı bir kenara bırakıldığında, yazar, Kürt ha
reketine sivilleşmenin faziletlerini pompalarken çıkış 
noktasının esasında sistem içinde bir çözüm formülünü 
bir biçimiyle kabul ettirme, ya da tartıştırma amacı güt
tüğü açıktır. Önerdiklerinin derhal yapılması bir yana, 
öneri babında ciddi bir tartışmaya alınması, ya da orta
ya atıldıktan sonra belli bir ilgi toplaması bile dikkatierin 
amaçlanan merkeze kaydınlması bakımından başarı 
demektir. Bu başarı Abbas Vali tarafından şu ya da bu 
düzeyde aslında yakalanmıştır. Bu başarıyı yakalama
sının maddi koşullarından biri de, PKK'nin Kürt ulusal 
sorununun çözümünü sistem içi ele alması; faşist Türk 
devletiyle anlaşma temelinde "siyasi çözüm" savunan 
reformist siyasetidir. Abbas Vali bu durumu bildiğinden 

Elbette sivil örgütçülerin ortaya çıkardıkları, 
yarattıkları birtakım olanaklardan yararlanılacaktır. 

Sorun, NGO'ların sahip bulunduğu sistem içi siyaseti
nin kıskacına düşmemektir. NGO'lar sığınacak birer li
man olarak görülmedikten, daha açık belirtmek gerekir
se devrime elveda denmedikten sonra ve pratik bakım
dan da buna uygun davranıldığı koşullarda yararlan
manın herhangi bir sakıncası olmaz, olmayacaktır. 

Emperyalist merkezlerin denetiminde çalışan 

NGO'ların önerdikleri ve oluşturmaya çalıştıkları sivilleş
meye geçmek, yani sisteme entegre olmak hiç bir bi
çimde devrime; halklarımız ve kardeş halkların yararına 
değildir, olamaz da. Bilince çıkarılması gereken ana 
nokta budur. 

NGO'Iar, Kürdistan devrimi ve bağımsızlığı için işe 
yarayan organlar değil; tam tersine Kürdistan devrimini 
yolundan saptırmaya çalışan emperyalist güdüm1ü 
odaklardır. Kürdistan devrimi her alanda emperyalizm
le dişe diş ve doğrudan bir savaşın ürünü olmak zorun
dadır. En açık ifadeyle, çözüm silahlı devrimdedir. Bu 
zor olan bir yoldur. Ama özgürlük ve bağımsızlığı ka
zanmak; Kürdistan'da kurtuluş bayrağını göndere çek
mek bu yolu katetmekten geçiyor. Aslolan bunu başar
maktır. 

MayiS 1999 )( 
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Kemal Burkay'1n 
antiemperyalist mücadeleye 

yaklaş1m1 ... 

Ideolojik ve politik· açidan 
emperyalizmi insanllğm sorunlarma 

çare bulmaya çalişan bir tarzda 
sunarak onu aklamaya çalişan 

Burkay ve 
tak1m1, 
Leninist 
·baklŞ aç1s1mn 

karş1s1nda 

yeralmaktadir. 
Onlar; 
emperyalizmin 
"genellikle, 
bir şiddet ve 
gericilik 
eğilimidir" 
olgusunun 
tarihsel aç1dan 

binlerce kez kamtland1ğm1, 
günümüzde "yeni dünya düzeni" 
barbarllğ1n1n hüküm sürdüğü 

koşullarda bu olgusal tespitierin 
hergün defalarca bizzat yaşand1ğm1 

değişik gerekçe ve bahanelerle 
yok sayarak günümüzde Lenin'in 
perspektifinin geçersiz olduğunu 

kamtlama çabasmdad1rlar. 

1 1 

U lkemizin değişik parçalarında faaliyet yürüten bir 
dizi örgüt ve parti emperyalizm karşısında nasıl 
bir tavır alınması gerektiği noktasında "reel poli-

tika yapmak", "gerçekçi davranmak" veya "koşulların 
zorluğunu anlamak" gibi gerekçelerin ardına sığınarak 
hareket etmektedir. Bu çevrelere göre, emperyalizm 
"Militarizmin artmasma, savaşlara, gericiliğin güçlen
mesine, ulusal baskmm ve sömürge yağmasmm pekiş
mesi ve genişlemesine neden olur"(Lenin) şeklindeki 
özelliklerini günümüzde artık geride bırakmış, yeni bir 
kimlik kazanmıştır! 

Durum bu olunca; emperyalizme karşı tavır bağla
mında egemen olan düşünce ve pratik; mücadele ve 
devrimci savaş bayrağını yükseltmek değil, uzlaşmak, 
medet ummak/aklamak, bir bakıma emperyalizmin sal
dırganlığını maruz göstermek ve böylece işlerini kolay
laştırmak biçiminde tezahür etmektedir. 

Bazıları tarafından bırakın emperyalizme karşı müca
deleyi, bizzat emperyalistlerden müdahalenin beklen
diği ve önerildiği, hatta planların sunulduğu anımsana
caktır. 

Ezilen halkların kurtuluşu için vazgeçilmez olarak ye
nilgiye mahkum olması gereken emperyalizme karşı ta
vır bağıntısında bir dizi ulusalcı-milliyetçi çevrenin bı
raktığı tahribatın gayet yaygın ve derinlemesine gelişti
ği gözönüne getirildiğinde, bu konu üzerinde durmak 
oldukça önemlidir. 

Bu gerçeklik karşısında kimin ne posizyonda durdu
ğunun ortaya konması da bir o kadar gereklidir. Bu ya
zımızda Kemal Surkay ve çevresinin nasıl bir politikaya 
sahip bulunduğunu irdelemek istiyoruz. 

KEMAL BURKA Y'IN 
EMPERYALiZM TAHLiLi 

Surkay ve çevresinin en çok övündüğü şeylerden bi
ri "Temel görüşlerimizde bir değişiklik olmadı" sapta
masıdır. Bunu her vesileyle tekrarlamaktadırlar. Önce, 
bazı bakımlardan gerçekten de değişmediklerini teyit 
etmek gerekir. Fakat bu, olumlu yönde bir "değişme
mezlik" değildir. Bilakis, yanlış siyaset ve bu siyasete 
uygun yanlış talepler vb. korunmakta, bunlarla övünül
mektedir. Bunların emperyalizme karşı mücadele anla-
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BURKAY VE ANTiEMPERYALiZMT 

yışı da sözkonusu yanlış siyasete bakılarak görülebilir. 
Bu çevre dün; "emperyalizm, dünya u/uslarmm bir 

avuç büyük güç taratmdan giderek daha fazla ezilme
sidir" (Lenin) bilimsel tespitini sözde de olsa, "zamanı 
geçti" türünden değerlendirmiyordu. Ayrıca bunların, 
benzer leninist tahlilierin doğruluğuna atıfta bulunduğu 
da biliniyor. Bugün ise, bu çevre geçmişteki söylem 
düzeyinde dile getirdiği bazı doğru değerlendirmeleri 
de hasıraltı edip terketmiştir. 

Örneklerle geçmişte söyledikleriyle bugün geldikleri 
yeri göstermeye ve bunun neden böyle olduğunu aç
maya çalışalım. 

Bir dönem şöyle diyordu Burkay: 
"Lenin, yüzy1/m başmda emperyalizmin doğru bir ta

mmml yapti, onu kapitalizmin en yüksek ve en son aşa
masi olarak nitelendirdi; bu aşamada kapitalizmin iç 
çelişkilerinin şiddetlendiğini, onun bir çöküş dönemine 
girdiğini, sosyalist devrimin önkoşullanm haz!rladlğml 
ve sosyalizmin arifesi durumunda olduğunu belirledi. 
Lenin, bu çağ1 emperyalizm ve proleter devrimler çağ1 
olarak niteledi ve «dünya tarihinde başlayan bu yeni 
dönemin» özünün, kapitalizmin ortadan kaldmimasi ve 
sosyalist toplumun kuruluşu olduğunu söyledi. 

Tarihi gelişim Lenin'in tahlilini her bak1mdan doğrula
di." (Kemal Burkay, Sosyal Emperyalizm Sorunu ve 
Türkiye'de Maocu Ak1m, Özgürlük Yolu Yaymlan, Ge
nişletilmiş Üçüncü Bask1, Ocak 1980, sayfa 17) 

Emperyalizm üzerine genel değerlendirmelerinde Le
nin'i yorumlarken (emperyalizm tahlili noktasında Sur
kay Lenin'in bir savunucusu ve takipçisi değildir. O, Le
nin'e sığınmakta ve kendisine kalkan yapmaktadır.) ki
mi çarpıcı doğruları aktarıyor, buna bağlı olarak bazı 
doğru belirlemeler yapıyordu. Hiç olmazsa emperyalist 
devletlerin "iyilik melekleri" olduğu ve bunların kutsan
ması gerektiği (bugün bunu yapıyor) türünden sapta
malardan kaçınmaktaydı. Örneğin aşağıya alacağımız 
satırlar Burkay'a aittir: 

"Emperyalizm smlfsa/ bir olgudur, smlf temelinden 
soyutlanarak düşünülemez. O, ancak sömürü ilişkileriy
le ve sömürücü smlflar/a birlikte düşünülebilir. Kapita
lizmin en son, en yüksek aşamas1 olarak bilimsel tarifi 
yap1/an ve can çekişen kapitalizm olarak nitelenen em
peryalizm, besbelli ki kapitalizmin bir evresidir; onsuz 
düşünülemez." (age, sayfa 82) 

Fazla değil, bu satırların yazıldığı tarihin üzerinde he
nüz birkaç yıl geçmişti ki; Surkay emperyalist merkez
lerden de sorunun çözümü için olumlu adımların atıla
bileceği beklentisini yavaş yavaş seslendirmeye başla
dı. Geçmişin "kitabi analiz"inin yerine artık "gerçekçilik" 
geçirilmeliydi ve bunun için bir ilk başlangıç yapılmalıy
dı! O, AGiK toplantısına gönderdiği bir yazıda ne kadar 
"reel" düşündüğünü şu sözlerle dile getiriyordu: 

"Bu durum (Türkiye, Irak ve iran'da Kürt halkına karşı 
işlenen cinayetler vb. kastediliyor. 1 BN) karş1smda söz
leşmeye taraf ülkeler suskun kalabilirler mi? Türk yöne
timinin dost/an, insan haklan konusunda şu ya da bu ül
keye yönelik olarak f1rtma/ar estiren ABD ve ötekiler, 
neden Türkiye'de halkimiza karş1 süregelen bu barbar-

Ilk konusunda susuyorlar?" (Kemal Burkay, Seçme Ya
ziiar 1, Deng Yaymlan, sayfa 61) 

Bir zamanlar düşman ilan edilen ABD emperyalizmi, 
bu çağrıyla birlikte halkların yardımına koşan iyilikse
ver, koruyucu bir devlet niteliğinde gösterilmeye çalışıl
dı. Bu değişiklik, hızla bu çevrenin yeni siyasetinin te
mel taşlarından biri oldu. 
Geçmişte düşman dediklerinden bugün yardım tale

binde bulunan bu çevre hakkında şu kadarı bilinmelidir 
ki, dün ifade etmiş oldukları kimi doğrulara karşın bun
lar, siyasi çizgi bağlamında hiç bir zaman doğru bir an
tiemperyalist konumda olmamışlardır. Lenin'e yer yer 
atıfta bulunup, bazı doğruları dile getirmiş olmaları da 
bu gerçeği değiştirmemektedir. 

Emperyalizm karşıtı bir söylem yoğunluğundan bu 
kavramı ağzına almayacak bir noktaya gelmesinde te
mel faktör, sosyalistlikten dem vurdukları dönemde de 
Marksizm-Leninizm'e düşman modern revizyonist siya
sete sahip olmalarıdır. O dönemde Lenin'e başvurma
ları ise, tamamen o dönemin ihtiyacından ileri gelmek
tedir. Modern revizyonistler sosyalizmi tahripte sosya
list söylemleri özellikle kullanmış, Lenin'e açıkça saldır
mamaya özel dikkat göstermişlerdir. Sosyalizme ve Le
nin'e duyulan sempati, söylernde onlara başvurmayı bir 
ihtiyaç haline getirmişti. ihtiyaç ortadan kalkınca, sos
yalizm karşıtlığı zamanla doğrudan tüm çıplaklığıyla 

kendini ortaya koydu. 
Burkay, fazla değil, yirmi yıl önce, "Tarihi gelişim Le

nin'in tahlilini her bakimdan doğruladi." diyordu. Bu 
tespitinde yanlış bir şey yoktur. Gerçekten de objektif 
olarak dünya halinin gözlenmesi, hatta emperyalist 
devletlerin birkaç günlük icraatlarına bakılması bile so
runların özü bağlamında yüzyılın başı ile sonu arasın
daki benzerliği ve böylece doğrudan Lenin'in ortaya 
koyduğu değerlendirmenin ana hatlarıyla bugün de tü
müyle geçerli olduğu sonucuna varmak için fazlasıyla 
yeterlidir. 

1900'1erin başlarıyla 2000 yılları arasındaki emperya
lizmin tıpatıp bir ve aynı olduğu elbette iddia edilemez. 
Tabii ki belli noktalarda farklar vardır. Örneğin, dünün 
emperyalistlerarası rekabetiyle bugünün rekabeti ara
sında kullanılan araçlar ve ilgi duyulan alanlar vb. ciddi 
değişikliklere uğramıştır. Tekniğin çok ileri derecede 
kullanımı, sermayenin alabildiğince yayılması; silahlan
manın çapı vb. gibi alanlarda durum elbetteki eskisi gi
bi değildir. 

Ancak ortada olan değişikliklerin ve gelişmelerin em
peryalizmin temel karakteristik yapılanmasından bir 
uzaklaşma olmadığı, bu anlamda "yeni-farklı bir olgu
nun" sözkonusu olmadığı, daha açık bir ifadeyle bütün 
bu gelişmelerin emperyalizmin niteliğine ilişkin özsel 
değişiklikler olmadığı ortadadır. Bunu başka türlü lanse 
edenler; emperyalizmin nitelik olarak değiştiğini vaaz 
edenler emperyalistlerin hizmetindeki ideologlardır. 

Burkay, kendince "yeni bir dönem" tespiti yapmakta 
ve çıkış noktası olarak emperyalist sözcülerin bolca dil
lendirdiği argümanları alt alta sıralamaktadır. Buna gö
re; "yeni bir savaşa yolaçacak bir kampiaşma yoktur", 
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"silahsızlanma ve yumuşama esas
tır" vb. tespitler temel dayanakları
dır. Oysa; bırakalım tüm dünyada 
olup bitenleri, sadece Kürdistan 
gerçeği bile burada söylenenlerin 
tümünün yalan olduğunu ortaya 
koymaya yetmektedir! 
Geçmişte emperyalizmin kötülük

leri üzerine vaaz veren birinin geli
nen yerde bu kez emperyalizmin fa
ziletleri, yararları üzerine fetva ver
me noktasına gelmesi, tesadüfi de
ğildir. 

ideolojik ve 
politik aç1dan 
emperyalizmi 

insanllğm sorunlarma 
çare bulmaya çalişan 

bir tarzda sunarak 

Emperyalist devletler arasındaki 
çelişkilerin kimi dönemler yararlanı
labilecek bir ortamı da beraberinde 
getirdiği olmuştur; bundan sonra da 
olabilir. Emperyalist devletler arasın
daki rekabetin somut olarak şurada 
ya da burada alacağı biçim ve oluş
turacağı ortamdan, sözkonusu çeliş
kiyi doğrudan devrim için kullanabi
lecek güce, yeteneğe, imkana vb. 
sahip devrimci ve komünistlerin ya
rarlanabilmesi mümkündür. Bu yad
sınamaz. Emperyalistlerarası çelişki
lerden yararlanabilmek için, en baş
ta bu çelişkilerden yararlanabilme 

Her ne kadar "yeni gelişmeler, de
ğişiklikler" vb. adı altında gizlerneye 
çalışsa da onun asıl yapmaya çalış-

onu aklamaya çalişan 
Borkay ve tak1m1, 

Leninist bak1ş aç1s1mn 
tam karş1smda 
yeralmaktadır. 

tığı şey, emperyalizmin artık geç-
mişteki barbar karakterini terkettiği ve fiiliyatta halkların, 
ezilen ulusların, kısacası insanlığın hizmetine girdiğini 
kanıtlamaktır! Bundan ötürü teknikteki gelişmeleri, as
keri alandaki yenilikleri, diplomasideki yeni argümanla
rı, işgallerdeki incelikleri ve emperyalist koalisyonları 
vb. vb. hepsini halkların, ulusların ve insanlığın hizmeti 
için olduğu biçiminde ele almaktadır. 

ideolojik ve politik açıdan emperyalizmi insanlığın so
runlarına çare bulmaya çalışan bir tarzda sunarak onu 
aklamaya çalışan Surkay ve takımı, Leninist bakış açı
sının tam karşısında yeralmaktadır. Emperyalizmin "ge
nellikle, bir şiddet ve gericilik eğilimidir" (Lenin) olgusu
nun tarihsel açıdan binlerce kez kanıtlandığını; günü
müzde "yeni dünya düzeni" barbarlığının hüküm sürdü
ğü koşullarda bu olgusal tespitierin hergün defalarca 
bizzat yaşandığını değişik gerekçe ve bahanelerle yok 
sayarak, günümüzde Lenin'in perspektifinin geçersiz 
olduğunu kanıtlama çabasındadırlar. Revizyonist bir 
çizginin üzerinde kendini vareden bu çevrenin, devlet
ler bazında revizyonist kalelerin yıkılmasının ardında 

gerçek kökleriyle buluşması, yani sosyaldemokrat ide
olojik özünün gerektirdiği siyasal belirlemelerde bulun
masıyla bir bütün saldırı cephesine geçmesi gayet nor
mal ve beklenen bir durumdu. Surkay ve çevresi tam 
da yerini bulmuştur, ona layık hareket etmektedir. 

ÇELiŞKiLERDEN YARARLANMA ADlNA 
YARANMA! 

Ulusal kurtuluş adına hareket edip emperyalizme kar
şı olduğu iddiasında olanlardan olmayanlara kadar bir
çok kesimin sıkça başvurduğu demagojilerden biri 
"emperyalistlerden yararlanma" sorunudur. Emperya
list devletler arasındaki rekabetten yararlanma adına 
birini ya da bir tarafı desteklemeye soyunan ya da sa
bah akşam bıkmadan boş bir antiemperyalizm şampi
yaniuğu yapanlar etrafta kol gezmektedir. "Çelişkiler
den yararlanma" siyaseti birçokları açısından neredey
se her d erde deva ... Halbuki sorun bu kadar basit de
ğil! 

gücüne ve yeteneğine sahip güçlü 
bir komünist partiye sahip olmak ge

rekir. Olgular gösteriyor ki; devrim ve sosyalizmi terke
denler, giderek emperyalizme methiyeler diziyar ve ar
dından da açıkça emperyalizmin hizmetine giriyorlar. 
Çözümü, emperyalistlerin müdahalesinde bulanların, 

onların arasındaki çelişkilerden yararlanmayı öne çıkar
maları açık bir aldatmacadır. 
Yaranıyorlar mı, yararlanıyorlar mı? 

Buna ulusal kurtuluş mücadelesi somutunda birkaç 
güncel örnek vererek bakalım. Bu aynı zamanda em
peryalistler ve TC arasındaki ilişkilerin seyrini ortaya ko
ya bakımından da önemlidir. 

Bu bağıntıda gelişmeler açıkça gösteriyor ki; çıkarla
ra bağlı olarak Türk sömürgeci devletiyle emperyalist
ler arasındaki çelişkilerin alanı, dozajı ve kapsamı ge
nişler veya daralır, düşer veya yükselir! Emperyalistle
rin bugünkü çıkarı mevcut statükonun korunmasını ge
rektiriyor. Bu nedenle çelişkiler-ilişkiler bu çerçevede 
bir anlam ifade etmektedir. 

Ermeni soykırımının tanınması bağıntısında Fran
sa'nın bu işi 145 helikopter ihalesine katılarak unutma
sı; MED-TV'nin kapatılması olayında ingiltere'nin sö
mürgeci TC'nin isteğine göre hareket etmesi emperya
listlerin çıkarlarına göre davrandığını gösteren iki ör
nektir. 

Daha da bariz olanı Abdullah Öcalan'a karşı bütün 
emperyalist devletlerin gösterdiği yaklaşımdır. Kendisi
ne siyasi statü tanınmadığı gibi, bizzat kendilerinin baş
rolde oynadığı bir planla Öcalan, sömürgeci Türk dev
letine teslim edildi. vs. Bütün bu gelişmeler, emperya
listlerin Kürt sorununu, Ermeni sorununu ve Abdullah 
Öcalan olayını Türk devleti gibi ele aldıkları, bir bütün 
olarak Türk devleti gibi düşündükleri için böyle davran
dıkları anlamına gelmiyor. Burada belirleyici olan çıkar 
ilişkileridir. Aralarındaki çelişmeler de bunun bir ürünü
dür. Dolayısıyla emperyalistler arası çelişmelerden ya 
da emperyalistlerle sömürgeci TC arasındaki çelişme
lerden yararlanma işi laf düzeyinde aktanldığı kadar 
kolay değildir. 

Emperyalistler, çıkarları zorlamadıkça "insani" vb. ne
denlerle kimseden yana olmazlar. Surkay emperyalist
ler arasındaki çelişkilerden yararlanmadan çok, emper-
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yalistlerin tümünden Kürt meselesi
nin tarafları olmalarını, bu işe kendi
lerini vermelerini ve çözmeleri doğ
rultusunda daha aktif davranmaları
nı arzuluyor; bunu bir bakıma teşvik 
ediyor. Burkay'ın, birkaç yıl önce 
yazdıkları gözönüne getirildiğinde 
"çelişkilerden yararlanma" mantığı 
daha açık görülecektir. 

Burkay, yıllar önce şöyle diyordu: 
"Cunta 'mn baş1 belki anlamwor, 

belki anlamak istemiyor: iki Avrupa 
var Bay Evren. Biri emperyalizmin, 
sömürgeciliğin, Hitler ve Mussoli
ni'lerin; bugün de Kohl, Tatcher, Le 
Pen gibi/erinin, NA TO'cu generalle-

"Kendisini daima Amerika 
için güvenilir bir dost 
saym1ş olan Kürt halki, 

yüklü çalişma 
programimza rağmen, 

onlarm geleceği üzerinde 
düşünmeye zaman 
bulacağ1mz ve 

sorunlar1mn çözümü için 
çaba göstereceğiniz 

umudundadir." (Barzani) 

bileceğini sabah-akşam tekrarlayan 
bu çevrenin, umudunu AB'Ii emper
yalist devletlere bağlamaları normal
dir. 

Türk sömürgeci devletini sürekli 
destekleyen AB'nin ta kendisidir. 
Başka bir ifade ile, AB emperyalist
leri Kürt ulusal kurtuluş mücadelesi
nin, yalnız onun değil tüm ezilenlerin 
kurtuluş mücadelesinin en büyük 
düşmanlarıdırlar. Kürdistan'ın sö
mürge statüsünü koruyan, en ağır 
sömürgeci vahşetin yaşanmasına 

onay veren ve faşist sömürgeci Türk 
devletini destekleyen, diğer sömür-

rin Avrupasi." (Burkay, Seçme Yazi-
lar 1, Oeng Yaym/an, sayfa 138) 
Doğrusunu söylemek gerekirse, yazarın Batı(!) hak

kında bu denli ağır konuşması hayrete düşürüyor insa
nı. Bu ne cüret! Sahip bulunduğu beklentilerine baktığı
mızda bu sözlerin aslında zorunlu bir ihtiyacın ürünü 
olarak teleffuz edildiğini söyleyebiliriz. Dönemin mo
dern revizyonist partilerinin ittifakı bu söylemi gerektiri
yordu ve Kuzey Kürdistan sathında Surkay ve onun gi
bileri ortak zorunlulukların gereği lafızlarında bu tür 
sertliklere yer verme durumundaydılar. Ancak güve
ndikleri ve dayandıkları merkezleri çıktıkları emperyalist 
yolculuğun son durağına yaklaştığında, Surkay ve 
onun gibileri de uyandılar, sertliklerinden hızla yüzgeri 
ettiler ve bu kez yeni bir ittifakın arayışına girerek Hitler
le benzeştirdiklerine yanaşmaya koyuldular. 

Bir dönemin tespitlerini "enformasyon hatasına" bağ
layarak sanki söylenmemiş sözler olarak kabulünü bek
leyen PSK çevresi ve lideri, bir bakıma faturayı Rusyalı 
modern revizyonistlere çıkararak kendilerini yeni dost
larına şirin göstermeyi de ihmal etmediler. Kohl'den ve 
Avrupalı emperyalistlerin değişik yetkili ve temsilcilerin
den aldıkları dayanışma ve kutlama tebrikleriyle dünün 
kusurlarını telafi etmeye ne denli hazır ve nazır oldukla
rını apaçık ortaya koymuşlardır. 

Avrupa Birliği'ne daha yakın, ABD ve Rus emperya
list devletlerine ise daha mesafeli davranan Surkay ve 
çevresinin Avrupa Birliği devletlerini emperyalist de
ğerlendirmemesi kesinlikle tesadüf değildir. iktidar mo
deli olarak Avrupa demokrasisini(!) tercih ettikten son
ra, haliyle bir biçimiyle bu devletlerin propagandası da 
yapılmak zorundadır! Öyle de yapmaktadırlar. Aşağıya 
alacağımız değerlendirme bunların AB'ye neden toz 
kondurmadığını, göstermektedir. Şöyle diyorlar: 

"Türkiye gibi bir terör rejiminin Avrupa Birliği gibi de
mokratik bir toplulukta yeri yoktur. " (Oeng, say1 31 
Ocak 1995, sf. 33) 

Öyle ya, böyle bir değerlendirme yapanların AB'Ii 
emperyalistlere tümüyle bel bağlamaları da gayet anla
şılır! Bu noktada gayet tutarlıdırlar. Halkların enternas
yonalist desteğinden "fazla bir şeyin çıkmadığını, çıka
mayacağını", ama büyük devletlerin bu meseleyi çöze-

geci bölge devletlerini ayakta tutan 
önemli odaklardan biri de AB em

peryalistleridir. Surkay öyle bir sosyalisttir ki, emperya
listlerin baş propagandistliğine soyunmuştur. Bu anla
şılır da. Çünkü; Avrupalı dost(!) devletlerin ve kendisi
nin önerdikleri, yapmak istedikleri tam da çakışıyor; bir
birlerine neden yardımcı olmasınlar ki?! Ama bunun 
adına çelişkilerden yararlanma denemez. Bu, olsa olsa 
emperyalistlere "biz hazırız, siz de ufak-tefek çelişkile
rinizden arının ve imdadımıza yetişin" demektir. 

Sürekli "Batı Kürt sorununun çözümünde olumlu bir 
rol oynayabilir" demelerine rağmen, Batı denilen Avru
palı emperyalistlerin bugünkü çıkarları açısından Kürt 
sorununa yaklaşımda Türk sömürgeci devletini destek
lediği gayet aşikardır. Elbette aralarında problemler de 
var ve bunun için birbirleriyle çatışmaktadırlar. Ama öy
le sanıldığı gibi, emperyalistler (ya da Kürt ulusalcıları
nın pek hoşlandığı kavramla Batı'nın) Kürtleri Türk dev
letine tercih edecek düzeyde derin bir çelişkiye sahip 
değildir. Ülkemizdeki reformistler de bunun farkındalar. 
Buna rağmen daha aktif tavır koymalarını Batılılardan 
istemektedirler. 

Emperyalist devletlerin kendi aralarındaki çelişkilerin
den ve yine sömürgeci merkezlerle emperyalist devlet
ler arasındaki çelişkilerden kesinlikle devrimci temelde, 
proletaryanın ve ezilen halkların yararına faydalanmak 
gerekiyor. Kuşkusuz Kürdistan devrimi bağlamında da 
bu tür imkanları kullanmak gerekir. Bu nasıl yapılmalı
dır, çelişkilere hangi anlayışla yaklaşılmalıdır? Asıl so
run bu sorulara doğru yanıtlar vermekte yatmaktadır. 
Problem tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır ve re
formist çevreler çelişkilerden yararlanma adına, esasın
da değişik emperyalist devletlerden birilerine yaman
ma noktasında konaklıyorlar. Kürt ulusal sorununun 
kendi devrimci dinamikleri üzerinde çözüme kavuşaca
ğına dair kuşkuya düşen her çevre, önce mücadele et
tiği devlete karşı başka devletlerin yardımını aramaya 
koyuluyor; ardından bu yetersiz kalınca başka büyük 
güçlerin, yani emperyalist devletlerin devreye girmesi
ni bekler, davet eder pozisyona geçiyorlar. Bunu ya
parken işin başında aleniyetin yerine dolambaçlı yolla
rı tercih etmede kusur etmemektedirler. Bu anlayış sa
hipleri mevcut bakış açılarıyla elbette olumsuz bir pra-
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tiğin yaygınlaşmasına da önayak ol
maktadırlar. Devrimci bir duruş gös
teremerneleri nedeniyle bu kaçınıl

mazdır. 

"ABD, Kürt halkmm düştüğü notlarda şöyle diyordu Le
nin: 

Devrimci saflarda da kimi bozul
maların göze çarptığı bir dönemde 
özellikle leninist yaklaşımın bilince 
çıkarılması olağanüstü önemdedir. 
Bu bağlamda, Lenin'in şu sözleri ol
dukça öğreticidir: 

"Günümüzde, aym zamanda kitle
leri devrimci eylemiere çağirmayan 
banş propagandasi ancak yam/sa
ma yaratabilir, burjuvazinin insanclf
!Jğma güvenmasini sağlayarak pro
letaryayJ ancak bozabilir, proletarya-

bu sald1r1dan korunmasi, 
bir güvenlik kemeri 
oluşturulmasi ve 

halk1m1zm bu parçada 
soluk almasi için önemli 
bir rol oynadi. Bir bütün 
olarak Kürt halki gibi, 

Partimiz de bundan dolayi 
memnundur ve 

müteşekkirdir ." (Burkay) 

" ... üretim araçlarmda özel mülki
yet düzeni var olduğu sürece, bu 
ekonomik temel üzerinde, emperya
list savaşlar, mutlak biçimde kaçmlf
maz olacaktir." (Lenin, Emperya
lizm, Sol yaymlan, sayfa 11) 

Peki Surkay ne dl")'i?.r? Artık savaş
ların çıkması için vo: ıle'denler kalk
mış! Sanki Kürdistan'da, Koso
va'da ... savaş değil çelik çomak oy
nanıyor! Surkay Batı hayranlığı için
de olgulardan uzak durmayı tercih 
etmektedir. Güncel. açıdan NA-

YI ancak savaşan ülkelerin gizli dip-
lomasisinin elinde bir alet haline getirebilir. Özellikle bir 
dizi devrim olmadan sözümona demokratik bir banşm 
olanakli olduğu düşüncesi temelden yanllŞtir." (inter 
Yaymlan, Lenin, Seçme Eser/er, cilt 5, sayfa 146) 

KÜRT ULUSALSORUNUNUNÇÖZÜMÜNÜ 
EMPERYALiZME HAVALE ETMEK! 

ideolojik hamurunda düzeniçilik bulunan bir yapının 
güncel söylemi ne olursa olsun onun bütün çabası sa
hip olduğu temel üzerinden hedefine varmaktır. Sur
kay, bunu çok özenli bir şekilde yapmaktadır. ideolojik 
ve politik bakımdan tamamen "sağ" bir çizginin kökleri 
üzerinde yükselen ve çıplak reformist karakterde şekil
lenmesine rağmen, zaman zaman söyleminde kimi sol 
(!) argümanlara yer vermesinin herhangi bir önemi yok
tur. Bu, diğer şeylerin yanısıra sözkonusu çevrenin ide
olojik ve politik bakımdan ne denli kökleşmiş bir burju
va: liberal derinliğin içinde bulunduğunu gösterir. 

Örnek olması bakımından, bir dönem devrimci saflar
da bulunmuş yapıların reformist safiara geçmesiyle bir
likte önceki söylemlerinden hemen koptukları pek gö
rülmüş şey değildir. Sol veya devrimci bir lafız böylele
rinde sürer. Ancak Surkay çevresi bundan azadedir. 
Aşağıya alacağımız aktarmada bunu görmek mümkün: 

"Partimiz sürekli olarak banş çağnsmda bulunuyor. 
Bir parti, sorunun çözülmesi için ancak bu kadar mute
dil, bu kadar yaplGI bir politika iz/eyebi/ir." (17-23 Nisan 
1994, Azadi gazetisi ile yapilan röportajdan) 
Politikalarının barışçıl olmasıyla övünenler bu kez em

peryalist devletlerin yaklaşımlarına/siyasetierine benzer 
likle ve hatta aynı isteklere sahip olmakla övünmekte
dirler. Aslında bunda hayret edilecek bir şey yok. ide
olojik yönelimin sürekliliğidir sözkonusu olan. Surkay'ın 
barış üzerine zırvalarını ve emperyalizmi aklayan fikirle
rinin ne kadar antileninist olduğunu kanıtlamak bile ge
reksiz. Ne varki o hala kendini sosyalist olarak adlandır
dığı için bizim bu konuda Lenin'in tahlilinde bugüne ışık 
tutan kısa bir belirlemesini almamız gerekiyor. Emper
yalizm tahlilini yaptığı çalışmasının 1920'deki önsözüne 

TO'nun veya AB'rilt'l' insanlığa hiz
metleri keşfedilmekte ve hal böyle 

olunca da savaşın nedenleri o ·an için belki bir hükümet 
başkanının ya da bir komutanın basiretsizliğine fatura 
edilmektedir. Tabi ki bu tür değerlendirmeler kesinlikle 
geniş kitleleri kandırmada kullanılan burjuva demagoji
lerdir. 

Siyaseti büyük güçlerden birinin yanında konumlan
ma ekseni üzerinde sürdürenierin her zaman düşünce
lerini uygulayacak bir partnere ihtiyacı olur. Sözkonusu 
çevrenin kollayıcısı dün sosyalemperyalist Rusya idi, 
bugün ise AB ve yerine göre ABD! Çünkü talepler, ya
pılmak istenenler ortak paydayı oluşturuyor. Surkay bu 
durumu şöyle ifade ediyor: 

"Mesela diyor ki (ABD kastediliyor 1 BN); 'Kürt sorunu 
Türkiye'nin Simrtan içinde çözülsün. Ama banşçlf yol
dan, si/ah/1 yoldan değil. ' AB de bunu söylüyor, alman 
kararlar var. Karartann altmda hem komünist/erin hem 
de Hiristiyan demokratlarm imzasi var. Kötü bir şey mi? 
Yok. Biz de bunu istiyoruz." (Evrensel, 11-12 Kas1m 
1998) 

Bu satırlarda özellikle emperyalizmi incitmemeye bü
yük özen gösterilmektedir. Birleşilenler isim düzeyinde 
çok geniş bir yelpazeyi temsil ediyor gibi görünselerde, 
aslında tamamının emperyalist devletietin farklı adlar 
altındaki temsilcileri olduğuna şüphe yok. Burkay kendi 
sosyalistliğine halel getirmernek için bilakis komünist 
ve hıristiyan kimlikli emperyalistleri aynı anda ve bir 
arada anıyor. 

Kişinin kendisini sosyalist lider ve partisini de sosya
list öncü ilan etmesi emperyalistlerden umar bekleme
sinin önünde engel değildir. Bu gibi -komünistler em
peryalistlerde çok! Surkay bunu çok iyi bildiği için ta
nımlamasında komünistlere yer vermektedir. O, bunu 
yaparken de yine emperyalistleri aklamayı hedeflemek
te; onların ne denli aklıselim hareket ettiklerini propa
ganda etmektedir. Bunların hepsini isteyebilir, daha 
fazlasını arzulayabilir ve emperyalistlerden daha aktif 
olmalarını bekleyebilir. Bunlar "sosyaldemokrat" bir li
der açısından kesinlikle yadırganacak şeyler değildir. 
Ancak kötü olan emperyalistleri dost göstermeyi bir 
meziyet sayması ve "sosyaldemokrat" çizgiye sosyalist 
şalını örtmesidir! 
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BURKAY VE ANTiEMPERYALiZMT 

BURJUVA LiBERAL ÇiZGi VE 
BiRLEŞMiŞ MiLLETLER ... 

Birleşmiş Milletler Örgütü bir bütün olarak doğrudan 
emperyalist merkezlerin çıkarlarını temsil eden; açıkça 
emperyalist saldırganlık ve işgallerin aracılığına so
yunan emperyalistlerin bir kurumudur. 

Dün modern revizyonist önderlikli "sosyalist kamp" 
varken kendini onun çıkarlarına göre mevzilendiren 
Surkay ve çevresi, kuzey dostunun tarihe karışmasıyla 
ortaya çıkan yeni durumda bu kez BM ve benzeri ör
gütlerin "halklar karşısındaki sorumlulukları"nı keşfe çık
tı! Bu öylesine bir keşif oldu ki, dünyanın bütün sorun
ları neredeyse bu merkez tarafından çözülebilir şeklin
de lanse edilmeye başlandı! Tabii ki, Kürt sorunu da 
bunun içinde önemli bir yer tutmalıydı! Neticede BM'ye 
havale çıkarmada gecikmediler ve sorunun bu örgütün 
çatısı altında ele alınmasına karar verdiler. 

Sosyalist etiketli, "sosyaldemokrat" burjuva liberal 
bütün çevrelerin emperyalizme ve onun kurum ve kuru
luşlarına olan hayranlığı biliniyor. Özellikle son yıllarda, 
Sovyetler Birliği'nin varlığının sona ermesiyle sol adına 
hareket eden bir dizi çevre, başta BM olmak üzere 
uluslararası emperyalist kurum ve kuruluşlara büyük bir 
sempati ile yaklaşmaya başladılar. Bunlardan biri olan 
Surkay şöyle diyor: 

"Birleşmiş Milletler Örgütü art1k Kürtlerle ilgili olarak 
sorumluluğunu hatJrlama!J. Kürt sorunu artik Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu'nun gündemine girmeli ve ilgili 
devletlere baskJ yapJima!J." (Seçme Yazilar, cilt 2, say
fa 159) 

Sosyalistlik yaftasını da kullanan bu yazara göre eğer 
BM isterse bu işi çözebilirmiş ... Bunun bir an önce sağ
lanabilmesi için de şunlar öneriliyor: 

"Yerel sorunlara uluslararasi müdahale, Birleşmiş Mil
letler ve AGiK gibi kuruluşlarm ilkeleri çerçevesinde 
olur ve gerçekten sorunlara adil bir çözüm bulmay1, 
böylece banş1 sağlamayi amaç/arsa, bu hem gerekli, 
hem de herkes için yarar!JdJr. Bunun için de, özellikle 
BM örgütü gereği gibi donanarak gerçek bir yaptmm 
gücüne kavuşma!Jd1r." (Kemal Burkay, Seçme Yaz1/ar. 
Cilt 2, sayfa 224) 

BM donanmalıdır! Kim donatacak? Sermaye! 
Sonrası malum ... Barış gelecek ve halklar rahat yüzü 

görecek ... Bunu sağlayanlar da barış ödülleriyle huzur 
içinde yeni barışlar için hizmete devam edecek! Sur
kay'ın yukarıya aldığımız sözlerinden ancak bu sonuç 
çıkar. 

Yazara göre nasıl olsa "soğuk savaş" dönemi geride 
kalmıştır ve artık yapılması gereken "bölgesel sorunla
rın barışçı yol ve yöntemlerle çözümü için" her yönden 
fazlasıyla yoğunlaşmadır. Çünkü artık yerel sorunlar ve 
aynı zamanda global problemler BM eliyle çözülebilir! 
Tabii bu arada bazı düzenlemeler de yapılmalıdır. Bir
takım düzeniemelerin yapılması hususunda Surkay 
şunları öneriyor: 

"BM daha da güç/ense, kendi birlikleri olsa, ve böy-

lesi durumlarda, ABD, Fransa, ingiltere gibi güçlü em
peryalist ülkeler eliyle değil de doğrudan müdahale 
edebiise kötü mü olur?" (Aym yer, sayfa 348) 

Bu öneri bugünlerde çok sık dile getirilmektedir. Tar
tışılan şu ya da bu emperyalist devletin ya da ittifakın 
değil de; bunların üzerinde duran bir örgütün onayı ve 
denetimiyle saldırganlığın gerçekleştirilmesidir. Bir bi
çimiyle öneri sahipleri somutta Yugoslavya'ya saldırıyı 
"NATO devletleri kendi başlarına yapmamalıydılar ve 
BM gözetiminde saldırıya geçmeliydiler" demektedir
ler. Farklı açılardan bu yaklaşımın ele alınması müm
kün; fakat işin özünde değişen hiç bir şeyin olmadığını, 
sözkonusu olanın emperyalist saldırganlığa yeni yol ve 
araçlar bulmak olduğunu ortaya koymak ve teşhir et
mek gerekiyor. 

Burkay, BM'nin güçlenmesini savunmakla aslında 

emperyalist devletlerin güçlerini katlarnalarını istemek
tedir. Yazdıkları hiç bir spekülasyona meydan verme
yecek ölçüde samimi bir BM yandaşı olduğunu kanıtla
maktadır. Bazı büyük emperyalist devletlerin görünür
de öne geçmesine pek taraf olmayan Surkay'ın buldu
ğu biçim de yine BM'nin daha iyi gösterilmesi içindir. 

Elinden geldiğince artık yeni bir çağın başladığını ilan 
eden Surkay böylece bu yeni çağda yumuşamanın en 
bariz kanıtı olarak hemen her alanda, ama özellikle de 
etnik sorunlarda BM'nin olabildiğince etkili olmasını ar
zulamaktadır. Çözüm noktasında da benzer bir ısrarı 

sürekli devam ettirmektedir. Bunun küçük bir örneği 
olarak, henüz Gorbaçov'a karşı güven duygularının ta
mamen dumura uğramadığı günlerde, yol göstericisine 
BM'nin öncülüğünü işaret eden tavrıdır. Şöyle diyordu: 

"Ümit ederiz ki Sovyet hükümeti, Kürt sorununun Bir
leşmiş Milletler Genel Kurulu'unun gündemine getiril
mesi ve bu soruna adil bir çözüm bulunmasi için çaba 
gösterecektir." (Seçme Yaziiar, Cilt 2, sayfa 105) 

Surkay'ın anladığı anlamda Kürt sorununun BM kurul
larında ele alınması tamamen emperyalist çıkariara en
dekslenmesidir. Bunun böyle olduğunu bizzat emper
yalist çevrelerin sözcüleri itiraf etmektedir. 
Gerçeğin emperyalist çıkarlarda yattığını bile bile ha

la bazı Kürt çevrelerinin ümitlerini korumaları ise ne adı
na açıklanırsa açıklansın, gerçekten Kürt ulusunun ken
di bağımsızlığını savunma siyasetine sahip olmayışiarı 
ve çözümü emperyalizmle birlikte bulma gayretinden 
öte anlam ifade etmez. Bunu, BM, Avrupa Konseyi, Av
rupa Parlementosu, AGiK vb. kurum ve örgütler aracılı
ğıyla yapmak istemeleri de her çeşit emperyalist kuru
ma el avuç açtıklarını göstermekten öte bir anlam taşı
mıyor. 

iKi BELGE iKi LiDER! 

Emperyalizme karşı mücadele bağlamında Kürdis
tan'ın değişik parçalarında durumun biribirinden çok 
farklı olmadığını belirtirken, bunu somut, kanıtlanabilir 
ve yeterince anlaşılır açıklama ve belgelere dayandırı
yoruz. Tek tek emperyalist devletlere karşı belli bir 
programa dayalı, ilkeli ve tutarlı bir mücadele yürütül-
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mediği olgudur. Bugün sözkonusu 
olumsuzluğun ürünlerini apaçık gö
rüyor, yaşıyoruz. Bu bağıntıda yakın 
geçmişte cereyan edenler ve günü
müzde giderek yaygınlaşan tutumlar 
içinde iki örneğe değinmek gereki
yor. 

Birinci örneğimiz, Güney Kürdis
tan somutunda Molla Mustafa Bar
zani şahsında yaşananların bir kesi
ti, ikincisi ise Kemal Surkay ve çev
resinin bu bağlamdaki tavrıdır. 

Çözümü, 
emperyalistlerin 
müdahalesinde 

bulan larm, 
onlarm arasmdaki 

çelişkilerden 
yararlanmayı 

nın korunmasının büyük bir rolü var
dır. Ancak sonuçta söylem düzeyin
de de kalsa, Barzani'nin içine girdi
ği ilişkinin yanlışlığı dile getirilmekte
dir. Ne varki sorun bununla bitme
mektedir. Önemli olanı, bu tavrı takı
nırken tutarlı bir siyasal yaklaşımı 
sürdürebilmektir. Burkay ve çevresi 
bu anlamda hiç bir zaman tutarlı bir 
söylemin sahibi olamamıştır ve son
radan görüldüğü gibi ilk fırsatta dün 
takınılan bu tavırlardan süratle vaz
geçilmiştir. Bugün PSK çevresinin 
savunduklarıyla dün Mustafa Barza
ni'nin söyledikleri arasında özsel bir 

Önce Barzani'nin ABD Başkanı 
Carter'e yazdığı mektupta dile getir
diklerine bakalım: 

öne çıkarmaları 
açık bir aldatmacadır. 
Bunlar yararlanmıyor, 

yaranıyorlari 

"Kendisini daima Amerika için gü
venilir bir dost saym1ş olan Kürt hal-
ki, yüklü çalişma programimza rağmen, on/ann gelece
ği üzerinde düşünmeye zaman bu/acağm1z ve sorunla
nnm çözümü için çaba göstereceğiniz umudundad1r. 

Saym Başkan, Kürt sorunu, Orta Doğu'nun diğer 
önemli sorunlanyla yakmdan ilişkilidir ve sizin ihtimarn
la ilgi/enmenize değerdir. Ümit ediyoruz ki bu sorun, si
zin, Orta Doğu'ya yönelik ve giderek önem kazanan d1ş 
politika müzakere/erinizde özel bir yer tutacaktir." 
(Mustafa Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi Başkam 9 
Şubat 1977, Aktaran: Özgürlük Yolu, say1 28, Eylül 
1977, sayfa 49) 

Yorum yapmaya gerek duyulmayacak açıklıkta Ame
rikan emperyalizminden yardım ve destek, sahiplenil
mek isteniyor. Mustafa Barzani bu şekilde ABD nezdin
de emperyalizme güvenini belirterek Kürt halkı arasın
da çok ciddi bir tahribatın yakın geçmişteki öncüsü ol
du. Bir bakıma son elli yılın Kürt-emperyalizm ilişkileri
ne damgasını vuran Barzani'nin yaklaşımı doğaldır ki 
kendisiyle sınırlı kalmadı, değişik ölçülerde başka Kürt 
ulusalcı çevreleri de etkiledi. 

Barzani'nin bu tutumunu yirmiiki yıl önce değerlendi
rirken Özgürlük Yolu gayet "sert" bir uslupla şunları be
lirtiyordu: 

"Barzani ve çevresi dünyanm en büyük emperyalist 
ülkesinden medet beklemekte, ona güvenmek/e kurt
tan yardim isteyen saf kuzunun durumundadirlar. Bar
zani, Amerikan yöneticileri için, bizi aldattllar, bize iha
net ettiler, diyor. Elbette, başka ne beklenebilirdi?!." 
(Özgürlük Yolu, say1 28, Eylül 1977) 

"BiR iHANETiN BELGELERi Barzani'nin Carter'e ve 
Kissinger'in Barzani'ye Yazd1ğ1 Mektuplar" başlığı altın
da yazılan makalede Barzani'nin ABD ile geliştirdiği 
ilişkiler üzerine yığınla karşıt laf edilmektedir. ABD ile iş
birliği içinde bulunan ve fakat arzuladığı düzeyde des
tek alamayan Barzani'nin, sözkonusu yıllarda Sovyetler 
Birliği ile ilişkilerinin kötü olması nedeniyle Özgürlük Yo
lu çevresi hummalı bir biçimde emperyalizmin ve so
mut olarak da Amerika'nın emperyalistliği üzerine yo
ğun bir karşı kampanya içerisinde bulunmaktaydı. Şüp
hesiz böyle bir ısrarın gösterilmesinde bir başka em
peryalist gücün; Rus sosyal emperyalizminin çıkarları-

fark var mıdır? Kesinlikle hayır. Dün 
hararetle eleştirdikleri bu siyaset 

şimdi PSK'nın temel siyasetidir. 
ABD, Almanya, Fransa ve ingiltere başkanlarına Sur

kay'ın yazdığı mektupların metinleri kamuoyunda mev
cuttur. Sözkonusu belgelere bakıldığında, emperyalist 
devletlere karşı bir tavır görmek mümkün değildir. Ama 
mektupların muhataplarına yaranma girişimlerinde bu
lunmakta, şükranlar sunulmakta; böylece emperyalist
lere ne tür uysal örgütler olduğu konusunda bir fikir ver
mekteler. Örneğin ABD Başkanı Clinton'a yazdığı mek
tupta şöyle diyor: 

"Son birkaç yil içinde Kürt halkmm lrak'ta, ac1mas1z 
Saddam rejiminin saldms1 sonucu yaşad1ğ1 trajediyi bil
mektesiniz. Amerika Birleşik Devletleri, Kürt halkmm bu 
saldmdan korunmasi, bir güvenlik kemeri oluşturulmasi 
ve halklmlzm bu parçada soluk almas1 için önemli bir 
rol oynadi. Bir bütün olarak Kürt halki gibi, Partimiz de 
bundan dolayi memnundur ve müteşekkirdir. (. . .) 

ABD gibi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin da
imi üyesi, NA TO içinde etkinliği ve uluslararasi politika
da ağiriiği büyük olan bir devletin başkam olarak siz
den, Kürt halkmm durumuna daha yakm ilgi ve destek 
bekliyoruz." (Burkay Seçme Yaziiar, cilt 2, sayfa 436, 
439) 

PSK Genel Sekreteri'nin emperyalist devletlerin baş
kanlarına yazdığı mektuplarda acaba Barzani'ninkin
den çok farklı tespit ve beklentiler mi var? Emperyalist
lerden istekler manzumesinde kendini Barzani'den ayı
rabiliyor mu? iki liderin kalemlerinden çıkan mektuplara 
bakıldığında, ikisinin de aynı beklenti içinde hareket et
tiklerine dair en ufak bir kuşku yok. Bir dizi noktada bi
rbirinin aynısı bir tablo sergilemektedirler. işin özü ba
kımından ne Barzani'nin ve ne de Surkay'ın kaleme al
dıkları mektupların özü: "emperyalistler bu sorunu çö
zün!" Hepsi bu! Burkay, Barzani'ye göre ileri değil, ak
sine daha geri konumdadır ve üstelik sosyalist lider ün
vanıyla emperyalistlerden sorunun çözümünü istediği 

için de daha acınacak haldedir. 
Türk sömürgeci devletinin müttefiklerini (NATO, AB 

vb.) Kürt dostu lanse etmek ve onlardan yardım dilen
rnek yalnızca ikisinin aynı siyasete sahip olduklarını ka
nıtlar. 
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BURKAY VE ANTiEMPERYALiZMT 

Geçmişte, Amerika ile ilişki kuran
ları kınayan Surkay Güneyli Kürt iş
birlikçi çevrelerin el sıkışması işini 
ABD yaptı diye bu emperyalist dev
lete methiyeler diziyor: 

''Dolayisiyla iki Kürt örgütünün ba
nştmlmlŞ olmas1 neden kötü bir şey 
olsun. Amerika, bölgede statükoyu 
tercih edebilir. Amerika, Kürtleri ba
nştmrken politika/anna uygun düşü
yor. Amerikaliiar banştlrdlğl için de 
memnunuz. " (Evrensel, 11-12 Kas1m 
1998) 

Surkay da barıştırmaya çalıştı, ba
şarılı olamadı, Amerika başarılı oldu. 
Kendilerine teşekkür ediyor! Bur-

Kişinin kendisini 
"sosyalist lider" ve 

partisini de 
"sosyalist öncü" 

ilan etmesi 
emperyalistlerden 
umar beklemesinin 

önünde engel değildir. 
Bu gibi "komünistler" 

emperyalistlerde 
çoktur! 

rattığı türden bir "sosyalist"! Örneğin 
bu "sosyalist", öyle bir "sosyalist" ki, 
asla antiemperyalist değil! Bu "sos
yalist"in emperyalistlere yaklaşımı 
bağlamında dizdiği birkaç inciye 
daha bakalım. 

1989 yılında şöyle diyordu : 
"Öyleyse emperyalist saldirganlan 

frenlemenin ve banş sürecini güç
lendirmenin bir yolu, emperyalist 
sa/dm güçlerinin karş1smda yeterli 
savunma gücü oluşturmaksa, yapll
masi gereken işlerden biri de, bir 
yandan kitleleri banş mücadelesine 
kazanarak emperyalistleri y1ğm ha-

kay'a göre önemli olan barışmış ol-
malarıdır; niye barıştırılmışlar, şimdiye kadar neden ba
rıştırmadılar ve kim barıştırdı gibi soruların önemi yok. 

Kürt ulusal sorununa büyük emperyalist devletlerin 
müdahalesini arzulayanların bu güçlerden birilerinin 
yanında bir mevzilenme içine girmeleri kaçınılmazdır. 
Güneyli Kürt liderlerinden bazılarının yanyana getiril
mesinde Amerika'nın attığı adımların Kuzeyde yankı 
bulması ve bazılarının bunu olumlu bulması vb. açıkla
maları sonuçta ABD emperyalizminin Kürtlere ilişkin 
planının anlayışla karşılanması ve bazı boyutları itibarıy
la savunulması anlamına gelir. Surkay bunu açıkça 
söylemektedir ve hatta bir adım daha ileri giderek şun
ları söylemektedir: 
"Eğer bir yerde Amerikan politikalan bizim yaranm1za 

sonuçlar veriyorsa, bundan hiç de rahatsiz olmam. 
Sosyalist olmak, bununla hiç çelişmez. Bu gerçekçi bir 
politikadir ve herkes, şu dünyada gerçekçi politikalar 
izliyor." (Evrensel, aym yer) 

Bir ara ABD emperyalist devletine "ateş püsküren" 
Burkay, bugün aynı ABD emperyalizminin kutsanması 
için olağanüstü bir performansla teşekkür ediyor. Em
peryalist pazarlarda Surkay gibi "sosyalistler" çok. Za
ten bu gibi "sosyalistlerin" emperyalistlerle çelişmesi 
anlaşılmaz olurdu. Amerikalıların barış girişimi ve bunu 
bir anlaşmayla sonuçland ırmaları Surkay tarafından se
lamlanmaktadır. Elbette Amerikan barışına selam ver
me hürriyetine sahiptir, ama Molla Mustafa Barzani 
Amerika emperyalistlerine hep selam vermek için bağ
lılığını ifade ederken karşılığında Kürtler için bir girişim 
istemesini hainlik olarak değerlendirenlerin kendi se
lamlarının Barzani'ninkinden üstünlüğünü açıklamaları 
gerekmez mi? Yoksa aşiret reisieri modern görüşlü 
"sosyalistler" kadar bu işleri beceremiyorlar da bunun 
için mi selamının fazla kıymet-i harbiyesi olmuyor?! 

Nereden bakılırsa bakılsın, ikisinin de selamı halkımı
zın Amerikan emperyalizminin esaretine geçişini kolay
laştırır, yoksa özgürlük falan getirmez! 

BURKAY ANTiEMPERYALiST DEGiLDiR! 

Kemal Surkay tam da emperyalistlerin istediği ve ya-

reketi ile kuşat1p silahsizlanma yö
nünde uzlaşmaya zorlamak, diğer 

yandan da, bizzat bu çevre/ere çağnda bulunmak, on
larda bile tümden silinip gitmemiş olan sağduyuyu ha
rekete geçirmektir." (Burkay, Seçme Yazifar 1, Deng 
Yaymlan, sayfa 277) 

işte size K. Surkay gibi "sosyalistlerin" emperyalizme 
karşı mücadele perspektifi ve programı! işte size ger
çekçi "sosyalist" ve emperyalist düşmanı Surkay profi-
l· ı ı. 

Emperyalizmle birlikte yaşamayı ve fakat onun yeni
den yapılandırılmasının da ihmal edilmemesi gerektiği
ni öğütlüyor. Sözde emperyalizm karşıtlığından 'frenle
me', barış süreci', 'savunma gücü oluşturma', 'silahsız
lanma yönünde uzlaşma', 'çağrıda bulunma', 'onlarda 
sağduyuyu harekete geçirme' ve benzerlerine ... Em
peryalizm nezdinde barbarlıktan insanlık keşfine geçiş! 
Surkay'ların yaptığı bu! 

Bu çevre ve liderinin antiemperyalist olmadığını vur
gulamak yetmez; aynı zamanda kesin bir biçimde biz
zat kendisi tarafından da kanıtlanmıştır ki o aynı zaman
da somut olarak herhangi bir emperyalist devlete de 
karşı değildir. AB, ABD ve Rusya somutunda karşıt bir 
pozisyonda bulunduğu söylenemez, kaldı ki, kendisinin 
de böyle bir iddiası yoktur. 

Dikkat çekici şekilde, antiemperyalizm sorununun 
gündeme geldiği her defasında, o, ısrarla bu soruya 
yanıt vermeme yolunu tercih etmiştir. Bu anlamsız bir 
kaçış değildir. Kendi çevrelerinin bu noktada yönelttiği 
soruya bile "görevimiz devam ediyor" dışında hiç bir si
yaset sunamamaktadır. 

"Art1k soğuk savaş ve öy/esi bir gerilim yok. Bölgesel 
sorunlarm banşç1/ yol ve yöntemlerle çözümü için ça
balar yoğunlaşti. Böylesi bir ortamda, art1k kimsenin 
zorba ve eli kanli rejimiere destek vermesi için neden 
yoktur." (Burkay, Seçme Yaziiar, cilt 2, sayfa 159) 

Emperyalist saldırganlık için artık neden kalmadığını 
tespit edebilecek kadar emperyalist barbarlığı kutsa
yan birinin antiemperyalist olmadığı açıktır. 

Bay Surkay bu sözleri sarfetmeden önce Körfez krizi 
denen savaş bütün çıplaklığıyla biliniyordu ve bu satır
ları yazarken Irak bombalanıyordu. 

Surkay ve çevresinin leninist emperyalizm tahlili hak-
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kında blhaber olduğunu sanmıyoruz. O, çok bilinçli bir 
şekilde artık emperyalizmin tahlilinin aslında tarihe ka
rıştığını, olsa olsa yüzyılın başındaki durumu izaha yet
tiğini ve günümüzü açıklamakta tamamen yetersiz ve 
hatta geçersiz olduğunu ilan ediyor. Bu ilanın mucidi ve 
sürdürücüsü olarak artık "savaşlar çıkmaz" iddiasında 
bulunuyor. Tabii ki bunu yaparken antiemperyalizmin 
ne kadar gereksiz olduğunu, Kürtlerin emperyalizmle 
birlikte sorununu çözmek gerektiği görüşünü yaygın
laştırmayı hedefliyor. 
Kısacası, kimsenin Surkay'dan antiemperyalistlik 

yapmasını beklediği yok; tam aksine öteden beri kapi
talist dünya ile bütünleşme yönünde siyaset üretmekte 
olduğu artık herkesin bilgisi dahilindedir. Böyle de dav
ranmak zorundadır, çünkü PSK ve genel sekreterinin 
reformist, "sosyaldemokrat" çizgisi ancak emperyaliz
mi aklarnayı üretir; yoksa antiemperyalistlik yapmayı 
değil ... 

KÜRDiSTAN DEVRiMi iÇiN 
VAZGEÇiLMEZ BiR iHTiYAÇ: 

ANTiEMPERYALiST MÜCADELE! 

Surkay çevresi emperyalist güçlerden müdahalede 
bulunmalarını, 1998 yılında yaptıkları 5. Kongrelerinde 
şu şekilde dile getirmekteydiler: .. 

"Kongremiz aynca, Birleşmiş Milletler Orgütü'nü, Av
rupa Birliği'ni, ABD'yi, Rusya'yi ve sorunun çözümünde 
etkili olabilecek tüm ülkeleri, kurum ve kişileri, Kürtlerle 
soruna taraf olan bölge ülkeleri arasmda banşç1 ve adil 
bir çözüm için diyalog başlatiimasi, banş masas1 çev
resinde biraraya gelinmesi için çaba göstermeye çağJ
nr." (Deng, sayJ47, Haziran-Ağustos 1998) 

Surkay ve çevresi emperyalistlerin, güç sahibi dev
letlerin yardım ve merhametlerini beklemekle aslında 
Kürt meselesinin çözümüne değil, daha da ağırlaştırıl
masına önayak oluyorlar. Emperyalist büyük devletler 
bu meseleye ne kadar fazla dahil olurlarsa iş o denli 
ağırlaşır. Sorunun özü şudur ki; Surkay ve çevresinin 
merhamet dilediği güçlerin tümü soruna yalnızca kendi 
çıkarları açısından yaklaşır. Bunların Kürt sorununa 
doğrudan burunlarını sokmaları demek, herbirinin bu 
sorunu kendi çıkarları için kullanmaya çalışmaları de
mektir. Durum bu olunca sorunun gerçek çözümü bir
yana sistem içi barışçı çözüm vs. konuları bile bu güç
lerin kendi aralarındaki dalaşın durumuna terk edilmiş 
oluyor. Bu yaklaşımın Kürt ulusuna sunduğu emperya
listlerin elinde oyuncak olmaktan başka birşey değildir. 
Emperyalistler Kürt ulusu için değil kendileri için çalışır. 
Yakın dönemde Güney Kürdistan'da yaşananlar em

peryalistlerin kendi çıkarları için çalıştığını açıkça orta
ya koymaktadır. Çekiç Güç olayı pratik bir tecrübedir. 
Güney Kürdistan Kürtlerini Saddam rejiminden "koru
ma" adına bölgeye yerleştirilen Çekiç Güç ve buna pa
ralel çalışmalar, Güney Kürdistan'da birkaç bin Guam 
Kürdü etiketli Amerikan ajanı yaratmıştır! 
Yaşadığımız coğrafyada Kürt milliyetçi çevrelerinin 

emperyalizme karşı mücadele kapsamında. sahip ol
dukları posizyonlar antiemperyalizmden uzaktır. Bu ol
gu yalnız bugün değil, geçmişten günümüze kadar 
karşımıza çıkan bir gerçekliktir. Geçmişte de genelde 
bütün parçalarda sömürgeci merkeziere karşı ulusal 
başkaldırılarda emperyalizme karşı mücadele bayrağı 
açılmadığı gibi, onlarla yer yer ilişkiler geliştirilip medet 
umulmuştur. 

Bu bağlamda özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini 
emperyalizme karşı mücadele ilkesi temelinde ele al
mayanların antiemperyalistliklerinin boş bir söz yığının
dan ibaret kaldığını da özellikle vurgulamak gerekir. Ül
kemizdeki siyasi yoğunlukların ezici çoğunluğunun ba
ğımsız Kürdistan fikrinden uzak durduğu dikkate alındı
ğında, buna paralel olarak antiemperyalizmden neden 
bu denli uzak durulduğu daha iyi anlaşılmış olacaktır. 
Bırakalım marksist-leninistlerin anladığı anlamdaki 

gerçek bağımsızlığı savunmayı bir yana, gelinen aşa
mada emperyalist sistem içindeki sözde bağımsızlık 

fikrini bile çoktan bir kenara koymuş; emperyalistlerin 
kendilerine uygun gördüğü herhangi bir tarzla yetin
mek istediklerini kanıtlama peşinde koşuyorlar. Bu du
rum özellikle Surkay ve çevresini mutlu ediyor. Çünkü 
onların siyasi tespitleri hayat bulmuş oluyor! Burkay, 
adına ne tür ön ekler yaparsa yapsın, geçmişin ulusal 
başkaldırılarının geri yanlarıyla olan bağlantısını sürdür
düğünü bu yıllarda özellikle açıkça ortaya koydu. 

Antiemperyalist olmanın yolu antisömürgeci ve anti
kapitalist olmaktan geçiyor. Bu da yetmez, söylem düz
leminden çıkması, uygulanması gerekiyor. Ama görülü
yor ki Burkaycılar düzenle, en genel anlamda sistemle 
içiçe ve birlikte bulunmayı; sistemin reforme edilerek, 
yeniden yapılandırılarak ve demokratikleştirilerek ayak
ta tutulmasına hizmet eder şekilde hareket etmektedir
ler. 

Emperyalizme karşı tutarlı tavır almamakla emperya
lizmi şirin göstermek arasında da çok fark vardır. Sur
kay birinci posizyonda değildir, o, ikincisini tercih et
miştir. Bu çevre, özellikle de son yıllardaki çıkışlarıyla 
aslında sistemin içinde kendine bir yer edinmenin güç
lü adımlarını açıktan atmaktadırlar. Emperyalizme karşı 
mücadele gibi bir siyasete sahip olunmadıktan sonra, 
ne adına konuşulursa konuşulsun sonuçta emperyaliz
min çizdiği çerçevede kendine bir yer edinme kaçınıl
maz hale gelir. 

Görünen odur ki, Kürt reformist çevreleri ve asıl ola
rak da işbirlikçi güçler sistem dışında bir çözümün ola
naksızlığını kanıtlamak için sistemin değişik güçleriyle 
ve asıl olarak da onun görece güçlü kesimleriyle gün 
geçtikçe ilişkilerini iyileştirme amacıyla düne oranla da
ha aktif bir konum almaktadırlar. 

Dün, "Emperyalizmin, şimdiye kadar, ulusal kurtuluş
lan için mücadele eden halklan kurtarmaya çaiJŞtJğJ (!) 
görülmedi, görülemez." (Özgürlük Yolu, Say1 28, Eylül 
1977, sayfa 40) diyenler, günümüzde sosyalistlik adına 
bir aşiret liderinden daha geri posizyondadırlar. 

May1s 1999 )( 
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Mehabad Kürt Cumhuriyeti 
Archi Roosevelt Jr. 

ve William Aegleton Jr. 
tarafindan nas1l anlat1l1yor? 

M
ehabad Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve yıkılışı 
sözkonusu edildiğinde, dayanılan yazı, kitap 
vb. eserlerin başında William Aegleton Jr.'nin 

"Mehabad Kürt Cumhuriyeti 1946" adlı kitabı gel
mektedir. Aegleton'un bu kitabıyla birlikte sözkonusu 
edilen bir diğer dayanak ise Archi Roosevelt Jr.'nin 
Temmuz 1947'de "Ortadoğu Gazetesi"nde yayınla

nan "Mehabad Kürt Cumhuriyeti" başlıklı yazısıdır. 
Roosevelt'in bu yazısı, Aegleton tarafından dayanılan 
temel kaynaklardan başlıcasıdır. 

Özellikle 1980'1i yılların sonlarına doğru giderek ço
ğalan ve 1990'1ı yıllarda ise Mehabad Kürt Cumhuriye
ti'nin kuruluşunun hemen hemen her yıldönümünde ya
zılar yazıldı, tavırlar takınıldı. 

Takınılan tavırların çoğunluğu, Aegleton'un kitabında 
ortaya konan çerçevede kalan ve Mehabad Kürt Cum
huriyeti'nin yıkılışı konusunda Sovyetler Birliği'ne eleşti
ri adına suçlama ve saldırıda bulunan tavırlar oldu. 

Mehabad Kürt Cumhuriyeti'ni savunma adına Sovyet
ler Birliği'ne ve sosyalizme yapılan saldırılarda, Aegle
ton'a "tarihsel tanık" olarak dayanılmaktadır. Günümüz
de Sovyetler Birliği şahsında sosyalizme saldırılar için 
dayanılan "tarihsel tanık" Aegleton ise, esasta Roose
velt'e dayanmakta, bazı uç noktaları törpüleyerek ve 
bazı tarihleri değiştirerek Roosevelt'in düşüncelerinin 
özünü aynen savunmaktadır. 

Durum böyle olduğuna göre, Mehabad Kürt Cumhu
riyeti bağlamında Sovyetler Birliği'ne ve Sovyetler Birli
ği şahsında sosyalizme yapılan saldırıların dayandınldı
ğı bu esas kaynaklara bakmak ve Roosevelt ve Aegle
ton'un sorunu nasıl açıkladıklarını ortaya koymak gere
kiyor. 

En başta belirtilmesi gereken olgu, Roosevelt ve 
Aegleton'un ABD emperyalizminin Ortadoğu'daki siya
setinin doğrudan uygulayıcıları oldukları gerçeğidir. 
Her ikisi de değişik tarihlerde de olsa iran'da ABD em
peryalizminin "temsilciliği"ni yapmış, daha sonradan 
da ikisinin de CIA ajanı oldukları açıklanmıştır. 

ABD emperyalizminin doğrudan temsilcilerinin Meha
bad Kürt Cumhuriyeti hakkında yazdıkları da, doğru-

dan ABD emperyalizminin Sovyetler Birliği'ne, sosyaliz
me karşı siyaseti ve Ortadoğu'da egemenliğini sağla
ma siyaseti temelinde, bu siyasete hizmet etme teme
linde yazılmıştır. 

Gerek Roosevelt, gerekse de Aegleton Mehabad 
Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve yıkılışı hakkında tavır 

takınırlarken, ingiliz emperyalizminin özellikle de ABD 
emperyalizminin ikinci Dünya Savaşı döneminde ve 
sonrasında iran'daki rollerinin ne olduğu üzerine -ken
di bakış açılarıyla bile- durmamaktadırlar. Tam burjuva 
tarihçilerine özgü bir tavırla, Mehabad Kürt Cumhuriye
ti'nin tarihi, içinde bulunulan koşullardan, ABD ve ingi
liz emperyalizminin iran devletiyle ilişkilerinden ve iran 
devleti üzerindeki etkilerinden kopuk; sorunu sadece 
Mehabad'la Sovyetler Birliği ve iran'la ilişkin gösterme 
maharetine sahip olduklarını ispatlamaktadırlar. 

Gizlenen sadece ABD ve ingiliz emperyalizminin 
iran'la ilişkisi, etkisi değildir. Somut olarak Mehabad 
Kürt Cumhuriyeti ve aynı çerçevede iran-Azerbaycanı 
Ulusal Hükümeti'nin yıkılışında ABD ve ingiliz emperya
lizminin iran'daki temsilcilerinin doğrudan rol oynadık
ları gerçeği de gizlenmektedir. Böylece, Mehabad Kürt 
Cumhuriyeti'nin yıkılışının esas sorumluları olan iran ha
kim sınıfları ve bunları doğrudan etkisi altına alan ve 
yönlendiren ABD ve ingiliz emperyalistleri olduğu ger
çeği gizlenmektedir. 

Roosevelt ve Aegleton'un Mehabad Kürt Cumhuriye
ti hakkındaki gelişmeleri ABD emperyalizminin ve genel 
olarak emperyalizmin çıkarları bakış açısıyla ortaya 
koymaları doğaldır. 

Mehabad Kürt Cumhuriyeti bağlamında yanlış olan, 
Kuzey Kürdistan'da Kürt ulusunun kurtuluşu adına, 
halkların özgürlüğü ve proletarya enternasyonalizmi 
adına hareket ettiğini söyleyenlerin, Mehabad Kürt 
Cumhuriyeti bağlamında esas olarak ABD emperyaliz
minin savunucuları olan Roosevelt ve Aegleton'a da
yanmaları; hatta Aegleton'u "tarihsel tanık" olarak gös
termeleri ve bu temelde de Sovyetler Birliği'ne ve sos
yalizme saldırmalarıdır. 
Kuşkusuz, dayanak ve "tarihseJ tanık" olarak Roose-
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velt ve Aegleton alınırsa, Sovyetler Birliği'ne ve sosya
lizme saldırmak da doğal bir sonuç olarak ortaya çıkar. 

Ortaya çıkan birşey de, Mehabad Kürt Cumhuriyeti 
bağlamında Roosevelt ve Aegleton'a dayanıp ulusal 
kurtuluş, halkların özgürlüğü ve proletarya enternasyo
nalizmi adına hareket ettiği iddiasında olanların bakış 
açısının da, gerçekte burjuva bakış açısı olduğudur. 

Roosevelt ve Aegleton'un tavırlarını ortaya koyarken, 
kendimizi, Sovyetler Birliği'ne saldırılarda öne çıkan ba
zı tavırları ele almakla sınırlıyoruz. (Mehabad Kürt Cum
huriyeti konusundaki genel tavrımızı Sterka Bolşewik 
sayı 3'de ve SSCB-iran Petrol Anlaşması hakkında da 
sayı 6'da ortaya koyduk. Bu yazı okunurken, imkanı 

olan okuyucularımızın sözkonusu yazılara da bakması 
yararlı olacaktır.) 

ARCHi ROOSEVEL T JR. VE 
MEHABAD KÜRT CUMHURiYETi 

Mehabad Kürt Cumhuriyeti hakkında Archi Roosevelt 
Jr., yukarıda da belirttiğimiz gibi Temmuz 1947'de "Or
tadoğu Gazetesi"nde yayınlanan bir yazıda tavır takı
nır. 

Bu yazının yayınlandığı dönem, ikinci Dünya Sava
şı'nın bitmesi ertesinde Sovyetler Birliği başta olmak 
üzere, ortaya çıkan Halk Diktatörlükleri'ne, kısacası 

Sosyalist Blok'a karşı emperyalistlerin "soğuk savaş" 
yürüttükleri dönemdir. 

ikinci Dünya Savaşı sürecinde Hitler faşizmine ve Al
manya-italya-Japonya faşist blokuna karşı mücadele
de değişik ülkelere yerleştirilen "Müttefik Güçler"in as
keri güçlerinin, savaşın bitmesiyle geri çekilmesi; ve 
savaş sonrasındaki durumun, düzenin nasılı üzerine 
mücadele yürütülür. 

Bu mücadelenin bir parçası da iran'daki durum ve 
"Müttefik Güçler"in askerlerinin iran'dan geri çekilmesi 
sorunudur. Bu konuda Kızıl Ordu birliklerinin iran'dan 
çekilmesi bağlamında ABD önderliğinde ve Birleşmiş 
Milletler'de Sovyetler Birliği'ne karşı değişik oyunlara 
başvurulur, yalan haberler yayılır ve suni bir "iran soru
nu" yaratılır. 
Savaş sonrasında iran'da hakimiyetlerini pekiştirme 

mücadelesi veren ABD emperyalizmi, SSCB'nin iran'la 
yaptığı petrol anlaşmasını da boşa çıkarma, daha önce 
petrol alanında iran'da hakim güç olan ingiliz emperya
lizmini de geride bırakma çabalarını sürdürmektedir. 
Fakat ingiliz emperyalizmiyle olan dalaşı ikinci planda 
ele almakta ve esas mücadele, ingiliz emperyalizmiyle 
de birlikte, Sovyetler Birliği'ne karşı verilmektedir. 

9 Mayıs 1946'da Kızıl Ordu birliklerinin iran'dan tama
men geri çekilmesi sonrasında, ABD ve ingiliz emper
yalistleri iran devleti üzerindeki nüfuzlarını kullanarak 
ve birlikte hareket ederek Azerbaycan Ulusal Hüküme
ti'ni ve Mehabad Kürt Cumhuriyeti'ni ortadan kaldır

mak; SSCB-iran petrol anlaşmasını onayiatmamak için 
çalışırlar ve istediklerini de elde ederler. 

işte Roosevelt'in yaz;ısı da ABD emperyalizminin bu 

konudaki siyasetinin bir parçası, Sovyetler Birliği'ne 
karşı propaganda malzemesi olarak yazılır. 

Roosevelt, yıkılışından kısa bir süre önce Mehabad'a 
gidip Qazi Muhammed'le görüşen ve bu görüşme son
rasında Mehabad Kürt Cumhuriyeti'ndeki durumu; iran 
askerinin Mehabad'a saldırısı durumunda Mehabad'ın 
direnme gücünün olup olmadığını, askeri gücünün ne 
olduğunu iran merkezi yönetimine ve hizmetinde oldu
ğu ABD emperyalizminin iran'daki başyöneticilerine 
bildirerek, Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin yıkılışından 
payı olan biridir. 

Roosevelt'in sözkonusu yazısı, bildiğimiz kadarıyla 

bütünüyle Türkçeye çevrilmiş değildir. Esas olarak 
Aegleton'un kitabında, Aegleton'la farklılık gösteren ba
zı yanların ortaya konulması için aktarılan belli alıntılar
la sınırlıdır. 

Bizim elde ettiğimiz Roosevelt'in yazısı Almancasıdır. 
Pogrom Yayınları tarafından derlenen üç ciltlik "Kürtler 
ve Kürdistan" başlıklı kitabın birinci cildi, 229-257. say
falarında yer almaktadır. Roosevelt'den aktardığımız 
tüm alıntıların kaynağı bu kitaptır. 

Roosevelt, 1941 'de Sovyet ve ingiliz askerlerinin 
iran'a girmesi ve sonrasındaki genel durumu ortaya ko
yarken, Kızıl Ordu birliklerinin bulunduğu bölgelerde 
Sovyetlerin Kürt aşiret reisierine kendi bölgelerini yö
netme izni verdiklerini, ingiliz askeri birliklerinin ise aşi
retleri kontrol altında tuttuklarını yazarak Sovyetlerin 
Kürtleri, iran devletine karşı kışkırttığı yönlü tavrının te
melini atmaktadır. ABD askeri birliklerinin de iran'a gir
diği konusunda ise tek kelimeyle bahsedilmemektedir. 

Durum tespiti yaparken de, a) sanki Kürtlerin Sovyet
lerin egemenliği altında olduğu izlenimini yaratmakta 
ve Kürtlerin kendilerinin ulusal özgürlük ve haklarına 

sahip çıkma diye bir sorunlarının olmadığı; bunu Kürtle
re Sovyetterin dayattığı; b) Kürtlerin kendi kendilerini 
yönetmesinin kötü ve c) ingilizierin aşiretleri kontrol al
tında tutmasının ise iyi olduğu görüşünü dalaylı olarak 
propaganda etmektedir. 

1941 Eylülayından 1944 Eylül ayına kadar (Roosevelt 
1945 Sonbahar'ına kadar diye yazmaktadır) "Serbest 
Bölge" (nomansland) diye adlandırılan bölgenin Bane, 
Saqız ve Serdeşt bölümünde Hama Reşid Han'ın ve di
ğer bölgelerde de Kürt ağalar ve şeyhler tarafından yö
netilen Kürdistan bölgelerinin iran merkezi yönetiminin 
eline geçmesiyle, "Serbest Bölge"nin daraldığını ortaya 
koyduktan sonra, geriye kalan "Serbest Bölge" içinde 
önemli olan şehrin sadece Mehabad olduğunu yazarak 
genel durum tespitini bitirmektedir. 
Ardında Komela'nın kuruluşuna geçer. 16 Ağustos 

1943'de Komela'nın gizli olarak kurulduğunu anlattıktan 
sonra şu tespiti yapmaktadır: 

"Bölgeye ilgi duyan esas olarak iki büyük gücün, so
nunda, 'Komela'nm kuruluşunu öğrenmeleri kaçmil
mazdl. Kerkük civaondaki petrol sahalan Kürt bölge
sinde bulunan ingilizler gelişmeleri dikkatle izliyor/ardi. 
Musul'daki ingiliz siyasi müşaviri bazen ta Mahabad'a 
kadar gidiyordu, astlan ise Rewanduz, Kerkük, Erbil ve 
Süleymaniye'de konumlanmJşlardJ. Fakat ingiliz/er, 
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DOSYA.., 

Arap/ann direnişine yol açmadan Kürtleri niyetlerinde 
güçlendiremezlerdi, do/ayiSfYia, Kürt milliyetçilerinin 
diplomatik atliimianna kulak asmad1/ar." (agk., sayfa 
233} 

Bu tespitler yapılırken birkaç sahtekarlık birarada ya
pılmaktadır. Birincisi, ABD emperyalizmi bütünüyle işin 
dışında bırakılmaktadır. ikincisi, bölge üzerinde ilgisi 
olan "iki büyük güç"ten bahsederek bu iki güçten biri
nin ingiltere olduğu tespit edilse de; bizzat ingiliz em
peryalizminin iran'da, somutta da Mehabad bağlamın
daki etkisi, rolü ve tavrı gizlenmektedir. 
Kuşkusuz ingiliz emperyalizmi Kerkük'teki petrol çı

karlarını düşünür. Kuşkusuz, ingiliz emperyalizmi Kürt
lerin, kendi çıkarlarına ters gelen bağımsızlık, özgürlük 
istemlerine kulak asmaz ve böylesi bir hareketi destek
lemez. Fakat, somutta ingiliz emperyalizminin Kerkük 
petrolleri bağiamındaki çıkarlarına atfedilirken; iran'da
ki çıkarları, iran devleti üzerindeki nüfuzu ve ezilen 
ulusların ulusal baskıya uğratılmasında oynadığı rolü 
gizlenmektedir. 

Üçüncüsü ise, bölgeye ilgi duyan ikinci büyük gücün 
Sovyetler Birliği olduğu ve Sovyetler Birliği'nin de ingi
liz emperyalizmi gibi bölgede egemen güç olmaya ça
lışan, adı verilmese de emperyalist bir güç olarak gös
terilmesidir. 

ingilizierin Kürtlerin diplomatik atılımiarına kulak as
madıklarını, Sovyetlerde durumun değişik olduğunu 
tespit ettikten sonra, yazının çerçevesi artık Sovyetler 
ve Mehabad çerçevesine sıkıştırılmakta, iran ve iran
Azerbaycan'ındaki gelişmeler de bu çerçevede açık
lanmaktadır. ingilizierin tavrını aktardıktan sonra Sov
yetlerin tavrını ise şöyle aktarmaktadır: 

'Sovyet Sızması 
Sovyetlerin durumu farklfYdl. 1942 y1/mda bir kez ön

de gelen ağalan Baku'ya davet etmiş olma/anna rağ
men, başlangiçta besbelli ki Kürtler arasmda aktif bir 
faaliyete hazirifkil değillerdi. Hatta Sovyetler, aym yllm 
ilkbaharmda Kürtler Urumiye gölünün bat1smdaki baz1 
köyleri basmca, iran ordusunu ve polis güçlerini bile 
bölgeye geri getirdiler (ne var ki, sürekli kanşarak, on
larm o/as1 hizmetlerini pratikte engelledi/er). Fakat za
man geçtikçe, Sovyetler durumun olanaklan m görmeye 
başladiiar. 1944 y1/mda Azerbaycan ve Kürdistan'm 
her yerinde Sovyet siyasi komiser/eri ve çoğunlukla 
Azerbaycan'm Sovyet kesimindeki müslümanlardan di
ğer ajanlar bulunuyordu. Kürdistan'daki faaliyetlerinin 
merkezi Rizaiye'deki Sovyet Konsolosluğu idi. Sovyet
ler Birliği'ndeki 100 000 Kürtten en azmdan biri onun 
emrinde çaiiŞfYOrdu. 'Yüzbaş1 Caferov' adwta tanman 
bu adam, Kürt kwafeti içinde, aşiret mensuplan ve köy 
sakinleri arasmda serbestçe dolaşwordu." (agk., sayfa 
234) 

Sovyetlerle ilgili genel durumu böyle aktardıktan son
ra Roosevelt Mehabad'da Sovyet-Kürt ilişkilerinin nasıl 
başladığını da şöyle aktarmaktadır: 

"Mahabad'daki Sovyet faaliyetleri, bu ajanlardan iki
sinin, 'Abdullahov' ve 'Hac1ov'un, güya KlZII Ordu için 
atsatm almak üzere orada ortaya Çlkmalanyla başladi. 

Kürt milliyetçi hareketiyle ilk kez temasa gelmeleri bes
belli tesadüfi bir karşiiaşma ile olmuştu. Abdulla
hov'un, Mahabad'daki bir Ermeni şarap tüccannm ya
nmda Kürt kwafetli bir adamla karşilaştiği ve Kürt milli 
kwafeti giydiği için ona iltifatlar yapt1ğ1 hikaye ediliyor. 
Gösterilen bu alaka, tesadüfen 'Kome/a'nm kurucula
nndan biri olan bu Kürdün ilgisini uyandmyor. Sohbete 
başliyorlar ve sonunda Kürt, Kürtler milliyetçi bir parti 
kuracak olurlarsa Sovyetlerin silah verip vermeyeceğini 
soruyor. Abdullahov soruyu karş1 soruy/a yamtllyor: 
"Kimden korkuyorsunuz?" Kürt, sadece kendi Hanla
nndan korktuk/anm söylüyor. Abdullahov yamtmda 
Haniara duyduğu antipatiyi dile getiriyor; bunun üzeri
ne Kürt onu bir eve götürüyor ve 'Komela 'mn diğer li
derleriyle tamştmyor. 

Sovyet makamlanyla başka toplantiiar ayarlamyar ve 
'Komela' liderlerinden Rusça bilen birisi, partinin irtibat 
subay1 oluyor. Parti programi aym şekilde "Üç Büyük
ler"e (ingiltere, ABD, SSCB) sesiense de, o andan iti
baren 'Komela'nm Sovyetlerin nüfuz alam içine girmesi 
kaçmllmazd1." (aym yerden) 

Roosevelt Komela'nın Sovyet nüfuzuna girmesinin 
kaçınılmazlığını böyle aktardıktan sonra da Komela ile 
Sovyetlerin ilişkilerini ve gelişmeleri şöyle aktarmakta
dır: 

"Bu s1ralar tam da uluslararasi Sovyet propaganda 
örgütü 'VOKS', iran'm her yerinde bir dizi 'iran-Sovyet 
Kültürel ilişkilerini Geliştirme Dernekleri' kurmaya baş
ladi. 'Komela' evlerde toplanmaya devam ederneye
cek kadar büyüdüğü için, liderleri Sovyetlerden Maha
bad'da da böyle bir dernek kurma/anm rica ettiler; böy
lelikle, fazla dikkat çekmeden top/anabilecekleri bir yer 
elde etmeyi umuyorlard1. Sovyetler bu isteği derhal ye
rine getirdiler; dernek kuruldu, fakat iran-Sovyet ilişki
lerini Geliştirme Derneği'nin kolu olarak değil, 'Kürdis
tan-Sovyet ilişkilerini Geliştirme Derneği' olarak (Encü
men-i-Ferhengi-i-Kurdistan-u-Şuravi). Çok geçmeden 
Kürtler kulübe doluştular ve yeni hamilerine müteşekkir
liklerini, Leningrad galiplerine Kürt tütününden yapiimiŞ 
10 koli sigara göndererek gösterdiler. 

Sonunda 'Komela', Nisan 1945'te dernek kulübünde 
yapilan bir törenle kamuoyu önüne ç1kt1. Rizaiye'deki 
Sovyet Konso/osu ve Azerbaycan 'VOKS' yöneticisi 
onur konuklanydl. Töreninen önemli program madde
si, 'Daik Nişteman' (Ana Vatan) admdaki bir kadmm 
'Irak', 'iran' ve 'Türkiye' admdaki üç külhanbeyi tarafm
dan kötü muameleye maruz blraklllp, sonunda kahra
man oğullan taratmdan kurtanldiği bir 'opera' idi. Tiyat
ro şeklindeki bir sunuya tamamen yabanci olan izleyici
ler derinden etkilendi/er; ömür boyu birbirine düşman 
olan adamlar gözyaşlan içinde birbirlerine sanllp Kür
distan'm öcünü almaya yemin edince, aileler arasmda 
nesillerden beri devam eden kan davalan bir yana bi
rakiidi." (agk., sayfa 235) 

Sovyetlerle Komela arasındaki ilişkilerin gelişmesi bu 
biçimde aktanldıktan sonra, sıra Komela'yı Sovyetlerin 
talimatları doğrultusunda yönetebilecek, Sovyetlerin 
güvenebileceği birinin Komela'nın liderliğine getirilme-
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sine gelmektedir. Roosevelt bunu da şöyle aktarmakta
dır: 

"'Komela'nm demokratik örgütlenmesinden hoşnut 
olmayan ve uzun zamandir örgütü on/ann talimati doğ
rultusunda yöneteceğine güvenebilecekleri birini ara
yan Sovyetleri memnun edecek şekilde, bu tören slra
smda, Kürt devletinin müstakbel başkam Qazi Muham
med, sonunda partiye üye almd1. 

Aşiretlerin birliğinin gücünü görmüş olan Sovyetler, 
başlangiçta aşiret reisierine başvurarak, milliyetçi hare
kete önderlik etmelerini istemiş/erdi. Fakat bunlardan 
sadece üçü, bu görev için yeterince saygm/1ğa sahipti 
- Mameşlerin saygideğer reisi ve üyesi olduklan fede
rasyonun tanman lideri Karanel Ağa Reis-ei-Aşair; Şi
kaklar aşiretinin reis1; Kürdistan 'm 'büyük ihtiyar'! Emr 
Han Şerifi; ve son olarak, iran hükümetinin, polis onur 
yüzbaş1s1 olarak bölgede güvenlik sorumluluğunu ken
disine biraktiği inançli bir muhafazakar olan Debokriler
den Emir Asad. Fakat her üçü de Sovyetlerin bu yön
deki hareketlerini nazik kaçamakil sözlerle yamtladllar. 

Böylece Sovyetler sonunda, kadiiik yapan ve Maha
bad'm dini lideri olan Qazi Muhammed'e başvurdular; 
aynca o, kentin en saygm ailesine mensuptu. S1k s1k 
onun evine konuk oldular ve sonunda iran hükümeti 
üzerinde baski yaparak, kardeşi Seif Qazi'nin bu böl
gede Emir Asad'm yerine hükümet temsilcisi olmasma 
yardimCI oldular. Seif Qazi, 'Polis Komutam' unvanm1 
ald1. Qazi Muhammed güya kuruluşundan ancak bir yil 
sonra 'K ome la 'dan haberdar olmuş, bunun üzerine, 
gönderdiği elçiler vas1taswta, ihtiyatli bir biçimde, yan
daşllğml bildirmiş. 'Kome/a' liderleri onu aralanna a/
mamayl kararlaştlrmlşlard!, çünkü güçlü ve otoriter ka
rakteri yüzünden ve çocukluklanndan beri ona ve aile
sine göstermeye allş1k olduklan sayg1 yüzünden, so
nunda onun partiye hükmedeceğinden ve partinin de
mokratik örgütlenmesine son vereceğinden korkuyor
lardi. Sovyetlerin inat/1 1sran sonucunda sonunda 'Ko
meta' onu üye almca, tam da korkulan başa geldi- par
ti üzerinde tek adam hakimiyeti. 

Qazi'nin üye almmas1, Sovyetlerin Kürtleri çabucak, 
1945 yazmda Sovyetlerin başka yerlerde gösterdiği ar
tan saldirganiiği yavaş yavaş yansitmaya başlayan 

Sovyet politikasmm çizgisine getirmesini mümkün klld1. 
O zamana kadar Sovyetlerin nüfuz arac1, iran/1 solcula
rm halk cephesi partisi olan 'Tudeh Partisi' idi; bu parti, 
iran'm başka kisimiannda başan/1 olmasma rağmen, 
Kürdistan'da tutunmay1 asla başaramam1ştl. Fakat 
Sovyetler yeni, h1rsll bir plan üzerinde düşünmeye baş
ladilar- iran'm kuzeybati bölgesini Sovyetler Birliği'ne 
katmak. Buna uygun olarak Azerbaycan'da, 'Tudeh'in 
yerine geçen bir bağimSlZIIk partisi kurdular. Bu parti 
böylece, iran'm diğer bölgelerinde 'Tudeh'i s1kmtwa 
sokmadan, bir devrim körük/eyip, bölgenin bağlmSIZ/1-
ğml ilan ederek, muhtemelen Sovyetler Birliği içine atm
ma yi isteyebilirdi. 'Tudeh' kendini feshedip, sonra da 
'Azerbaycan Demokrat Partisi' olarak yeniden kurarak 
Sovyet emirlerine itaat etti. Bunun üzerine Azerbaycan 
Türkçesini resmi dili olarak kullanmaya ve iran'dan ay-

nlmay1 talep etmeye başladi." (agk., sayfa 235-237) 
Bu uzun alıntıyı aktarmamızın nedeni, esas olarak Ro

osevelt'in Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin kurulmasın
dan önceki dönemde var olan gelişmeleri nasıl ele aldı
ğının bütünlük içinde görülmesidir. Roosevelt'den şim
diye kadar aktardığımız alıntılardan ortaya çıkan temel 
çizgi, Sovyetlerin Kürtleri kendi "planları" için kullandık
larıdır. Roosevelt, Sovyetlerin Kürtlerle ilişkisini, Sovyet
lere malettiği bu "plan", "iran'm KuzeybatiSini Sovyet 
topraklanna katma p/am" için Kürtlerin kullanılması ve 
bu çerçevede de Kürt hareketini kendi kamutası altına 
almaya çalıştığı senaryosuyla açıklamaktadır. 

Kürtlerin milliyetçiliklerinden dolayı, iran-Azerbaycanı 
çerçevesinde ve Azerbaycan Demokrat Partisi çatısı al
tında yaşamak istemediklerini anlatan Roosevelt şöyle 
devam etmektedir: 

"Mahabad'! da içine alan Azerbaycan'm bal! k!smm
daki Kürtlerden, Azerbaycan-Türk milliyetçiliğini alenen 
bayrağma yazm1ş bir partiye girmeleri beklenemezdi. 
On/an Sovyet p/anma dahil etmek için bu nedenle yeni 
bir parti kurulmak zorundaydi." (agk., sayfa 237) 

Azerbaycan Demokrat Partisi'ne Türk milliyetçiliğini 

de bu arada maleden Roosevelt, yeni kurulacak parti
nin (KDP'nin) kurulmasının gerekliliğini de Kürtlerin 
"Sovyet planına" dahiedilmeleri olarak göstermektedir. 
Sözkonusu yeni partinin kurulması için neler yapıldığını 
da şöyle aktarmaktadır: 

"12 Eylül'de, Meyanduwab'daki Sovyet kent komuta
m Yüzbaş1 Namazaliyev, önemli Kürt aşiretlerinin reisle
rine, Qazi Muhammed ve Seif Qazi'y/e beraber Tebriz'e 
giderek, orada güya Sovyet konsolosu ile buluşmalan
m emretti. Oraya vard1klannda, atalfayan Kürtlere tren 
istasyonuna gitmeleri emredildi, orada da çabucak Ba
ku trenine bindirildiler. Üç gün boyunca kent d1şmda 
bir viilada kalip, gezi, tiyatro, opera ziyaretleriyle eğlen
dirildiler. Dördüncü gün, Azerbaycan Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti Başkam Bagirov'un resmikabulüne götü
rüldü/er. Bagirov, R1za Şah'm yönetimi altmda maruz 
kaldiklan hakslZIIkiara karş1 ateşli bir konuşma yapt1 ve 
Sovyet Hükümeti'nin, ezilenlerin özgürlüğünü hedefle
yen ve katllmalanm hararetle sa/1k verdiği yeni Demok
ratik Parti'ye yard1m edeceğine söz verdi. Hem, etkisiz 
bir bozguncu/ar grubu olarak gösterdiği 'Tudeh Parti
si'ni, hem de, Irak'ta ingiliz gizli servisinin korumasi al
tinda başladlğml ve ingiliz emperyalizminin aleti oldu
ğunu söylediği 'Kome/a'y1 mahkum etti. Kürtler seya
hatleri hakkmda hiçbir şey söylememe konusunda uya
nldiktan sonra, Tebriz trenine bindirilip, oradan da KlZII 
Ordu araç/anna aktanlarak evlerine götürüldü/er. 

'Kürdistan Demokrat Partisi' 
Gezinin sonuçlan çok geçmeden ortaya Çikti. Geri 

dönüşünden k1sa süre sonra Qazi Muhammed önde 
gelen Kürtleri bir toplantiya davet ederek, 'Kürdistan 
Demokrat Partisi'nin kuruluşunu bildirdi ve hepsini ona 
katlimaya çağ1rd1. Birçok kişi coşkuyla yamt verdi, çün
kü partinin admdan, onun hedefinin Amerikan modeli 
bir demokrasi olduğu sonucunu Çikarmiş/ardi." (aym 
yerden) 
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OOSYAT 

Qazi Muhammed 

Sovyetler Birliği'ni Kürtleri kendi planları için kullanan, 
Kürtlerin ne yapması gerektiğini emreden ve kavram 
olarak kullanılmasa da bölgede egemenlik kurmaya ça
lışan yayılmacı, emperyalist bir güç olarak göstermeye 
çalışan Roosevelt, "Demokrat Parti"den bahsedildiğin
de, bu isimden "Amerikan modeli bir demokrasi"nin an
laşıldığı görüşünü araya sokarak ABD emperyalizmini 
şirin göstermeye çalışmaktadır. 

Roosevelt'ten buraya kadar aktardığımız alıntılar, Me
habat Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşu öncesinde Sovyet
lerin Kürtleri Qazi Muhammed ve KOP üzerinde kamu
tası altına aldığı ve istediği gibi yönlendirdiği tezini na
sıl işlediğini göstermektedir. Roosevelt'in Mehabad 
Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve yıkılışı hakkında söyle
diklerine makalemizin ileriki bölümlerinde de değinece
ğiz. 

WILLIAM AEGLETON JR. VE 
MEHABAD KÜRT CUMHURiYETi 

Aegleton, 1959'da yeniden iran'a gittikten sonra, Do
ğu Kürdistan'a, Mehabad'a da gider. Anlattığına göre 
birçok kişiyle görüşür ve Mehabad hakkında bilgi edi
nir. 1962 başlarında "Mehabad Kürt Cumhuriyeti 
1946" adlı kitabını yazmayı bitirir. 

Bu kitabın yazıldığı dönemde de -Sovyetler Birli
ği'nde revizyonizmin iktidara gelmiş olmasına rağmen
emperyalist cephenin sosyalist olarak gördüğü "Doğu 
Bloku"na karşı "soğuk savaş"ı sürmektedir. Fakat, Me
habad bağlamında artık olayların unutulmaya başlandı
ğı, yer yer de ABD ve ingiliz emperyalistlerinin ikinci 
Dünya Savaşı süreci ve sonrasında iran'da oynadığı ro
lün ortaya çıktığı; artık açık yalaniara öyle kolayca ina-

nılmadığı bir dönemde, Meha
bad Kürt Cumhuriyeti hakkında 
emperyalistlerin savunucuları 
tarafından yazılanların daha 
"inandırıcı" bir kılıfa büründürül
mesi gerekiyordu. 

Aegleton'un sözkonusu kitabı 
yazması da esas olarak gerçek
lerin başka biçimlerde gizlen
mesini sağlamak; kitlelere, "ta
rafsız" görünüp ve Mehabad 
Kürt Cumhuriyeti'nin yıkılışının 

esas suçlusu ve sorumlusu ola
rak Sovyetler Birliği'ni gösterip, 
SSCB şahsında sosyalizme sal
dırmaktır. Bunu yaparken Aeg
leton, Kürtlerin tarihinin önemli 
bir dönemini "unutturmamak" 
maskesi altında, Kürt dostu po
zuna da bürünebilmiştir. Günü
müzde de Aegleton'un Meha
bad Kürt Cumhuriyeti bağlamın
da Kürt milliyetçileri tarafından 
"tarihsel tanık" olarak gösteril
mesi, ABD emperyalizminin bu 

savunucusunun Kürt dostu görünme amacına büyük 
ölçüde ulaştığının göstergesidir. 

Mehabad Kürt Cumhuriyeti hakkında yazdığı kitabın 
önsözünde Aegleton, kitabını yazarken neye ve kime 
dayandığını ortaya koymaktadır. Bunu yaparken de şu 
tespiti yapmaktadır: 

"Mehabad Kürt Cumhuriyeti tarihinin tamamm1, yaz11! 
ya da basJ/1 kaynaklardan yararlanarak toplamak çok 
zordur. Bu nedenle bilgileri, zay1flamaya başlamiŞ hatJ
ralan zorlayarak elde etmekten başka olanak yoktur. 
Çünkü Mehabad Cumhuriyeti yJkJ!mca kuru/masma ka
tJimJş olan Kürtler, katkilanna tamk/ik edecek ve oyna
dik/an rolleri ortaya koyacak yazlll belge ve kamtlann 
tümünü imha etmişlerdir. iran'm resmi kaynaklan ise, 
iran tarihinin esas gidişinden 'sapma' olarak kabul et
tikleri bu olayiann 'ac1 hat1ra/an'm korumaya hiç de eği
limli değillerdir." (Aegleton, Mehabad Kürt Cumhuriyeti 
1946, sayfa 9-10, Komkar Yaymlan) 

Aegleton'un bu açıklaması, aslında soruna bilimsel 
temelde yaklaşanlar için, kitabın somut belgelere da
yanmadan ve esas olarak, Mehabad Kürt Cumhuriye
ti'nin yıkılışından 16 yıl sonra "zayıflamaya başlamış ha
tıralar" dinlenerek yazıldığını; ve böylesi bir temelde ya
zılan kitabın ise, sorunu bilimsel temelde ortaya kaya
mayacağını en başında ortaya koyması gerekir. 

Aegleton, ne Mehabad Kürt Cumhuriyeti'ni somut 
olarak tanımış, yaşamış, ne de Mehabad Kürt Cumhu
riyeti'ne ait belgelere dayanmıştır. Bu durum, gerçekle
ri görmek isteyenlere Aegleton'un ne "canlı tanık", ne 
de "tarihsel tanık" olduğunu göstermesi gerekir. Fakat 
sorunlara burjuva milliyetçi ve idealist temelde yakla
şanlar bu gerçeği görme durumunda değildir. 

Aegleton, ingilizce yayınlanmış olan kaynaklardan 
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dayandığı en önemli kaynak hakkında şunları söyle
mektedir: 

"Mehabad Kürt Cumhuriyeti konusunda başvurdu
ğum en önemli ingilizce kaynak, Archi Roosevelt Jr. ta
rafmdan Temmuz 1947'de Ortadoğu Gazetesi'nde ya
ziimlŞ olan Mehabad Cumhuriyeti ad/1 yazwd1. " ( agk., 
sayfa 10) 

Bu tespiti yaptıktan sonra Aegleton, Roosevelt'in ya
zısı hakkındaki değerlendirmesini de yapmaktadır. Tav
rı şöyledir: 

"Bu yaz1da görülen baz1 belli tarihler konusundaki sa
katlik/ar, o dönemde Mehabad'da cereyan eden olay
larm gidişiyle ilgili yargiiarm önemini asla azaltmamak
tad!r." (aym yerden) 

Buna göre Aegleton, Roosevelt'in "yargıları"nı önem
li ve doğru bulmaktadır. Bu olgu, Aegleton'un özde Ro
osevelt'in tavrını savunduğunu açıkça göstermektedir. 
Ayrıca Aegleton'un yazdığına göre Roosevelt, Meha
bad'a yaptığı gezi konusundaki "notlarının" bir bölümü
nü de Aegleton'a okumuştur ve görüşlerini anlatmıştır. 

Aegleton'un Mehabad bağlamında dayandığı esas 
yazılı belge Roosevelt'in yazısıdır. Bunun dışında "iran
li/ann, Arap/ann, Türklerin ve Kürtlerin iyiliğini" hiç bir 
zaman unutamayacağını tespit etmesine rağmen, ya
pılan iyiliğin hangi ilişkiler temelinde olduğunu açıkla
mamaktadır. Kürt kaynakları konusunda ise, sadece ki
tabın yazıldığı dönemde ölmüş olan Seyyid Ahmet'in 
adını yazmaktadır. 

iranlılardan kendisine yardımcı olanlar ise ilginç isim
lerdir. Aegleton'un tespiti şöyledir: 

"Bana yardimCI olan orcJ.u subaylanndan Emekli Tü
men Kamutam Tümgeneral Fazlu/lah Hümayuni'yi, Tuğ
general Ali Asgar Fuyuzi'yi ve Albay Mihran'1 anmak is
terim." (agk., sayfa 12) 

Fazlullah Hümayuni ile Ali Asgar Fuyuzi, bizzat Meha
bad Kürt Cumhuriyeti'ni işgal edip, kuruluşuna son ve
ren iran askerinin komutanlığını yapanlardır. 

Tüm bunlar toplandığında ve Aegleton'un ABD em
peryalizminin iran'daki siyasetinin doğrudan uygulayı
cılarından biri olduğu da bilindiğinde, Aegleton'un Me
habad Kürt Cumhuriyeti hakkında yazdıklarının hangi 
temelde ve hangi sınıfın bakış açısıyla yazılmış olduğu 
açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Aegleton, başta ABD emperyalizminin iran'daki siya
setinin doğrudan uygulayıcısı olan Roosevelt'e, yine 
iran gerici hakim sınıflarının ABD ve ingiliz emperyalist
leri tarafından yönlendirilen askeri komutaniarına da
yanmaktadır. 

Bunun ötesinde sözde kaynaklar, "anılar"dır ve Aeg
leton'un gizlediği bilgi kaynaklarıdır. Burada sorulması 
gereken esas şey, kaynakların neden gizlendiği soru
sudur. Gerçekte böyle bir kaynak var mıdır? Eğer var
sa neden gizlenmektedir? Aegleton'un sonradan CIA 
ajanı olduğunun açıklandığı bilindiğinde, sözkonusu 
kaynakların da ne tür kaynaklar olduğu tahmin edilebi
lir. 

Aegleton'un kitabına dayanılamayacağı, sadece da
yandığı kaynaklara da bağlı değildir. Aegleton, "zayıf-

lamaya başlamış hatıraları" ne kadar zorlasa daa) ger
çeği olduğu gibi ortaya çıkaramaz, b) hatıralarını anla
tan insanların olayları kendi algılama ve bakış açılarıyla 
aktaracağı bilindiğinde; aktarılan bilgilerin ne kadar 
gerçek olduğu da soru işaretidir. 

Bunun da ötesinde Amerikalı biri olarak Aegleton'a 
yardımcı olanların -Aegleton'un sıradan bir Amerikalı 
olmadığı da bilinmektedir-, Aegleton'a vereceği bilgi
nin Sovyet yanlısı bilgi olmayacağı da açıktır. Ayrıca 
eğer böyle birileri çıksa da, Aegleton anlatılanları kendi 
bakış açısına uygun hale getirerek kullanmaktan geri 
kalmayacaktır. 

Nitekim, kitabın gidişatı içinde olayları aktarırken 
Aegleton, sanki kendisi olayı yaşamış, şahidi olmuş gi
bi, "şöyle dedi", şöyle yaptı" vb. biçimde durumu aktar
maktadır. O dönemin tarihsel gerçeklerini, uluslararası 
durumu ve iran'daki somut gelişmeler hakkında kendi
sini Aegleton'un verdiği bilgiyle sınırlayan okuyucu da, 
bu arada farkında olmadan, Mehabad Kürt Cumhuriye
ti'nin tarihini, olayı yaşayan bir "tanık"tan okuyarmuş gi
bi etkilenmekte, sonuçta birçoğunun yaptığı gibi Aeg
leton'u, bazı Kürt milliyetçi yazarların da etkisiyle "tarih
sel tanık" olarak kabul etmektedir. 

Bütün bunlar gözönüne alındığında, Mehabad Kürt 
Cumhuriyeti bağlamında Aegleton'un kitabından yarar
lanmakla, bu kitaba dayanmanın, aynı zamanda iki ay
rı dünya görüşünün varlığını gösteren tavırlar olduğu 
da ortaya çıkmaktadır. 

ÖNE ÇlKAN BAZI SORUNLAR 

a) Sovyet-Kürt ilişkileri nasıl başladı? 

Kızıl Ordu askeri birliklerinin 25 Ağustos 1941 'de 
iran'a girmesi sonrasında, pratik olarak Mehabad'da 
iran devletinin merkezi otoritesi hemen hemen yoktu. 
Mehabad Sovyet askeri birlikleriyle ingiliz askeri birlik
lerinin konuşlandığı bölgeler arasında kalan "Serbest 
Bölge"de bulunuyordu. 

Aegleton, "ikinci Dünya Savaşı" başlıklı bölümde Ro
osevelt gibi ABD emperyalizminin askeri güçlerinin de 
iran'a girdiği gerçeğini gözardı edip Sovyet ve ingiliz 
askerlerinin 1941 'de iran'a girmesini, "iran'ı işgal etme" 
olarak gösterdikten sonra, her iki gücün nüfuz alanları
nı ortaya koyarken şu tespiti yapar: 

"ingiliz nüfuzu ise kuzeye doğru uzamyar ve Senen
dec eyafetini içine aliyordu. T1pk1 Mehabad bölgesinin 
Sovyet nüfuz bölgesine girmesi gibi. iki devletin nüfuz 
bölgeleri Sak1z-Serdeşt hatti boyunca rastlaşwordu." 
(agk., sayfa 46-47) 

Genel durumu ortaya koyarken Mehabad bölgesinin 
Sovyet nüfuzu altında olduğunu tespit eden Aegleton, 
sayfa 67'de Mehabad'ı anlatırken de şunları söylemek
tedir: 

"O Siralarda Mehabad dotaylarmda Sovyet nüfuzu 
hemen hemen hiç yoktu." 

Aegleton yirmi sayfa önce yaptığı tespiti böylece ken
disi çürütürken, Sovyet nüfuzunun Mehabad'da olma-
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DOSYAT 

masına verdiği cevap ise şöyledir: 
"Çünkü Kadi Muhammed ile samimi dostlan olan ba

ZI aşiret /iderleri, aşiretlerin serkeş unsur/annm şehre 
girme/erini, şehri ve komşu köyleri ta/an etmelerini en
gel/emiş/erdi." (aym yerden) 

Sovyet nüfuzunun Mehabad'da hemen hemen hiç ol
mamasının, Aegleton'un bu açıklamasıyla nasıl bir bağı 
vardır? Cevabı kendinde menkuldür. Aegleton söyledi 
ya, gerisine karışmayın ... 

Sovyetlerin Mehabad Kürtleriyle ilişkisinin başlangıcı 
konusundaysa, Roosevelt'in tavrının bilincinde olan 
Aegleton, Roosevelt'in tespitinin tersine ilişkilerin Sov
yet askeri birliklerinin iran'a girmesinin ilk günlerine 
rastladığını yazmaktadır. Tavrı şöyledir: 

"işgalin ilk günlerinde Mehabad'da oturan tek Sovyet 
görevlisi, K1z1/ Ordu için at satm almakla görevlendiril
miş olan Abdullahof'tu. An/aş!ld1ğma göre kendisine 
verilen tek siyasal görev de, bölgedeki Kürtlerle Teb
riz'deki Sovyet siyasi subaylan arasmda pek nadir ola
rak temas sağlanmasim kolaylaşt1rmaktl." (agk., sayfa 
68) 

Roosevelt ile Aegleton'un tespitleri arasındaki çelişki, 
sadece tarih tespiti konusunda değildir. Roosevelt, 
Sovyetlerin sözde, Kızıl Ordu'ya at satın almak için Me
habad'a gelen "Sovyet ajanları Abdullahof ile Hacı
yef''in Komela kurucularından biriyle tanışmaları sonu
cu "tesadüfen" ilişkinin kurulduğunu söylerken; Aegle
ton, en başında Mehabad'da bir Sovyet görevlisinin ol
duğunu söylemektedir. Her ikisinin ortak noktası Abdul
lahof ismidir. Fakat at satın alma noktasında da arala
rında farklılık vardır. Roosevelt at satın alma işinin 
"ajanların" Kürtleri kendi etkisi altına alması için uyduru
lan bir gerekçe olduğunu söylerken, Aegleton Abdulla
hof'un at satın alma işiyle görevlandirildiğini kabul et
mektedir. 
Aynı siyasi çıkarların temsilcileri, değişik dönemlere 

uygun olarak ne yazılması gerekiyorsa, detay bilgileri 
de değişik biçimde aktarmaktan kaçınmamaktadırlar. 

ilk bakışta hiç de önemli görünmeyen detaylar, orta
ya konmak istenen çerçevenin de temel taşlarını oluş
turmaktadır. Aegleton, Roosevelt'e göre durumu daha 
"inandırıcı" biçime sokmaya çalışmaktadır. Çünkü Do
ğu Kürdistan'ın Kuzey bölümünün bir parçası ve iran
Azerbaycan bölgesi içinde ele alınan belli bölgelerde 
Sovyet askerleri iran'a girmeleriyle birlikte doğrudan 
Kürtlerle de temasa geldiler. 

Sorunun özü, Sovyet askerlerinin Kürtlerle ne zaman 
ve nasıl temasa geldikleri değil, bu temasın hangi çer
çevede olduğudur. 

Sovyetler ile Mehabad Kürtlerinin ilişkileri ezen ezi
len, hakim olanla bağımlı olan bir ilişki değildir. Sovyet
ler kendilerinin savaş içinde bulunmaları sonucu zor 
durumlarına rağmen, imkanları ölçüsünde ulusal de
mokratik hakları için mücadele eden Kürtlere yardım et
miş ve ilişkilerini halkların kardeşliği, özgürlüğü ve eşit
liği ilkesi temelinde ele almış ve bu temelde de yürüt
müştür. Ezilen ulusların kurtuluşunun ancak kendi mü
cadeleleriyle gerçekleşebileceği doğru görüşünü sa-

vunmuş; böylesi bir mücadele veriliyorsa destek verile
ceğini pratiğiyle de göstermiştir. 

Roosevelt ve Aegleton, emperyalist ilişkilere ters dü
şen ve emperyalistlerin iran'da, somutta da Doğu Kür
distan ve iran-Azerbaycanı'ndaki çıkarlarını tehdit eden 
böylesi bir ilişkiyi, ne olursa olsun kötülamek ve gerçek
leri gizlemek için değişik oyunlara, entrikalara başvur
maktadırlar. 

Sovyetlerle Mehabad Kürtlerinin ilişki kurmalarını bile, 
Sovyetlerin" Kuzeybati iran'1 SSCBye dahietme planla
nm uygulamak amaçli" olduğunu "ispat" etmek için kul
lanmaktadır lar. 

b) Komela ve Sovyetlerin ilişkisi nedir? 

Komela, Kassemlu'nun tespitine göre 16 Ağustos 
1942'de, Roosevelt'e göre 16 Ağustos 1943'de, Aegle
ton'a göreyse 16 Eylül 1942'de Mehabad'da gizli ola
rak kurulmuştur. Kuruluş tarihi konusundaki farklılardan 
öte, hepsinin üzerinde anlaştığı nokta, Komela'nın gizli 
olarak ve hücre usulü kurulmuş olmasıdır. 

Yine Kassemlu ile Aegleton'un ortak tespitine göre 
Komela Nisan 1943 yine gizli bir toplantı yapar. Aegle
ton bu toplantıda Komela'nın bir Merkez Komitesi seç
tiğini anlatır. 

Kassemlu, sözkonusu bu toplantıda "Niştiman" adlı 
derginin çıkarılması kararı alındığını ve dergide, ingiliz 
hükümeti ve ingiltere'nin "yalmzca Kürtlerin dostu de
ğil, bundan da öte, bütün halklarm ve Kürtlerin özgür
lük bayrağmm taŞJyiCISI olarak" tanımlandığını aktar
makta ve eleştirmektedir. 

Kassemlu'nun verdiği bilgiye göre Komela, ne kurul
duğu dönemde, ne de "Niştiman" dergisinin yayınlan
masını karara bağladığı dönemde Sovyetlerin etkisinde 
değildir. Tersine emperyalist ingiltere'ye övgüler düz
mektedir. 

Roosevelt, "tesadüfen" başladığını söylediği ilişkiden 
sonra Sovyet "ajanı"nın Komela ile ilişki kurduğu ve 
sonrasından itibaren Komela'nın Sovyet nüfuzu altına 
girdiğini yazmaktadır. Roosevelt'in Sovyet nüfuzu altına 
girdiğini söylediği dönemde Komela, Kassemlu'nun 
yazdığına göre ingilizlere övgüler düzmektedir. 

Aegleton ise Komela ile Sovyetlerin ilişkisinden doğ
rudan bahsetmemektedir. Aegleton, Bakü'ye 1945'de 
yapıldığı söylenen ikinci ziyarette, Sovyet temsilcisi Ba
kırof'uh Kürt heyetine Komela'nın "bu günkü durumuy
/a bir şey yapamayacağm1 bir başan sağlayamayaca
ğlm" söylediğini ve "Kürt hareketinin ancak siyasal bir 
parti, örneğin 'Kürdistan Demokrat Partisi' adm1 taşwa
cak bir siyasal partinin öncülüğünde gelişme göstere
bileceğini" (agk., sayfa 113) söylediğini yazar ve Sov
yetlerin böylesi bir örgüte destek vereceklerini de be
yan ettiklerini ekler. 

Roosevelt ile Aegleton'un ortak noktaları -ayrı yollar
dan varılmış olsa da- Komela'nın Sovyetlerin dayatma
sıyla feshedildiği ve Kürdistan Demokrat Partisi'nin kur
durulduğudur. Böylece çizilen resim, Sovyetlerin Kürt
lere emrettiği, istediği sorunu Kürtlere dayattığıdır. 
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Kürtlere düşen ise sadece bu emir ve dayatmalara uy
maktır ... 

Savunulan siyasetin özünde farklı olmamasına rağ
men Roosevelt ile Aegleton'un Komela hakkındaki fark
lı tespitleri, sonraki gelişmeler bağlamında da farklı tes
pitierin yapılmasını beraberinde getirmektedir. 

c) Qazi Muhammed Komela'ya nasıl üye oldu? 

Roosevelt'e göre Qazi Muhammed, Nisan 1945'de 
"Kürdistan-Sovyet Kültür Derneği"nin açılışı yapılırken 
Sovyetlerin dayatması sonucu Komela'ya nihayet üye 
olarak alınmıştır. 

Aegleton'un aktarmasına göre ise Qazi Muhammed, 
Komela'nın bazı üyelerinin istememelerine rağmen, Ko
mela tarafından Ekim 1944'de yapılan üyelik teklifini he
men kabul etmiş ve üye olarak Komela'ya alınmıştır. 

Daha sonra ise Komela'nın önderi ve sözcüsü durumu
na gelmiştir. 

Roosevelt ile Aegleton arasında yapılan bu farklı tes
pitler, sonuç olarak aynı yaklaşıma sahip oldukları ger
çeğini ortadan kaldırmamaktadır. 

Roosevelt, Qazi Muhammed'in Sovyetlerin dayatma
sıyla Komela'ya üye alındığını tespit ederken, bununla 
Sovyetlerin Qazi Muhammed üzerinde Komela'yı kendi 
siyasetlerinin etkisi altına almak, Kürtleri Sovyet emirle
rine uygun yönetmek için egemenlik sağlamaya çalış
tıklarını söyler. 

Aegleton ise, Sovyetlerin Qazi Muhammed'le kurmuş 
oldukları dostluk sayesinde, Qazi Muhammed'in "Bat1 
Avrupali ve Amerikali dostlan ile olan ilişkilerinde daha 
mesafeli davranmaya" başladığı ve bu ilişki temelinde 
de Sovyetlerin Kürtler üzerinde egemenliklerini sağla
dıklarını anlatır. Böylece Aegleton Roosevelt'in Qazi 
Muhammed'in Sovyetlerin dayatmasıyla Komela'ya üye 
alındığı tespitinin; artık iranlı Kürtleri inandırıcı bir tespit 
olmadığı için değiştirirken de, Roosevelt'in çıkardığı so
nucu savunmaktadır. Roosevelt ile Aegleton arasında, 
nedenler ortaya konulurken ortaya çıkan farklılıklar, so
nuç bölümünde birleşmelerine engel olmamaktadır. 

Qazi Muhammed'in Komela'ya üye olması sorunu da, 
doğrudan "Sovyetlerin Kürtler üzerinde oynamak iste
dikleri oyunlara" göre açıklanmakta ve Sovyetlere her 
iki halde de saldırı temeli yaratılmaktadır. Sonuçta her 
iki yazarın birleştiği nokta aynıdır: Sovyetler Kürtleri kul
landı. 

d) Komela'nın değerlendirilmesi 

Komela'nın gizli kurulduğu ve hücre temelinde örgüt
lendiği her iki yazarın da ortak tespitidir. Yine ortak bir 
tespit de Komela'nın Kürt milliyetçiliği temelinde kurul
duğu, Kürtlerin kendi demokratik haklarını elde etmele
ri için mücadele ettiği; ve detaydaki farklılığa rağmen, 
Komela'ya üyeliğin, Kürtlerle sınırlandırıldığıdır. 

1943 Nisan ayında yapılan toplantıda seçilen Kome
la Merkez Komitesi, Aegleton'un aktarımına göre daha 
sonra KOP'nin Merkez Komitesi'ne dönüşür. 

Bu tespitierin ötesinde Komela'nın değerlendirilmesi, 
Qazi Muhammed'in Komela'ya üye olmasından önce 
Komela'nın "demokratik örgüt" biçimine sahip olduğu, 
"demokratik bir topluluk" olduğu yönündedir. 

Qazi Muhammed'in Komela'ya üye olmasıyla birlikte, 
Roosevelt'e göre bu "demokratik örgütlenme biçimine" 
son verilmiş ve Parti'ye "bir kişinin egemenliği" gerçek
leştirilmiştir. Örgütün demokratik bir biçimde örgütlen
mesinin ortadan kalkması ise Qazi Muhammed'in örgü
tün lideri durumuna gelmiş olmasıyla açıklanmaktadır. 

Aegleton da "demokratik bir topluluk" olarak değer
lendirdiği Komela'nın durumunun Qazi Muhammed'in 
üye olması sonrasında değiştiğini, Qazi Muhammed'in 
Merkez Komitesi'ne üye olmadığı halde örgütün lideri 
ve sözcüsü durumuna geldiğini açıklamaktadır. 

Her iki yazarın da "demokratik örgüt" biçiminden an
ladıkları burjuva anlamda bir demokratik biçimdir. Fa
kat, bu baylar kendi liderlerine sahip oldukları için hiç 
bir burjuva partinin "demokratik biçimde" örgütlenme
diğini tespit etmemektedirler. işlerine geldiği gibi "de
mokratik" olmanın ölçütünü de değiştirdikleri ortadadır. 

Qazi Muhammed'in örgütün lideri durumuna geldiği 
doğrudur. Fakat bir örgütün demokratik örgüt biçimine 
sahip olup olmamasının temel ölçütü, bir örgütün lideri
nin olup olmaması olamaz. Sorunun özü örgütün yapısı 
ve ilişkileri, üyelerin sahip olduğu hakların nasıl ele alı
nıp uygulandığıdır. 

Örneğin Qazi Muhammed örgütün seçtiği bir lider mi
dir? Yoksa tepeden inme, kişi iktidarının örgüt iradesi
ne rağmen mi elde edildiği sorulmalıdır. Bir örgüt, lider
lerine, liderine sahip olduğu halde, hem demokratik ör
güt biçimine sahip olabilir, hem de olmayabilir. Bunun 
ortaya konması için, bizzat sözkonusu örgütün tüzüğü
ne ve uygulamalarına bakılmalıdır. Fakat bay yazarlar 
böylesi bir çaba içine girmemektedirler. Biz dedik öyle
dir mantığını işleterek Qazi Muhammed'in karar veren 
tek kişi olduğu; ve bu karar veren tek kişinin "diktatör
lüğü"nün de Sovyetlere bağlı olarak oluşturulduğu ve 
Qazi Muhammed üzerinden Sovyetlerin Kürtlere iste
dikleri siyaseti dayattığını kitlelere empoze etmeye ça
lışmaktadırlar. 

e) KOP'nin kuruluşu 

KOP'nin kuruluş tarihi konusunda çelişkili bilgiler ve
rilmektedir. Kassemlu, KOP'nin kuruluş tarihini 16 
Ağustos 1945, Zinar Silopi ise 25 Temmuz 1945 olarak 
vermektedir. Roosevelt kesin tarih vermemekle birlikte 
Eylül-Ekim 1945 civarında kurulduğunu, Aegleton ise 
Ekim 1945'de kurulduğunu yazarlar. Büyük Sovyet An
siklopedisi'nde de KOP'nin Qazi Muhammed önderli
ğinde 1945 sonu kurulduğu yazılmaktadır. 

KOP'nin kuruluş tarihi hakkındaki verilerin çelişkili ol
duğu bilinçte tutulurken, Roosevelt, Aegleton ve Büyük 
Sovyet Ansiklopedisi tarafından verilen tarihler yaklaşık 
olarak aynıdır. Durum böyle olunca KPP'nin kuruluşu
nun 1945 Sonbaharı'nda kurulmuş olabileceği ihtimali 
ağır basmaktadır. 
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St~rka Bolşewik sayı 3 sayfa 25'de de belirttiğimiz gi
bi, çelişkinin bilincinde olarak KOP'nin kuruluş tarihini, 
Kassemlu'nun vermiş olduğu tarih olarak alıyoruz. Bu 
tarihi almamızın esas nedeni Kassemlu'nun KOP'nin 
programını 16 Ağustos 1945'de yayınladığı konusunda 
verdiği bilgi; Kassemlu'nun doğrudan KOP'nin üyesi, li
deri olması ve KOP tarihini ortaya koyan belgelere di
ğerlerinden ve bizden de daha fazla sahip olması olgu
sudur. 

Konumuz açısından işin önemli olan yanı, KOP'nin 
kuruluşunun nasıl ortaya konduğudur. 

Roosevelt ve Aegleton bazı detay farklılıklarına rağ
men, KOP'nin Sovyetler tarafından kurdurulduğunu sa
vunmaktadırlar. 

Bunu açıklamaya çalıştıkları yerde ise, 1945 Eylül 
ayında Kürtlerin Qazi Muhammed'in liderliğinde yapıl
dığı söylenen Bakü ziyaretiyle ilişkilendirmektedirler. 

Roosevelt'e göre, 12 Eylül 1945'de Sovyet Yüzbaşı 
Namazaliyet'in Meyanduwab'da bulunan Sovyet Ko
mutanlığı'na, Qazi Muhammed ve Seif (Seyfi) Qazi'nin 
de aralarında bulunduğu önemli Kürt liderlerinin Teb
riz'e gitmeleri ve Sovyet Konsolosu'yla buluşmaları em
rini verir. Kürt liderler Tebriz'e gittiklerindeyse, Tren is
tasyonu'na gitmeleri emredilir ve oradan da Bakü'ye 
götürül ürler. 

Aegleton ise ziyaretin başlangıcını şöyle anlatır: 
"1945 y1/mm Eylül ay1 sonlannda Azerbaycan'daki 

Sovyet siyasal subaylannm baş1 General Selim Atakşi
yof, Kadi Muhammed'e, Kürt liderlerinin önde gelen 
şahsiyetlerinden bir grubun Sovyetler Birliği'ni ziyaret 
etmeleri için vaktin gelmiş olduğunu söyledi. Kürt lider
leri orada Sovyet yetkilileriyle görüşecekler ve onlarla 
Kürdistan'm geleceği konusunu konuşabileceklerdi." 
(Aegleton, agk., sayfa 108) 

Aegleton, Roosevelt'in "emredildi"ği yönlü tespitini 
daha yumuşak biçime sokarak, inandırıcı olmaya çalış
masına rağmen, Kürtlerin Bakü'ye gitmelerinin Sovyet
ler tarafından Kürtlere dayatıldığı tezini özde savun
maktadır. 

Roosevelt ile Aegleton'un sorunu bu biçimde ortaya 
koymalarının özü, Sovyetlerin Kürtleri kullandığı, "kendi 
çıkarları için" Kürtlere emir verdiği ve Mehabad Kürt 
Cumhuriyeti'nin de Sovyetler tarafından kurdurulduğu 
tezinin kabul ettirilmesidir. Bu tez kabul ettirildikten 
sonra, Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin yıkılışının sorum
lusu ve suçlusu olarak Sovyetler Birliği'nin gösterilmesi
nin de temeli atılmıştır. işte sözkonusu ikinci Bakü ziya
reti de bu tezin kabul ettirilmesi için kullanılmaktadır. 

Peki ziyaret sırasında neler yaşandı? 
Roosevelt bu konuda fazla bir şey yazmamaktadır. 

Yazdığı, özetle şöyledir: Bakü'de üç gün şehir dışında
ki bir viilada kalırlar, şehir turları, geziler yapılır, tiyatro 
ve operaya gidilir. Dördüncü gün ise Sovyet Sosyalist 
Azerbaycan Cumhuriyeti Başkanı Bakırof, Kürt lideriere 
ateşli bir nutuk çeker. Rıza Şah'tan Kürtlerin çektikleri 
baskılara, haksızlıklara değinir. Ve Sovyet rejiminin ye
ni Demokratik Parti'yi destekleyeceği sözünü verir. 
Kürtler, ziyaret hakkında herhangi bir bilgi vermemele-

ri konusunda uyarıldıktan sonra trene bindirilerek Teb
riz'e, oradan da Kızıl Ordu arabalarıyla evlerine götürü
lürler. 

Aegleton ise ziyaret hakkında -sanki kendisi de ora
daymış gibi- daha uzun yazmaktadır. Bakü'ye gide
ceklerin Qazi Muhammed ile Sovyet görevlileri tarafın
dan seçildiğini tespit ettikten sonra, Kürt heyetinin Teb
riz'e gittiğini yazar. Tebriz'den Bakü'ye gidiş de şöyle 
açıklanmaktadır: 

"Orada baz1 üyelerin Sovyet Hastanesinde görevli 
bulunan Dr. Samedot'la ilişki kurmalan istendi. Daha 
sonra bir dinlenme evinde bir süre dinlendiler ve ora
dan arabayla tren istasyonuna gittiler. (. . .) Tebriz istas
yonunda özel bir vagona binen Kürt heyeti üyelerinden 
yalmz Kad1 Muhammed ziyaretin ayrmtJ/anm biliyordu. 
Diğerleri ise Bakü'ya yaplfacak bu ziyaret konusunda 
bir şey bilmiyor/ardi." (agk., sayfa 110) 

Aegleton, yapılan normal bir yolculuğu aniatma mas
kesiyle, Kürt heyetinin Qazi Muhammed dışındaki üye
lerin hiç birinin ne için Bakü'ye gittiklerinden haberinin 
olmadığını da yazmaktadır. Peki ama neye, hangi veri
ye dayanarak? Aegleton'un kendisi heyetle birlikte miy
di? Hayır. Nasıl oluyor da Sovyetler Birliği'ne somutta 
da Bakü'ye gitmek için oluşturulan heyette yer alanlar, 
ziyaretlerinin ne için yapıldığı konusunda bir şey bilmi
yorlar? 

Aegleton, Qazi Muhammed dışındaki Kürt önde ge
lenlerinin Kürdistan sorunu hakkında görüşmeler yapı
lacağından habersiz olduğunu savunarak; Kürdistan'ın 
geleceği konusundaki düşüncelerin, Sovyetler tarafın
dan bu Kürtlerin önde gelen insaniarına dayatıldığı; bu
nunla da Mehabad Kürtlerinin, Qazi Muhammed aracı
lığıyla Sovyetlerin etkisi altına alındığını anlatarak yuka
rıda da değindiğimiz görüşünü -Sovyetler Kürtleri kul
landı görüşünü- ispatlamaya çalışıyor. 

Aegleton bu tespiti yaptığı paragrafın devamında he
yetin Bakü'ye gittiğini ve orada heyetin çiçek buketle
riyle karşılandığını anlattıktan sonra şu tespiti yapmak
tadır: 

"Ertesi sabah kendi arasmda bir toplanti yapan Kürt 
heyeti, Alayof'a vermek üzere isteklerinin listesini hazir
Iadiiar." (aym yerden) 

Ziyaret konusunda Qazi Muhammed dışında bir şey 
bilmeyen heyetin, Bakırafla buluşmasından önce ken
di arasında toplanıp isteklerini bir liste halinde yazmış 
olduğunu tespit eden Aegleton, aslında bir paragraf 
öncesinde yaptığı tespiti kendisi yalanlamaktadır. Eğer 
Bakü'ye varmalarının hemen ertesi günü kendi araların
da toplantı yapıp isteklerini ortaya koyuyariarsa bu, he
yette yer alanların ziyaretin konusu hakkında bilgi sahi
bi olduklarını gösterir. 

Hele bir de istekleri n başında "bağJmsJz bir devlet ku
rulmasi ve Sovyetler Birliği'nin ekonomik ve askeri yar
dim yapmasi'' (aym yerden) geliyorsa, heyettekiler Ba
kü'ye neden gittiklerini gayet iyi biliyorlardı demektir. 

Aegleton Kürt heyetiyle Sovyet yetkilileri arasında ge
çen konuşmada, Qazi Muhammed'in "Kürtlerin Azer
baycan çerçevesi d1şmda bir özerk yönetim kurmaya 
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kesin karar vermiş" olduklarını söylediğini yazmaktadır. 
Eğer bu tespitine kendisi inanmışsa, o zaman Kürt he
yetinin ziyaretinin nedenini bildiğini de bilmiş olması 
gerekir. 

Aegleton'un ziyaret hakkında yazdığı diğer noktaları 
bir kenara bırakıp geçiyoruz. 

KOP'nin kuruluşuna ilişkin konuda ise, Aegleton'a gö
re Bakırof konuyla ilgili olarak şunları söylemiştir: 

"Bak1rof, daha sonra Kürt hareketinin niteliği konusu
na geçti. 'Kome/' ad/1 Kürt örgütünün bugünkü duru
muyla bir şey yapamayacağm1 bir başan sağlamasmm 
mümkün olamayacağm1 söyledi. Demokrasinin bütün 
dünya ülkelerinde ve özellikle Amerika Birleşik Devlet
leri'nde, ingiltere'de ve Sovyetler Birliği'nde zafere 
ulaşmasmdan sonra, Kürt hareketinin ancak bir siyasal 
parti, örneğin 'Kürdistan Demokrat Partisi' adm1 taşwa
cak bir siyasal partinin öncülüğünde gelişme göstere
bileceğini belirtti." (agk., sayfa 113) 

Komünist siyasetten biraz haberi olanlar, Aegleton'un 
Bakırof'a malettiği bu içeriğin komünist biri tarafından 
savunulamayacağını rahatlıkla tespit edebilirler. Eğer 
komünist biri Aegleton'un aktardığı şekilde sorunu ele 
alıyorsa, o zaman komünistlik adına yanlış yaptığı tes
pit edilmelidir. 
Şöyle ki, demokrasi sorununa komünistler sınıflarüstü 

yaklaşmaz. ABD, ingiltere ve SSCB'deki demokrasiler 
bir ve aynı demokrasiler değil, olamaz da. Sömürünün 
varolduğu, kapitalizmin hüküm sürdüğü ülkelerdeki de
mokrasi, sadece ve sadece burjuva demokrasisi olabi
lir. SSCB'de ise proletaryanın iktidarda olduğu, sömü
rünün ortadan kaldırıldığı proleter demokrasisi vardı. 

ikinci nokta ise, hiç bir komünist şu ya da bu partinin 
niteliğini, o partinin kendisine vermiş olduğu isim ile 
ölçmez. Kürt hareketinin niteliği tartışılırken de, Komela 
yerine KOP isminin verilmesiyle bu hareketin niteliği de
ğişmez ve başarısı da buna bağlı olamaz. 

Ziyaret hakkında Roosevelt ve Aegleton'un yazdıkla
rında KOP'nin kuruluşunu ilgilendiren yanlar böyledir. 
Gezi sonrasında nelerin yaşandığı ise şöyle ortaya kon
maktadır. 

Roosevelt, geziden dönüşten kısa süre sonra Qazi 
Muhammed'in KOP'nin kuruluşunu açıklamak için önde 
gelen Kürtlerin toplanmasını ister ve hepsinden de 
KOP'ye üye olmasını talep ettiğini yazar. Böylece KOP 
Bakü'ye ziyaretin hemen ardından Qazi Muhammed ta
rafından ilan edilerek kurulmuş olur. Roosevelt gezi ön
cesindeki durumu aktarırken, Kürtlerin Sovyetlerin pla
nına uydurulması için yeni bir partinin mutlaka kurulma
sı gerektiğini söyleyerek, KOP'nin kuruluşunu açıkça 
Sovyetlerin planladığını da savunmaktadır. 

Aegleton ise ziyaret sonrasında Mehabad'da KOP'
nin kuruluşu için çalışmalara başlandığını açıklar. Tavrı 
şöyledir: 

"Bu s1rada, Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti Başba
kani Cafer Bak1rof'un 'Kome/' örgütü yerine 'Kürdistan 
Demokrat Partisi' adwla yeni bir siyasal örgüt kurulma
SI yolundaki tavsiyesini gerçekleştirmek amacwla yapi
lan çalişmalar hJzlandm!mJştJ. Bu iş için 20 gün çalişil-

dJ." (agk., sayfa 141} 
Aegleton'a göre. bu çalışmaların sonucunda Qazi Mu

hammed, Komel üyelerini, önde gelen aşiret reisierini 
ve şehrin önde gelenlerini toplanmaya çağırır. Aegle
ton'a göre, "Gerçi bu toplanti da asimda Sovyetlerin 
tavsiyesiyle yap11iyordu ama, Sovyet görevlileri uzak 
kaldJ/ar ve işi Kürtlere b1raktllar." (agk., sayfa 142) 

KOP'nin kurulduğu bu toplantıyı ise Aegleton şöyle 
aktarmaktadır: 

"Toplantida Kad1 Muhammed güçlü ve mant1ki bir ko
nuşma yapti. Önce Bakü gezisini anlatan Kad1 Muham
med, sonra Bak1rof'un, 'Komel' örgütünün admm değiş
tiriferek aç1k çalişmaya geçilmesi ve bu ça!Jşmanm da 
demokratik ilkelerle ve demokratik sloganlar altmda ya
pi/masi yolundaki tavsiyesinden sözetti ve şöyle dedi: 

'Sovyet kardeşlerimiz yeni partiyi destekleyecek/er
dir.' 

Kad1 Muhammed konuşmasmm sonunda soru sor
mak ya da yorum yapmak, öneride bulunmak isteyen 
olup olmadJğmJ sordu. Kimseden ses ç1kmaymca, 'O 
halde karar verilmiştir' dedi." (ayni yerden) 

Aegleton, KOP'nin kuruluşunun Qazi Muhammed ta
rafından tek başına ilan edildiği görüşünü Roosevelt'in 
kelimeleriyle savunmasa da aynı içerikte tavır takın
maktadır. Sonuç itibariyle Roosevelt de, Aegleton da 
KOP'nin Sovyetler tarafından kurdurulduğunu savun
maktadırlar. Bunlara göre KOP'nin kurdurulması için de 
Kürt heyetinin Bakü'ye gitmesi planlanmıştır. 

KOP'nin kurulmasının Komela ile ilişkisini anlatırken 

Aegleton durumu şöyle anlatmaktadır: 
'"Komel' örgütünün yerine 'Kürdistan Demokrat Parti

si'nin geçmesi, örgütün yap1smda esas/1 bir değişiklik 
yapJimasma yol açmadi. Hatta Merkez Komitesi üyeleri 
olan kişiler dahi gözden geçirilmedi ve parti tüzüğünde 
de değişiklik yapJ/madJ. Kad1 Muhammed ise, 'Komel' 
örgütünde olduğu gibi yeni partide de basit üyefiğiyle 
yetindi. Hatta Merkez Komitesi'ni bile girmedi. Ne var ki 
duruma hakim olan ve bütün işleri yürüten kendisiydi. " 
(agk., sayfa 143) 

Bu aktarmaya göre örgüt yapısından bir şey değiş
memiştir. Qazi Muhammed de önceki dönemde olduğu 
gibi yine işi kotaran tek kişidir. 
Komela'nın demokratik bir topluluk olduğu ve Qazi 

Muhammed'in Komela'ya üye olmasıyla birlikte bu du
rumun değiştiğini tespit eden Aegleton; yeni isimle or
taya çıkan örgütün, örgütsel yapısından, tüzüğünden 
bir şeyin değişmediğini de tespit etmesine rağmen, 
KOP'nin yayınladığı program sonucunda Kürt ulusal 
hareketinin demokratik bir nitelik kazandığını da tespit 
etmektedir. 

Bir örgütün örgütsel yapısıyla, siyasi tavrını ve bir ulu
sal hareketin niteliğini birbirine karıştıran Aegleton baş
ka şeyleri de birbirine karıştırdığını şu tespitiyle ele ver
mektedir: 

"Bu hareket, giderek caniilik kazandi ve bir y1/ kadar 
sonra, 'Komel' örgütünün kuruluşu s1rasmda görülen 
J/Jm!J!Jk ve idare-i masiahatçi/ik politikasmdan bütünüyle 
uzaklaşti. Hareket artik daha örgütlü ve can/i bir nitelik 

STt:RKA BOLŞEWiK 35 HEJMAR 8 · HEliRAN '99 

ww
w.
ar
si
va
ku
rd
.o
rg



DOSYAT 

kazanarak gelişiyordu. Bu gelişmeyi gösterirken Sovyet 
deneyinin IŞ!ğl altmda ve Sovyet liderlerinin öğütleriyle 
ilerliyordu. 

Hareketin başmda ise, Stalin dönemi için zorunlu ka
bul edilen nitelikte, halkÇI bir lider vardi. Bu lider, 'Ko
me!' örgütünün kurucu üyelerinden çoğunun admdan 
bile ürktükleri Kad1 Muhammed'di. Kad1 Muhammed, 
otoriter kişiliğini Kürt ulusal hareketine kabul ettirmişti. 
Sovyetler de kendisini diğerlerinden üstün tutuyorlar
di." (agk., sayfa 145) 

Aegleton'un burada anlattıkları gerçekte "çorba"dan 
da daha karışıktır. Öyle ki, KOP Aegleton'a göre Ekim 
1945'de kurulur, ama anlattığı durum ise bir yıl sonrası
nın durumu olmaktadır. Buna göre hareket bir yıl içinde 
canlılık kazanmaktadır. iyi de bu hareket, eğer Ekim 
1945 temel alınırsa, 17 Aralık 1945'de Mehabad'da 
"Adliye Binası"na Kürdistan bayrağını çekme ve 22 
Ocak 1946'da ise Mehabad Kürt Cumhuriyeti'ni ilan et
me durumundadır. Bir yıl sonra ise, kurulan Cumhuriyet 
yıkılmaya doğru yol almaktadır. 

Zeminin hazırlanmasında harcanan malzemenin ne 
olduğu Aegleton için önemli değildir. Önemli olan ze
mine oturtulacak binadır. Bu bina ise, KOP'nin Sovyet 
liderlerinin öğütlerine bağlı ilerlediği; KOP'nin liderinin 
"Stalin dönemi için zorunlu kabul edilen nitelikte, halkÇI 
bir lider" olduğu (Aegleton bunun kötü ya da yanlış ol
duğunu açıkça söylememektedir); ve Sovyetlerin diğer 
Kürt önde gelenlerinden üstün tuttuğu Qazi Muham
med'in otoriter kişiliğini Kürt ulusal hareketine kabul et
tirdiğidir. 

Böylece, Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşu ön
cesinde Sovyetler, ilkönce Qazi Muhammed'i daha 
sonra da Qazi Muhammed üzerinde de Komela 
KOP'ye dönüştürülerek, KOP'yi etkileri altına almış ve 
Kürt ulusal hareketine kendi siyasetini uygulatma imka
nını yaratmıştır ... 

Tüm bunlara rağmen Aegleton, Qazi Muhammed'in 
"Sovyet vesayetinin a/tma girdiği yolundaki iddialara 
gelince; Kad1 Muhammed sonuna kadar katikSlZ Kürt 
milliyetçisi kaldi ve kimsenin komutasim kabul etmedi. " 
(aym yerden) tespitini yapmaktadır. 

ilk bakışta Aegleton'un yukarıda ortaya koyduğumuz 
tavrıyla çelişkili görünen bu tavır, Aegleton'un Sovyetler 
Birliği'ne karşı saldırılarının köşe taşlarından birini oluş
turmaktadır. 

Şöyle ki Aegleton, Roosevelt'in Sovyetler Birliği'ne 
saldırmasının zeminini hazırlayan, "emrettiler", "emir 
verdiler" ve "uyardılar" vb. açıklamalarının tersine; "tav
siyede bulundular", "söylediler", "öğüt verdiler", "umut
landırdılar" vb. açıklamalarla Sovyetlere saldırının zemi
nini oluşturmaktadır. 

Qazi Muhammed'in kimsenin kamutası altına girme
diğini tespit etmesi, a) Qazi Muhammed'in Sovyetlerin 
emirleriyle çalıştığının ispatlanamayacağı için, b) so
nuçta Qazi Muhammed'in Sovyetler tarafından aldatıl
mış olduğunu; ilk başlarda teşvik edip yardım sözü ver
melerine, umutlandırmalarına rağmen, zamanı geldi
ğinde Sovyetlerin yardım etmediğini ve bunun sonu-

cunda da Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin yıkıldığını söy
leyebilmesi içindir. Kitabın başından sonuna kadar kır
mızı şerit halinde ortaya konmak istenen, Sovyetlerin 
Kürtleri kendi çıkarları için kullandığı görüşüdür. Roose
velt'in sorunu ortaya koyuş biçiminin artık inandırıcı ol
madığının görüldüğü yerde sorunun ortaya konuş biçi
mi değiştirilmiştir, fakat içerik korunmuştur. 

f) Barzani - Mehabad ilişkisi 

Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin ilanı ve korunması 

bağlamında Barzani güçlerinin en azından askeri ola
rak önemli bir rol oynadığı genel olarak kabul edilmek
tedir. 

Barzani ve askeri gücünün Mehabad'a gelmesi ve 
Qazi Muhammed'le ilişkisi bağlamında Roosevelt ve 
Aegleton değişik şeyler anlatmaktadırlar. 

Roosevelt şöyle demektedir: 
"iran'a vanşmdan k1sa süre sonra Molla Mustafa bir 

dizi Sovyet subaywta bir araya geldi, bunlar arasmda, 
Bat1 Azerbaycan'daki Sovyet birliklerine komuta eden 
general de bulunuyordu. Sovyetler Molla Mustafa ya, 
Qazi Muhammed'in komutas1 altma girmesini emrettiler 
ve yerli Kürtlere, bitkin Barzani/ere barmak ve iaşe te
min etmelerini bildirdiler." (agk., sayfa 239-240) 

Roosevelt'e göre Barzani Sovyetlerin emriyle Qazi 
Muhammed'in komutasına girmiştir. Aegleton ise duru
mu daha değişik aktarır. O'na göre Kürt heyetinin Bakü 
ziyareti sırasında Bakırof Barzani hakkında şöyle de
miştir: 

"... Cafer Bak1rof, Barzani'yi 'ingiliz ajam' olmakla 
suçlayarak şöyle dedi: 

'Molla Mustafa Barzani ingilizierin ajamd1r. Durum bu 
olunca da kendisine kuşku ile bakmak ve ona karş1 dik
katli davranmak gerekir."' (agk., sayfa 113} 

Bu tespite göre Bakırof, Barzani'nin ingiliz ajanı oldu
ğu konusunda emindir. Kesin konuşmaktadır. Fakat 
Aegleton daha ileride bu tespitini relatife eden bir tavır 
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takınmaktadır. Tavrı şöyledir: 
" ... Cafer Bak1rof'un, Bakü'yü ziyaret eden Kürt heye

tiyle yapt1ğ1 görüşmede, Barzani'nin bir ingiliz ajam ola
bileceği yolundaki uyans1, eğer iran Kürtleri heyetini 
kandirmak amaemi taşJmJyor idiyse, o dönemde onun 
gerçek görüşünün ifadesi olarak kabul edilebilir." (agk., 
sayfa 136) 

Buradaki tespitinde Aegleton, Bakırof'un Barzani'nin 
ingiliz ajanı olabileceği yönünde Kürt heyetini uyardığı
nı söylemektedir. iyi de, ajan olabileceği ile ajandır tes
pitleri aynı şeyi ifade etmez. Biri yargıya varılmış bir so
nucu ifade ederken, diğeriyse bir tahmini ifade etmek
tedir. 

Barzani Sovyetlerin "emriyle" Qazi Muhamed'in ko
mutasına girmemişse, bu nasıl olmuştur? Aegleton bu 
soruya şöyle cevap vermektedir: 

" .. .Barzani, aym zamanda kendine çok güvenen bir 
adamd1r. Bununla birlikte, kültür a/anmdaki esik/iklerini 
bilmekte ve bilgileri, kültürleri sayesinde ülkelerine bü
yük hizmetlerde bulunma yeteneğine sahip olan Kürt 
aydmlarma duyduğu hayranliği da gizlememektedir. 

iran Kürtlerinin lideri Kad1 Muhammed'e duyduğu 
hayranlik ve saygmm nedenlerinden biri de işte budur." 
(agk., sayfa 128) 

Aegleton bu tespiti yaptıktan sonra Barzani'nin Me
habad'a gelişini aktarır ve şunları yazar: 

"Molla Mustafa Barzani'ye gelince; Kad1 Muham
med'le yapt1ğ1 ilk görüşmede, yanmdaki savaşçilarm 
tümünü Kürt davasmm emrine verdiğini bildirdi. Aynca 
adamlannm ve akrabalannm Mehabad çevresinde çe
şitli yerlerde mevzi/endiri/mesini de kabul etti." (agk., 
sayfa 140-141} 

Barzani'nin Mehabad'la ilişkisi konusunda Roosevelt 
ile Aegleton arasındaki farklılık, yukarıda değindiğimiz, 
Aegleton'un Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve 
yıkılışı hakkındaki görüşleri, döneme uygun hale getir
me çabasından kaynaklanmaktadır. 

Nasıl ki Roosevelt sorunu ortaya koymada hep Sov
yetlerin "emrettiği" tezine dayanarak sonuçta Sovyetle
re saldırının temelini yaratıyorsa; Aegleton da Qazi Mu
hammed'i ve Barzani'yi saf Kürt milliyetçileri olarak 
gösterip, bunların kimsenin "emirleriyle" iş yapmadığı
nı; buna karşın Sovyetlerin "yardım" sözlerine umut 
bağladıklarını ve sonuçta Sovyetlerin Kürtlere yardım 
etmeyip Mehabad'ı kendi başına bırakıp yıkılmasına 
göz yumduğunu anlatarak Sovyetlere saldırmakta ve 
saldırı temeli yaratmaktadır. 

g) Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin ilanma doğru 

Roosevelt ve Aegleton için Bakü ziyareti ve KOP'nin 
kuruluşunun ilanı sonrasında sıra özerklik ilanına, Me
habad Kürt Cumhuriyeti'nin kurulmasına gelmiştir. Ro
osevelt Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğu
nu şöyle anlatmaktadır: 

"Kas1m'da ve Aralik başmda Sovyet ajanlan aşiretleri 
do/aş1p, gelecek bağJmSJZ/Jk mücadelesine hazJrlan
malanm bildirdiler; aşiret reislerine, Mahabad'da top-

/anmalanm emrettiler. Mameşler, Mangur/ar ve Debok
riler hariç, hepsi itaat etti." (agk., sayfa 240) 

Roosevelt, Kürtlerin kendi ulusal hakları, özgürlükleri 
için mücadeleye hazır olmadıklarını; ilan edilecek özerk 
cumhuriyetin Sovyetler tarafından Kürtlere dayatıldığını 
ispat etmek için, "Sovyet ajanlarının" Kürt aşiret reisie
rine Mehabad'da toplanmaları emrini verdiğini anlat
maktadır. 
Ardından iran-Azerbaycanı'ndaki gelişmelere de kı

saca değindikten sonra Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin 
kuruluşunun nasıl ilan edildiğini şöyle aktarmaktadır: 

"15 Aralik'ta Mehabad'da aşiret reisleri, yeni 'Kürdis
tan Demokrat Partisi' /iderleri, Molla Mustafa ve bir cip
teki makine/i tüfekler/e silah/anmJŞ üç Sovyet subaymm 
haz1r bulunduğu bir toplantida [Qazi Muhammed -ÇN] 
resmen 'Kürt Halk Hükümeti'ni atad1 ve Kürt bayrağm1 
göndere çekti. On üç üye/i bir ulusal parlamento kurul
du ve 22 Ocak 1946'da Qazi Muhammed yeni cumhu
riyetin başkam seçildi." (aym yerden) 

Roosevelt'e göre Sovyetler aşiret reisierini emirlerle 
Mehabad'da toplamış ve Qazi Muhammed de Azer
baycan'daki gelişmeleri de gözönüne alarak Mehabad 
Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşunu 15 Aralık 1945'de ilan 
etmiştir. Bu arada üç Sovyet subayı da makineli tüfek
lerle cip içinde, "Sovyetlerin planı" nın bozulmaması için 
"tehdit unsuru" olarak beklemektedir ... 

Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi Roose
velt'e göre 15 Aralık 1945'dir. Oysa diğer kaynakların 
çoğunda verilen ve hemen hemen herkes tarafından 
kabul edilen tarih 22 Ocak 1946'dır. Yalnız 17 Aralık 
1945'de Mehabad'da yapılan bir miting sonucu "Adliye 
Sarayı"ndaki iran bayrağının indirilip, Kürt bayrağının 
çekildiği bir durum vardır. Fakat bu tarihte henüz Me
habad'da bir ulusal hükümet kurulmuş değildir. 

Aegleton bu durumları da gözönüne alarak sorunu 
daha "inandırıcı" bir biçime sokmaya çalışmaktadır. 
Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşu planını Aegle
ton, Bakü'ye yapılmış olan ikinci ziyarete dayandırmak
tadır. Buna göre, savaşı kazanan Sovyetler Birliği, 
" ... savaşm bJraktJğl genel istikrarsiz durumdan en ol
gun meyveyi elde etmeye haz1rlamyordu. 

işte bu amaçla ikinci bir Kürt heyetinin de Baku'yu zi
yaret etmesini istediler." (agk., sayfa 109) 

Aegleton'a göre sözkonusu bu ziyarette Sovyet yetki
lileri Kürtlerin özerklik ilan etmelerini kabul eder ve bu
nun gerçekleşmesi için de silah ve ekonomik yardım 
sözü verirler. Aegleton durumu şöyle aktarmaktadır: 

"Kad1 Muhammed, özerkliklerinin kabul edileceğine 
söz verilen Kürtlerin, bu özerkfiği savunmakta, kalici ol
masmJ garanti altma almakta ve gelişmesini sağlamak
ta zorunlu olan maddi araç ve gereçlere sahip olmala
n gerektiğine de inand1klanm ve bunu beklediklerini 
söyledi. 

Bakiraf'un buna verdiği cevap, misafirlerinin isteğine 
uygun oldu. Azerbaycan Başbakam Mehabad'a tank, 
top, makinelitüfek, tüfek ve gerekli savaş araçlan gön
dereceğini aç1kça vadetti. Bak1rof aynca Kürtlere mali 
yard1m yapilmasmm mümkün olduğunu da söyledi. " 
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(agk., sayfa 112) 
Roosevelt'in Sovyetlerin aşiret reisierine Mehabad'da 

toplanmalarını emrettiği ve 15 Aralıkta yapılan toplantı
da Mehabad Kürt Cumhuriyeti'ni ilan ettirdiği tezinin 
tersine Aegleton, özerkliğin Kürtler tarafından istendiği
ni ve Sovyetlerin de yardım sözü vererek Kürtleri umut
landırdığı tezini savunmakta, burada da bunun temeli
ni atmaktadır. 

Bu temeli attıktan sonra da, sözkonusu ziyaretin erte
sinde Mehabad'lıların ellerindeki silahların azlığından 
dolayı, "Kadi Muhammed, Mehabad'daki Sovyet Tica
ret Temsilcisi Babayof aracJ!JğfY/a bir parti tüfek daha 
getirtti." (agk., sayfa 138) tespitini yapmakta ve Meha
bad Kürt Cumhuriyeti'nin Sovyetlerin silah yardımı ve 
desteğiyle kurdurulduğunu böylece "ispat" etmektedir. 
Aegleton bu tezini güçlendirmek için Sovyetlerin "verdi
ği sözü yerine getirdi"ği biçiminde gösterdiği matbaa 
makinası sorununu da eklemektedir. 

Aegleton, Sovyetlerin Kasım 1945'de Mehabad'a bir 
matbaa makinesi gönderdiğini ve bu makinayla Kürtçe 
basın ve yayın yapıldığını anlatır. Kürtçe basın, yayının 
etkisini ise şöyle anlatır: 

"Gerek bu gazete ve gerekse diğer yaym/ar bölgede 
büyük bir potansiyel yaratti. Özellikle genç kuşaklar 
arasmda çok belirgin olan bu potansiyel Kürt ulusal ha
reketi için büyük bir itici güç meydana getirdi." (agk., 
sayfa 149-150) 

ilk anda gayet masumane bir olgu tespiti gibi görülen 
bu aktarma, gerçekte Sovyetlerin Kürtleri "kendi planla
rı"na uygun hale getirmenin bir parçası olarak matbaa 
makinasının Kürtlere verildiği tezinin de temelidir. 

Bu teze göre Sovyetler Mehabad'a, Kürtlerin ihtiyacı 

olduğu ve Sovyetlerin de "söz verdikleri" halde ağır si
lah, tank ve top yardımı yapmamış, bunun sonucunda 
da Kürtlerin iran ordusuna karşı savaşma imkanı olma
mış; sonuçta da Mehabad Kürt Cumhuriyeti yıkılmıştır. 

Aegleton'a göre matbaa makinasının verilmesi ise 
henüz Cumhuriyetin kurulmamış olduğu bir dönemde, 
Kürtlerin Sovyet "planı" içine çekilmesini sağlamak için
dir ve matbaa makinasıyla istenen etki de sağlanmıştır. 
Aegleton gibi emperyalist kafalı biri, iki halk arasındaki 
ilişkilerde, birileri, ancak çıkarı varsa diğerlerine bir 
şeyler verebilir, yardım edebilir diye düşünebilmekte
dir. 

Bunun için de, Sovyetlerin Kürtlere matbaa makinası 
vermesi, Kürtlerin kendi dillerinden basın, yayın sahibi 
olması için Sovyetler tarafından ezilen bir ulusa önemli 
bir yardım olduğu gerçeği; Aegleton'da egemenlik 
sağlamanın bir aracı haline dönüşmüştür. 

Qazi Muhammed'in özerkliğin ilanı için acele edilme
mesi düşüncesinde olduğunu aktaran Aegleton, 17 
Aralık 1945'de "Adliye Sarayı"na Kürt bayrağının çekil
mesi olayından sonra Qazi Muhammed'in Sovyet yetki
lileriyle konuşmak için Tebriz'e gittiğini yazar ve deva
mında şöyle der: 

"Mehabad'a dönüşünde ha/km nabzm1 yoklad1. Son
ra Kürt özerkliğinin resmen i/am için Kürt takvimine gö
re 'Ribandan' aymm ikisine rast/ayan 22 Ocak 1946 ta
rihini saptadi ve bu tarihin gelmesini sükunet/e bekle
rneye koyuldu." (agk., sayfa 150) 

Aegleton, özerkliğin ilanının tarihinin Qazi Muham
med tarafından halkın nabzının yoklanması sonucu tes
pit edildiğini böyle açıkladıktan sonra, Qazi Muham
med'in bu tespitinin ardında, bu planını Sovyet yetkilile-

Qazi Muhammed, bazt Kürt bakan/an, subay ve memurlany/a ... 
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rine aktardığını ve onların da itiraz etmediğini yazmak
tadır. Buna göre artık geriye Mehabad Kürt Cumhuriye
ti'nin sadece resmen ilanı kalmıştır. 

"17 Ocak günü, 'Ribandan' aymm ikisinde Çuwarç1ra 
Meydanmda büyük ve önemli bir toplanti yapilacaği 
haberi şehirde ve dağlik bölgelerdeki köylerde yayild1." 
(agk., sayfa 151} 

22 Ocak 1946'da Mehabad'da yapılacak toplantının 
haberinin böyle yayıldığını aktaran Aegleton, toplantı
nın ne için yapılacağının ise, sadece önde gelen Kürt
ler tarafından bilindiğini; bunun dışında "Yalmz 20 kişi, 
Kürt halki adma konuşaniann yapt1k/an hazJr/Jklanm an
lamini kavram1şt1." (aym yerden) tespitini yaparak aslın
da Kürtlerin geniş kitlesinin olaylardan bihaber olduğu, 
ulusal baskıya karşı mücadele içinde olmadığı izlenimi
ni yaratmaya çalışmaktadır. 

işte bu toplantının ne için yapılacağından "bihaber" 
kitlenin de katıldığı toplantı, 22 Ocak 1946'da Meha
bad'ın "Çuwarçıra" meydanında yapılır. Qazi Muham
med bir heyet tarafından evinden alınır ve meydana ge
tirilir. Devamındaki gelişme ise şöyle aktarılmaktadır: 

"Kendisini almaya giden heyetle birlikte evinden ç1k1p 
meydana gelen Kad1 Muhammed, kürsüye ç1kt1 ve ko
nuşmaya başladi. Ağ1r konuşmasi ve ince sesiyle yap
tiği konuşmasmm başmda Kürtlerin kendi başianna var 
olan bir halk olduğunu, bu ha/km kendi topraklan üze
rinde yaşadiğim ve diğer halklar gibi kendi kaderini ta
yin etme hakkma sahip bulunduğunu hatiriatti. 

Kad1 Muhammed Kürtlerin art1k uykularmdan uyan
diklanm ve Kürt halkmm güçlü dostlan bulunduğunu 
söyleyerek, Mehabad Kürt Cumhuriyeti'ni şu sözlerle 
ilan etti: 

'Şu anda özerk Kürt Cumhuriyeti kurulmuştur.' 
Kad1 Muhammed'in bu sözleri meydam doldurmuş 

olaniann büyük sevgi gösterileriyle karşi/and!." (agk., 
sayfa 154) 

Böylece Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşu res
men de ilan edilmiş olur. Roosevelt'in, Cumhuriyet ilan 
edilirken yapılan toplantıya, makinalı tüfeklerle silahlan
mış üç Sovyet subayının cipte kalarak katıldığını tespit 
ettiğini yukarıda aktardık. Aegleton ise bu tespiti şu bi
çime dönüştürmektedir: 

''Toplanan/ar arasmda bir tek Rus yoktu. Yalmz Yar
makof Tebriz'den gelip bir cip arabasmm içinde otur
muştu ve uzaktan toplantJYI seyrediyordu." (agk., sayfa 
153-154) 

Roosevelt ile Aegleton arasında, Mehabad Kürt 
Cumhuriyeti'nin ilanı sırasında Sovyet subaylarının cip
te oturarak gelişmeleri izledikleri noktasında fikirbirliği 
vardır. Fakat Aegleton, üç subay yerine bir kişiden bah
setmektedir ve bu arada makineli silahlardan ise hiç 
bahsetmemektedir. 

Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar Ro
osevelt ve Aegleton -aralarındaki farklı tespitiere rağ
men- senaryonun bir yanını öne çıkarırlar. 

Roosevelt senaryoyu, Sovyetlere malettiği planı ger
çekleştirmek için Sovyetlerin Kürtlere hükmettiğini, işi 

emirlerle, uyanlarla yaptırdığı temeli üzerinde inşa 

ederken; Aegleton aynı senaryoyu, bazı rol ve sahne 
değişiklikleriyle ortaya koymaktadır. 

Aegleton, Roosevelt'in yazdıklarının "inandırıcı"lığını 
yitirdiği ortamda, Sovyetlerin Kürtleri kendi "plan"ları 
için kullanma yöntemini "inandırıcı" hale sokmaya çalış
maktadır. Buna göre de iki tarafın ilişkileri iki eşit ülke 
ilişkisi olmamıştır. Sovyetler Kürtleri kendi nüfuzu altına 
almak için değişik yöntemler kullanmıştır. Yardım sözü 
vermiştir, umutlandırmıştır vb. vb. 

Sonuç olarak kurulan Mehabad Kürt Cumhuriyeti 
bunlara göre Sovyetler tarafından kurdurulmuştur. 

Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra 
ise, neden yıkıldığı sorusuna cevap verilmesi gerekiyor. 
işte bu soruya, aynı senaryonun devam ettirilmesi için 
işin diğer yanının öne çıkarılarak cevap verilmesi gere
kiyor. Sovyetlerin Mehabad Kürt Cumhuriyeti'ni kurdur
duğu tezinden sonra, yıkılışının suçlusu ve sorumlusu 
olduğu da nasıl olursa olsun söylenmesi gerekiyor ... 
Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşundan yıkılışına 
kadarki dönemin ortaya konulmasında da işin bu yönü 
öne çıkarılmaktadır. 

h) Mehabad Kürt Cumhuriyeti ve yıkılışı 

Mehabad Kürt Cumhuriyeti hakkında Roosevelt uzun 
uzun yazmaz. O, kendi çizgisini keskin bir biçimde or
taya koyar. Mehabad Kürt Cumhuriyeti bağlamında 

Sovyet karşıtı, sosyalizm karşıtı yaklaşımın temelini atar. 
Aegleton yaklaşık 300 sayfalık kitap yazmış olmasına 
ve detaylar konusunda birçok şeye değinmesine rağ
men, temel yaklaşımda Roosevelt'in ortaya koyduğu
nun ötesine geçmemiştir. Sayfaların fazlalığı, detayların 
çokluğu aldatıcı olmaktadır. Ama tam da bu aldatıcı 

yan, Aegleton'un gerçek yüzünü gizlerneye hizmet 
eden bir yandır. 

Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşundan yıkılışı
na kadarki dönemde Kürtlerle iran askeri arasında, 
Azerbaycan'la i ran askeri arasında ve Kürtlerle Azeriler 
arasında irili ufaklı birçok olay, çatışma yaşandığı gibi, 
gerek uluslararası düzeyde, gerekse de Sovyetler Birli
ği, iran-Azerbaycanı, iran merkezi hükümeti ve Meha
bad Kürt Cumhuriyeti düzeyinde sayısız diplomatik iliş
kiler, çelişkiler, anlaşmalar da gündeme geldi, yaşandı. 
Yaklaşık bir yıllık bu dönemin tüm olaylarını burada 

ele almak makalemizin amacını ve çerçevesini aştığı 
için, ancak doğrudan Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin yı
kılış nedeni olarak gösterilen ve bunlardan da öne çı
kan belli gelişmelere değinmekle kendimizi sınırlıyoruz. 

*** 
ilkönce Roosevelt'in tavrından öne çıkanlara bakalım. 
Roosevelt, yazısında Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin 

ilanından sonra, Mehabad'ın Tebriz ve Tahran'la ilişki
lerini ortaya koymaya çalışır. Bunu ortaya koymaya ça
lışırken de, hem iran-Azerbaycanı Ulusal Hükümeti'ni, 
hem de Mehabad Kürt Cumhuriyeti hükümetini, açıkça 
kukla hükümetler olarak değerlendirmektedir. 

Sınır anlaşmazlığı konusunda Kürtlerle Azeriler ara
sında çıkan çatışmalara son verme konusunda geliş-
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meleri aktarırken Roosevelt şunları söylemektedir: 
"Nisan 1946'da Sovyetler Qazi Muhammed'i Tebriz'e 

getirdiler ve Azerbaycan/Jiarla Kürtler arasmdaki çatlŞ
maian gidermeye çaliştiiar. O dönemde iki kukla hükü
metin yekpare bir cephe oluşturmalan çok önemliydi, 
çünkü demokrattarla iran hükümeti arasmda bölgenin 
statüsünün ka!JCI bir şekilde saptanmasi hakkmda gö
rüşmelere başlanmasi dolays1z gündemdeydi. 

Azerbaycan demokratlannm lideri Pişevari, Qazi Mu
hammed ve Sovyetler arasmdaki görüşmelerin nihai 
sonucu, 23 Nisan 1946'da Kürt ve Azerbaycan temsil
cileri taratmdan imzalanan bir anlaşma oldu." (agk., 
sayfa 241) 

Roosevelt, tüm yazısında olduğu gibi, burada da Qa
zi Muhammed'in Sovyetler tarafından Tebriz'e getirildi
ği ve yapılan anlaşmanın da Sovyetlerin dayatmasıyla 
imzalandığını savunmaktadır. Roosevelt'e göre zaten 
her iki hükümet kukla hükümettir. Sovyetler ne diyorsa, 
o çerçevede hareket etmektedirler. 

Fakat Roosevelt Sovyetlere karşı tavır takınırken, Me
habad Kürt Cumhuriyeti hükümetiyle Azerbaycan Ulu
sal Hükümeti arasında "yekpare bir cephenin" kurulma
sının bu iki hükümet için önemli olduğunu, Sovyetlerin 
aslında bu iki hükümete yardımcı olmaya çalıştığı ger
çeğini de ele vermektedir. Yapılan Kürt-Azeri anlaşma
sı da ortak hareket etme anlayışı temelinde yapılmıştır. 

Kürt-Azeri anlaşmasından sonra Azeri temsilcilerin 
Tahran hükümetiyle anlaşmaya vardığını yazan Roose
velt'e göre Kürtler, iran devleti sınırları içindeki bir azın
lıktan, Azerbaycan-Türk devleti içindeki bir azınlığa dö
nüşür. Buna göre Azerbaycan hükümeti Kürtleri kendi 

çıkarlarına kurban etmiştir. 
Bu anlaşmanın ardından da Qazi Muhammed Tah

ran'a gider ve iran merkezi hükümetinden, Başbakan 
Kavam'dan Kürdistan bölgesine vali olarak atanmasını 
ve bu bölgenin otonamiye sahip olmasını ister. Sonuç 
almadan Mehabad'a döner. 

Daha sonra ise Kürtlerle iran askeri arasında değişik 
düzeylerde çatışmalar yaşanır. Roosevelt'e göre de, 
"Sovyetlerin iran ·, May1s başmda terketme yönündeki 
ilan edilmiş niyeti karş1smda, iran hükümeti daha sert 
askeri önlemlere başvurmaya" (agk., sayfa 243) başla
mıştı. 

Bu arada Kızıl Ordu askeri birlikleri 9 Mayıs 1946'ya 
kadar iran'dan tümüyle çekilmiş, iran ordusu eline ge
çirdiği her imkanı saldırı için kullanmaya çalışmıştır. iş
te bu ortamda Mehabad Kürt Cumhuriyeti çerçevesin
de değişik Kürt aşiret reisieri ve iran merkez hükümeti 
yanlıları Cumhuriyete yavaş yavaş sırt dönmeye başla
mıştır. Sözkonusu bu gelişmeleri Roosevelt, Sovyetlere 
karşı kullanmada, Kürtlerin müslümanlığı ve Rusların 

"Çar/ar zamanmdan beri Kürtlerin geleneksel düşman!'' 
oldukları teziyle açıklamaktadır. (agk., sayfa 248) 

Rusları geleneksel Kürt düşmanı olarak gösterdikten 
sonra aşiretlerin direnişini, Kürtler arasındaki anlaş

mazlıklarını anlatır. Sonuç olarak Qazi Muhammed'in 
aşiretlere söz geçirerneme durumuna geldiğini ve Sov
yetlerin de "vermiş olduğu sözlere" rağmen yardım et
mediğini şu biçimde anlatır: 

"Böylece Qazi Muhammed, Tahran hükümetinin git
tikçe saldJrgan/aşan tutumu karş1smda nerdeyse des
teksiz kaldi. Ona yard1m ve savaş malzemesi gönder-

Mehabat Kürt Cumhuriyeti'ni ve Azerbay
can Halk Cumhuriyeti'ni ytkan iran Ordu 
K omutam General Faztu/lah Hümayuni ... 

iran hükümeti ile uz/aşan Ştkakan aşireti lideri Ömer Han 
Şerifi (sağ baştaki). Mart 1947'de Tahran'daki Amerikan 
Büyükelçisi George F. Alien (ortadaki) ve Habib Emiri ile ... 
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me yönündeki Sovyet vaatlerine rağmen, Qazi Muham
med 1946 sonbaharmda hiç ağ1r silaha ve eğitilmiş 
adamlara sahip değildi, gerçekte vurucu gücü olan bir 
orduya sahip değildi. iran'm hazirliklan gittikçe apaç1k 
hale gelince, Qazi aşiret/ere, biricik umuduna, ümitsiz 
yard1m çağnlarmda bulundu, Sovyetlerin Kürtlere des
tek sözü verdiğini söyledi ve aşiretlerin iran ordusuna 
karş1 savaşmak üzere cepheye gitmelerini talep etti. 
Aşiretler bunu reddetti." (agk., sayfa 251} 

Sovyetler yardım etmeyince ve aşiretler de Qazi Mu
hammed'in sözünü dinlemeyince, sonuç olarak Meha
bad Kürt Cumhuriyeti, i ran askerinin Mehabad'a girme
siyle yıkılır. Yazısının özet bölümünde Roosevelt, Meha
bad Kürt Cumhuriyeti'nin yıkılışının bir nedeni olarak 
Kürtlerin kendi aralarında birlik kuramamalarını sayar
ken en önemli nedeni de şöyle ortaya koymaktadır: 

"Cumhuriyetin y1kilmasmm en önemli do/ays1z nede
ni, Sovyet desteğinin gelmemesiydi. Tahsil/i Kürtlerin 
çoğunluğunu birleştirebilecek genç ve güçlü partiye, 
onu kendi emelleri için kullanan ve sonra da yok edil
mesine karş1 hiçbir girişimde bulunmayan yabancilar 
SIZmiŞtl. Bu küçük devlet KlZII Ordu'nun korumasi altm
da kurulmuştu ve Kiz!/ Ordu çekildikten sonra, ancak 
onun geri gelme ihtimali bulunduğu için ayakta kald1. 
Kürtlerin bunu artik umamayacak/an ve iran hükümeti
nin bundan korkmasma gerek kalmadiği noktada, Qazi 
Muhammed'in hareketi için artik yaşama şans1 kalma
mlŞti." (agk., sayfa 255) 

Roosevelt'in buradaki tavrı, tüm yazısında ortaya koy
mak istediği sonuçtur. Buna göre Sovyetler, "tahsilli 
Kürtlerin çoğunluğunu birleştirebilecek genç ve güçlü 
partiye, onu kendi emelleri için kullanan ve sonra da 
yok edilmesine karşı hiçbir girişimde bulunmayan" ya
bancılar olarak sızmıştır. Kızıl Ordu koruması altında 
kurulan Mehabad, yine Kızıl Ordu'nun geri çekilmesiy
le yıkılmıştır. Suçlu ve sorumlu, "söz verdiği halde" des
tek vermeyen Sovyetler Birliği'dir. 

Roosevelt, Mehabad'ı yıkanları ve bunlara destek ve
rip yönlendirenleri; Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin yıkıl
ması için irandevletine somut destek veren ABD ve in
giliz emperyalizmini, tereyağından kıl çeker misali işin 
içinden çıkarırken, saldırganları da gözardı etmektedir. 

Kürt ulusunun kurtuluşu adına ortaya çıkıp, Mehabad 
Kürt Cumhuriyeti bağlamında Sovyetler Birliği'ni eleşti
renlerin, Roosevelt'in Kürtler için savunduğunun, Kürt
lerin kendilerini ezen devletlere karşı "sadakat" göster
meleri olduğunu görmemeleri, ancak böylelerin siyasi 
körlüklerine işaret etmektedir. 

Evet Roosevelt, yazısının son paragrafında, eğer 
Kürtleri egemenliği altında tutan devletler Kürtlere böl
gesel özerklik tanıyıp yabancı bir milliyetçiliği onlara 
dayatmazsa, Kürtlerden devlete sadık insanlar yarata
bileceğini sömürgeci devletlere salık vermektedir. 

Bu da, emperyalistlerin demokrasi ve eşitlikten ne an
ladığını, onlar için sorunun özünün gerçekte ezilenlere 
köleliğin kabul ettirilmesi ve egemenliklerinin devam et
tirilmesi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. ... 

Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşundan yıkılışı
na kadarki dönem hakkında Aegleton, Roosevelt'e gö
re çok geniş yazmaktadır. Özellikle "Sovyet varlığı" 
başlıklı bölüm polisiye romanlara taş çıkarır bir biçimde 
yazılmıştır. Fakat bu bölümde de kendimizi her konuda 
tavır takınma yerine, öne çıkan bazı önemli noktalarla 
sınırlıyoruz. Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin ilan edilme
sini anlattığı bölümün sonunda Aegleton şunları söyle
mektedir: 

"Şenlik/er tamamlandiktan sonra, Mehabad Kürt 
Cumhuriyeti'nin kurucu/an, amaçlannm art1k gerçekleş
tiri/diğine ve yarattiklan Cumhuriyet'in Sovyetler Birli
ği'nin desteğiyle yaşayacağma inamyor/ard1." (agk, 
sayfa 156) 

Bu tespitle Aegleton, Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin 
varlığını koruyabilmesini, "kaderi"ni Sovyetler Birliği'nin 
yardımına bağlamaktadır. Bunu yaparken de sorunu 
Cumhuriyet'in kurucularının adına yapmakta ve Meha
bad Kürt Cumhuriyeti'nin Kürt halkının kendi mücadele
sine değil, dıştan gelecek bir desteğe dayanan ve kur
tuluşu başkalarından bekleyen bir konumda olduğunu 
savunmaktadır. Mehabad'ın kaderini Sovyetlerin yardı
mına bağladıktan sonra "Sovyet varlığı" başlığı altında 
şunları yazmaktadır: 

"Gerçi Mehabad'da da Sovyet nüfuzu vard1. Ancak 
bu nüfuzun derecesi, Kürt liderlerinin yaptiklan hesaba 
bağlfYd!. Kürt /iderleri, Sovyet isteklerini olumlu karşi/a
madlkça ve Sovyet görevlilerinin öğütlerine uymad1kça 
davalarmm başanya ulaşamayacağm1 hesaplworlard!." 
(agk, sayfa 157) 

Roosevelt'in "kukla hükümet" değerlendirmesini Aeg
leton başka biçimde savunmaktadır. Buna göre Kürt 
milliyetçileri, kendi davalarının başanya ulaşması için 
-Sovyetlere yakınlık duydukları vb. için değil!- Sovyet
lerin isteklerine boyun eğmek ve öğütlerine uymak zo
runda kalmışlardır ... 

Durum bu biçimde ortaya konduktan sonra, Sovyetle
rin Mehabad'ı kendi çıkarları için kullandığı, Mehabad'a 
yardım etmediği ve Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin yıkıl
masına göz yumduğu vb. yönlü suçlamaların temeli ha
zırlanmış; artık sıra Sovyetlerin Kürtleri nasıl kullandığı
nı ortaya koymaya gelmiştir. Tabii ki, bunun ortaya kon
ması için birçok sorunun birbirine karıştırılıp, senaryo
nun inandırıcılığının sağlanması gerekiyor. Kitabının 
bundan sonraki bölümünde de Aegleton bunu yapma
ya çalışıyor. 

Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşu ilanından 

sonra, bakanlar kurulunun kurulması ve devlet başkanı
nın seçilmesi sorunu gündeme gelir. Aegleton'a göre 
Qazi Muhammed KOP'nin Merkez Komitesi'nden 1 O ki
şiyi yanına çağırarak hükümetin kurulması sorununu 
görüşmüş ve bu 10 kişiye de, bunların da bakaniıkiara 
aday olduklarını açıklamıştır. Bu görüşme sonrasında 
hazırlanan liste, Qazi Muhammed'in yanında saklı kal
dığı gibi hiç değiştirilmeden 11 Şubat 1946 tarihli Kur
distan gazetesinde yayınlanmıştır. 

Kurulan hükümetin yapısını değerlendirirken Aegle
ton şu değerlendirmeyi yapmaktadır: 
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"Böylece Mehabad Kürt Cumhuriyeti'ndeki Yürütme 
Orgam, yine de aşiret esasianna göre kurulmuş ve gö
revler aşiretleri temsil eden kişilere dağttllmtştt. Tabii bu 
kişilerin, Kadt Muhammed'in /iderliğine, kişiliğine, sos
yal mevkiine ve sahip bulunduğu Sovyet desteğine 
ayak uydurabi/ecek kişiler arasmdan seçilmelerine de 
dikkat edilmişti." (agk, sayfa 169) 

Böylece "kukla hükümet" tezi Aegleton'da da bütün
lük kazanmaktadır. Mehabad'da yapılan işlerin pusula
sı Qazi Muhammed ve onun şahsında Sovyet desteği 
olarak gösterilmektedir. Qazi Muhammed'in rolü ise 
esasta Sovyetlerin isteklerine uygun davranmak olarak 
ortaya konmaktadır. Qazi Muhammed'in Sovyetlerin is
teklerine uygun davranmasının nedeni de kitabın sonu
na doğru şöyle açıklanmaktadır: 

"Kadt Muhammed ise bunu yapamazdt. Sovyetler 
Birliği'nin Mehabad'da temsilcileri vardt. Kadt Muham
med'in, Sovyet damşman/an ile olan bağ/armt kopar
mast halinde, görevden uzaklaştmlmast ve kendisinden 
kurtulunmasi uzak bir ihtimal değildi. 

Bu nedenlerden ötürü Kadt Muhammed, liderfiğini 
eline altp özerkfiğe kavuşturmuş olduğu halka karşt ta
ştdtğt derin sorumluluk duygusuyla hareket ediyor ve 
işleri çekip çeviriyordu. Ne var ki içine düştüğü ağ (ya-

. ni Sovyetlerin ağı BN.) gittikçe kendisinin ve davasmm 
çevresinde adamaktl/i do/amyor, dolamyor, dolamyor
du." (agk, sayfa 253-254) 

Aegleton böylece Qazi Muhammed'in ve Kürt ulusal 
davasının bu durmadan dolanan ağın dalana dalana 
daralmasıyla boğulmasını beraberinde getirdiğini orta
ya koymuş oluyor!!! 

"iran sorunu" başlıklı bölümde Aegleton, uluslararası 
durumu ortaya koymaya çalışmakta ve 29 Ocak 
1942'de Sovyetler Birliği-ingiltere-iran arasında yapılan 
anlaşmaya Sovyetler Birliği'nin uymadığı, anlaşmayı ih
lal ettiği tezini savunmaktadır. Devamında Sovyetler 
Birliği ile iran arasında 4 Nisan 1946'da yapılan anlaş
maya değinmekte ve anlaşmanın içeriğini özetlemekte
dir. Buna göre: "Sovyetler Birliği'nin en geç 6 Mayts 
1946 tarihine kadar iran'daki kuvvetlerini çekmeyi taah
hüt ettiği bir anlaşma" (agk, sayfa 174) yapılır. Bu tes
pitine rağmen Aegleton sayfa 190'da şu tespiti yap
maktadır: 

"4 Nisan 1946 tarihinde Sovyetler Birliği'nin Tahran 
Büyükelçisi ile iran Başbakam arasmda imzalaoan ant
laşma üstükapall bir antlaşmaydl. Sovyet ordusu
nun iran'dan çekileceği tarih ise henüz kesinlik ka
zanmam1şt1." ( abç) 

Aegleton kendisinin daha önce yaptığı tespitle çeliş
se de gerçekleri çarpıtmaktan geri kalmamaktadır. An
laşmanın üstükapalı hiçbir yanı yoktur. Bizzat Aegleton 
kendisi kitabının 17 4 ve 175. sayfalarında anlaşmanın 
içeriğini -kendi tezini ispatlamak için de olsa- aktar
maktadır. 

Üç maddeden oluşan bu anlaşma Sovyet askerinin 
iran'dan çekilmesi, ortak petrol şirketinin kurulması ve 
Azerbaycan sorununun iran'ın iç sorunu olduğu ve bu 
sorunun iran merkezi hükümetiyle Azerbaycan halkı 

arasında barışçıl ve Azerbaycan'da uygulanan demok
ratik yasaların uygulanması temelinde çözümünü ele 
alan bir anlaşmadır. Azerbaycan ile Mehabad Kürt 
Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşma da gözönüne 
alındığında, sözkonusu Sovyet-iran anlaşmasının Azeri 
ve Kürt halkının çıkarına olduğu sabit bir gerçektir. Gü
neş balçıkla sıvanamazı 

Aegleton Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin Sovyetler ta
rafından kurdurulduğunu ortaya koymak için çabalar
ken, Kürt heyetinin Bakü'ye gidişini ve sonuçta Meha
bad'ın özerkliğinin Sovyetlerce desteklendiğini yazıyor
du. Sıra Mehabad'ın yıkılışı sorununa gelince, desteğin 
yerini tehditler almaktadır. 

Aegleton senaryosunu KOP'nin iki üyesinin -Emin Şe
refi ve Halil Hüsrevi- Tebriz'e gitmesiyle başlatmakta
dır. Buna göre: 

"Ne var ki bu iki üye ile Sovyet Hastanesinde görüşen 
Dr. Samedof, Kürtlerin Sovyetler Birliği'nin onaymt al
madan Azerbaycan'dan aynltp bağtmstzltklanm ilan et
me/erinin ve kendilerine özgü bir Hükümet kurmalannm 
nedenlerini sordu. Sovyet görevlileri, Kürdistan Demok
rat Partisi'nin bu iki üyesi taratmdan verilen cevaplan 
inandmct bulmaymca Kadt Muhammed'den, Tebriz'e 
gelip Cafer Peşvari ile görüşmesini istediler." (agk, say
fa 177) 

Aegleton burada açıkça yalan söylemektedir. Şöyle 
ki, Mehabad'ın özerkliğini ilan etmesi ve nedenleri da
ha önceden bilinmektedir. Yine Mehabad'ın Azerbay
can'dan ayrılıp bağımsızlık ilan etmesi diye bir sorun 
ise yoktur. Mehabad Kürt Cumhuriyeti, özerkliğini ilan 
etmiş olsa da, merkezi devlet olan iran'dan bile ayrıl
mamıştır. Kaldı ki Azerbaycan Ulusal Hü.kümeti de ken
disini iran'ın bir parçası olarak kabul etmiş ve iran'dan 
ayrılmayı değil, özerklik ilan etmiştir. 

Durum böyle olunca Sovyet yetkililerin Mehabad'ın 
neden iran-Azerbaycanı'ndan ayrılıp bağımsızlığını ilan 
ettiğini sormalarının hiç bir temeli yoktur. Ayrıca Sovyet 
yetkililerinin Mehabad Kürt Cumhuriyeti bağiamındaki 
esas muhatabı Mehabad Hükümeti'dir, KOP'nin şu ya 
da bu üyesi değildir. 

Aegleton tarih çarpıtıcılığına Qazi Muhammed'in Sov
yet yetkilileri tarafından Tebriz'e gitmesini istediklerini 
de eklemektedir. Tebriz'e "önemsiz bir otele" giden 
Qazi Muhammed, Cafer Peşvari'ye, Tebriz'deki Sovyet 
Siyasal Komiseri Yarmakov'un durumdan haberi oldu
ğunu söyleyerek Sovyet yetkililerini "sustur"duktan son
ra Mehabad'a döner. .. 

işte bu tespitlerinden sonra Aegleton şunları söyle
mektedir: 
"Görüşmeden sonra Kadt Muhammed Mehabad'a 

dönerek, Cumhuriyet'in sağlam temellere oturtulmast 
için gerekli çalişma/ara girişti. Cumhuriyet'in sağlam te
mellere oturtulmast için gerekli unsur/ann başmda ise 
düzenli bir askeri güç geliyordu." (agk, sayfa 178) 

Qazi Muhammed'in düzenli bir askeri güce ihtiyaç 
duyması düşüncesi, Aegleton'a göre Sovyet yetkililerin 
Tebriz'deki konuşmalarının doğrudan sonucu ve Sov
yetlerin tavrına karşı gelişen bir düşüncedir. Böylece 
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Aegleton'a göre, daha önce Sovyetlerin yardımına gü
venerek Cumhuriyet'in yaşayacağını düşünen Kürt !i
derleri -somutta da Qazi Muhammed-, artık Sovyetle
rin kendilerine yardım etmeyeceğini görerek "kendi 
ayakları üzerine" dikilrnek için çaba göstermeye başla
mışlardır! 

Bu tespitinin hemen ardından Aegleton, "Mehabad 
Kürt Cumhuriyeti'ne yapılan Sovyet yardımları" başlıklı 
bölümde Sovyetlerin Mehabad'a yaptığı silah yardımın
dan bahsetmektedir. Bu bir paragraflık bölümün esas 
amacı, Sovyetlere maledilen ve hiçbir veriye dayanma
yan anlaşmaya Sovyetlerin uymadığı; "top ve tank" yar
dımı sözünün yerine getirilmediğinin vurgulanmasıdır. 
Böylece Sovyetlerin, Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin 
esas ihtiyaç duyduğu silah yardımını yapmamakla Me
habad Kürt Cumhuriyeti'nin sonunu hazırladığı izlenimi 
yaratılmaktadır. Oysa, Sovyetlerin Mehabad'a "tank, 
top" gibi ağır silah yardımı yapacağına dair söz verdi
ği, hiç bir biçimde ispatlanan bir şey değildir. Tüm söy
lemler, iddialar temelinde yükselmektedir. 

Daha sonraki gelişmeleri ise Aegleton esas olarak 
Sovyet yetkilileriyle iran-Azerbaycanı ve Mehabad iliş
kileri çerçevesinde ortaya koymaya çalışmaktadır. 

Kürt-Azeri anlaşmazlıklarını -özellikle de Kürt-Azeri 
sınırı bağlamında- ortaya koymaya çalışarak, Kürtlerin 
Sovyetler tarafından da Azerbaycan'a bağımlı kılınmak 
istendiğini; sonuçta da zararlı çıkanın Kürtler olduğu te
zi işlenmektedir. Aegleton durumu şöyle ortaya koy
maktadır: 

"1946 y1/mm Mart ay1 sonlarmda, Tebriz'deki Sovyet 
yetkilileri, Kad1 Muhammed'in diğer Kürt liderleriyle bir
likte iran-Azerbaycam'nm başkenti Tebriz'e gitmesini 
istediler. Fakat, Sovyet Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim 
Bakam Mirza ibrahimof ile BakO/ü General Kolyof'la gö
rüşmek üzere çağn/diklan kendilerine bildirilmedi." 
(agk, sayfa 181-182) 

Kürtlerin "oyuna getirildiği" görüşünü böyle işleyen 
Aegleton, devamında daha önce KOP'nin iki üyesine 
takınılan tavrın bu sefer de tekrarlandığını; Mirza ibrahi
mof'un "Kürtlere, kendilerine özgü bir Hükümet kurma
lan için kim izin verdi?" sorusunu sorduğunu yazmakta
d ır. Sorulan soruya bilinen "Her şey Yarmakof'a aniati
IIp açikianmişti'' cevabının verildiğini de tespit ettikten 
sonra Aegleton şunu söylemektedir: 

"Sovyet yetkililerinin artan baskilan karş1smda KE!dl 
Muhammed endişe duymaya başladi ve sonra kendi 
kendine şöyle dedi: 

'Hastanm daktorun tavsiyesine uymasi gerekir.' 
Ne var ki Seyfi Kad1 ile Hac1 Baba Şeyh yumuşama

dilar ve güçlü bir direniş göstererek Sovyet yetkililerine 
şöyle dediler: 

'Siz Ruslar bizden çok ilerisiniz. Bu nedenle size uy
mamlz gereklidir. Fakat, uygarlik merdiveninde bizden 
daha yüksek bir basamakta olmayan bir halka teslim 
olmamiz için 1srar ettiğiniz takdirde bu isteğinize boyun 
eğmemizi gerektiren ve bizi buna zorlayan bir neden 
yoktur. Aynca, eğer konu, Kürtlerin bu zayif halleriyle 
bir büyük devlete katilmalan konusu ise, Kürtler için ye-

niden iran'a katilmak daha iyi olacaktir." (agk, sayfa 
182-183) 

Aegleton burada, siyasetini gerçekte masal aniat
mayla içiçe ortaya koymaktadır. ilkönce, sanki Kadı 
Muhammed'in yanındaymış gibi, "kendi kendine şöyle 
dedi" diyerek, Kadı Muhammed'in Sovyetlere boyun 
eğdiğini ispatlamaya çalışmaktadır. 

Seyfi Qazi ile Hacı Baba Şeyh'e malettiği konuşmada 
da aynı yöntem kullanılmakta ve bu temelde birçok so
runu işin içine sokmaktadır. Bu iki kişinin adına konuşa
rak, Sovyetlerin Kürtler üzerinde baskı uyguladığını ve 
bu baskılara karşı takınılan tavırda da; Sovyetlere bağ
lanacaklarına "yeniden iran'a katılma" seçeneğinin da
ha iyi olacağını söylemektedir. 

Siyasi sahtekarlıkta iyi bir ustadır Aegleton. Adını ver
meden birilerine teslim olunmasının dayatıldığını anla
tırken, açık ve bilinen gerçekleri de bu arada çarpıtma
yı becermektedir. Yukarıda da değindik, bir kez daha 
vurgulayalım: Ne iran-Azerbaycanı, ne de Mehabad 
Kürt Cumhuriyeti iran'dan ayrılma durumunda ve konu
munda olmamıştır. Bu yüzden de iran'a yeniden katıl
manın daha iyi olacağı tezi, yalan üzerinde yükselmek
tedir. Gerek iran-Azerbaycanı için, gerekse de Meha
bad Kürt Cumhuriyeti için sözkonusu olan iran devleti
nin sınırları çerçevesinde özerkliğin korunup korunma
yacağı; Azeri ve Kürt ulusunun ulusal ve diğer demok
ratik haklarına sahip olup olmayacağı sorunudur. 

Kitabının önceki bölümlerinde Mehabad Kürt Cumhu
riyeti'nin Sovyetlerin desteği ve teşvikiyle kurduruldu
ğunu değişik biçimlerde ortaya koyan Aegleton, Meha
bad Kürt Cumhuriyeti'nin yıkılışının sorumluluğunu Sov
yetlere yüklemek için, Sovyet yetkililerinin "Kürtlere, 
kendilerine özgü bir Hükümet kurmaları için" kimin izin 
verdiği sorusunu sordukları senaryosuna sarılmaktadır. 
Seyfi Qazi ve Hacı Baba Şeyh'in "sert çıkışları"ndan 
sonra, Sovyet yetkililerinin geri adım atarak Kürt heyeti
nin 24 saat beklemesini istediğini ve bundan sonra Ba
kü'den "Kürtler kendilerine özgü bir Hükümet kurabilir
ler" cevabının geldiğini yazmaktadır. Böylece Aegle
ton, Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin kurulmasından ay
lar sonra Sovyetlerin "kendi planlarını gerçekleştirmek" 
için Kürtlere "izin" verdiğini savunmaktadır. Açıkça ya
lan söylemektedir. 

Aegleton yalaniarına 23 Nisan 1946 tarihli Kürt-Azeri 
anlaşması sonrasındaki gelişmeler bağlamında da de
vam etmektedir. Tahran hükümetiyle sürdürülen görüş
melerde Azerbaycanlıların Kürtlere oyun oynadığını, 
Azeri temsilcilerin Tahran hükümetinin Kürt-Azeri anlaş
masının beşinci maddesini bilmezlikten gelmesini iste
diklerini; "Bunun sonucu olarak Kürtler Tahran'a karş1 
duyduklan kinden daha fazla Tebriz'e karş1 kin duyma
ya" (agk, sayfa 196) başladıklarını savunmaktadır. 
iran-Azerbaycanı Ulusal Hükümeti temsilcilerinin 

Tahran hükümeti ile yürüttüğü görüşmelerin Sovyetler 
tarafından yönlendirildiğini de savunan Aegleton, 13 
Haziran 1946 tarihinde imzalanan Azerbaycan-iran an
laşması hakkında şunları söylemektedir: 

"13 Haziran günü Tebriz'de, Azerbaycan Halk Cum-
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DOSYAT 

huriyeti Başbakam Cafer Peşvari ile Tahran Hükümeti 
Temsilcisi Muzaffer Firuz arasmda bir antlaşma imza
lanmasi rastlanti değildi. Bu antlaşma, Sovyetler Birli
ği'nin tüm ülkede nüfuz sağlamasma da yo/açabilirdi." 
(agk, sayfa 227-228) 

Azerbaycan-iran anlaşmasının bir rastlantı sonucu ol
madığı gayet açıktır. Fakat bu anlaşma, Aegleton tara
fından Sovyetlerin iran'ın tümünde nüfuz sahibi olmak 
istemesi planının bir parçası olarak ortaya konmaktadır. 
Oysa gerçek olan Azerbaycan Ulusal Hükümeti döne
minde Azeri halkın kazanmış olduğu ulusal ve diğer de
mokratik hakların, iran merkezi hükümetiyle anlaşma 
temelinde korunması sorunudur. 
Anlaşmanın rastlantı sonucu olmadığını belirten Aeg

leton, siyasi sahtekarlık yaparak Sovyetlerin yayılmacı 
bir siyasete sahip olduğunu ima etmektedir. 

Bu tespitinin hemen ardında Kürtlerle iran askeri ara
sında yer yer ortaya çıkan çatışmalara atfen, Sovyet 
yetkililerinin Kürtleri , "Eğer Kürtler bir saldmya geçer
/erse, iran ordusunun Cumhuriyet'in s1mrlarma karş1 
başka bir cepheden saldmya geçmesi halinde, Kürtler 
bu sa/dmy1 püskürtmekle Sovyet desteğine güvenme
melidirler." diyerek "sert bir dille ihtar ettiklerini" söyle
mektedir. Böylece artık Mehabad için sonun başladığı, 
Sovyetlerin Kürtlere baskı uyguladıkları, bu baskı sonu
cu Qazi Muhammed'in iran'lı yetkililerle görüşmelerde 
ılımlı davranmak zorunda kaldığı vb. hikayeleri anlatıl
maktadır. 

Qazi Muhammed'in iran Başbakanı Kavam ile ve di
ğer yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Kavam'ın makul 
davrandığı, Kürdistan'ın kanuni statüsü için Azerbay
can'dakine benzer bir durumu önerdiğini; bu önerinin 
Qazi Muhammed tarafından kabul edilmek istendiğini, 
fakat Qazi Muhammed'in bunu kabul etmek için önce 
Sovyetlerden onay almak zorunda olduğunu anlatır. 
Sonuçta herhangi bir anlaşmaya varılmamasını ise 
Aegleton şöyle açıklamaktadır: 

"Mehabad Kürt Cumhuriyeti esasen güçsüz olduğun
dan, Sovyetler Birliği'nden başka dostu da olmadiğm
dan ve geleceği bu büyük devletin sağlayacaği destek 
ve yardima dayand1ğmdan, Kad1 Muhammed iki taraf 
arasmdaki bu ilişkileri kesmesinin sonuçlanna katlan
maya haz1r değildi. Bu nedenle de bir şey elde ederne
den ve kesin bir sonuca ya da karara varamadan Me
habad'a döndü." (agk, sayfa 245) 

Aegleton, Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin tek dostu
nun Sovyetler Birliği olduğunu tespit ederken gerçeği 
dile getirmiş görüntüsünü yaratarak, gerçekte, Sovyet
lerin Qazi Muhammed'in iran hükümetiyle anlaşmasına 
engel olduğunu; bunun sonucunda da Kürtlerin Tah
ran'dan alabilecekleri hakları alamadığını ve sonuçta 
Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin Sovyetler yüzünden or
tadan kaldırıldığını okuyucunun beynine sokmaya ça
lışmaktadır. 

Aegleton, Qazi Muhammed'in Tahran'la anlaşma 
sağlamasına engel olan Sovyetlerin, Kürtleri ve Azerile
ri yalnızbaşına bıraktığını da şöyle ortaya koymaktadır: 

"Azerbaycan'm iran kuvvetleri taratmdan işgali için 

saptanan tarih yak/aştikça, Sovyet damşmanlarmm, 
müttefikleri olan Azerifere ve Kürtlere askeri yard1m ya
pi/mas! konusunda suskunluğu da artwordu. " ( agk, 
sayfa 256) 

Sovyetlerin askeri yardım yapmaması sonucu Azer
baycan Ulusal Hükümeti'nin yıkıldığını savunan Aegle
ton, Mehabad bağlamında da şunları söylemektedir: 

"Mehabad'da ise Kad1 Muhammed ve arkadaş/an, 
Sovyetler Birliği'nin bizzat yaratm1ş olduğu Azerbaycan 
Halk Cumhuriyeti'nin çökmesine izin verdiğinin aç1kça 
ortaya ç1kmasmdan sonra, direnişe geçmek konusun
da artik ciddi şekilde düşünmeyi bile gereksiz gördü
ler." (agk, sayfa 260) 

Burada Aegleton, Azerbaycan Ulusal Hükümeti'nin 
yıkılmasının sorumluluğunu Sovyetler Birliği'ne yükle
mektedir. Devamı ise Mehabad'ın yıkılışının sorumlulu
ğunun yüklenmesidir. Böylece Mehabad Kürt Cumhuri
yeti'nin yıkılışının sorumlusu ve suçlusu da Sovyetler 
Birliği olarak gösterilmektedir. 

Aegleton'un tezine göre Sovyetler askeri yardım yap
madığı için, Mehabad'da Kürtler direniş göstermediler 
ve "Kürt geleneklerine uymaktan başka yapacaklan bir 
şey kalmamlŞti. Bu da kayJtsJz şarts1z, uysal ve rahat bir 
şekilde oturup beklemekti. Onlar da öyle yaptilar." 
(agk, sayfa 260) Eh, "uysal ve rahat" oturup beklerken 
de iran ordusu Mehabad'a girdi ve Mehabad Kürt 
Cumhuriyeti'nin sonu geldi! Aegleton, Mehabad Kürt 
Cumhuriyeti'nin tarihini böyle yazıyor. 

Mehabad Kürt Cumhuriyeti'ni yıkanlar, önde gelen 
birçok insanını asanlar, öldürenler ABD ve ingiliz em
peryalisleri tarafından desteklenip yönlandirilen iran 
devletiyken; bunlar sorumlu ve suçlu olmuyor da, Me
habad'a "yardım" etmediği söylenen ve yıkılmasına en
gel olamayan Sovyetler Birliği, Mehabad Kürt Cumhuri
yeti'nin yıkılışının esas sorumlusu ve suçlusu oluyor ... 
Burjuvazi tarihi böyle yazıyor! 

Burjuvazinin yazdığı tarihe dayanarak Mehabad Kürt 
Cumhuriyeti'nin tarihini savunanlar, Roosevelt ve Aeg
leton'a dayananlar kaçınılmaz olarak burjuvazinin çizdi
ği çerçevede kalacaklardır. Sovyetler Birliği'nin Meha
bad Kürt Cumhuriyeti'nin yıkılmasının esas sorumlusu 
ve suçlusu olduğunu savunan herkes bu çerçevede 
hareket etmektedir. 

Tarihin sınıf mücadeleleri tarihi olduğu gerçeği gözö
nüne alındığında, her sınıfın kendi bakış açısıyla tarihi 
yazacağı bilinmesi gereken bir gerçektir. Bunun için de 
işçi sınıfının ve tüm emekçilerin çıkarlarını temsil etme 
iddiasında olanların ve ezilen ulusların kurtuluşu müca
delesinden yana olanların burjuvazinin ve temsilcileri
nin yazdığı tarihe dayanma diye bir sorunlarının olma
ması gerekir. 

Komünistler, Mehabad Kürt Cumhuriyeti bağlamında 
gerçekleri; Kürt milliyetçiliği tarafından rağbet gören ve 
dayanılan bu tarihin burjuvazinin tarihi olduğunu ortaya 
koyma görev ve özgürlüğünün kendilerine ait olduğunu 
düşünmektedirler. Herkes dayanacağı sınıf ve tarihi 
seçmede özgürdür ... 

May1s 1999 )( 
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BEMALE SEDRE KOLXOZE 

L 
ı kolxoza gunde Darebiye nandırOn gumrah dıçO. 
Hesen edi, çawa agronome kolxoze, herro dıçO 
kewşen dınıheri: çı beri wi çandıbQn O bana ekne 

payize ji çı şov kırıbOn. Ewi roke sedre kolxoze ji xwe ra 
bıre kewşen. Ewi Bemale sedre kolxoze xwe ra ani ber 
şoveke. Ew şov rınd nehatıbO kırıne. Merıv ku lı we şove 
dıneheri merıv tıre lı vıra traktar nexevıtiye, lı vıra cot da
ne xevate, çımki cina gisın hemangi ser erde ra çObQ Q 
hemangi cıxiz kırıbOn, cina ji kuraya xeta usa bO, te qey 
dıgot qestana usa kırıne. Hesen gote Bemal: 

- Eva tu şov e? Çawa em nan vi erde bıçının? Ape Be
mal hela beje, çı nane lı vır şinbe? Ne heşnayi we wi na
ni bıxenıqine. Em qe toxıme çandi ji nıkarın hıldın ... 

- Gereke be gotıne ew şov besteke ne hındık bO -nezi
ki sed hektari heba. Hesen dew dıkır, weki careki dın ji wi 
ciye şov bıkın. Xeni şovkırıne Hesen dewdıkır dıgot: 

- Em gereke ve xweliya tendOra ku zıvıstane da gundi
ya ber maled xwe rokınıne -gışka bıvın nava we şove bı
reşinın. Ew bana ekne payize qınyateki baş e. Bı ve xe
vate em du şuxula dı kın: aliki, em şove xwe rı nd dı kın, ali
ye dın ji, em hım qınyat dıdne şova, hım ji em gund pa
qıjdıkın ... 

Bemal, rınd zanibO gıliye agronom, rast ın O pır bı qi
met ın. Le ewi dıgot: 

-Ez ne mıqabıli gotıned te me. Ez fem dıkım, gıliyed te 
heq ın, le tu bıde hışe xwe: çıqas wext, çıqas roj lazım e? 
Ve xevata gumrah ra, em nıkarın xevatçiya jı nandırOne 

bıqetinın. Em, tu dıbinın, dıcedınin nan zO bıdrQn, he bo
na nandırOne hewa xweş e, baran O teyrak tunene ... 

Ewe M xeverdaneda bOn, maşina katıbe komıta nehye 
Sehid hat O ber wana sekıni. Ew jı maşine derket O berbı 
wana hat, got: 
-Sıva we xer, hOn lı vıra çı qal O ceng dıkın? Denge we 

maşine da dıhate mı n? ... 
Hesen ker bO, edi denge xwe nekır, ew cara ewlin bO 

ku Hesen ve nava xevata xew teze da raste katıbeki par
tiye hat. Bemal gote Sehid: 

- Ev xort agronome me ye, hevale Sehid. 
-Ez zanım ew agronome we ye. Aqıle mı ni bı ri ew gun-

diye we ye. 
- Bele hevale Sehid, ew gundiye me ye, kure rehmeti

ye Sadıq e. Bave wi kolxozvaneki be qısQr bO, le ... 
Sehid nehişt Bemal beje, ewi got: 
- Mın, Sadıq pak nasdıkır, meriki xevathız bO, em gu

man ın kure ji minani bave be, dıl Q can bıxevıte. Hela be
jın mın, ew çı dengeki bılınd bO we xeverdıda. Gereke 
bejme te, Bemal, kolxoza we ji hemO kolxoza paşda dı
keve. Rast e, Bemal, tu dıçerçıli, le ew xevata te befeyde 
ye ... 

- Hevale Sehid, em dıl O can dıxevıtın, le nızam çıma 
em paşda dıminın? 

- Bemal, lema hOn peşda naçın, çımki gaved te he ga
ved beri şer ın. Le nıha partiye dereceki dıne daniye ber 
me. Rast e· kolxozvane we rınd dıxevıtın, le hOn gereke 
qeyde xevata bıquhezın ... 

Bemal ker bıbO, sere xwe berjerkır. 
- Bejne mın xeverdana we ser çı bO? 
- Agronome me, -Bemal got,- dıve ew şova ku me bo-

na payize rakıriye, disa rakın Q qınyat ji bıdın. 
-Qınyat ne xırav e, le gelo lazıme, weki hOn careki dın 

ji rakın? 
Hesenedi şerm nekır, heveki neziki Sehid bO, got: 
- Hevale katıb, were em herın, tu bı çave xwe bıvine. 

Eva tu şov ın, wana kıriye bana payize. Xete wan ne kOr 
ın, hemangi ser erde ra çQne, tu qey dıvey ev coted dew
ra bere ne. Hınek ji hema usa hiştıne. Ormıx te da tıjiye. 
Ew genıme ku em lı vıra bıçının, tu kare je navinın, qe to
xım ji je hılnadın. Heşnayi we gışka bıxeniqine. 

Ew cara ewlin bO ku Hesen dı xevata xwe da, dıl Q can 
bı mezına ra xeverda. Xeverdana wi lı Sehid xweş hat. 

Hersek çOne nava şova. Hesen nişani Sehid dıda O dı-
got: 

- Hevale katıb, de le bınere, merıv wa şova dıke? 
Sehid sere xwe hejand, got: 
- Ez dıbem traktariste we, hedayi ji bana ve xevate 

standıne ha? -Bemal jı şerma sere xwe berjer kır paşe 

got: 
- Xwe ez ne mıqabıli gıliye agronom ım, weki careki dı n 

ji şovkın. NandırOn gumreh dest pe bOye, nıha wexta me 
qe tune. Kolxozvan gışka nandırOne da nın. Mın ku nan
dırün xılaskır, eze dest xwe da gotına agronom bıqedi
nım ... 

- Weki em nıha şov nekın, em nıkarın isal carek dın ji 
payize bıçının, çımki wede ekne payize derbazdıbe. -He
sen got: 

Sehid vegeriya ser Bemal, got: 
- Çıma tu dıbey wexta mın tune? Tu xwe xevatçiya na

di ve xevate. Tuye her traktareki bıdi, weki bı serkariya 
agronom ve xevate bıke. Qe nandırOna xwe ji nede sekı
nandıne. Xeni we yeke, rasti ber dere her maleke kuliked 
zıvıstane gelek ın, ewe ji maşineki barbır bıde agronom, 
ewe nava rojeki da gışki bıve nava zeviya bıreşine. 

Hevale katıb, diya mın got: "Xweliya kulik, em jın xwe 
xwe bı elba O torba bıkşinın n ava zeviya". 

- Na, çıma van gıraniya bavene stOye jına? icar ewe 
kem e. 

Bıra Bemal avtoke barbır bıde te, ev şuxule çend sehe
tan e. 

Bıra Bemal sıve zO avtoke barbır ese bıde te, weki tu 
hema sıve şebeqe da destpebıki O weki şov bana ekne 
payize hazırbın ... 

Pey wan xebera ra renge Hesen gulveda, şabO. 
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- Heval~ Sehid, tu nay~ em herne cem kombayn~d 
nandırOn~. B~mal got 

- Tu here, ez O agronom heveki nav kewşan bıgerın, 
paş~ em~ b~n. 
B~mal lez ber bı kombayned nandırOn~ çO. Ew r~ da 

dıfıkıri: 
Kıvş e Hesen~ kur~ Sadıq rınd hinbOye, helbet, ew~ jı 

keçıka agronom ç~tır bıxevıte. Keçık çawa hebe disa ke
çık e. 

Sehid o Hesen ~pece nav kewşene kolxoze geriyan. 
Hesen m~rg O çimen~ kolxoze, zeviy~ çandi O hemO şo
ve, ku wana b~ wi kırıbOn, nişani Sehid dan. Carna ewi 
dıgot: "Mın dıl heye, weki salek~ dın~. ez~ vıra t~kme ci
Y~ genıme kObane, vıra ji tekme bostan, çımki ev erdi 
z~m e, kartaine rınd w~ vıra şinbın." 

Sehid ji texminkır, weki Hesen kureki destemel e, ew 
xevata spartne wi, we rınd bıke. 

Ewana ku hatne nav gund, weki derbazbın herne cem 
Bemal, Hesen got: 

- Heval~ katıb, were em x~leke kın herne mala me. 
- Em herın, 1~ zehf eglenebın. 
Sehid dıxwest diya Hesen ji bıvine, iro ewi Hesen gele

ki qebOikır. Ewi cıvat~ da geleki cara Zel~xa diya Hesen 
ditıbO, le pak O n~zık nızanbO ewi zanibO ew kulfeteke 
merifet e O xebatçike rı nd e ... 
Maşine hat ber der~ Zel~x~ sekıni. Zel~xe ku denge 

maşin~ ber der~ xwe bıhist, ew~ zOtıreke pencer~ vekır 
O 1~ nıheri, çımki tu cara maşine nehatıbOne ber dere we. 
Ew~ dit, bere ewlin Hesen~ w~ jı maşin~ derket Pey He
sen ra yek~ dın derket Ew~ katıbe komnehy~ naskır. Le 
deqek~ şOnda ew~ birani, weki ew Sehid e, ew~ lez de
ri vekır, got: 

- Wey tu ser çava bey, m~van~ eziz! Mala mın p~şk~
şi te. 

- Male bı xweyi be, xwişka Zel~xe. 
- Hela bın~r. heval~ Sehid mecala me dıbe: "Kıvş e di-

ya te gelek te hızdıke." Mın qey dıgot hOn~ b~n. mın xwa
rıneke rınd hazırkıriye. 

Hetani wana dest~ xwe ber destşoy~ şOştın, Zel~x~ 
qelya teze sıvık hazırkır O dani ber m~vana. 

- In~. te ev goşt~ tezeyi rı nd jı ku ani O qeliki waha. 
xweş ç~kır? 

- Lao, kareke me ser zınar da banzdabO, tuzani kar çı
qase nehs ın, lıng~ w~ye p~şin şıkestıbOn. Mın nıh~ri ew 
lıng edi nacebırın, mın şerj~kır. Çawa edet bO, mın hınek 
da berxvan, ~ dın ji kıre qeli. 
-Eferım xwişka Zel~x~. Tu d~w~r ji şerjedıki. He bı ede

t~ me heywan şerj~kırın jına ra qedexe ye, hetani mırışka 
ji ew şerj~nakın, ne ku pez O dew~r. weki jın şerjeke ew 
destkuj O herarn t~ hesab~. kesek wi goşti naxwe. 
Zel~x~ ku ev gıli bıhist, heveki soramora bO, paşa got: 
- Ez~ h~ qiz bOm, mın guh ne dıda wan gıliy~ tereqa. 

Gele cara weki qeziya lı wan ji dıqewıme, ewana )i şerje
dıkırın. Çımki wan ra ne gune ye, her me ra gune ye. A, 
weki nıha gazi yek, jı wankın O b~jn~ da Zelexe şerj~kıri
ye, weleh w~ usa bıxwe, tılya xwe ji p~ra bal~se ... 

BO pırqiniya Sehid, Hesen O şof~r keniyan. 
Zelex~ lı texte nıh~ri nışk~va got: 

- Weyla mın porkur~. mın çawa birkır, -0 bezi çO kiler~. 
şOşeke kanyak~ dest da, ani dani ser texte. Mın ev şOş~ 
kanyak~ bona Hesen~ xwe hazırkırıbO, le ew venaxwe. 

- Xwişka Zel~x~. ez ji x~ni çay~ O ava sar tu tışt vena
xum. Pey qely~ Zel~x~ qatıx kıre tebaxe O dani ber He
sen, şof~r O Sehid. 

Sehid lı tebax~ ku Zel~x~ anibO, nıheri, temiziya wan O 
danina wane ser texte, got: 

- XOşka Zel~x~. ez dıvinım hemO şuxul~ tey~ mal da, 
rasti ji tu hejayi wan peya, ku derheqa te da em tımi dıb
h~n ... 

Pey nanxwarıne Sehid O Hesen disa çOne kewşen. R~ 
da Sehid texmin kır, weki kolxoza vi gundi jı beroj~d xam, 
ku traktar le nıkarın bıxebıtın, ekın kırıne. Ewi r~da cem 
du k~l~ndik~şa avto da sekınandın~. Jı avtoy~ peyabOn 
O bere xwe dane hevraz, ber bı van herdu k~lendikeşa 
çOn. Wan herdu k~lendik~şa usa kaw O teqıl hevra çep
le xwe hıldıbırın O disa hevra danin lı sıml~ nan dıxıstın, 
te qey dıgot govend~ da dılizın O usa dıkın, weki yek ji 
yeki şaşneke. Sehid ku n~ziki wan bO, got: 

- Quwetbe, gel~ kala. 
Herdu k~lendikeşa qe sere xwe bılınd nekırın, hema 

usa teql dıdrOtın, 1~ hevra gotın: 
- HOn serçava ra hatıne. 
Keng~ gıhiştne ser~ zeviy~. wi çax~ sekınin. Paş~ we

ki eskere telima hevra sekınin, k~lendiye xwe dane ser 
mıl~ xwe O ber bı Sehid hatın. 

- Ez dıvinım dıl~ we naye, weki hOn nan bı kelendiya 
dıdrOn, ne bı maşina. 

-Na, hevale Sehid, rast e em edi ahıl ın, le em kelen
dik~ş~ usan ın, bawerke, jı maşina k~mtır nadrOn. Heyfa 
me vi heved toxım t~. Bemale sedre kolxoza me, çav da 
Sertib~ gunde cinar~ me O ewqas nan lı vır reşand, 1~ tu 
dıvini gışk heşnaye, qe toxım ji em je nastinın, çıqas ez
yet kolxozvana lı vır r~tiye? A, bona vi yek~ em usa dılsa
rine. Le çı ku bO derheqa k~lendikeşa me, M wexta em 
kesib bOn, em dıçOne cem kulaka bıxevıtın, wana em 
herdu kelendikeş dest hev dırevandın, çımki keseki mi
nani me rınd, temiz O zO nıkarıbO bıdrOta. Gund~ k~leka 
me, hevale Sehid, edinane genım dıxun, le em hela na
ne ceh dıxun, agronoma wan yeke qiz e, dıv~n zefe bıl
yan e. 

- Nıha edi agronom~ we ji heye. 
- Bel~ şıkır agronome me ji heye -kale lı Hesen nıheri-

ew teze hatye helbet erne şane, weki Hesen agronom~ 
me ye, çawa em dıv~n. "kur~ mal~ ye" ... 

- Qe ber xwe nekevın, hOn ji w~ genme kubane bıçı
nın. 

- E, k~ toxım bıde me? Qe ez bawernakım, -bı dıleki be 
guman kale hezing kışand, got: 

- Çıma B~mal negotye we? Toxım dewlet~ bıde we. 
- B~mal, çıqas ez zanım, tıştek usa ne gotye me. 
- Çıma derew dıki, rast nab~ji -kal~ d ın~ bı dengeki bı-

lınd got,- ewi gote me: "Bıhareke dına em ji we genım~ 
kuban~ bıçının", le ne got em~ toxım jı ku binın. 

Sehid wan ra şırovekır: "Toxım dewlet~ bıde w~. jı Eri
vans binın, çawa gunde cinar~ we ji jı Erivane aniye. Me 
guman heye saleke dın~ nehya me gışk genım~ kubane 
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bıçıne, çımki ew genım lı vıra rı nd dıghije" ... 
Wana depxatır gotne kelendkeşa O bı reketın. Herdu 

avtoye da kerbOn, Hesen ketıbO mıtala derheqa we ye
kada, weki gunde wi he nane ceh duxun. Ew gereka usa 
bıke, weki nane wan ji rınd şinbe O jı nane gunde cınara 
kemtır nebe. Aliki ji dıle xwe da şa dıbO, weki vırhada tı
me rasti Zine be, çımki Sehid gote da: "Tu gereka cerı
bandına Zin e erhede hi n bi O xebata xwe da bıqedıni." ... 

Sehid ji we fıkre da bO, weki ev kolxoza Darebiye isal 
du sal e hema usa paşda dımine, ewi xwe xwe ra got: 
"Bemal komünisteki helal e, ewi mekteba partiye xılaskı
riye, agitatareki ne xırav e, wexta lı cıvata da radı be O go
tına xwe dıbeje, ew kalmed wi gışke bı siyaseti ye, tu dı
beyi hev va hOnandıne. Le kolxoza wi paşda dımine, ge
lo ev jı çi ye ... " 

Xeleke şOnda Sehid bere xwe Hesen da kır, got: 
-Tu dıbini, Bemal şaşike çawa kır. Nane çandi gışk gı

ha le şinbOye. Ew jı we yeke ye, weki ew be aqıli ew xe
vat kır, nefıkıri, çawa bıke. Gunde cinare we jı dıxwestın 

her careke kotan kın, le agronoma wan nehişt, ewe gote: 
- "Du cara kotan kın". Xevate lı ve kolxoze da zefe her 

lazım e pak bıfıkıri O dıl O can bıxevıti. 
- We texminkır, hevale katıb, -Hesen got- herdu kelen

dikeş çıqas ber xwe ketın. Wana bı çı dıleki kul ev beaqı
li nişani me dan. 

- Hesen, ne ez lı gund mezın bOme. O mın hemO xeba
te gundiya kıriye, ez zanım dı le wan geleki deşe. Ne gun
di nan bı tele sıml O hebed wan topdıke. Ewana geleki dı
çılçılın, em gereka qedre xevata wan bıgrın. 

Avtoya wan, ku jı çıvange derket, peş wan va besteke 
raste dOz xwanekır. Ew best gışk zevi bOn. Avtoya wan 
ber bı zeviye çü, kidere kombayna nan dıdrOt O Bemal ji 
cem wan sekınibO. 

Sepid got: 
""Qebatbe hevalno! 
-Tu ser çava ra hati. -Gışka hevra got,. 
- Bemal, lı vıra nanete rı nd hatiye, le heyf ceh e, ne ge-

nım e. Tu zani te isal çandına plana ceh ji neqedand, çı
ma? 

- Hevale Sehid, remonta traktora me egle kırın. Lema 
me plana çandına isal heveki kem qedand. Ne gune mın 
bO. Wexte da me pared bona traktoraye mezın destne
xıstın, le kolxozvane me naxeyidın. 

- Çawa naxeyidın? Hema Mşka mın du kala ra xever
da, e ku te dırOtına zeviyed beroj sıpartiye wan. Wana ew 
zevi dıdrOtın, le ne bı dıle wan bO. Te çıqas ceh ciye be
lesebeb zayikır. Wana dıgot: "Eva hale kırıne ye, ewqas 
ceh zayikıriye, lema em peşda naçın" ... 

Bemal ker bO, sere xwe berjer kır, le paşe got: 
- Rast e, wi şuxıli da mın şaşikır. Tıştek nabe, bıla bo

na debare bıdrOn, eze zıvıstane bıdme çeleka zayi. 
- E, çıma te her wi şuxıli da şaşi kıriye. HemO şuxule te 

usan ın. Le şova ku agronom dit, pak bO, weki agronom 
dit, le weki te payize nan le bıçanda, we disa çıqas zıra
re bıgıhişta kolxoze. Axır usa nabe, tu gereka bere bıfıkı
ri: çı bıki O çawa bıki, kolxozvana bışewri, gelo ew şuxu-
18 ku tu dıxwezi bıki, we pakbe yane na, paşe bıki. Ez dı
vinım tu çı dıki hema xwe bı sere xwe dıki, qe bı kolxoz-

vana naşewıri. Wan kırıne wiye rınd hılnadi. Gelo vıra çı 
tışteki xırav heye. Hela beje ez bızambım. 

-Ka ez karım herım cem Sertib, traktore wi O avtoya wi 
ji e mı n zettır ın ... 

- Tu ji xwe ra traktar O kombayna bıkıre, ke nahele tu 
bıkıri. Gune ke ye, weki selmiyane te tune. Vıra neheqiya 
te ye, tu nıkari malxwetiye bıki. Ez qe nızanım tu çıma 
usani. Tu siyasetiya partiye da qewin i, hemO derece 
partiye O qırare partiye ji pak zani, le çıma malxwetiya 
usa dı ki, ez nızanım. Edi agronome te ji heye. Mın guman 
heye vır va tuye jı Sertib ji derbazbi. 

Ev gıliye Sehid Bemal dane bawerkırıne, ew keniya 
got: 

- Hevale Sehid saleke dıne, mın guman heye tuye be-
ji Sertib: "Here cem Bemal şuxula h in be". 

De, eme saleke dıne pak bıvinın. 
Sehid demaxatıri da Bemal, got: 
- Eze va herım, le sıve traktore bıde agronom; weki ew 

wan şova disa rake, rasti ji wext edi hındık ma, weki dest 
bı ekıne payize bıkın. 

Sehid heladı maşine da rOnıştıbO, motosiklet neziki Se
hid bO, got: 

- Jı Erevans du cara telefone xıstın, gazi te dıkırın, eva 
çend sehete ez lı te dıgerım. 

- Jı Erevans ew ke bO usa ecele gazi mın dıke. 
- Jı kommerkeziya partiye bO. Wana careki dın ji lı te-

lefone xıst O gotın: "Ku hebe erhede katıbe partiye bıvi
nın, sehed duda da eme disa xeverdın. Bıra lı kambine
ta xwe be. Se h et duda ... " 

Sehid lı sehete nıheri, edi nive duda bO. Ew lı avtoye rO
nışt O çü. 

Hesen ji hat teseliya bederake. Ew ku neziki bedere 
bO, keçıke lı bedere dıxevıtin, bO pıste-pısta wana O nerm 
hevra xeverdıdan. Yeke nehs got: 

- Hesen, tuye kenge bızewıci? Em dıxwezın deweta te 
da ter bıreqısın. 

Yeka dıne ji got: 
- E, ka ew qized kurda dıxweze? Ewi nıha zOda qizeke 

mayin xwe ra dıtiye; ya ku dev-Ieve xwe dermane sor le
dıxe, surete xwe ji pOdre ledıxe. Em kine? Em leve xwe 
dermane sor lenaxın are sıpi ji sOrete xwe naxın. 

Ev gıliye keçıka dıle Hesen nehatın, ewi qe caba wan 
neda, lez ber bı gund çü. 

Re da Sehid ketıbO mıtala: "Gelo seva çı wa ecele ga
zi mın dıkın?" Ewi ku dere kabinete xwe vekır O hate hun
dur, nışkeva zıngıle telefone lexıst, ew bezi telefon hılda 
O bı dengeki qayim got: 

- Guh dıdme we, ez ım, katıbe komita nehya Axbara-
ne. 

- Bele, bele ez ı m Sehid ı m çı? NandırOn? 
- Bele, edi xılasdıbe, çend kolxoz hela mane. 
- We çı got? Mın femnekır, careke dın ji bıwekılinın. 
- HOn dıven ez beme Erevane? Kenge? 
- Na, nıkarım, hefteke şOnda, ez karım bem ... 
- Ez dıvem hefteke şOnda karım bem. Ez dıxwazım 

sımlek nan lı kewşen nemine, paşe bem ... 
- Çı? We çı got? HOn razine? Ez dıpırsım hOn razine? 
-De pak, ez dıvem pak, bele, herke mın bere xılaskır, 
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ezeı bereı bem ... 
Sehid ku xeverdan xılaskır, kete mıtala: "Mın soz da, 

weki nava hefteki da nandırOnEı xılaskım, gelo ezeı nava 
hefteki da xılaskım? Hela gele gunda nandırOn kutanekı
rine? ... " 

Ew disa maşina xwe da rOnışt O çO gunded mayin. 

MIQAME TULUME 

Kolxozvan bı serkariya Sertib şeveı jı kewşen nedıhatne 
mal, dılezand, şeve O rojeı ji kombaynEıd wan zevi dıdırO
tın O bı maşina hebed wan dışandne bedereı gund ... 

AxıriyEı Sertib nandırOna xwe wexteki kın da kutakır. Lı 
nehiyEı ew yek bawernedıkırın, dıgotın: "Qe dıve, weki 
meri lı sereı vi çiyayeı Elegezeı usa zO nandırOnEı xılaske? 
Nane wan jı isal pır bO. SedrEı para nehyEıye xweliyEı 
Asatryan xwe xwe hate teseliyEl bıke. Ew ku hat, eyni weı 
roje nan dıdane kolxozvana ber rojheqa wan va. Ser di
wanxana serwertiya kolxozEı tıji meri bOn O hEıwırze bO. 
Sona her rojheqekEı şeş kilogram genım dıdan. Hınek 
mala ra gelek nan dıket, ciyEı wan tune bO ku ewqas nan 
bıbırana O cibıkırana. Wana lava lı sedrEı kolxozeı dıkır, 
weki genımeı wan lı embara kolxozeı da bıhelın. Le Sertib 
izın nedıda. Asatryan neziki Sertib bO, got: 

- "Hevale Sertib, tu nıheqi nane wan hılnadi embara 
kolxozeı, hılde, kaxız bıde wana çıqas genım lı embara 
kolxoze da hıştıne O wexta lı wan lazım bO, bıra ben bı
vın, çı dıve, xwe ne xerib ın, le gışk uzve kolxoza tene". 

Sertib bı mısleta Asatryan genıma kolxozvana hılda 
embara kolxoze. 

Asatryan vegeriya hate nehiye O testiq kır, weki rast e: 
"Kolxoza wi gundi nandırOn lı nehye beri gışka kutakır O 
rojheqa kolxozvana ji pır dıde". 

Rojtıradına lı gazeıta "Rya Teze" nıvısibOn: 
"Jı hemO kolxoze nehya Axbarane kolxoza gunde Ser

tib serwertiye le dıke, beri gışka nandırOn kutakır O ber 
her rojheqa kolxozvana şeş kilogram genım dan". 

Payiz lı Axbarane tımi beri deşta Ararata dıqesidi. Eva
ra edi sar bO; le roj he germ O xweş bO, carna barane dı
reşand, le he ne ewqas sar bO, weki merıv bEıje edi sura 
payize ye. Ferma kolxoze jı zozana dageriya bO. Xebata 
kewşen edi xılas bıbO. Rojeke jı wan rojed hesabOyi ser
wertiya kolxoze bı razılıxiya kolxozvana eyda nandırOne 
kırın. Rojeke pak bO, ezmani lal sayi bO. Lı rasta peş kiO
be va denge zurn.eı O defa dıhat. Cahıl ketıbOne govende 
O lı eşq dılistın. Morov ketıbO sergovendiye, desmale 
dest da bO, kaw-kaw xwe dıhejand O bı eşq govend dı
gerand. Le nışkeva gazi Morov kırın, ew çO. Dewsa Mo
ro Cımo govende gerand. Lı pEısira kostOme wi medal O 
nişaned merxasiye dıbırıqin, e ku ewi wexte şere wetani
ye da standıbOn; wexte ku bere faşista dabOn. Xeleke 
şOnda Cemile jı hat kete deste mere xwe. Çawa edete 
Kurda bO, ewe hat kete deste çepe; kaw vi ali wi ali şıke
nand O bı bejnbala xweye kaw, bı heweskarike rınd dıre
qısi. 

MexiOqet lı weı dere tıjibıbOn O temaşe dıkırın eşq O lis
tıka kolxozvana. Kaleki got: "Sıra traktorist O kombaynçi 
tekevne deste h ev". Reza govende da ku ewana ketne 

deste hev, rasti ji tışteki meşqOii derket Paşa Sertib O Xe
zal ji hatne temaşe. Cahıla bı zor ew anin kırne govende. 
Sertib destmal jı deste Cımo gırt O govend nerm hejiya. 
Jına ji zore Xezal ji ani n kırne deste Sertib. Çend fıtla şan
da Sertib gote sazbenda: "Heyrana we me, qeyde şera
ni lexın". Sazbend qeyde şerani lexıst O govend ku wel
geriya ser wi qeydeyi, jı durva te qey dıgot peled behra
ne nerm O kaw drmelışın. Ew epece wext bO Sertib go
vende gerand, ewi çave xwe vi ali wi ali dıgerand, çıka 
ke bine teke sergovendiye. Ewi texmın kır Hopo dOrva 
sekıniye. Hopo ji kınce teze xwe kırıbOn, kostOme wi te
zeyi qewerengi bO, sapokne kırze teze lınga da bOn, pa
paxeki kewi kurişki seri da bO. Dıgotın; seva wi papaxi 
Hopo çOye Tıflise O kıriye. Rasti ji papaxe wi jı papaxe 
gışka çetır bO. 

Kolxozvana lavakırın, weki ew jı tekeve govende, le Ho
po neçO. Sertib ku dit Hopo naye govende bılize, ku ser
govendiye bıde wi, ewi qestana gera govende fırekır O 
gava sere govende bere-bere neziki Hopo bO, Sertib ra
hişt ew gırt O destmala sergovendiye da deste wi. Cıma
ete gışka deste xwe lıhev xıstın, gotın: "Hopo can, Hopo 
can, Hopo" tekeve govende. Hopo edi nıkarbO jı deste 
Sertib xılasbOya. Ewi destmal jı deste Sertib gırt O gote 
sazbenda: "Ez heyrana we me, ca qeyde sepe lexın". 
Taşdane zurneçi gepa xwe usa werımand, te qey dıgot 

meymOn e. Ewi qeyde şerani guhast O qeyde sepe lexıst. 
Gışk zOr bOn lı Hopo nıherin, bere ewi lı cerga govende 
nıMri, paşa destmal bılındkır O got: "De hOn bave mın kı
rıbın, lexın, iro roja lexıstıne ye, roja çok nermkırıne ye" O 
govend usa teql O kaw leqiya, merıv tıre evana xwe, xwe 
neleqiyan, tışteki ev gışk hevra leqandın. LEı berebere 
govend hey zO dıleqiya O pera ji çoke reqasçiya O lınge 
wan usa dıçOn-dıhatın, merıv nızanbO ewana çawa pera 
dıghinın, we zOtıriya xwe da. 
Cımaeta wıra ku temaşe dıkırın, gotın: "Eferım Hopo, 

eferım Hopo, eferım Hopo ... " 
Hopo carna lı cemaete ku sekınibO O temaşa listıka go

vende dıkır, dınheri. Ewi bengzeki dev ken lı wan dınM
ri, te qey dıgot, ew dıxweze tışteki beje, le paşe lı reqas
çiye govende dınheri O bı dengeki teql dıgot: "De ez hey
rana we me, ah wa, ah wa, teql lexın, iro roja we ye, hOn 
pak xebıtin O Mjaye, weki On kefkın" ... 

Ve eyde da Sehid nehatıbO, ew edi lı Erivane dıxevıti. 
Cad dabOne wi, weki ew be, le ewi gotıbO: "Wexta mın 
tu ne, bı ra bıbaxşinın". Ve roja usa eşq Emerik ji nehatıbO. 
Wan rojed ku bare3ın baribO, lı zozana, kale sermakırıbO. 
Ewi terme ani sılarneti teslime serwertiya kolxoze kır O ke
te nav ciya. Gelek cara çObOne pey wi, weki ew ji be na
va we eşqe, ewi gotıbO: "Eze bıhatama, le bıbaxşınin hOn 
şabın, kefkın, heqe we heye, hOn isal rınd xebıtin, ez nı
karım bem". 

Edi tari ketıbO erde. Kal O pir dıçOne maled xwe, le ca
hıl kefdıkırın, laqırdi dıkırın O govende da dılistın hetani 
neziki berbanga sıve ... 

(Ereb Şemo, 
Hopo, sayfa 113-125 
Weşanen Roja NO) )( 
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Siü SE GULE 
Ahmed Arif 

1 
Ev çiya çiyaye Mengene ye 
Berbanga wi li Wane leda 

Niheri bi mile birindar ... / c· .· . kA 1' kA kA /.· .. ... · are e ı ıroş e u>' 

Careke li/fl,aş><'We ·· 
;: ·~:.... .· 

·~: ; Ev çiya zaroka Nem rO de ye ,/ / · 
Berbanga wi li hembe( NemruqeJeda ···.··· ...... . /,/Fil1hta Wiy~·aeı~rı hate 
Li aliyeki be rf diğ ir~ hernbei..Kafkasan \ Ya ku di bin behlite 
Aliyeki seeade rtıale Farişail i ·Cp ·· ji d 
Guşiye cemede li biiJpdahiya;n 
Kevoken r~vok li ş.ef av an 
Keriyen x$zalan/ 
refen·kewan::. 
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SI U SE GULET 

3 

Birindar im 
Li cihekl xarı, li çiyan 
Di dema nimeja sibe de 
Ketim e 
Di nav xwlne de direj bOme 
Birindar im 
Xewna min ji şevan tarTtir 
Ruhe min distlnin be dem 
Ev tişt di pirtakan de hilnaye 
Ji bexwedltl li min dan 
Be pirs 
Ev e fermana paşayekl 

Kirlvo, rewşa min vvilo binivisine 
Dibe ku rlwayet · 

• • • • • •• • •••••••••• v -·~ ~-.... /,. '·. '• •• '· •••••••• ,d:··· .. 

Ne ji nezaniye ye 
Ji xizaniye ye ev. 
Dile me li paseportan germ nebOye 
Ev e sedema kuştina me 
Ji bo ve ye nave me bi nebaşl derte 
Bi qaçaxçltl 
Bi rebirrl 
Bi bebextı ... 

Kirlvo, rewşa min wilo binivisine 
Dibe ku rlwayet be dltin 
Ev ne pesTren gurını ne 
Ev guleyen domdome ne 
Di deve min ye perçekiri de ... 

5 .... 

/ 
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OKUYUCU MEKTUBU 

NEWROZ ATEŞiNi 
SÖNDÜREMEDiLER! 
Bu yıl Kuzey Kurdistan-Türkiye'de Newroz, PKK Ge

nelbaşkanı'nın tutsak edildiği şartlarda kul landı. Abdul
lah Öcalan'ın tutsak ed ildiği tarih olan 16 Şubat'tan bu 
yana, faş i st Türk devleti Kuzey Kürdistan-Türkiye'de te
rör estiriyor. Gösteri yürüyüşlerine, mitingiere izin veril
miyar. 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü'nün 
kullanmasına izın veri lmedi. 12 Mart Gazi katliamını la
netleyen yürüyüşe izin verilmedi. Günler öncesinde 
Gazi mahallesi abluka altına alındı vb. 

Newroz öncesinde estirilen faşist terörü yoğunlaştı

ran devlet, yüzlerce kişıyı gözaltına aldı. Newroz kutla
maları yasaklandı. Newroz gösterilerinin yasaklanması, 
Newroz'un kutlanmasını engelleyemedi. Kuzey Kürdis
tan-Türkıye genelınde yapılan kutlarnalara binlerce kişi 
katıldı. Gösterilere müdahale eden kolluk güçleri bin
lerce kışıyi gözaltına aldı. Yüzlerce kışi hunharca dö
vüldü, yerlerde sürüklendi. 

istanbul'un çeşıtli yerlerinde yapılan gösterilerde, 
Newroz ateşleri yakılarak Newroz kullandı. Başta Gazi 
olmak üzere, Avcılar, Yeni Bosna, Bahçelievler, Ümra
niye, Göztepe, Sarıgazi'de gösteriler yapıldı. 
Yapılan gösterilere müdahale eden kolluk güçleri, 

yüzlerce kişiyi, kadın, çocuk ayrımı yapmadan hunhar
ca döverek gözaltına ald ı. Müdahale sırasında gösteri
cilere ateş açıldı . Bazı insanlar aç ılan ateşle olmak üze
re yüzlerce insan yaralandı. 

Newroz'un gösterdiği gibi yasaklamalar, gözaltına al
malar, estirilen faşist terör Newroz ateşlerinin yakılma
sını engelleyemedi. Alınan bütün tedbirler, istenildiği 

koşullarda bır takım işlerin yapılmasını engelleyemiyarı 

Bizler, Newroz öncesınde çeşitlı semtlerde bildiri da
ğıtımının yanı sıra. pullama yaptık. yapılan bazı Newroz 
kutlarnalarına katıldık 

Hiçbir baskı. katlıarn Newroz ateşini söndüremeye
cek! 

27.03.1999 
istanbul dan bır Sterka Bolşewlk okuru.X 

Mart ayı ıçınde düzenlemek ıstedığımız Newroz Gecesi, gecenin ya
pılmasına çok kısa bir süre önce Alman devletinin engellemesiyle 
karşılaştı. Emperyalist Alman devleti gecenin yapılmasım yasak/adı. 
gece yapılamadı Ancak gecenın hazırlığı dôneminde, geceye çeşıt
li kurum ve kuruluşlardan mesaJfar ge/dı. Bu mesajlardan birisini, 
Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) Merkezi Kadın Komis
yonu'nun mesapnı. aşağıda yayınlıyoruz ... 

sterka bolşewik 
····•·•·•••·•·•··· •· ·····•·•·••••···•··•··••···••••·••··•····• 

Halkiann kardeşliği için 
tek yol devrim! 

Değerli dostlar. yoldaşları 
Sınıfsal, cinsel ve ulusal baskı lar altında ezilen Kürt 

kadınının özgür leşmesi önündeki ana engel faşist Türk 
devletidir. Faşist Türk devleti yerle bir edilmedikçe, ne 
ulusal, ne cinsel ve ne de s ınıfsa l baskı ortadan kalka
caktır. Kürdistan kadınının gerçek kurtuluşu Kürdis
tan'ın özgürleşmesiyle olacaktır.Bunun için diyoruz ki, 
Kuzey Kürdistan-Türkiye'de esas düşmanımız olan fa
şist Türk devletini yıkmak hepımizin öncelikli görevidir. 
Bunun ıçın devrim gereklıdır. 

Bu devrım proletaryanın önderliğinde ve tüm emekçi
lerın ortak mücadelesiyle gerçekleşecektir. Bu devrim. 
emperyalızmden kopuşu gerçekleştirecek, ulusal, cin
sel baskılara son verecek ve sosyalizme giden yolu 
açacak olan demokratik devrimdir. Bu devrimin ger
çekieşebilmesi ıçin Kuzey Kürdistan'da da Bolşevik bir 
partinin inşası zorunludur. 

Kuzey Kürd istan'ın kurtuluşuna önderlik edecek olan 
Partiya Bolşewik (Kurdistana Bakur)'un Merkez Yayın 
Organı Sterka Bolşewik, Kuzey Kürdistan'da Bolşevizm 
bayrağın ın göndere çekilmesidir! 

Sterka Bolşewik, Kuzey Kürdistan'da Kürt ulusunun 
gerçek kurtuluşu için mücadelenin adıdırı 

Sterka Bolşewik, Kürdistanl ı kad ın ının gerçek kurtulu
şu için de mücadelenin ad ıdı r ' 

Sterka Bolşewik, emperyalist barbarlığa son verme
nin, faşist Türk devletini yıkma mücadelesinin de adı
dır! 

Sterka Bolşewik. Kürt ulusunun kurtuluşu için emper
yalıstlerden çözüm bekleyen, faşist Türk devletiyle ma
sa başına oturmaya çalışan, her türlü reformist, milliyet
çi düşüncenın gerçek tek alternatifidir! 

Kuzey Kürdistan'da Kürt kadınının kurtuluşu için Kürt 
Kadın Hareketı değıl. Komünist Kadın Hareketi'nin ya
ratılması için mücadelenın adıdır. Bunun için de Sterka 
Bolşewik'ı güçlendırrnek görevimizdir. 

Bu mücadeleyi enternasyonalist bir ruhla selamlıyor 
ve Kürt kadınının kurtuluşu için de Kürdistan'a özgürlük 
diyoruz ' Sterka Bolşewik" in düzenlemiş olduğu geceyi 
Bolşevik duygularla se lamlarız ' 

Faşist Türk devletıne ölüm! 
Yaşas ı n Kürt ulusuna ayrı devlet kurma hakkı! 
Halkların kardeşli ği için tek yol devrim' 

BP(KK-T) Merkezi Kadın Komisyonu 

25 Mart 1999 X 
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