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Sö:.;URGEC!L!K VE KURD!S'I'AN 

19. ve 20.yy'da Kürdistan'da görülen hareketlerin ulusal nitelik

li olup olmsdıgına deginmeden evvel,ulus nedir,uluslar nasıl ye ne 

zaman ortaya çıkarlar? Hangi harek~tler ulusal hareketler kategorisi

ne girer? Sorularını önce yanıtlamarnız gerekecektir.Ulus,Stalin tara

fından şöyle tanımlanmaktadır: 

"Ulus,tarihsel olarak kurulmuş,kararlı bir dil,toprak,iktisadi 

yaşam ve kendini kültür ortaklıgında dile getiren ruhsal biçimlenme 

birligidir." (Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu,Sayfa ll) 

Demekki bir ulus için gerekli olan bu dört ö~e: 

1-Dil birligi 
2-Toprak birliıi 

3-!ktisadi yaşam birli~i 

4-Kültür ortaklıgında dile getirilen ulusal biçimlenme birli~idir. 

Bu dört ana unsurdan herhangi biri eksik olursa,kuşkusuz o toplum u

lus olmaktan çıkar.Ancak bu her zaman böyle olmayabilir.Yani bazı du

rumlarda bu dört etmenden (Örnegin:!ktisadi yaşam birli~i) her hangi 

birinin yoklugunda dahi o toplumun tekrar ulus olarak vasıflandırılma

sı gerekir.Çünkü öyle durumlar olur ki,normal bir ulusun gelişmesi ta

mamen dış dinamiklerle tahribe ugrar.Bu dış dinamikler,zaman zaman u

lusları ortadan kaldırmayı bile göze alacak kadar ileri giderler.Ve şu 

da bilinen bir gerçektir ki,her belirleme her zaman ve her şartta ge

çerli degildir.Bazı özel şartlar toplumu di~er toplumlardan ayırt eder. 

Bu konuyu ile.ride daha geniş ele elaca~ız.Biz şimdi esas konuya döne

lim. 
Burjuva ulusçulugu anlamındaki ulusları belirleyen dört ana etme

ni belirttik.Ancak,bu dört ana etmenin bir toplumda var olmasının mad

di~temeli nedir? Bu dört ana unsur ne zaman ve nasıl uluştu? Başka bir 

deyimle uluslar ne zaman ve nasıl dogdular? "Kuşku yok ki,ulusun öge

leri dil-toprak-kültür birligi vb. gökten düşmemişlerdir.Ve daha kapi

talizm öncesi dönemde yavaş yavaş oluşmuşlardır.Ama bu ögeler o zaman 

henüz embiriyon ~alindeydiler ••• Bu potansiyel ancak,ulusal pazarlarıy

la,iktisadi ve kültürel merkezleriyle yükselen kapitalizm döneminde 

gerçege dönüşetilmiştir." (Stalin,age,sayfa 199) 

Demek ki,uluslar "yükselen kapitalizm döneminde" esas olarak var 

olmuşlardır.Yani kapitalizmden önce ne uluslar,ne ulusal hareketler ve 

ne de ulusal devletler sözkonusu de~ildir. 

Ulusların bir kısmı yükselen kapitalizm çagında,kimi yerde (Batı 

Avrupa) ulusal devletler şeklende ortaya çıkarken,diger bir kısmı da 

(Çekler,Polonyalılar,Hırvatlar,Ermeniler vs.) belli bir devletin sınır

ları içinde hapsedilmiş şekilde var olmuşlardır.!şte Kürt ulusu başka 

ulusların tutsagı olarak tarih sahnesine çıkan uluslarıp kategorisine 
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girmektedir.Bu nasıl olmuştu? Kürtlerin uluslaşması hangi dönemde ve 
hangi şartlarda var olmuştur? 

Bir önceki yazımızda,l9.yy'da kapitalizmin bir dünya sistemi ha
line geldi~ini,sermayenin ülke sınırlarını aşarak uluslararası bir 
nitelik kazandıgını ve bu dönemde Kürdistan'ın,sömürgeci devletlerle 
birlikte büyük kapitalist sö~ürgecilerin denetimine girdi~ini kısaca
da olsa belirtmiştik.Büyük sömürgeci devletlerin kendi sınıfsal çıkar
ları için,gerek yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından zengin ~lan, 
gerekse büyük ticarat yollarının merkezinde bulunan Kürdistan'a ajan
larını,din adamlarını ve misyonerlerini peş peşe gönderdiklerini vur
gulamış,Kürdistan sorununun söz konusu tarihlerde artık iki sömürgeci 
gücü ilgilendiren bir sorun olmaktan çıkıp,daha geniş boyutlu (ulus~ 
lararası) bir sorun· haline geldi~ini ayrıntılara girmeden açıklamış
tık.Bu konuyu bu yazımızda biraz 'daha irdelemek ve genişletmek isti
yoruz.Kürdistan tarihinde ve Kürt ulus sorununda yeni bir dönem olan 
bu aşamayı,ciddi olarak kavramazsak neticeye gitmemiz de o denli zor 
olacaktır. 

19.yy'da büyük kapitalist sömürgecilerin,Osmanlı-!ran-Kürdistan 
ve tümüyle Orta-Do~ ve Balkanlarla ilgili projeleri ve çalışma yön
temleri Marks tarafından şöyle de~erlendiriliyor: 

11 Dolaysız Hindistan yolunun keşfinden önce,!stanbul,geniş bir ti
caret faaliyetinin pazarıydı;bu günde,Hindistan ürünlerinin !ran,Tah
ran ve Türkiye yoluyla karadan Avrupa'ya gelmesine ragmen,Türk liman
ları Avrupa ile Asya'nın iç bölgeleri arasında yapılan ve gittikçe 
artan büyük bir ticaret faaliyeti göstermektedirler.Haritaya göz ata
cak olursak bu durumun apaçık oldu~unu görürüz ••• Bir başka önemli ti
cari faaliyet üzerinde durmak gerekir.Asya Türkiye'sinde !stanbul ve 
özellikle Trabzon,Asya'nın iç bölgelerine Dicle ve Fırat vadilerine 
!ran ve Türkistan'a yönelen karvanların kalktı~ı belli başlı pazarlar
dır ••• Ticaretin ve genel olarak Karadeniz ticaretinin ne kadar geliş
mekte oldu~nu Mancbeste.r borsasında gözlernek mümkündür. 11 (Şark Mese
lesi,K.Marks,sayfa 26-27) 

Marks'ın bize çizdi~i tabloya bakı~ırsa tüm ticaret yolları ve 
konaklama alanları Kürdistan üzerinde inşa edilmiştir.Yani Kürdistan 
bu yapısıyla ana kavşak rolündedir.Trabzon'dan Tabran'a-Buhara'ya-Şi
raz 'a-Basra' ya-Suriye çölüne ve !stanbul'a uzanan ticaret yolları ••• 
Dicle ve Fırat vadisine Trabzon'dan kalkan karvanlar ve takip edilen 
yollar ••• 

Görüldü~ü gibi ticaret merkezlerinin gidiş,dönüş yolları Kürdis
tan'ı dört taraftan sarmış bir yumak gibidir.Ayrıca Marks,bu dönemde 
gerek Rus,gerekse İngilizlerin ticarette rekabet balinde olduklarını 
ve Rusların giderek geriledi~ini,denetimin İngilizlere geçtiSini be
lirtmektedir.önceki yazımızda kapitalist dönemdeki sömürgecili~i an-

2 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



latırken,l9.yy'.la yaklaşırken İngilizlerin her alanda üstünlü~ü ele 
geçirmiş oldugunu da belirtmiştik.!şte bu üstünlük bir·kez daha Kür
distan'da da Marks'ın belirtti~i gibi görülmektedir. 

Ticaretin büyük bir hızla gelişti~ini kaydeden Marks,bu gelişmiş 
ticaretin Manchester borsasında gözlenebilece~ini özellikle vurgula• 
maktadır.Marks ticaretin gelişkinli~i .. ile ilgili olarak şu rakamları 
vermektedir: 

(age,sayfa 28) 

"Yıl S terlin 
1840 ..•..•••••••• 1.440.592 
1842 ••••••••••••• 2.068.342 
1844 ••••••••••••• 3.271.333 
1846 ••••••••••••• 2.707.571 
1848 ••••••••••••• 3.626.241 
1850 ••••••••••••• 3.762.480 
1851 ••••••••••••• 3.548.595 

" 
Bu gelişkin ticaret hacminin bir sonucu olarak gerek askeri ve ge

rekse ticari rekabetin artaca~ı da kuşkusuzdur.Bu kuşkunun varaca~ı 
sonucu Marks,şöyle özetlemektedir: 
" ••• 18.yy'ın sonundan bu yana,Avrupa kıtası üzerinde sadece iki kuvvet 
kalmıştır.Bu iki kuvvet mutlakiyetçili~i ile Rusya;ve demokrasi ile 
devrimdir.Bu anda,devrim ortadan kaldırılmış gibi görü~mektedir.Ama 
aslında her zamandan daha canlı ve korkutucudur.Milan'da ki son ayak
lanma haberi geldi~i zaman gericilerin duymuş oldu~u korku,bunun en a
çık delilidir.Ama Rusya Türkiye'yi egemenligine aldı~ı zaman,kuvveti 
aşa~ı yukarı yarısı kadar artacak ve birlişmiş Avrupa'dan daha üstün 
olacaktır.Bu durumun gerçekleşmesi devrim davası bakımından dile geti
rilemiyecek kadar büyük bir talihsizlik olacaktır.Osmanlı !mparator
lugunun her zaman mümkün olan parçalanması gerçekleştigi taktirde,Türk
ba~ımsızlıgını korumak ya da Rusların ilhak projelerini yoketmek,üze
rinde durulması gereken meselelerdir.Bu noktada,devrimci demokrasi ile 
İngiltere'nin menfaatleri birbirine sıkıca ba~lı halde bulunmaktadır. 
Ne demokrasi ne de İngiltere çar•ın, !stanbul'u başşehirlerinden biri 
haline getirmesine göz yumamaz.Durum kötü_bir şekle dokülürse,demokra
sinin de İngiltere'nin de aynı enerjik mukavemeti gösterecekleri belli
dir." (age,sayfa 31) 

Dikkat edilirse,Rusya'nın tüm projeleri Osmanlı !mparatorlugunu 
egemenli~ine alıp parçalamak,Avrupa'da ki kapitalist sömürgecilere bir 
tehdit unsuru olmaktır.Ancak,Avrupalı büyük kapitalist sömürgecilerin 

. . 

bu plana karşı durdukları d~ belirtilmektedir.Daha önce Balkanlardaki 
hareketlerin(Yunanistan,Sırp)büyük sömürgeciler tarafından desteklane
rek başarıya ulaştıklarını belirtmiştik.Aynı konu ile ilgili olarak 
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Varks'ın dediklerine bakalım: 
"Rusların dini ile,Türkiye Avrupasındaki halkın onda dokuzunun dini 
aynıydı;dilleri de yedi milyon Türk tebasının dilinden pek az fark
lıydı.Gte yandan Rusların, bir yabancı dili iyice bilmeden kolayca 
konuşmak konusunda gösterdikleri malum yatkınlık; bol para alan Rus 
casuslarının Türk meselelerini iyice ögrenmelerini mümkün kıldı.Yüz
lerce Rus casusu Türkiye'yi dolaşıyor ve Rum hiristiyanların dikkati
ni,Ortodoks ~ükümdarın,tabii şefin ve kurtarıcınin üzerine çekiyordu~ 
Casuslar,bu aynı bükümdarı,güney Slavlarına eninde sonunda,aynı tah
tın çevresinde büyük Slav ırkının bütün gruplarını toplayacak ve bu 
ırkı,Avrupa'yı egemenligi altında tutan bir ırk baline getirecek olan
güçlü bir çar olarak tasvir ediyorlardı.Rum klisesipe mensup din adam
ları,aradan çok geçmeden,tek bir ~acın çevresinde toplanmıştı.Bu a
maç yukarda sözü geçen fikirleri yaymaktı.l809 Sırp ayaklanması ve 
1821 Yunan isyanı az çok,Rus parası ve nufuzu ile kışkırtılmış hare
ketlerdi.Ve Türk paşalarının merkezi idareye karşı isyan bayragını 
açtığı her yerde,Rus entrikaları işe karışmış bulunuyor ve Rus parası 
rol oynuyordu.Batı diplcn:.atları,Türkiye'nin içişleri hakkında kafa 
patıatıp dururken ve en önemli meseleler hakkında söyleyecek tek bir 
söz bulamazken;savaş ilan edildi.Ruslar Balkanları istila ettiler ve 
Osr::anlı !mparatorlugu parçalandı." (age,sayfa 33) 

GörüldüğÜ gibi 1809 Sırp ayaklanrrası ve 1821 yılındaki Yunan is
yanı Rus parası ve nufuzu ile karıştırılmış,neticede Balkanları isti
la eden Ruslar tarafından Osffiahlı !mparatorlugu parçalanmıştı ••• 

Eurada dikkate de~er bir iki konu vardır.l809 Sırp ve 1821 Yunan 
ayaklanmaları olduğu dönemlerde ne Sırplarda ne de Yunanlılarda ciddi 
bir sermaye birikimi ve kapitalist gelişme söz konusu değildir.Ancak 
gelişen ticaretin neticesi yaratılan ulaşım ve beliren cılız kapita
list ilişkileri kısır bir şekilde gözlenebilmektedir.Aynı konuyla il
gili olarak r.ııarks şöyle diyor: 
" ••• güneyli Slavlar,tek başına medeniyeti temsil eden bir kitle ola
rak görünmektedirler.Bunlar bir millet halinde teşekül etmiş değiller
dir,ama daha şimdiden,(makalenin yazılış tarihi 1853-Bizim Notumuz) 
Sırbistan'da bir milletin sağlam ve nisbetten kültürlü bir çekirde
ğini teşkil etmektedirler.Slavların kendilerine sayıca çok üstün o
lan bir düşmana karşı ll yıl yiğitçe savaşarak elde etmişlerdir.Sırp
lar,son yirmi yıl içinde genel kültür bakımından büyük ilerlemeler 
gerçekleştirdiler." (age,sayfa 42) 

Marks,Sırplarda bir milletin sağlam ve nisbeten kültürlü bir çe
kirdeğin teşekülünden bahsetmektedir.Aynı dönemlerde Marks'ında belirt
tiği gibi ticaret yollarının Kürdistan'da geçişine,Kürdistan üzerinde 
ki kapitalist sömürgecilerin rakabeti,~ürdistan'da da böyle bir çekir-
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de~in varlı~ını. göstermektedir.Hele Osmanlı ticaretini ellerinde bu

lunduran Errr,enilerin,Kürdistan nufusunun önemli bir kısmını teşkil et

mesi,Kürdistan'da ulusal·bilinç ve kapitalist ilişkileri kanıtlamaya 

yetecek büyüklüktedir.Ermeni tücearların varlığını Marks,şöyle izah 

etmektedir: 
" ••• Türkiye tüccarları kimlerdir acaba? Şüphesiz ki Türkler de~il ••• 

Büyük limanlarda yerleşmiş olan Rumlar,Ermeniler,Slavlar ve Batılılar 

bütün ticareti ellerinde tutmaktadırlar ••• ''(age,sayfa 37-38) 

Sözkonusu limanlar hangilerdir? Karadeniz(Trabzon),Basra körfezi 

Bogazlar(!stanbul),ve Akdeniz(Mersin)dir.Dikkat edilirse dört deniz 

arasında kalan ve mevcut alanın önemli bir bölümünü oluşturan Kürdis

tan'dır.Sürekli gelişen ticaretin Kürdistan'ı etkilernemesi düşünüle~i

iir mi? 
1838 yılında Osmanlı !mparatorluğunun,sömürgeci kapitalistlerle 

yaptıgı ticaret antıaşması giderek Osmanlı Imparatorluğunu sömürgele

riyle birlikte kapitalist sömürgecilerin denetimine sokuyordu.Artık 

Kürdistan,!ran ve Osmanlı Imparatorluklarını ilgilendiren bir sorun 

degil,ama aynı zamanda Osmanlı-!ran sömürgeci imparatorluklarıyla,bü

yük kapitalist sömürgecilerin iştahını çeken ve onları doğrudan ilgi

lendiren bir sorun olmuştu. 
Dikkat edilirse bu tarihi takiben Osmanlılarda,batılılaşmaya yöne

lik bir özenti de hızla yaygınlaşmış,özellikle teşvik edilmiştir.l839 

Gülhane Hattı-Hümayunu ve 1856 Tanzimat reformları hep batılılaşmayı 

teşvik eden reformlardı.Daha sonraki reformlarda aynı amaca yönelikti. 

Ayrıca bu reformlar,bağımlılığı da gittikçe artırıyordu.Yanı kapita

list sömürgecilerin denetimi bu reformlar neticesi gittikçe gelişiyor

du.Oyleki bu batılılaşma hastalığı emperyalist çağda da devam etti.Ke

malist diktatörlükten ~illi şefe(!smet !nönü),Menderes ve günümüze ka

·dar devam eden bu hastalık,bep bağımlılık ilişkilerinden kaynaklanan 

durumuyla izah edilmektedir.Kuşkusuz bu batılılaşma ve günümüze kadar 

devam eden bağımlılık ilişkileri,işbirlikçi sömürgeci Türk burjuvazi

sinin sınıfsal yapısından kaynaklanmaktadır. 

19.yy'ın ikinci yarısından sonra kapitalist sömürgecilerin reka

betleri durmadan devam etti.Bu rekabetierin bir alanı da Kürdistan'dı. 

Gerek Osmanlı ve gerekse Kürdistan pazarları üzerinde yaptıkları reka

betler ve savaşlar Kürdistan'da hayatı dayanılmaz bir hale sokmuş,eko

nomik gelişmeye de büyük darbeler indirmiştir. 
Kapitalist sömürgecilerin denetimine giren Osmanlı ve !ran impara

torlukları,kapitalist sömürgecilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekil

de çeşitli degişik durumlar yaratarak,sömürgelerini de ellerinde tuta

rak kapitalist efendilerine tüm zenginlik kaynaklarını peşkeş çektiler. 

Bu aynı zamanda Kürdistan'daki üretici güçlerin gelişmesine de bir dar

beydi.Kendi yoz kültürlerinide aktaran kapitalist sömürgecilerin yanı-
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sıra,!ran ve Osmanlı söreürgecileride kendi yoz kültürlerini Kürdistan' 
a aktarmaktan geri kalmadılar. 

Savaş alanlarında ve geliştirilen ticaret yollarında angarya ça
lıştırılan Kürdistan halklarında(hele feodallerin ayakta kalması için 
direnen kapitalist sö"mürgecilerin çabaları) ,normal gelişme süreci iz
leyen bir ekonomiden elbette bahsedilemezdi.Ancak kapitalist ilişkile
rin cılız da ·oısa 19.yy'ın son çeyreginde belirginlik kazandıgı da in
kar edilemez.Sözkonusu durumla ilgili olarak Nikitin şunları söylemek
tedir: 
n ••• l8.yy'ın sonunda ve 19.yy'ın başında,Kürdistan'ın feqdalleşmesi 
yalnız tamamlanınakla kalmamış,aynı zamanda mantıki sonucuna da ulaş
mıştır .•. Vilçevsky'nin kanısına göre,l9.yy'ın başından bu yana Kürt 
feodalizmi kendiliginden tükenmişti ve geniş nitelikli klanların çözü
lüp aşiretler içinde erimesinden sonra kısmen kendi etkisi altında do
gan yeni ekonomik güçlerin gelişmesine artık uygun düşmüyordu.Aş.irette 
bir takım dönüşümlere ugrayacak ve feodal şefin rolü,yeni bir ekonomik 
ve toplumsal etken karşısında giderek silinecektir.Vilçevsky,bu etkeni, 
"kapitali st" usullere göre· hayvan yetiştiricilerini s'ömüren aba-başı
nın kişiliginde görmektedir."(Eazil Nikitin,Kürtler,Cilt l,sayfa 257-
258) 
"Oba-başının ••• giderek önem kazanması,Kürtlerin hayvancılık yönündeki 
dogal ekonomisinin gittikçe bezirganlaşmasına sıkı sıkıya baglı ve kü
çük iç pazarların artan etkinligi ile ilgilidir.Aynı zamanda Kürt köy
lülerinin en yoksul tabakaları,artık kendi kÜçük işletmelerini zarar 
etmeden sürdüremez oluyor ve emek-güçlerini satmak zorunda kalıyorlar
dı;bu ise,Kürt toplumunun kapitalistleşmesi sürecini hızıandırıyor ve 
feodal ilişkileri zayıflatıyordu.Böylece,aşiret 19.yy boyunca yavaş ya
vaş çözüldü,Kürt toplulugunun toplumsal ve ekonomik yapısı dönüşüme ug
radı."(age,sayfa 269) 

19.yy başında Kürdistan'da feodalizmin tükendigini kaydeden Niki
tin,19.yy'dan önceki dönemlerde bile Kürdistan'ın ücra köşelerinde ka
pitalizmin varoldu~unu kanıtlayan gözlemlerini şöyle sıralamaktadır: 
" ••• Kürdistan'ın ücra köşelerinde bile vaktiyle bazı kapitalizm biçim
lerinin varoldugunu kanıtlayan bir çok gözlemler sıralanabilir.Gerçek
ten de Kürdistan,Ba~dat'ı,!stanbul'u,Suriye~i bayvan bakımından besle
yen bir merkez hizmetini görüyordu.Aynı zamanda,yün ve yünlü,bal,mazı, 
kitre ve bazı boya maddeleri ihraç ediyordu.Silahları,pamuklu ve ipekli 
dokumaları,şeker ve di~er büyük tüketim maddelerini ise ithal ediyordu. 
Böylece,ihracatın ithalatı aştıgı ve ithal edilen maddelerin-silahlar 
dışında-başlıca müşterisini oluşturan yerleşik Kürtler kadar göçebe 
Kürtlerin de elinde büyükçe paralar kaldıgı varsayılabilir.!stanbul 
her yıl Kürdistan'dan canlı olarak aşagı yukarı 1,5 milyon baş koyun
keçi alıyordu ••• Bitkisel ürünler arasında aşağı yukarı 35 bin lira tu-
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tarında mazı ihraç ediyordu.cakız a~acının(bir çeşit reçineli fıstık 
a~acı)meyvasinden sabun imaliLde kullanılan ya~lı bir madde çıkarılı
yordu.Kök boyası da ihraç edilen boya ~a~deleri arasındaydı.Ayrıca, 
Cezire civarında çıkan ve tifti~i çok makbul tutulan yönde bol miktar
da ihraç ediliyordu ••• Diyarbekir'de ~alep iplikleri gibi parça halin
de satılan ipeklileriyle ünlüdür,ama çok daha ucuz oluşu bu ipekliye 
~aradeniz sahiline kadar geniş bir müşteri kitlesi sa~lar.Böylece,19. 
yy'ın ortasına do~ru Türkiye Kürd.istan'ının yılda toplam olarak 700. 
000 lira tutarında ürün sattigı ~esaplanıyordu ••• Ayrıca,Tebrizli,Ürmi
yeli,Keşanlı,Yahudiler,Ermeniler ve Türkler de de~işim yapmak üzere 
mallar getirirler.~erliler Türk h}kümetinden gizli olarak demir ve kur
Şunda işletirler.~unları hem cuhtaç oldukları araçları yapmakta kullan
ırlar,hem de satarlar."(age,sayfa 112-113-114) 

Nikitin'in bu gözlem ve belirlemeleri tartışma götürür nitelikte
dir.hncak bizi ilgilendiren,l9.yy'dan önce de Kürdistan'da gelişkin 
bir ticaretin varlıgı ve 19.yy Kürdistan'ındaki hareketlerin hangi e
konomik temel üzerinde yükseldi~idir.Kürdistan'daki hareketlere geçme
den,Alman sömürgecilerinin(Ka~italist)Osmanlılarla ve di~er kapitalist 
sömürgecilerle olan ilişkilerine kısaca de~inelim. 

Dikkat edilirse 19.yy ve sor~ası rekabet ve sömürge edinme çabaları 
Orta-Do~u' da büyük boyutlara ulaşmıştı. :)yleki devam eden rekabetler, 
gelişen kapitalist ilişkilere,tekkelleşmeye ve yeniden paylaşmaya,ve 
yeniden savaşları yaratmaya ve bilinen ı. Emperyalist paylaşım savaşı
nın neticelerine götür=üştür.!şte Osmanlı !mparatorlu~unu !.Emperyalist 
savaşa sürükleyen şartları,Alınan kapitalistleriyle girdikleri ilişki
leri kavrarsak,ancak çözebiliriz. 

Osmanlıların ,..-.lman kapitalist sömürgecil eriyle i~işkilerini LOTHAR 
RATMAN, Al~an Emperyaliz~inin Türkiye~e Girişi adlı eserinde şöyle i
zah etmektedir: · 
"Osmanlı imparatorlu~ ile Al:rıaııya arasında ilk ticaret anlaşmaları 
1839 da Lübec·k,Bremen,3a::ıburg ve Hans kentleri ile ve 1840 yılında 
Prusya ile yapılmıştır.Kapitalizmin yeni yeni serpildi~i bu dönemden 
itibaren ~lmanya'nın gözleri Os~anlı imparatorlu~una çevrilmeye başlan
dı. 

Dr.Ernst Jackh şö~·ıe konuşu~·ordu:"Orada,Türkiye'de Anadolu ve Mezo
potamya var.Anadolu,dc~an güneş ülkesi.Lezopotamya ise eski bir cennet. 
Bu adlar bizim için birersimge olmalıdır."Alman basını"Yeni dünyaya 
degil,Mezopotamya'ya.!"sloeanını atmı~tı."(Lother Ratman,Alman Emper
yalizminin Türkiye 'ye ,.:arişi ,Sayfa 9-11) 

Alman basının r·:ezopotamya 'ya ilgisi çarpıcı bir şekilde görülmek
tedir. Daha önce,l838 yılında ticaret anlaşmasının yapıldı~ını söylemiş
tik.Ve Z.:arks'tan alıntılarla sundut!;umuz İngiliz ve Rus sömürgecileri-
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nin rekabetlerinden söz etmiştik.!şte bu dönemde adım adım Alman ka
pitalistlerinin de,gündeme girdigini ve özellikle K~rdistan'ı hedef 
seçtigine tanık oluyoruz.Lurdaki çarpıcı özellik nedir? Mezopotamya 

.neden hedef seçilmiştir? Bilindigi gibi Mezopotamya~nın büyük bir bö
lümünü Kürdistan toprakları oluşturuyor.Ayrıca defalarca söyledi~imiz 
gibi,yeraltı ve yerüstü kaynakları olcukça zengindir.ve bu dönemde ar
tık bu zenginlikler keşfedilmiştir. bunların yanısıra~Kürdistan en ö
nemli ulaşım merkezi ve giriş noktalarının en stratejik bölümünü oluş
turuyor.Tüm bu özellikler gözönüne alınırsa,Kürdistan'ın somut durumu
na olan talep kendiliginden anlaşılmış olur. 

Alman kapitalistlerinin bu sömürü projelerine karşılık,Osmanlılar 
oldukça Almanlara yakınlık gösterdiler.Onların projelerini praktikte 
uygulamasına iştahlı olarak gör~ndüler.Ta ki,binlerce insanın kırıma 
ugradıgı !.paylaşım savaşınd~i yenilgisine kadar ••• 

"Alman emperyalizmi,EaSdat demiryolunun yapımı ve aşırı karlar el
de ettikleri silah ticareti yoluyla,Anadolu köylülerinin iliklerine 
dek sömürülmesine ve Birinci Dünya savaşında yüzbinlerce Anadolu in
sanının Alman sermayesi ile maceracı Jön-Türk burjuvazisi ugruna kırıl
masına neden oldu.Türkiye'nin dış ticareti de savaş öncesi yıllarda 
Almanya'ya bagımlı olmuştu.l938 yılında ihracatın ~ 42.9'u ve ithala
tın~ 5L4'ü Almanya ile yapılıyordu."(age,Eayfa 15-1?) 

Görüldügü gibi !.paylaşım savaşında yenilgiye ugrayan Vsmanlıların 
baSımlılık ilişkileri,bizim de daha önce vurguladıgımız gibi 1900 ler
den öncesine dayanıyor.l838 yılındaki ticaret anlaşmasıyla başlayan bu 
bagımlılık ilişkileri,l880'lere dogru giderek Osmanlıları yarı sömürge 
durumuna sokmuştur.!ngiliz,Fransız ve Alman kapitalist sömürgecileri
nin denetiminde bulunan Osmanlılar;sözkonusu sömürgecilere Kürdistan'ı 
birçok alanda peşkeş çekerek onları palazlandırıyor,kendi sonunu da 
yaklaştırıyordu ••• 

Gerek Osmanlıların denetimindeki Balkan ülkelerini,gerekse Kürdis
tan ve diger ülkeleri talana kalkışan ve Osmanlılarla birlikte bunu· 
gerçekleştiren sömürgeciler(kapitalist),sömürge talanını daha kolay 
gerçekleştirebilmek ve daha fazla talana sahip olabilmek için ulaşıma 
oldukça önem verdiler.Onceleri !ngiliz ve Fransızların denetiminde ge
liştirilen demiryolları,sonradan Alman kapitalistlerinin denetimine 
geçti.Lothar Ratlımann konu ile ilgili olarak şunları söyliyor: 
"Fransız şirketi ,Anadolu de ... iryollarının yapımı için kurulan ,merkezi 
Frankfurt(Main)da bulunan Philip rlozmann adlı Alman yapım şirketi ile 
birlikte çalı~ıyordu.Arazi yapısının çıkardıSı güçlüklere ragmen yüz
lerce kilometrelik_bir hatın Anadolu yaylasına döşenmesi gerekiyordu 
ve demiryolu yapımı hızla ilerledi.l890 Haziran'ında İzmit-Arifiye hat
tı (4lkm),l892 Haziranında Arifiye-Eskişehir hattı (182 km)ve 1892 A
ralıgında Eskişehirden Ankaraya kadar olan son parça (263 km)işletme-
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ye hazır hale geldi. 
1888 yılına kadar Osmanlı imparatorlu~unun Avrupa ve Asya toprak

larındaki demiryolları Fransız,!ngiliz ve bir ölçüde de Avusturya ser

mayesinin egemenli~inde bulunuyordu.Dört yıl sonra bu duruc Deutsche 

Bank'ın yaptıgı hamle ile kökten de~işti.Artık imtiyazı alınan yada 

Balkanlar ve Yakın-Do~tla daha önce işletmeye konan aşa~ı yukarı 2000 

km uzunlu~undaki bir dem~yolunuıAlman finans burjuvazisi denetlemektey

di.Böylece Deutsche Bank kısa bir süre içinde,Fransız ve İngiliz ser

mayesinin Anadolu'daki sömürü alanlarına,demiryolu yapılan bölgelerden 

büyük bir taaruza giriştilve Alman burjuvazisi için ekonomik ve siya

sal açıdan önemli bir dayanak noktasını saglamlaştırdı.(age,Sayfa 49) 

"Deutsche Bank' ın Yakın-Dogu '·ya yayılışı, "Wilhelm Strasse" ile Sul tan 

Abdulhami t 'in gerici despotik rejimi ar·asında,hem Avrupalı rakipiere 

karşı,hem de Osmanlı imparatorlu~ içinde Türk olmayan halkların ba

gımsızlık hareketlerine karşı sürekli olarak sördürülen sıkı bir işbir

liS:ine yol açtı."(age,Sayfa 50) 

Demiryolu ulaşımının tüm alanları·kapsaması,ulaşım neticesi ikti

sadi ilişkileri de etkiliyordu.Kapitalist ilişkilerin toplum bünyesin

de yarattıgı yeni durum,kuşkusuz ulusleşmaya aday toplumlarda uluslaş

manın başlangıcı olmaktadır.Bu ölçüde feodal yapıya darbe vuran bu du

rum,Osmanlı imparatorlugunda yeni durumları da beraberinde getirmiştir. 

Sözkonusu yeni durum feodalizmi tasfiyeye yönelik de~ildi.Y.uşkusuz fe

odalizmi bir ölçüde çözüme götürüyordu.~ncak çok milliyetli bir devlet 

olan Osmanlı imparatorlu~,ayrılmak isteyen uluslara karşı veya feodal 

despotizme,zulme ve sömürüye karşı direnen halkların Osmanlı ve kapi

talist sömürgeciler tarafından bastırılıp,feodal bey ve aşiret reisie

riyle de özel ilişkilere götürmüştür.Ve feodal yapı,aşiret ilişkileri 

özellikle ayakta tutuluyor,bunların kunumlaşt~rı1masının devamında ıs

rar esas alınıyordu.Hatta yolların yapımında yüzlerce işçi angarya ça

lıştırılıyor,uyanışın geriletilmesi için en i~renç yöntemler seçili

yordu.Zaman zaman dinsel,etnik ve me?.hepsel yönden çelişkiler yaratı

larak halklar birbirine kır~ırtılıyorrlu.örne~in;l894 Ermeni katliamı ••• 

. Yukardaki alıntıda da görüldü~a gibi,Türk olmayan halklarakarşı 

uygulanan ve bagı~s~zlık hareketlerine yönelen bu saldırı,kuşkusuz 

tekelleşmeye varan ve emperlalist aşamaya adım adım yaklaşan büyük 

kapitalist güçlerin kendi sömürüleri için giriştikleri i~rençlikler. 

olarak bilinmelidir. . 
Evet,l890'lara gelindiginde artık kapitalizm tekelleşme aşamasına 

varmıştı.Ve Lothar~n da belirtti~i gibi artık finans-kapital (tekelle

şen sanayi ve banka sermayesi) gelişmelere damgasını vurmaktaydı. 

"Alman finans kapitali ile Osmanlı despotizmi arasındaki işbirligi, da

ha 1890 yazında pekişmeye başlamıştı.Anadolu Şi~endifer Şirketi !zmit-
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Ankara hattının çalışmalarını bi tirmeden önce ,Alman hükÜmetince de.s
teklenen Deutsche Bank,Eskişehir-Konya arasında,Afyon üzerinden geçen 
ye;ni bir hatın yapıırıı için imtiyaz talebinde... bulundu.Anadolu koşulla
rı içinde oldukça yogun bir nüfusa sahip olan ve i~tisadi.açıdan nis
beten gelişkin olan bu bölgeyi Fransız-İngiliz imtiyaz sahipleri; o 
sırada İzmir-Kasaba(Turgutlu)ve !zmir-Aydın arasında çaiışan kendi 
demiryplu hatlarının hinteriandı sayıyor,di~er yandan da·bu bölgeyi 
kendi sömürü alanlarına do€;rudan katmayı tasarlıyorlardı.Deutsche Bank 
hem Fransızlara bem de İngilizlere karşı bir savaş ilanı anlamına ge
len bu imtiyaz anlaşması ile,bu tasarıları önlemeye kalktı.l888 Anka
ra imtiyazı alınırken Fransız direnciyle karşılaşan Deutsche Bank,ln
giliz finans dünyasının deste€;ini besaba katabiliyordu ••• "(age,Sayfa 
52-53) 

Demiryolu yapımının Almanların kesin denetiminde deva~ etmesiyle 
birlikte di~er sömürgecilerle(kapitalist)var olan çelişkilerde gittik
çe boyutlanıyordu.Bir taraftan aynı dönemlerde Kürdistan'da durmadan 
devam eden direnişler,di~er tarafta Balkanlardaki ulusal hareketlerin 
doruk noktasına ulaşması Osmanlı-Alman işbirli~ini güçlendirirken,Os
manlı ve diger sömürgecilerin çelişkilerini de artırıyordu.Sözkonusu 
durumla ilgili olarak Lothar şu bilgileri veriyor: 
"Yeni imtiyaz,Eskişehir-Konya,İzmit-Ere~li ve Ankara-Kayseri hattıyla 
Sıvas,Diyarbakır ve Bagdat'a olan uzantılarının yapım hakkını Almanla
ra veriyordu.Konya batının yapımına Frankfurt Holzmann firmasınca der
hal başlandı ve yapı 1896 da bitti.Alman devletinin açık deste~iyle, 
Alman sermayesi,Osmanlı ımparatorlugunda şimdi yaklaşık 1020 km uzun
lugunda tamamlanmış bir demiryolu agının denetimi altında tutuyordu. 
Bu a~ Anadolu Demiryolları adı altında toplanıyordu.Alman burjuvazisi
nın sagladı~ı bu başarıdan sonra Avrupa banka sermayesinin ve hükümet
lerin Osmanlı İmparatorlugunda yeni demiryolu imtiyazları elde etmek 
için giriştikleri kavga hızını yitirdi.İngilterenin Osmanlı lmparator
ıugunu paylaşma planı,abdülhamit'in tekelci Alman sermayesince de des
.teklenen Ermeni kıyınıı ,Osmanlı İmparatorlugu ile Yunanistan arasında 
patlak veren savaş gibi sorunlar ön plana çıktı.Yinede Konya hattının 
bitirilmesinden hemen iki yıl sonra,yeni demiryolu imtiyazları ele ge
çirmek için girişilen büyük av bütün şiddetiyle yeniden başladı.Bu ça
t~şmanın dogmasına,padişah ile Alman hükümetinin demiryolu yapımını 
Bagdat•a dek uzatmak istemesi neden oldu."(age,Sayfa 54) 

"Krupp'un yürüttü~ü silah teslimatı ve Deutsche Bank'ın Anadolu 
Demiryollarının yapımını üstlenmesi,yalnızcı Hamburglu armatörleri do
gu ticaretine gittikçe artan çapta katılmaya teşvik etmedi.Alman ihraç 
sanayinin bir bölümünüde Yunanistan•a,Anadolu'ya,Suriye•ye ve FilistinL 
e yönelenmeta ihracatını çogaltmak amacıyla,l890'da Alman makina fab-
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rikalarından v~ dökümhanelerinden oluşan,ihraç birli~i adlı bir örgüt 
kurdu.Kuruluş sermayesi 500.000 Mark'a ulaşan birlik İstanbul'da sü
rekli bir sanayi sergisi ve mal deposu açtı.Ayrıca İzmir,Mersin,Halep 
Beyrut,Şam,Hayfa ve Yafa'da ticari temsilcilikler kurdu.Bütün bu ça
lışmalarla Export-Verband(İhraç Birli~i) Osmanlı İmparatorlugunun As
ya topraklarında önceleri çok sınırlı olan Alman ihracatını çogaltma
ya ve metal,makina sanayi alanında çok güçlü olan !ngiliz,belçika re
kacetini saf dışı etmeye çalışıyordu.Bunun yanısıra 1899 Mayıs~nda 
merkezi Berlin'de olan ve İstanbul,lzmir ve Kahire'de şubeleri bulun
an Deutsche-Orientalistische Exportgesellschaft(Alman Do~ !hracat 
Şirketi)kuruldu."{age,bayfa 58) 

Dikkat edilirse salt demiryolları üzerinde rekabetler sürmüş de
~ildir;limanların ele geçirilmeside~aynı durumla ilgili olarak reka
bet alanı teşkil ediyor ve agırlık noktası Alman kapitalistlerince e
le geçiriliyordu.Der.iz ticaretinin ve limanların ele geçirilmesi daha 
ziyade Kürdistan ve Orta-Dotu'daki diger petrol yataklarının telanın
da yatıyordu.Konu ile ilgili olarak Lothar'dan son bir kaç alıntıya 
daha yer verelim. 
"Almanya'nın tüm sömürge alanlarının tersine,karayolu ile ulaşabilen 
bir bölgeydi sözkor.usu olan;ve bundan dolayı ingiliz savaş filosunca 
abluka uygulanma olasılıgı yoktu."(age,Sayfa ?O) 
"1890'larda bile Almanya'da,Yakın-Dogu'daki yayılmayı arka plana itip 
engelleyecegi korkusuyla savaş tilolarının oluşturulması ihmal oluna
biliniyordu,ama petrol yatakları için verilen uluslararası kavganın 
başlaması ile birlikte,~a~dat demiryolu stratejisinin en etkin savun
ma araçlarından biride denizcilik olacaktı.Yeryüzündeki en önemli pet
rol bölgeleri o dönemde hasım İngilizlerin elinde bulunuyordu.Savaş 
durumunda petrol bölgelerinde tecrit olma ihtimali,Alman emperyalizmi 
açısından çok büyük bir tehlike tali.hi almıştı.Bunun sonunda,Mezopo
tamyatlaki petrol yatakları çok büyük bir önem kazanmıştı.Bu bölgede 
henüz petrol çıkarılmamıştı,ama varlı~ı biliniyordu.Bölgeye karayoluy
la ulaşılabiliniyordu,bölge üstelik İngiliz savaş filosunun atış ala
nı içinde de degildi.bu nedenlerden dolayı,Akdeniz'de dolaşan Alman 
savaş tilolarının güçlendirilmesi,bu gemilerin Osmanlı limanlarını qü
zenli olarak ziyaret etmesi,bu güç gösterileri kanalıyla Almanya'nın 
Osmanlı !mparatorlu~undaki siyasal nufuzunu yükseltmesi amaçlanmaktay
dı."(age,Sayfa ?8-?9) 
"Bu demir yolu projesi açıga çıkar çıkmaz,Rus hükümetince protesto e
dildi İngiltere'de geniş bir anti-Alman kamuoyu gelişti,diger yandan 
Büyükelçi Marschall 1899 Eylül~nde Deutsche Bank'la ön anlaşma konu
sunda Abdulhamit'i ikna etti.Du ön·anlaşma ile imtiyazınAlman finans 
kapitaline verilmesi kesinlik kazanıyor ve tehlikeli olabilecek !ngi-
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liz rekabeti-o sıralarca :cndora'daki büyük bankalar devlet teminatı-. 
olmadan çalışmayacakları~ı açıkla=ıştı-sarayda bir toplantı yaptı.Na
zırlar Konyadan za~dat-Easra'ya dek uzanan hattın yapım imtiyazının~ 
yüksek bir km teminatıyle Deutsche Bank'a v.erilmesini kararlaştırdı
lar.ön anlaşma 24/Aralık/1599'da Siemens tarafından imzalandı. 

Osmanlı !mparatorluguna siyasal ve ekonomik alanda sızma konusun
da Alman finans kapitalinin kazandı~ı bu yeni başarı,Almanya•daki e
gemen sınıflares coşkuyla karşılandı.(age,Sayfa 82-83) 
11 Alman emperyalizr::i 16/0cak/1902'de son darbeyi büyük bir başarıyla 
indirdi. Bu tarihte ikinci Ab dulhami t kesin imtiyaz anlaşmasını.ıimza
ladı.Deutsche Bank tarafından denetlenen Anadolu Şimenditer Şirketi, 
99 yıl süreyle,Konya'dan başlayan ve Karaman,Ere~li,Adana,Hamidiye, 
Kilis,Tel Habeş ,Nusaybin,i·:usul, 'Iekrit, Saciye ,Ba~dat ,Kerbela,Necef ,Zü
beyr,Basra üzerinden !ran körfezine ·ulaşan ana hattın ve !skenderun 
körfezindeki Kastopola,Urfa'ya,Tel Habeş'ten Halebe,Saciye'den !ran 
sınırındaki Haniki'ne ayrılan yan hatların yapım· ve işletme imtiyazı
nı ayrıca Diyarbekir,Harput,hara.ş,Birecik ve Mardin'e uzanan di~er bir 
dizi yan hattın öncelik hakkını aldı.Bunun dışında Kastopol,Ba~dat ve 
demiryolunun bitim noktasındaki liman tesisleriyiurulacak-olan bütün 
yan tesislerle birlikte şirkete ait olacaktı.Kilometre teminatı Osman
lı !mparatorıu~unda daha önce görülen düzeyi aşıyordu: 16-.500 i'ranktı~ 
Yinede demiryolunun yapımına saptanan yapım süresi 8 yıl'dı ~e hemen 
başlanamadı.Çünkü anlaşma finansman sorununu çözüme ba~lamamıştı.Kilo
metre teminatı için gerekli olan fonlar,ancak·Osmanlı devlet gelirle
ri yükseldikten sonra yara.tılabilecekti.(age,Sayfa 85) 
" ••• Abdulhamit ile çevresinde ve Osmanlı kabinesinde yeralan Alman 
yanlısı klik,Deutsche Bank ile "Dışişleri Bakanlı~ının"planını çabu
cak benimsedi.Çünkü imparatorluSUn Arab topraklarında dogmaya başla
yan ba~ımsızlık hareketlerini,askeri birlikleni hızla taşıyarak bastı
rabilmek açısından bu demiryoluna ihtiyacı vardı.(age,Sayi'a 88) 

Alıntılar oldukça meseleyi açık bir şekilde sergilemektedir.Yani 
yoruma yer vermeyecek kadar açıktır.Okuyucularımız tarafından neden 
bu kadar alıntılara yer verdi~imiz eleştirilebilir.Ancak Kürdistan'ın 
19.yy'daki konumu·ve içinde bulundu~u süreç çok.önemlidir.Dünyanın du
rumu ,gelişen ulusal hareketler ve Kürdistan'daki etkileri bilinmeden 
çözüme ulaşmak ol'dukça güçtür.Kaldıki dünyanın ve Kürdistan'ın 19.yy·• 
da girdi~i hızlı sürece ra~~en Kürt ulusunun 1960'lardan sonra ulus
laşma sürecine girdi~ini savunan sözde siyasetlerde henüz K~rdistan' 
da boy göstermektedir.Bu itibarla meselenin do~ru kavranabilmesi ve 
ülkemizin somut durumuyle ilgili olarak ciddi olmak istiyorsak gerek
tiginde alıntılara yer vermekten çekinmeyece~iz. 
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Toparlayacak olursak: 
Kapitalizm ülke sınırlarını aşarak 19.yy'da dünya sistemi baline 

gelirken,Kürdistan bu dönemde çok büyük ve çok hareketli olaylara sah
ne oldu.Sözkonusu olay ve hareketler büyük sömürgeci güçlerin(kapita
list sömürgeciler)rekabetleri neticesi doruk noktasına ulaştı. 
Yani: 
1- 19.yy sonlarında kapitalizm artık bir dünya sistemi baline gelmişti. 

Kürdistan bu tarihten itibaren bu sistemin etkisi altına girecekti. 
2- Orta-Do~u,Balkanlar ve Kürdistan kapitalist sömürgecilerin kendi 

sömürüleri için giriştikleri rekabetleri ana üssünü oluşturmuşlardı. 
3- Rekabetler neticesi Orta-Do~u ve Balkanıara giren kapitalist sömür

geciler,sözkonusu bölgeleri talan için her yöntemi deniyerek reka
betlerini şiddetlendirerek,çeşitli yollarla ülkeleri ve halkları 
kendilerine ba~lıyor,sömürüyor ve sömürgeleştiriyordu. 

4- Kapitalist sömürgecilerin rekabet alanlarından biri olan Osmanlı !m
paratorlu~ (Kürdistan'ın bir kısmı dahil)l838 yılındaki ticaret 
anlaşmasıyla giderek yarı-sömürge bir duruma dönüşmüştür.(l880'lerde) 

5- Yarı-sömürge olan Osmanlıların sömürgesi Kürdistan ise,aynı tarib
leri takiben yabancı kapitalistlerin cirit attı~ı bir alan haline 
gelmişti. 

6- Kapitalfat sömürgecilerin denetimine giren Osmanlı ve !ran impara
torlukları(ki İran'da aynı tarıhlerde kapitalist sömürgecilerin de
netimine girmişti)efendilerini tatmin için kapitalist sömürgecilere 

her türlü imkanı yaratarak ülkelerin yeraltı ve yerüstü tüm zengin
lik kaynaklarını ucuz işgücünü ve bol asker gücÜnü peşkeş çektiler. 

?- Kapitalist sömürgecile~,daha serbest ve daha hızlı bir şekilde zen
ginlik kaynaklarını talan edebilmek için olanaklarını kullandılar. 
Ve .hızlı bir şekilde en ücra köşelere varacak şekilde demir ve ula
şım yollarını inşaya başladılar. 

8- Ulaşırnın ve limanların ele geçirilmesi üzerindeki rekabetler bir ta
raftan !ran ve Osmanlı !mparatorlu~u daha fazla ba~ımlı hale ge
tiriken,diger taraftan Osmanlı ve İran'ın sömürgeleri arasında ulus
laşmayada ön ayak oldular.Ancak sömürgecilerin feodal vesaşiret ku

rumlarını özellikle ayakta tutmasıpsözkonusu sömürgelerin ekonmik, 
sosyal,siyasal ve kültürel gelişmesine engel teşkil ediyordu. 

9- Tüm bu gelişmelere karşın Osmanlı ve !ran sömürgecilerinin efendi
leri ile birlikte,sömürgeler ve bağımlı halklar üzerindeki baskıla
rı da gittikçe şiddetleniyor,berhangi bir direnişe kerşı acımasız 
davranıyorlardı.Baskıların tüm biçimlerine ragmen direnişler gittik
çe hızıanıyor ve daha geniş alanları kapsıyordu.Böylece dünyada ka
·pi tali st gelişme bir sistemi yaratırken Balkan ve Orta-Dogu• da re
kabet ler sürdürülmüş,rekabetleri takibende ulaşım,talan ve baskı ise 
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uluslaşmayı getirmiştir. 

Yukarda saydıgımız bu nedenler Kürdistan'da şu tabloyu yaratmıştır: 
~ürdistan üzerinde uzun dönemde varolan sömürgeci baskıların ver

di€i bunalım.halkı silahlı direnişe götürmüştür.Silablı direnişe geçen 
halka uygulanan ve soykırıma varan baskılar hareket alanlarını geniş
letmiş,halkı daha fazla direnişe zorlamıştır.!lk dönemler feodal-Şeyh
aşiret reislerinin kendi kurumlarını muhafaza için giriştikleri hare
ketler giderek ulusal taleplere bürünerek gelişiyordu.Buna etkende: 

a- Dünyadaki gelişme(kapitalizmin dünya sistemi haline gelmesi). 
b- Osmanlı-!ran !mparatorluklarının kapitalist sömürgecilerin de

netimine girmesi ve Kürdistan'a kapitalist sömürgecilerin girip talana 
ortak olması. 

c- Oluşturulan ticaret yolları ulaşırnın yaygınlaşması ve Baıkan
lardaki ulusal hareketlerin Kürdistan'a yansıması. 

d- Sömürgecilerin Kürdistan'daki baskıları,yani genei olarak sömür
geci sistemin varlıgı. 

Kısacası: 

19.yy'a girildiginde ne Osmanlı ve !ran~!mparatorluklarında ve ne 
de Kürdistan'da ciddi kapitalist ilişkiler vardı.Ancak Kürd~stan ve 
Ermenistan'da gelişen bir ticaretten bahsedebiliriz.Osmanlı ve !ran 
sömürgecilerinin varolan sömürü ve zülmune karşı girişilen hareketler 
giderek yaygınlaşmış,l9.yy'ın ikinci yarısından sonra ulusal talepler 
içeren hareketlere(kimi yerde)dönüşmüştür. 

1838 yılında Osmanlı sömürgecilerinin kapitalist sömürgecilerle 
yaptıkları ticaret anlaşması,neticede kapitalist sömürgecilerin Kürdis
tan'a fiili girişin hızlandırmış ve bilinen ticaret yo~larınin geliş
mesiyle direnişlerdeki ulusal talepleri geliştirerek yogunlaştırmıştır. 
Demek ki Kürdistan'da uluslaşma süreci,dünyadaki durumla Balkanlarda
ki hareketlerle ve sömürgecilerin zülmuyle bagıntılı olarak 1850-1960 
lardan sonra giderek belirginleşti.l9.yy'ın son çeyreginde kapitalist 
ilişkilerin yaygınlaşması Kürdistan'daki uluslaşmayı etkiliyor,daba 
yeni dönemlere dog~u gelişmeler kaydediyordu.Bunu şöyle özetleyebili
riz: 

Kürt halkında uluslaşma ilk dönemlerde ulusal bilinçle belirmiş ki 
bu da sömürgeci haskılara ve aydın kadroların Kürdistan'a gelişlerine 
ve geniş boyutlu ilişkilerine dayandırılmaktadır.Zaman süreci~de geli
şerek kapitalist sömürgecilerin varlık koşullarında,yani yabancı kapi
talizminin Kürdistan•a·girişiyle gelişmiştir. 

Kürt halkı yabancı kapitalizmin Kürdistan'a girişiyle ve sömürge 
şartlarında uluslaşmıştır.Demek ki Kürdistan rekabetçi kapitalizmi ya
ş~amıştır.Bazı sözde siyaset sShipleri bu teze şöyle karşı çıkmakta
dırlar: 

"Yabancı kapitalizm uluslaşmayı saglamaz.Kürtlere kapitalizm 1960'lar-
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dan sonra girmiştir.Kürtler ~~cak savaş şartlarında uluslaşabilirler." 
Dünya'da eŞine rastlanılmayan bin belirleme!DoSrusu bu tezin sa

hipleri orjinal ve çok şey biliyorlar!Kutlamamak elde deSil!! 
ESer gerçekten uluslaşma için her toplumun iç dinamizmi ile ve 

serbest rekabetçi kapitalizmin yaşanınası doğru olsaydı,dünyada bir kaç 
ulus dışında (Fransız,Alman,!ngiliz vs.)ulustan babsedemezdik.Ustelik 
sözkonusu uluslarda bugün için emperyalist olanlar olacaktı.Ve gerek 
Kürtler ve gerekse di~er tüm sömürge ve yarı-sömürgelerin de ulus ol
maması gerekirdi.Ancak bu tezi sanunan baylarımız,bilmiyorlarmıki,sö
mürgeciler ve emperyalistler de Kürtler ve diğer tüm sömürge halkları 
için aynı şeyi kullanıyorlar?! Kürtler ve diğer tüm sömürge halkların 
bu yüzden devlet olmaları sözkonusu değildir diyorlar!!! 

Ayrıca şu soruyu sormak.gerekir: 
Kürtler ulus değillerse,neden ulusların kaderlerini tayın etme 

hakkını savunuyorsunuz?Ulusların kaderlerini tayın etme hakkı ne de
mektir?Halkların kaderlerıni tayın etme hakkı ile ulusların kaderle
rini tayın etme hakkı aynımıdır?Aynı görüyorsanız Lenini bir daha oku
ınanızı tavsiye ederiz.belki o zaman saçmalamaktan vazgeçersiniz: 

Dikkat edilirse hangi yönden bakılırsa bakılsın,bir maddi temeli 
olmayan iddalar bugün için kendini marksist ilan edenler tarafından 
savunulmaktadır.Konuyla ilgili olarak Stalin şöyle der: 
"Örneğin,Gürcüleri ele alalım.Reform-öncesi Gürcüleri ortak bir top
rak üzerinde yaşıyor ve tek bir dil kor.uşuyorlardı;ama genede,sözcü
~ün tam anlamıyla söylemek gerekirse,tek bir ulus oluşturmuyorlardı; 
çünkü,bir birinden kopuk bir dizi prenslikler biçiminde bölünülmüş 
bulunduklarından,ortak bir iktisadi yaşam sürdürereiyorlar,yüzyıllar 
boyunca bir birileriyle savaşıyorlar,!ran'lılar ile Türkleri ·birbir
lerine karşı kışkırtarak,bir birlerini yıkıma uğratıyorlardı.Bazen ta
lihli bir Çarın gerçekleştirme başarısını gösterdiği prensliklerin ge
çici ve rastlansal birleşmesi de,en iyi durumda,prenslerin kaprisleri 
ve köylülerin kayıtsızlığı yüzünden hızla başarısızlığa uğramak üzere 
sadece yüzeysel yönetim alanını kapsıyordu.Ayrıca,Gürcüstan'ın ikti
sadi parçalanffiışlığı karşısında,başka türlü de olamazdı.Gürcüstan,ulus 
olarak,ancak 19.yy'ın ikinci yarısında,serfliğin sonu ve ülkenin ik
tisadi yaşamının ilerlemesi,ulaştırma yollarının gelişmesi ve kapita
lizmin doğuşu,Gürcistan'ın çeşitli bölgeleri arasında işbölümü kurdu
ğu ve prenslikleri tek bir bütün içinde birleştirmek üzere,onların ik
tisadi yalıtkınlığı kesin olarak sarstığı zaman ortay~ çıktı."(~lusal 

Sorun ve Sömürgeler Sorunu,Sayfa 9-10) 
Gürcülerin 19.yy'ın ikinci yarısında ulaşım yollarının yapılması 

ve kapitalizmin gelişmesiyle uluslaştı~ı~ı Stalin söylerken,Gürcüle
rin serbest rekabetçi dönemi yaşamadığını bilmiyormuydu?Kapitalizm Çar
lık Rusya'sı tarafından diğer kapitalist sömürgecilerle birlikte Gür-
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cistan'a gircemişmiydi?Ve yepilan yollar Çarlık Rusya'sı ve di~er ka
pitalist sömürgeciler ta~a~ından talan amaçlanarak inşa edilmemişmiy
di?Kaldı ki Çarlı~ın elin~e tutsak .diger sömürge ve ba~ımlı uluslar da 
aynı şekilde uluslaşmışlardı.Stalinden bir ~lıntı yaparak konuya biraz· 
daha açıklık getirelim. 
11 Do~u Avrupa'da durum biraz başkadır.Batı'da uluslar,devletler biçi
minde gelişirlerken,Do~u'da çok ulualu devletler,bir çok milliyetler
den bileşik devletler kurulmuş bulunuyordu.Avusturya-Macaristan gibi, 
Rusya gibi.Avusturya'da,Alwanlar siyasal en gelişmiş milliyet olarak 
göründüler;bunun sonucu Avusturya milliyetlerinin bir devlet içinde 
birleştirme işini onlar yüklendiler.Macaristan'da,Macar milliyetlerinin 
çekirdegi olan Magyalar devlet biçiminde örgütlenmeye en yatkın milli
yet olarak göründüler;ve •·•acaristan' ın birle~tiricileri de onlardır, 
Rusya'da milliyetlerin birleştiricileri olma rolü,başlarında örgütlü 
ve tarihsel olarak oluşmuş soylulugun güçlü bir askeri bürokrasisi bu~ 
lunan büyük Ruslar tarafından üstlenilmiştir. 

Dogu Avrupa'da da böyle olmuştur. 
Devletlerin bu özel kuruluş biçimi,ancak henüz tasfiye edilmemiş 

feodalizm kuşullarında,beli belirsiz gelişmiş bir kapitalizm kuşulla
rında,geri plana itilmiş bulunan milliyetler,uluslar biçiminde kurul
mak üzere,henüz iktisadi bakımından pekişmeye vakit bulamadıkları za
man görülebilirdi. 

Ama kapitalizm,Do~ Avrupa devletlerinde de gelişmeye başlar.Tecim 
ve ulaştırma yolları gelişirler.Ortaya büyük kentler çıkar.Uluslar ik
tisadi bakımından gelişirler.Ezilmiş milliyetlerin dingin yaşamına b~r
den bire giren kapitalizm,onları çalkalar ve harekete geçirir.Basın ve 
tiyatronun gelişmesi (avusturya'da )Reichsrat ve(Rusya'da)Dumanın ça
lışımı "ulusal duygu"ları pekiştirmeye katkıda bulunurlar.Oluşmuş bu
lunan intelligentzia, "ulusal görüş"ü benimser ve o yönde davranır.· •• 

Ama kendilerine özgü bir yaşamın bilincine varmaya başlamış bulun
an ezilmiş uluslar,henüz bağımsız ulusal devletler biçiminde örgütle
nemezler:yolları üzerinde egemen ulusların,artık uzun zamandan beri' 
devletin başına geçmiş bulULan yönetici katmanlarının sert direnciyle 
karşılaşır! ar. 
;.. ... 

Avusturya'da ~ekler,Flonya'lılar vs.;Macaristan'da Hırvatlar vs.; 
Ruzya'da Letonya'lılar,Litvanya'lılar,Ukranya'lılar,Gürcüler,Ermani
ler vs. ulus olarak işte töyle uluşurlar.Batı Avrupa'da bir ayrıksın 
olan şey (!rlanda).Do~~'da kural durumuna gelmiştir".(age,~ayfa 16-1?) 

Sanırız mesele aydınlanmıştır. 

(Devam Edecek) 
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YURTSEVER HALKIMIZ 

Geçti~imiz aylarda Avrupa'da "PALE"(Rexistina Şoreşvan ü Welat

parezen Kurdistan) ve geçen yıl ise "KXKE"(Komela Xwendekaren Kurd 

li EwrUpa)nin kongreleri yapılmıştı. 

Avrupa'daki partili temsilcimiz aracılı~ıyla kongralere sunulan 

demeçleri bu broşürümüzde halkımıza s~~aca~ız.Avrupa'daki örgütler

le oldu~ gibi uluslararası ilişkilere büyük bir önem veren bareke

timiz,gelece~e umutla bakmakta olup yeni gelişmeler oldu~da hal

kımıza sunulması zorunlulu~nun inancındadır. 

Partimiz adına "PALE"nin kongresine sunulan demeç şöyle: 

12.04.19?9 

Ji bo Kongreya PALE-Rexistina Şoreşvan ü 
Welatparezen Kurdistan 

Hevalen heja,endamen KongreyaPALE yen tekoşer! 

Em,bi nave Parti Demokrati Kurdistan-Tirkiye silaven birati u 
şoreşgeri yen ji dil u germ paşkeşi we dikin.Hevidar in,ku Kongreya 

we bi serketi dawi be u bi xebateke rek u pek,xurt u durbin ji bo 

peşeroje pek bine.Bi biryaren rastbün u şoreşgeri ve,himen tekeşi

na xwe di nav rezen Kurdietane yen li diji koledariye,emperyalizm, 

feodalizm,siyonizm u kevneperestiya heremi de baveje u xebateke 

berbiçav li ser ve binaxe bibune. 

Partiya me,bi çaveki bilind u wek berdevken doza azadi u rizga

rixwaziya gelen Kurdistans bindest li we dihere.Ji we hevi dike,ku 

bun her roj bi pengaven xurt ve,ber bi peŞ herin u bi dileki pak,bi 

tegihiştineke şoreşgeri ~ bi didineke rastin ü durbin desten xwe 

texin nav desten karker u gundiyen welet.Bi xebat u doza wan ve saz

bend bibin u wan bikin peşmerge u peşengen tevgera rizgarixwaziya 

Kurdietane li Rojbelata Navin. 
Partiya me,bi we u bi xebata we ve pir serbilind e.Herçendi me 

nedikaribu,ku em di kongreya we de hazir bibin ji,ji keremen xwe re, 

me her gav li ba xwe bibinin.Dile me bi we re ye u çaven me li peş

veçuna xebata we ye. 
Her biji Kongreya PALE,nişana tekÜzbun u peşvebirina tevgera 

gelen Kurdietane li derveyi welet ! 
Mirin u neman ji koledari,emperyalizm,feodalizm,siyonizm Ü kev

neperestiya heremi re ! 
Jin u man ji tevgera rizgarixwaziya Kurdistans bindest u gelen 

we yen leheng u tekoşer re ! Bi nave 
PARTİ DEMOKRATİ KURDISTAN-TIRKIY~ 

(MÜHO'R-IMZE) 
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Partimiz adına KXKE'nın kongresine sunulan demeç ise şöyledir: 

XWİŞK o B!RAYtN H!JA, 
~VANtN G!RANBİHA, 

Em bi nave PART! DEMOKRATİ KURDISTAN-TIRKIYE Ü hemÜ endamen we, 

silaven xwe yen şoreşgeri ü ciratiye peşkeş dikin.Di gel sipasen me 

ji bo Komita Birevebirine Gişti,ku em vexwendine ve komcivine,heviya 

me ew e,ku kongre di xebat u gotubejen xwe ya hevalbendi ü şoreşge
riye ji tevgera rizgarixwaziya neteweya Kurd li Rojhelata Navin di

rixi neke. 
Bi a me,kongreya Komele di demeke pir ziz u nazik de pek te.Ev 

dema ha,dema pişti bi qasi se sal u penc mehan şikandin u vemirandi

na demi ya şoreşa neteweya Kurd,li gor Lihevhatina 6-e Avdare ya ko

ledari u kevneperestiye ye.Pişti bi qasi 2 salan destpeka şoreşa nu 

u nujen,ya 26-e Gulane ye.Herweha,dema 17 saliya destpeka şoreşa 

ll-e İlone ya ku li ser pişten cotkar,gundi,karker ü celengazen Kur

distans hatibu vejenandin.De ev şoreşa,bi rezani u siyaseta çewt G 
şaş,bi desten berpirsiyar u serektiya li deste raste,feodal.Ü dere

begen dihate gerandin.Ji lewre ji,li gor plan u nexşeyen emper.yaliz

ma Emerikaye,ncker u nobedare we Şahe İrane,di Avdara sala 1975 an 

de,b~ careke hat tarumar kirin.Ev tarumarbün u jihevxistina .şor~şe 
ku'ew heviya netewaya Kurd bu,dive eceb neye ditin.Ji ber ku ew,bi 

temami ji siyaset ü rezana serektiya şoreşe ü taktiken ku wan kirin 

stratejiya tevgera rizgarixwaziya Kurdan dihat.Serektiya ne durbin, 

bi da u atandin u alikariye hezen emperyalist u kevneperest ve,ku ew 

dijminen yekemin u stratejiki yen tevgera azadixwaziya nete~eya Kurd 

bÜn,bawer dikirin ku de Kurdistan azad bibe.Le wan bi xwe ji ditin 

ku bi we ramane welat rizgar nebu u neteweya Kurd u welate we betir 

birindan bUn.Çawa dibe ku emperyalizm ü kevneperesti ji azadiya me 

re bibe hevi u bazen dinamiki yen rizgarixwaziye? Ma gelo şeren 

çavsori yen hovitiya emperyalizme li Vietname,Hinduçine,Filistine, 

Dofar u Omane,li Amerika Latini u Afrikaye weha zu ü hesan hatibfrn 

ji bir kirine ? 
Bi a me ev nayen ji bir kirin.Ji ber ku ew perçek ji şere riz

gariya Kurdietane ne.Le bele,reh Ü riçen ve pirse,bi temami,bi ber

jewendiyen ref u siniri yen refa burjuvazi u kedxwar ve giredayine. 

Tebiet u pergala berjewendiya ref u sinifa burjuvazi u kedxwar,re 

nade,ku ew xwe li diji berjewendiya xwe ya abori,civaki Ü siyasi bi

de livandin. 
Bi a me şcreşa 14 sali,keysa dawin ya ref ü sinifen burjuvazi 

yen Kurd bu.Bi ve şoreşe ve,dawiya rol u dora serektiya refen bUrju

vaziyen Kurd hatiye.Diroka hemçax ya tevgera rizgarixwaziya Kurdis-
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tane,ji sa1a 1975 an bi vir de,rüpe1en xwe ji bo serekti ü reberiya 

re~en bindest,hejar u kedkaran vekiriye.Ji we çaxe pe ve,re ü reça 

tevgera azadixwazi Ü serbixwebÜna netewi ya Kurdistane,xwe spartiye 

serektiya refen bindest Ü.kedkaran.Em nikarin ve rastiy~ ji be~ ça

ven xwe dur bixin.Neditina ve rastiye,1i hember herikina determ~niz

ma diroki ü diyalektike rawestin e. 
Xwişk Ü birayin delal, 
nevanan dilovan, 
Partiya me,ev. rasti ji mej ve ditiye u ji lewre ji,di re'·ü siya

sete xwe de guhartineke mezin kiriye.Vemirandin u jihevketina şoreşa 

14 sali,sebeben we yen civaki,abori,leşkeri ü siyasi bune hezen se

beba ve guhartin ü nujenkir~ne. 
Partiya me,ku diroka we ji sala 1965 an bi vir de dest pe dike, 

hin ji rojen pekhatine ve,di çaven koledar ü faşisten Eriqere de,bubu 

derzi Ü kelemeke tuj.Sazbuna Parti,dibÜ pijqin ü bombeke xurt,di bin 

himen Komera Enqere ya koledar de.Ji lewre xwestin,ku di seri de ve 

bombe bidin ali u we nehelin.Ji bo ve yeke ji,çekrox ü berpirsiyare 

partiya me hevale gorbehişt,berweder Fayiq BGcaq şehid kirin.Koleda

ren Enqere wisan bawer dikirin ku de bi şehidkirina beval Fayiq ve, 

tevgera dadmend ya azadixwaziya g~len Kurdietane tarümer bikin u ve

mirinin.Le bele,ew ji bo rizgarixwazen welet bÜn petiyen agirin ü 
ketin nev dilen welatparez ü azadixwazan. 

Partiya me,di bin mercan pir dijwar u çetin u gerandina rejima 

koledar de,xebata xwe ber bi peş ve bir ü dev ji tekoşine berneda.Di 

sala 1971 an de,ku rejimeka leşkeri Ü faşist,hikUmet xistibÜ bin 

desten xwe,partiya me ji du aliyan ve ket bin ledanen çetin.HikUmeta 

faşist ji andamen partiye wek sala 1967 an,pir kes girtin u avetin 

zindanan.HemÜ bezin xwe,li dor xebata parti kom kirin da ku we bice

midinin ü ji gel dur bixin.Berpirsiyare partiye heval Seid Elçi,ji 

neçariye bazda u çü şoreşe.Li we ji,bi desten kese rikdar,keysperest 

ü sergej hat şehid kirin. 
Parti,ku zadetir ji liberalen azadixwaz,welatparez Ü derebegan 

pek dihat,ji ve bÜyere pe ve,bi temami ket bin desten kesen derebeg, 

feodal,burjuvazi ü kevneperest.Edi parti bÜbÜ cihazeke kevneperest u 
malbateka ei u eşiretperestiye.Dive bete gotin ku siyaseta heremi Ü 

ne Kurdistani ya şoreşe ji,bun sebeben beri xurt,ku parti ji reça 

xwe derkeve ü reng biguhirine. 
Le wek me li jor ji got,jihevketina şoreşa 14 sali,bu sebeba 

yekemin,ku bez u hemenan peşverÜ,şoreşvan,demokrat bi xebat u tevge

reke xurt,gerandina partiye texin desten xwe.Hezen sosyalist ku di 

nav partiye de ji bere de pir dihatin eşandin,di demeke kurt de bi 

jireki ü zanini,serekti ji kevneperestan paqij kirin Ü parti bildan 
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ser milen xwe.Hez u komiken partiye ji hemenan kiret,kevneperest, 
feodal u burjuvaziyen noker vemalandin u her niha ji vedimalinin. 
Bi qebulkirina destureke demokratik u programeka marksist-leninist 
ve,dest bi nujenkirina parti,xebat u sazkirina we kirin.Edi xebata 
xwe li gor zanyariya hemçaxi,reya rizgariya gelen bindest u rebe
riya marsizm u leninizme peş ve dibe. 

xwişk u birayan heja, 
Mevanen delal, 
Wek te zanin,pişti perçakirina "laşe nexweş" ya Imparatoriyeta 

Osmani,bi desten emperyalizma rojavayi,ne tene Kurden Bakur,le hemG 
Kurdan heviya xwe bi van hezan u planen wan ve giredan.Bawer diki
rin,ku de ew ji wan re dewleteke kurdi saz bikin u wan azad bikin. 
Feodal u derebegen Kurd,ku ji iro betir xwedi hez u desthilat bUn, 
ji we roje ve destpekirin ku şer ü berberiya hevdu bikin u xwe bit
roşin hezen zordar u karbide_st.Ji lewre "Jon Tirk" u bi du re 3i 
Mistefa Kemal,ku ninere bUrjuvaziya mezin,leşkeri u militarizma 
Tirkan bu,ji ·van pirbendi u barberiyen di nav feodal u derebegen 
Kurdan de hebun,istifade kirin.Ew ji bo armanca xwe bi kar anin. 

Hin di destpeke de,rivda faşist u nijadperest ya "Firqa İtihad 
u Teraqi" merkujen Kurd u Ermeniyan,xwina çekroxen welet,ku gelen 
Anatelyaya ü Kurdietane ne,firotin.Demokrat,peşveru,sosyalist u 
welatparezen gel,bi desten rivda Mistefa Kemal ye faşist,yan di 
Belıra Reş de,yan ji di Deşta Pirane,Geliye Zilan de u li ser çiya
yen Qoçgiriye,Dersim u Ararata hatin kuştin. 

Pişti ku heza dijberiya demokratik Ü dijberiya çekdar ji nav 
hat hilanin,faşizme welat vegirt.Herçendi di sala 1946 an de nizama 
"pir partitiye" li Tirkiye hat qebul kirin ji,ıe nizama diktateri 
ya mirasa I"listefa Kemal re neda parti u saziyen çepkar,peşverG Ü. 
Kurdan. 

Tirkiye ku serbixwebuna xwe ya siyasi wergirtibu,ıe ji ya abori 
bepar bu,di demeke pir kurt de ket saziyen emperyalisti,wek Sadabad 
Bexda,Nato u Cento.İro,ji niv milyonibetir leşkere Tirkiye'di bin 
fermanaNATO-ye de ye.Bi qasi 102 biniken leşkeri y~n Emerikaye.li 
Tirkiye hene.Li Kurdietane li bajaren Diyarbekir,Merdin ü Erzerome 
biniken mezin hene,ku te de bomben atomin u xazen jehrin ten veşar
tin. 

Cunte u vilika sala 1960 an,ku bi desten leşker,biroqrat u bur
juvaziyen biçÜk yen Tirk çebu,bi qebulkirina destureke nu ve,çepkar 
ü peşveruyen Tirkiye u Kurdistane,ji .hişyarbun u xebata xwe re,key
seke nu ditin.Zane u ronakbiren Kurd,bi direjahiya çend salan,bi 
xebata xwe ya demokratik ve,Kurden Bakur gihandin qonaxeke nü. 
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Le beguman~lihevhatina ll-e Avdara sala 1970 an,ku di diroka 
öeteweya Kurd de rUpeleke zerin e,hişyarbuna Kurden Bakur peşdetir 
bir.HikÜmeta koladar ya Enqere,·ku ketibu nav paxav u tirseka beder
man,bi leşker ve gundi u cotkaren Kurd dieşandin ü ew dikuştin.Ev 
leşkeren ha,ku naven wan "Komando" bUrı,wek komandoyen Ameriıd yen ku 
bi "kumşin" dihatin navkirin,u li Vietname zilm u zerkeri li xelke 
dikirin,dihatin perwerde Ü !er kirin. 

12-e Avdara sala 1971 an,çawa ku di direka gelen Tirkiye de,ro
jeke reş e,wisan ji di ya Kurdietane de roja şin ü reşgiredane ye. 
Di we roje de,zindan Ü işkencexanen "Kontr-Gerila" yen hikUmeta En
qere bi tekoşer,şo!eşger,ronakbir,demoqrat u kedkaren Tirkiye ü K~
distane ve hatin tiji kirin.Ji ~urdistane bi qasi 4 hezar u 10 hezar 
kes ji ji Tirkiye hatin girtin.Pisporen işkencezan ü ledane,li gor 
awayen nujen yen CIA-ye,girtiyen siyasi dan ber ledane.Hin ji wan 
hatin şehid kirin u bin ji wan ji,ji ledane din u seqet bUn. 

te be guman,Kurden şoreşger ü dilpak,seren xwe ji işkence u le
dane re neçemandin.Bi merani,dev ji doza rizgarixwazi Ü sarfiraziya 
kedkaren Kurdietane bernedan.İro ev baweri u dilsoziya han e,ku ke• 
tiye nav dil u hinave her şoreşgereki Kurdietane Ü wi ber bi armance 
bi re dixe. 

Di dema iro de,tevgera faşisten Tirk yen TUrani,bi hemu hebÜn u 
hezen xwe ve,li welat bela dibin u wek hespan rewan ber bi peş diçin. 
Ev Naziyen han,ku bi desten CIA u ARAMCO-ye ten xwedi kirin,bi ali
kariya leşkar ü pelisen hikÜmeta koledar ve,her roj welat bi xwina 
şoreşgeran ve av didin.Bi navinci,her hette 10 kes ten kuştin,ku bi 
kemani 3 ji wan Kurd in.Ew xwe bi "Guren Boz" bi nav dikin.Ü wek 
"Qemisreşen" Mussolini ü "SS"-en Hitler,re u atmosfereka ji rejimeke 
TUrani Ü faşist re hazir dikin. 

Di gel hinde xwinreji,roj bi roj zordesti saw u teror li ser 
kedkar u tekeşeren Kurdietane xurtir dibin.Çapkirin u weşandina pir
tuk u kovaren li ser pirsa Kurdietane ten qedexe kirin.Xwedi u ber
pirsiyaren wan ten girtin. 

Miriya Enqere,hikÜmeta Ecevit,ji hişyarbuna gel pir xweş ageh
dar e.Herweha baş ji dizane,ku aşandin Ü perçiqandina gel~ji buhrana 
abori ya iro -heye re,ne tu çare u derman e.te ji bo ku bikaribe bal 
u awiren gel ranekeşine ser rewş u pargala jihevdeketi,xelke bi pir
sen derveyi ve,wek pirsa Qibris Ü Yewnanistane,dide m~jÜl kirin.Her
disan ji bo ku bikaribe tevger Ü liberxwedana çekdar ya neteweya 
Kurd vemirine,bi miriya faşist u koledar ya Bexde re hevalbendi dike. 
Le dive bete zanin,ku ne- şahinşahe İrane,ne miriya Bexde ü Enqere,ne 
zirbaven caşen model 75 an yen Suri u ne ji emperyalisten Amerikaye 
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dikarin careke din peşmergeyen diler,lawen gelen Kurdietane ji çiya 
daxin jer. 

Xwişk u birayan heja, 
Hevanen giranbiha, 
Hikllmeta Eexde ya ü faşist ü nokere emperyalizme wilo bawer dikir,ku 
de bi firotina r#in u axa gelen İraqe bo Şahinşahe İrane u emperya
lizma :~erikay~,bi çalkirina Kurdietane u erebkirina Kurdan,bi gir
tin ,kuş~in,~edare u ledane ve,pirba Kurdi li İraqe bete helkirin. 
Le di demeke pir kurt de,qenc xuya bu,ku gelen Kurdietane ne wek ca
ran razayi u nehişyar in.Le wan,ango keç ü lawen şoreşa ll-e İlone 
yen şoreşger ü welatparez,nerazibuna xwe nişan dan.Careke din,bi çe~ 
ken xwe ve,xwe avetin hembazen çiyayen bi bext yen Kurdistane.Ew edi 
baş tegihiştine,ku riya rizgariya welet ji tevgera çekdar ya ku dive 
li ser milen gelen Kurdietane raweste,derbaz dibe.Ne ku bez u wela
ten kevneperest,emperyalist u koledar. 

Ji aliki din ve,Şahişahtiya irane,rejima diktator u nokere em
peryalizme Amerikaye di kuştin,girtin Ü zorkeriya xwe de,ya li ser 
neteweya Kurd u gelen frane,domdar e.Em baş dizanin,ku berçendi piş
ti vemirandina şoreşe,cihe ve rejima xwinxwar xurtin bu ji,le buyer 
ü qewmandinen van rojan didin xuya kirin,ku hilweşandina we pir na
zik bÜye. 

Diktatoriya Tehrane bi kirin u standina çeken nujen ve,iro dij
mine rizgarirhazen Rojhelata Navin ya beri xeter e.Ew bi destabira
yen xwe yen Eeesiyen Bexde ve,rola cendirme u qereqola emperyalizme 
Amerikaye li bereme,bi şanazi daye ser milen xwe. 

Em bawer in,ku rejima noker ya Tehrane,nikare jina xwe li hember 
yekiti,piştgirtin u xebata netewi ya Kurdan u demokrat u şoreşgeren 
gelen İrane bidomine. 

Wek te zanin,derbederi u perişani ne tene li Kurdistana Tirkiye, 
İran u İraqe beye.te herweba li Suriye ji,bi bezaran Kurd ji gund u 
erden rde bepar bun u hatin derxistin.Mafen hemwelati ü rÜniştvani 
ji wan hatin standin.İro ji hikUmeta nijadperest u şovenisten Şame 
yen Beesi re armanca beri giring ew e,ku wek rejimen koladaren Kur
distane yen din,hebuna netewi ya Kurdan ü Kurdistans Suriye,ji nav 
rake u •,:an bike Ereb. 

HikÜmeta Eafiz Esad,bi vegirtina Libnane,kuştina gele Filistine 
u şikan:!ina t"evgera peşverÜ ve,ru u ruçiken xwe yen xwinxwariye bi 
cihane nişan da. 

BI KURTEBIR 
1- Kurdistan; bi desten emperyalizme hatiye perçekirin,ji aliye 

bikÜmeten kevneperest u paşdemayi ve hatiye bindest kirin.İro ew li 
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Rojhelata Naviİı welateki bindest netewi ye.-
2- Hezen bingehin yen rizgariya Kurdistane,beri her tişti ref u 

koman kedkar,gundi,karker,cotkar u herweha refen navin yen he~alben
den refen hejar u bindest,herdisan hemen u hezen welatparez u rizga
rixwaz yen gelen Kurdistane ne,Heçi tevgera peşvera yen kedkar u ge
len Tirkiye,İran,İrak u Suriye,tevgeren rizgarixwaziya netewi yen 
gelen cihane u dinya sosyalist u tevgeren kedkaran li dinya kapita
list in,dost u hevalbenden stratejiki yen rizgarixwaziya Kurdistane 
ne •. 

3- Tevgera rizgarixwaziya netewi ya Kurdis.tane di ve di bin ala 
partiyeke şoreşger ü welatparez de,li gor zanyari u siyaseta ditina 
refen kedkar ya dinyaya bete ajotin.Da ku li hember koledari,emper
yalizm,feodalizm u kevneperestiya heremi bi xurti tebikeşe.Eniyeke 
fireh ji bo hezen demokrat,liberal,azadixwaz u welatparezen Kurdis
tane pek bine. 

xwişk ü birayan dilsoz, 
Hevanen xoşdivi, 
Partiya me,bi kurtabir xwediye van ditinen siyasi yen jorin e. 

Ji lewre ji dixebite,ku bi ruheki Kurdistani u şoreşgeri,li ser hi
men birati,wekhevi u piştgirtini u di atmosfereka demokratik de,bi 
parti u rexistinen Kurdistane re bide u bistine.Alikariya wan bike 
u ji wan alikari bistine. 

Em bi xwe bawer in,ku Kurdistans bindeste Tirkiye,kevire himi u 
stratejiki ye rizgarixwaziya Kurdistana perçekiri u bindest e.Ji ber 
ve yeke,dive bemu hezen Kurdietane yen azadixwaz bala xwe bidin we, 
xebata xwe zadetir terkizi we bikin.Desten xwe yen biratiye bidin 
me,da ku xebata me ya li diji koledari,emperyalizm,siyonizm u kevne
perestiya heremi bi haztir u tekUztir bibe. 

İro dem,dema şikandin Ü qewitandina koledari u emperyalizma ci
hani ye.Serketina gelen Vietnam,Kamboçya,Laos u Hinduçine li diji 
emperyalizma çavsor u xwinrej ya Amerikaye,qewitandin Ü nehiştina 
koladariye li Mozambik,Gineo-Bisao,li Angola Ü Afrikaye nişanen ne
zikbuna sarfiraziya gelen bindest in. 

Peşveçun ü xurtbuna tevgera rizgarixwaziya gelen Filistin,Eritrea 
Dofar u Oman,Zimbabwe,Afrika Başur ü yen din,herweha tekoşinen gelen 
Amerika Latini ü Asyaye yen li diji emperyalizm ü faşizme ji peşve
çun ü xurtbuna tevgera rizgarixwaziya neteweya Kurd li Rojhelata Na
vin cihetir nayen hejmartin. 

Şoreşa 26-e Gulane,ve mizginiye dide me.Neteweya Kurd ku hinde 
hezar sal in,ku di bin zilm u sitemkariya hezen xwinrej u faşist de 
dinale,de her di tekoşina rizgarixwaziya xwe de,serbikeve Ü d~ gundi, 
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cotkar ıi karkeren Kurdietane serbixwebÜna xwe -v:erbigrin ü dewleta 

xwe ya yekbÜyi,demokratik Ü sosyalist saz bikin. 

BrJt PEŞMERGEN nrLE:R rlN şoREŞA 26-e GUL.ANt! 
B!Jt XEBATA NETEWEYA KURD JI BO WERGIRTINA I:..Art: ÇAREN0SA XWE 

LI ROJHELATA NAVİN ! 

BILA BIMRE KOLEDARİ,EMPERYALİZM,SİYONİZM 0 K3VNEPEREST!YA HERtMl ! 

BERLİNA ROJAVA 2?-30/8/?8 

FERHENG - SÖZLUK 

Abori Ekonomik,iktisadi Demi : Geçici 
Agehdar: Haberdar, bilen Dirok : Tarih 
Al Bayrak Dijberi : Muhalefet 
Armanc Hedef Doz Dav 
Awa Metod Derveyi : Harici,dış 

Awir Bakış,tutum,tavır Domdar Devam,devamlı 

Bakur Kuzey Do min Devam etmek 

Bal Dikkat Ditin Görüş 

Bi kar anin: Kullanmak DÜrbin !leri görüşlü,ileriyi 

Bini k : Os Endam O ye 
Bini ka leşkeri:Askeri üs Eni Cephe 
Başur Gişti Genel 

Gerandin : !dare etmek 
Berberi: Düşmanlık,uzlaşmazlık "Guren Boz" : Bozkurtlar 

Güney 
Mahrum Be par 

Behr(par): Pay,hisse 
Birevebirin: Yürütme 
Berjewendi: Çıkar,menfaat 
Berveder : Avukat,sunucu 
Buyer : Olay 
Bi navinci : Ortalama 
Bingeh : Temel 
Bi serketin:Muzaffer olmak 

Civaki : sosyal 
Çekdar : Silahlı 
Çap kirin: Yayınlamak 
.Çavsor 
Çewt 

Saldırgan 

: Yanlış 

Dadmen : Hukuki,adil 
Dem : Zaman 

Berikin 
Him 
Berem 

Akış,akım 

Temel 
• Bölge 

Heremi Bölgesel 
Hemen Unsur,eleman 
Bez Kuvvet 
Hemwelati : Vatandaşlık 
HebÜna netewi : Ulusal varlık 
Hejar Yoksul,fakir 
Hemçax ÇaBdaş 

Kelem 
Kedkar 

Diken, engel 
emekçi 

Kedxwar: Sömürücü 
Keys(kes) : Fırsat 

Kevneperest : Gerici 
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Kol e dar 
Ko mar 
Ko mik 

Sömürge ci 
Cumhuriyet 
Kitle 

Kevire himıi : Mihenk taşı 
Karbidest Yöneten,yönetici 
Komcivin Kongre,toplantı 

Kurtabir özet 
"Kumşin" 

Leşker 

Leşkeri 

Le dan 

Yeşil B~reliler 

Ordu,asker 
Militarizm,militarist 

Eziyet,işkence 

Laş Vücut,gövde 
Liberxwedan : Direniş 
Lihevhatin : Anlaşma 

M ere 
M iri 
M af 

KoŞul, şart 

Hf:ikümet 
Hak 

Malbat : Aile -
Mafe Çarenusi: Ulusların kaderlerini 

kendi iradeleriyle 
belirleme hakkı. 

Netewe 
Netewi 

Ulus 
Ulusal 

Navnetewi : Uluslararası 
Noker : Uşak 
Nujen : Modern,yenilenmiş 
Nijadperest: Irkçı 
Paxav : Endişe,merak 
PaşverU : Gerici 
PeşverG : llerici 
Peşkeş kirin : sunmak 
Pekhatin : Oluşmak 
Pergal : Yapı,durum,vaziyet 
Pispor : Uzman 
Pirbendi : Da~ınıklık,guruplaşma 
Pirs : Soru,sorun,terim 
Piştgirtin : Desteklemek 
Paşdemayi : Geri kalmış 
Perwerde kirin : Egitmek 
Raman : ldeoloji,f'ikir 

Ronakbir:Aydın,entellektüel 

Rawestin: Durmak 
Ref : Sınıf',tabaka 
Reber : Yol gösterici,rehber 
Rewş : Durum 
Ref'en navin: Orta tabakalar 
Rexistin : örgüt 
Rikdar : Kindar 
Rizgarixwaz:Kurtuluşçu,kurtu-

luş isteyen 
Rezani : Siyaset,yürütme 
Rivd : Cemaat,gurup 
Rojava : Batı 
Rojhelata 
Navin : Orta nogu 
Rllniştvani: Yerleşme 

Sazbun : Kurulmak,oluşmak 
Sazi : Kuruluş,teşkilat 
Sedare : !dam sehpası 
Saw : Terör,korku,sindirme 
Tevger : Hareket 
Tekoşin: Mücadele,kavga 
Tekoşer: Militan 
Tegihiştin:Anlamak,kavramak 

Tegihişti : Bilinçli,uyanık 
Vexwendin: Davet etmek 
Vegirtin: !stila etmek 
Vilik : !nkilap,darbe,komplo 
Welatparez: Yurtsever 
Qonax : Aşama,boyut 
Qewitandin : Kapı dışarı etmek, 

kovmak 
Qemisreş : Karagömlekliler 
Qedexe : Yasak 
ziz : Hassas,önemli 
Zanisti Bilimsel 
Zanyari : Bilim 
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GÜNEY KURD!STAN HALKIMIZIN D!REN!Ş MÜCADELES!N!N 3.YILINA G!RERKEN 
Irak'ta Baas sömürgecilerine karşı GEÇ!Cİ KOMİTE'NİN önderli~inde 

başlatılan hareket 3.yılına ~irmiş bulunuyor.Bilindigi gibi 1961 yı
lında Irak Kürdistan'ında IKDP'nin ör.derli~inde başlatılan hareket, 
1970 otonemi anlaşmasıyla belli bir dönem sessizli~e gömülmüştü.Ve yi
ne bilindi~i gibi özerkligin kuşa çevrilmesiyle başlayan anlaşmazlık 
yeniden bir savaşın şartlarını yaratmıştı. 

1974-75 direnişi neticede geçici bir yenilgiyi beraberinde getirmiş; 
ve halk perişan bir şekilde göçe zorlanmıştı.!şte Kürdistan'ın bu çok 
kötü ve acı dolu günlerinde yigit Peşmerge'ler yeniden direnmeye ka
rar vermişlerdi.Kürdistan kurtuluş güçleri GK'nın önderli~inde 26-MA
YIS-1976 yılınd~ silahlı direnişe geçerek varolduklarını ve özgürlük
leri için savaşacaklarını belırterek geçmiş hareketi eleştirdiler. 

Ancak o dönemde savaşa başlayan yalnız GK de~ildi.Suriye'de örgüt
lenmiş ve Irak Kürdistan'ının Soran bölgesinde Baas sömürgecilerine 
karşı direnen KYB'de vardı.Bir ara KYB ile GK arasında geçici bir iti
fak oluştuysa da kısa sürede bozuldu.Öylaki 1978 yılının yaz aylarında 
Hakkari'de birbirleriyle savaşa bile tutuştular. 

GK ile KYB arasındaki çelişkilere ve aralarında geçen sürtüşmelere 
geçmişte uzun uzun detaylı bir şekilde degindi~imizden,bu yazımızda on
larla ilgili fazla pole~iklere girmek istemiyoruz.Ancak her iki güç a~ 
rasındaki bu düşmanca tavırların son bulmasını arzuluyor ve ortak bir 
cephenin yaratılmasını da istiyoruz.Yine şunu da,özellikle belirtelim 
ki; biz,esas olarak gerek Kürdistan'ın tüm parçalarında olsun,gerekse 
Irak işgalindeki parçada olsun,birligidistedigimiz güçler,elbetteki 
sosyalistlerin birligidir.Sosyalistlerin tek bir örgütsel yapıda (işçi 
sınıfı partisi)birleşmesi gerektigina inanıyor ve bu yolda tüm gücü
müzle çaba·sarfediyoruz.Biz süreç içinde bu birligin mutlaka gerçekle
şecegine de inanıyoruz. · 

GK'nin harekete başladı~ının 3.yıl dönümü kutlanırken özellikle Or
ta-Dogu'da çok yeni gelişmeler kaydedildi. 

İran'da faşist Şah diktatörlü~ünün yıkılışını takiben,Irak'ta Komü
nist Parti'si iktidardan ayrıldı.Yalnız başına kalan Baas bu ortamda 
çok zor durumdadır.Kendi konurr.unun muhafaza etmek ve hafkı biraz d~a 
sömürebilmek için,GK'ye otonemi çagrısı yapmaktadır.Bu çagrısıyla Baas 
sömürgecileri ne kadar iki yüzlü olduklarını bir kez daha göstermişler
dir. 

GK Baas'ın öne sürdügü otonemi'yi redetmelidir. 
Konuyu açmadan evvel kısaca savaş ve barışın hangi amaçla neye hiz

met ettiS'ine bakalım."Savaş"bilindiS'i gibi "siyasetin başka araçlarla 
devamıdır".Aynı şekilde barışta,siyasetin başka araçlarla devamıdır.Ya
ni savaş da barış da,savaşı ve barışı isteyen güçlerin siyasal düşün-
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cesinden ayrı de~ildir.Ondan ayrı düşünülemez.Bu böyle olduguna göre: 

Faşist karakterli sömürgeci bir siyasetıizleyen Bass'ın barış tek

lifi olsa olsa Kürt ulusal hareketini ve Irak'taki proleter hareketi 

yıkmak içindir.Bizce bunun başka bir izah tarzı yoktur.Düşünün bir ke

re:~ir taraftan bir ulusu parçalayıp göç ettirmeye zorlayan (370.000 

kişinin Güney Irak çöllerine göçertilip parçalar halinde bölüştürülme

si hatırlan~alıdır ),kendi proleteryasını sürekli baskı altında tutan 

bir zihniyet,gelip barış teklifi yapıyor ve tüm haklarımızı vermeye 

razıyız diyor! E~er Baas gericileri bu teklifi yapıyorlarsa,şunu·:Çak 

iyi bilmaliyiz ki bu onların çok güçsüz bir dönemi yaşadıklarını be

lirtir.Demekki gerek halkından ve gerekse ilerici dünyadan uzaklaşma

ya başlamıştır.Baas'ın durumu bu iken GK' nin bunlarla olumlu ilişki

lere girmesi GK'nin ve Irak'taki tüm ulusal ve sosyal kurtuluş güçle

rinin çıkarlarına ters düşecektir.Irak'taki sosyalist ve ilerici ke

sim ile güçlerini birleştirmesi gereken GK,ancak bagımsızlı~a yönelik 

direnişle muvafak olabilir.Yoksa Eaas'ın demegojik terimleri ve süslü 

otonemi yalanı ile barış masasına oturursa,kaybeeecek olan Kürt ulusu 

ve başta·Irak proleteryası olmak üzere tüm Irak halkları olacaktır. 

GK sosyalist örgütlenmeyi esas alıp bünyesindeki gericileri(eski 

kalıntıları)tasfiye etmelidir. 
1961 yılından 19?5 yılındaki geçici yenilgiye kadar harekete önder

lik eden IKDP,Kürdistan burjuvazisi ile feodal gericilerin denetimin

de bir cepheydi.l975 geçici yenilgisinden sonra oluşturulan GK· ise , 

homojen bir yapıya sahip de~il.Kendilerininde (GK)belirttikleri gibi, 

bir küçük burjuva önderlikli örgütlenmedir.Ancak yazı-söz ve di~er tüm 

yayınlarında sosyalist olduklarını da iddia ediyorlar. 

Gerçekten GK'min kilit noktalarını ellerinde tutanlar en azından 

sosyalizme açık olanlardır.Ne var ki henüz 1975'ten kalma bir sürü 

gericiden de tam olarak soyutlanmış degildir. 
GK'nin sosyalist bir örgütlenme oldu~unu ne biz ve ne de hiç kimse 

ileri süremez.Ancak kendi bünyesindeki gericileri tasfiyeye yönelik 

bir çabaya süratle girerlerse,ileride sosyalist bir örgütlenmenin 

şartları do~abilir.Kuşkusuz gerek bölgedeki gerici iktidarların,gerek

se emperyalist güçlerin çeşitli oyunları şu anda gittikçe artmaktadır. 

Fakat ne olursa olsun GK sosyalist örgütlenrneyi esas alıp öyle hare

ket etrnelidir.Yoksa geçmişin tüm pislikleri GK'yi türr.den sararsa tüm 

iyi niyetler boş birer laftan öteye gidemez ve faturas~da yine Kürdis

tan halkları tarafından ödenmayle karşı karşıya kalır. 

YURTSEVER KÜRD!STAN HALKLAR! 
1975 yenilgisinin sorumluları·içinde bulundu~umuz bu aş~ada GK i

çindeki bir darbenin hazırlı~ı içindeler.GK içindeki sosyalist,demok

rat ve yurtseverleri tasfiye edip hareketi ele geçirmeye çaba gösteri-

yorlar. 27 
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Bu gerici ve ihanet çetelerinin oyunlarını bozup sosyalist örgüt
lenmenizi gerçekleştirmelisiniz.Öyleki,ne sö~ürgeciler,ne emperyelist
ler ve ne de ihanet etmiş yerli işbirlikçileri (gericiler)Kürdistana 
el uzatmasınlar.Irak'taki Arap ulusu ve di~er tüm azınlıklarıa.özel
likle onların sosyalistleriyle güç birli~i yaparak do~al mütefikiniz 
Irak proleteryasıyle be~aber tek bir cephede ulusal ve sosyal kurtu
luşunuz için kavga veriniz.Bu kavga sizleri kurtuluşa götürecektir. 

Türkiye işgalindeki Kürdistan halkları! 
GK'yi ele geçirip emellerini emperyalistlerle birlikte gerçekleş

tirmek isteyen ihanet çeteleri Türkiye Kürdistan'ında da yogun bir şe
kilde faaliyetlerini artırmışlardır,öyleki,M!T-Feodal ortak örgütlen
mesini harekete geçirerek özellikle hereketimize saldırmaktadırlar. 
(Cizre,Slopi,Siirt vs çevrelerinde) 

Gerici burjuva milliyetçi bir akım olarak görülen bu hareket özün
de M!T-Feodal karması ihanet zinciridir.Bu zincirin parçalanması için 
tüm gücümüzle diren~lim.Tüm gücümüzle sosyalist örgütlenme iste~imizin 
önüne çıkan engelleri birer birer aşalım.Aşalım ki halkımız sömürüsüz 
bir düzene kavuşabilsin. 

Elbetteki zafer Kürdistan sosyalistlerinin olacaktır! 

TORK!YE Kt~DİSTAN DEMOKRAT PARTİSİ 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



karkerin hemô welatan ô gelin bindest yekbin 1 

X E BAT 
ji bo rizgariya Kurdistan 

kürdistan - '• • • u a - 1979 'ÖZEL 
SAYI 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



tRAN'DAKt DURUM 

"XEBAT JI BO RIZGARIYA KURDtSTAN"'ın 4.sayısında tran'la ilgili 

bir yorumu halkımıza sunmuştuk.Ancak sundu~umuz yorum kendisiyle bir

likte-bir sürü eksi~ide taşıyordu.Zira tran'da olup bitenlerin dışın

da Türkiye basınının çerçevesi dahilinde konuya y~kl aşrnıştık.·Ayrıca 

hazırlanan yorum,tran'daki olayların devam etti~i ve kesin bir neti

cenin alınmadı~ı dönemde kaleme alınmiştı .• Bugün tra!l.' daki devrimle il

gili daha ciddi ve daha emin delillerle meseleye yaklaşarak,halkımızı 

bu konuda aydınlatabilece~imizi umuyoruz. 

!ran'a giden arkadaşlarımızın bir kısmı dönerek ilk ve taze bil

gileri toparıayıp getirdiler.Ancak !ran'da araştırmalarını derinleş

tiren arkadaşlarımızın gelişiyle daha da geniş bir bilgiyi halkımıza 

sunabilece~imize inanıyoruz. 

Hepimizin bildi~i gibi !ran'da Şah monarşisine karşı gelişen mu~ 

balefet bir devrimle "üst yapıda bir devrimle"sonuçlandı.Ve emperya

list güçlerin en güçlü kalesi durumundaki karakol yerle bir edildi. 

Halk hareket~nin bir çı~ gibi gelişerek Faşist diktatörlü~ü yıkması 

çok önemli ve dünya devrimci sürecindeki katkısı küçümsenmiyecek öl

çüde büyüktür.Fakat !ran'da devrimi gerçekleştiren Humeyni esas ola

rak emekçi halkın çıkarlarını korumaktan uzaktır.Hatta yeni bir dik

tatörlük kurmak peşindedir.Ayrıca !ran'da çok ilginç olaylar sabnelen

mektedir. 
Bir kere her kuruluşun başında(örne~in:üniversitelere-,hastabane

lere,karakollara,cezaev~erine vs.)bir sarıklı Ayettüllab getirtilmiş

tir.Şii mezhep kurallarına uygun yasalar toplumda egemendir.Şahın ge

liştirdi~i lükse karşılık Ayettullahlar feodal kurumları hortlatmış

lardır.Yani alt yapıdaki çarpık kapitalist gelişmeye ra~men üst yapı

da feodaller ve dini kurumların egemenli~i çarpıcı bir Şekilde göze 

çarpmaktadır. 

Öyleki aynı ulusa mensup,ama.de~işik mezhepte(örne~in:Şii ve Suni 

Azeriler)halk kesimleri arasında uzlaşmaz çelişkiler mevcuttur.Çok il

ginç bir olayla konuya açıklık getirelim.Kürdistan sorunu öne sürül

dü~ünde,tüm Şii'ler(Azeriler,Farslar,Beluciler,Araplar hatta Şii Kürt

ler vs.)karşı çıktıkları halde,de~işik milliyetlere mensup Suniler 

Kürtlerle birlikte hareket etmektedirler.Yani,ulusal istekler yerine 

büyük ölçüde mezhep tercih edilmektedir.Bugün için Azeriler'de Kürtler 

ve di~er ulus ve azınlıklar gibi azildikleri halde ulusal talepler ö

ne sürmüyorlar.Onlara göre Humeyni ve diger Ayettullahlar Şii olduk

larına göre milliyetleri ne'olursa olsun mesele bitmiştir.Ulusal ta

lepler öne sürenlere karşı ise şiddetle mücadele etmektedirler. 

Bu durum ça~ımızda çok çarpıcı ve çok ilginç olarak de~erlendiril

melidir. 
31 
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soyalizmin bir sistem baline dönüştü~ü ça~ımızda mezhebi yasalar
la toplumu yönetmek,çaSın gerisine gitmeyi tasarlayan zihniyetin tran'
da pnatik hayatın sonunda varlı~ı tamamen çelişkili bir durum de~ilmi
dir? Kuşkusuz biz Humeyni olsun,hizmet etti~i sınıfın çıkarı olsun e
sas olarak !ran burjuvazisinin temsilcileri olcuklarını biliyoruz.Ne -
ticede emperyalist güçlerin kuklası olaca~ı da bir do~rudur.Ancak t
ran halkları arasında mezhep ayrılıklarını körükleyerek boy verecek 
olan sınıf mücadelesi daha da fazla insan kanının akmasına neden ola
caktır. 

Durum bu kadar karmaşık oldu~una göre,nasıl olurda tüm ulusal ve 
sosyal güçler Humeyni'ye destek oldular ve onunla birlikte hareket et
tiler? Bir mezhebi tüm topluma e~emen kılmaya çalışan dini bir lider 
nasıl olurda sosyalistler dahil tüm sınıf ve katmanları harekete ge
çirebildi? Ve nasıl olurca kapitalist bir ülkede bir mezhebin temail
cileri e~emenli~i ele geçirebildiler? 

Bu soruları yanıtıayabilmek için tran'ın geçmişine bakmak gerekir. 
~ran'da Musaddık'ı devirip başa geçen Şah,!ran halkları üzerinde 

en i~renç baskılarını hemen pratik haya~a geçirdi.!randaki tüm ulusal 
ve sosyal kurtuluş güçleri (Başta !ran kömünistleri ve tüm yurtsever
ler olmak üzere,sömürge,ba~ımlı ulus ve ulusal azınlıklar)üzerin~e ra
şizan baskıları yo~unlaştırdı.Ülkeyi baştan başa emperyalist üslerle 
donattı •. 

!ran proletaryası ve trandaki tüm ulus ve azınlık milliyetlere hiç 
bir hayat hakkı tanımadı. Soykırıma varacak şekilda zaman zaman göç 
ettirmeler ve katliamlar düzenledi.Komşu ülkelere seferler düzenleme
yi tasarıayarak bölgedeki ulusal ve sosyal kurtuluş mücadeleleri ve
ren halklara(Filistin,Dofar,Kürdistan) fiili müdahelede bulundu.Ayrı
ca kendi hanedanlık ve saltanatını korumak için halk hergün biraz da
ha yoksullaştırdı. Birkaç yüzbini bulan Savak ajanlarıyla halkı key
fi katliamlarlarla karşı karşıya bırakan Şah sürekli silahlandı,ve bal
kın tüm özde~erlerini silahlanmaya ayırarak emperyalist efendilerini 
memnun etmeye çalıştı,Sosyalist ülkeleri de tebtit eden Şah ve düze
ni,tsrail'in Orta-Do~u'da gHçlenmesine .en b~yük etken oldu. Ayrıca fu
huş,eroin alışkanlı~ı ve a~ırı lüksü (kumar,moda v.s.) teşvik ederek 
tüm iran halklarını yozlaştırmaya itti. 

İşte bu saydıSımız nedenler (ki !ran faşizmi saydıklarımızın bin
lerce a~ırını yapmıştır.) tran'daki tüm siyasal düşünce,sınıf ve tR~ 
bakaları birleştiren etkenler olarak kendini göstermiş ve tek bir yum
ruk gibi faşizmi yıkmışt~r. 

Faşizmi yıkmıştır,ancak İran'daki tüm sorunları karmaşık bir dü
zeyde tutarak yeni bir bunalımın başlangıcı haline getirmiştir.Kuşku-
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suz her devrim· başlangıçta tüm sorunlaı.·ı çözecek düzeyda de~ildir. Ve 

her devrim bunalımlarla gelişerek neticeye ulaşır.~akat önemli olan 
bunalımların varlı~ı ve sorunların büyüklügü de~il,h~reketin önderli
ginin hizmet etti~i ideoloji ve sınıfın siyasal düşüncesidir.Bu anlam
da İran'da devrime önderlik eden siyasal düşünce ve sınıfın niteli~i
ne baktıgımızda :ran'daki sorunları çözmede yetersiz olacagı ve iste
nilir düzeni saglayamıyacagı gerçegidir. Peki o halde İran'daki tüm 
sorunları çözecek olan güç hangi güçtür? Bu güç kuşkusuz sosyalizmdir. 
Bu güç proleteryadır,bu güç prol~teryanın ideolojik-politik-örgütsel 
önderligidir.Ama İran'da şu anda böyle politik bir güç varmıdır? El -
betteki yoktur.Ancak bunun hiç olmayacagı da söylenemez.Bu gün !ran' 
daki yegane güç olan Humeyni'ye karşı bu gücün zaman sürecinde olu
şacagına olan inancımız tamdır. 

!nancımız tamdır,Zira Humeyni ve hizmet ettigi sınıf,proleterya
·t.1n sınıf çıkarlarını korumaktan uzaktır ve onun yıkmaya amaçlayan bur
luvazinin ta kendisidir. 

İran'daki proleteryanın ideolojik-politik ve örgütsel önderlik,ge
rek tran'daki ulusal ve gerekse sosyal kuruluş güçlerinin kurtuluşu
nu getirecek olan güç olarak öne çıkmalı ve zaman geçirmeksizin bur
juvaziyi tasviyeye yönelik iktidar mücadelesine katılmalıdır.Zafer el
betteki !ran proleteryasının olacaktır. 
tran'da faşist diktatörlügün yıkılmasını takipen ~irden fazla siyasi 
parti veya grup ortaya çıkmış bulunmaktadır.Bu parti ve grupların ba
zıları !ran burjuvazisinin resmi temsilcileri oldukları gibi,bazıları-· 
da kendilerini sosyalist olarak tanıtmaya başlamışlardır.Ancak gerçek 
şudur ki.bugünkü partilerde !ran işçi sınıfını,!ran'daki ba~ımlı,sö
mürge uluslar ve azınlık milliyetlerin kurtuluşlarını gerçekleştire
bilecek program ve eyleme sahip hiç bir _parti mevcut de~ildir. Var o·
lan ve kendilerini sosyalist olarak tanıtan grupların tümü de küçük 
burjuva eilimli ve halktan soyut kuruluşlardır.Çeşi .... li dünya görüşle
rine sahip gruplarar sı çatışmalar . .:.da, zaman güzlenebilmektedir.örne
gin:Halkın fedaileri denen grubun (Kürdistan Kolu) Çin yanlısı oldu
~ ve 11 Tüdeh 11 ile zaman zaman çatıştıgı gözleniyor.Gelen haberler a
rasında "Halkın Fedaileri"nin gençlik düzeyinde-güçlü oldugu "!KDP11 

(!ran Kürdistan Demokrat Parti) ye karşı olup c. Talabaniyi destekle
digi görülüyor. 

"HalkınFcdaileri"t.ı.in birçok ufak gruba daha_rastlanmaktadır.Tüm 
grupları bu yazımızda ele alacak degiliz.Ancak tran'ın bugfinkü mevcut 
durumunda yine en güçlü olan partinin (sol açısından) 11 Tüdeh"oldu~ 

bildiriliyor."Tüdeh" Sovyet yanlısı olup daha çok işçiler arasında ve 
sendikalarda güçlüdür. Gerek !KDP ile gerekse GK ile (Geçici Komite) 
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iyi ilişkileri vardır. 
AZERBEYCAH-HOZ!STM7 VE BELUÇ!STAN'DA DURUM NEDİR? 
Türkiye besınında,İran'da etnik gr~plar arasında çatışmaların var

lıgından bahseden yazılar,za~an zaman yayınlan~aktadır. Özellikle son 
zamanlarda Hozistan bclgeainde yaşayan Araplarla hükümet kuvvetleri 
arasıLdaki çatışmaların giderek yogunbaştıgını ~ürkiye basınında uzun 
uzun anlatılmaktadır.Gerçekten böyle çatışmalar varmıdır,varsa ne dü
zeydedir~ Yazımızın başında ~ran'ın çokuluslu bir ülke oldugunu söy
lemiştik.Lran'da Farsulusunun dışında azeri,Kürt,arap ve Beluçi ulus
ları ile azınlık milliyetler yaşamaktadır.Böz konusu ulus ve azınlık
lar lran·da hiçbir ulusal ve demokratik haklara sahip degildir. ~ah 
döneminde büyük baskılara maruz kalan uluslar ve azınlıkların çeşit
li dönemlerde direndikleri de bilinen bir gerçektir.Hele 9ah'ın kan
lı düzeninde uirenip haklarını talep edenlerin devlet otoritesini kay
betmiş bugünkü koşullarda ses çıkartmaması çok daha anormal olmazmı? 

Faşist diktatörlügün gidişiyle kurulan yeni iktidar zaman zaman 
ezilen uluslara özerkligin verilmesinden bahs etmesi esas olarak !rah'-. 
daki ulusları ve azınlıkları tatminden uzaktır.Çünkü Humeyni en faz-
la bir kültürel özerklikten yanadır.Ayrıca devlet otoritesinin boşlu
~u ve denetimin söz konusu bölgelerde yok denecek kadar az oluşu~ulu
~al talepler içeren seslerin duyulmasına yardım etmektedir. 

Fakat ne Azerbeycan'da ne Huzistan'da ve ne de Beluçistan'da cid
di bir talep öne sürülmemektedir.Bu bölgelerdeki örgütlerin yapiları 
da çok karışıktır.Hatta buralardaki halkın ço~unlugu Şii oldugu için; 
Şii olan halkın bir kesimi,otonomi talep eden kendi halkına karşı hü
kÜmeti desteklemektedirler.Ayrıca İran'daki ulusların ve azınlıklar~ 
böyle örgütsüz ve İran'ın deneti~ızis oluşunu fırsat bilen dış güçle
rinde boş durmayacagı gözlenebilmektedir. 

Şah her ne kadar gücünü yitirmişse de hSla geri dönüş için çaba
larını yoketmiş de~ildir. Emperyalist ülkelerin çeşitli ajanları va
zıtasıyla İran'da çok yeni oyunlar oynanmak istendigi içindir ki İran'
da ne olaca~ı belli olmayan bir rota izlenmektedir. 

Bundan birkaç gün önce,ikinci kez !ran'ı bombalayan Irak Hava Kuv
vetlerinin İran'ı neden boır.baladı~ı sorulabilir.Yine birkaç gün önce 
Huzistan'a gitmek üzere yapılan çatışma neticesi Humeyni'ye baglı bir
liklerce ele geçirilen a~ır silahların Irak'tan gönderildigi açıklan
mıştı.!ran'la Irak arasındaki bu sürtüşme nedir? Irak Huzistan'daki 
Arap halkının isteklerini,o halkı sevdi~i için mi destekliyor? Veya 
çokdaha de~işik nedenler yokmudur? Konu gerçekten önemini korumakta
dır· ve detaylı bir şekilde incelenmeye deger.Kısaca konuyla ilgili 
gözlemlerimizi sunmaya çalışalım. 
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Irak'ta !r~ gibi çok uluslu bir ülkedir.Irak,Kürt ulusunun bir 
parçasını sömürgeleştirip,azınlık Türkmenler ve di~er azınlık milli
yetleri boyunduruk altına alıp ezrnektedir. Irak sözde sosyalist oldu
~unu söyleyip Sovyetlerle ilişkilerini devam ettiriyorsa,onun ilerici 
veya sosyalist oldu~u koca bir yalandan başka birşey de~ildir.Irak, en 
azgın faşist bir diktatörlük kadar barbar ve ırkçıdır.Irkçı oldu~u ka
dar da sosyalislerin ve sosyalizmin düşmanıdır.Koyu Arap ırkçısı olan 
Baas sömürgecilerini !ran'a saldırmaya iten neden kuşkusuz Kürdistan 
ve gelişen işçi sınıfının mücadelesidir.Şöyleki: 

BilindiSi gibi I93I yılında İngilizlere karşı Arap,Kürt ve di~er 
halkların birlikte yürüttükleri mücadele,!ngilizlerin I. ~~·ı terk et
mesine neden olmuştur.Fakat İngilizlerin gidişi Irak halkları için ye
ni sorunlar da yarattı.Ortak mücadtle,ortak iktidarı getireceSine,em
peryalistlerle anlaşan Arap burjuvazisi denetimini kısa sürede pekiş
tirerek diktatörlü~ünü ilan ettj. 

Sömürge Kürdistan'ı devr alan burjuvazisi,Kürdistan'a ve azınlik 

milliyetlere karşı baskılarını yogunlaştırdı. Zaman zaman direnişler
le karşılık veren Kürdistan kurtuluş güçleri,ciddi olarak muvafak o
lamadılar. 

Irak Kürdistan'ının yakın tarihinde (I96I yılında) başlatılan ha
reket,Irak'ta peş peşe hükümet bunalımlarını yaratmıştır.I968 yılında 
bir darbe ile·başa geçen bugünkü yönetim,sosyalist oldu~unu ve Kürdis
tan'a otonemi verebilece~ini vadetmiş ve II Mart I970 antlaşmasıyla, 
savaş,geçici olarak durmuştu. 

Ancak ırkçı Baas,otonomi yerine nepalmları Kürdistan'a uygun gö
rerek_ya~dırmaya baŞladı. 

Sosyalist ülkelerin deste~ini ·'e alan Baas,I974-75 savaşında em
peryalist plana uygun hareket edip,barış masasına (6 Mart I975 Ceza
yir ihanet antlaşması) sosyalizm adına oturdu. 

I972 yılı ve sonrası,!ran ve AHD~ile çok ciddi ilişkilere giren 
Irak KDP yönetimi,neticede hareke~i dagıtacak bir fermana imzasını 
atmıştı.!ran ve ABD'nin deste~iyle hareketi yürüten Irak KDP önderli
~i Baas gericilerini çok güç bir ~urumda bırakmıştı.ABD ve !ran'ın 
(Şah'ın) Kürtlere yardımı elbetteki ABD'nin çıkarları do~rultusunday
dı.!stenilen tavizi kopardıktan (I±aktan) sonra hareketi dagıtacaklar
dı. Gerçekten Irak ile !::•an arasında Cezayb·' deki antlaşrna,Kürt hare
ketini da~ıtarak ABD emperyalizminin Orta-Do~u'daki gücüne güç katmış
tır. 

6 ~~art :i:975 Cez.:yir an~laşması_,.trnn 'a Şatullarap'ı ve Basra Kör
fezi'ndeki ba,.ı adaları kazandırmıştır. Hatta Şah döneminde,daha önce
leri Irak'a ait dldu~u böylenen bazı adalara el konmuştu.!şte bu ada
lar ve I975 Cezayir antıaşmasında !ran'a terk edilen topraklar,bugün 
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Irak tarafından tran'dan istenilmektedir. 
Demek ki Şah döneminde Irak'tan şu veya bu yollaalınan toprak

lar,Irak tarafından Hümeyni'den istenmektedir.Humeyni ise böyle· 
bir istege karşı çıkmakta ve yeni toprakların Irak'a verilmesine 
tahamül edememekt~dir.Irak'ın bu toprak talebi dışında !ran'a sal
dırısı,esas olarak İran'la Kürtlere karşı ortak bir operasyonun o
luşması noktasında dügümleniyor. 

I975 hareketinin yıkılmasını takiben kısa sürede toparlanan Kür
distan Ulusal Kurtuluş Güçleri,26 mayıs tarihinde Irak'ta yeni bir 
silahlı direnişe başladılar.I976 yılında,Irak KDP-Geçici komite ta
rafından başlatılan hareket, ~ünden güne gelişerek ~üyük boyutla
ra ulaşmıştır.Geçmiş hareketin uzun bir eleştrisini yapan GK,u~us~ 
lararası alanda da daha saygın bir yere sahiptir.Baas sömürgecile
rini hergün biraz daha yıpratan bu hareket,Orta-Dogu devrimci ha
reketine katkısından dolayı e~peryalistleri de telaşa düşürmüştür. 

GK Silahlı Direniş hareketinin gelişti~i bir dönemde faşist 
Şah diktatörlügünün yıkılışı ise sömürgecileri ve·emperyalistleri 
daha da telaşlandırmıştır. 

tran'daki harekete fiilen katılan !ran Kürdistan kurtuluş güç
leri ise,otonomi isteklerini Humeyni'yle görüşmeler yoluyla çözme
ye çalıştıkları ve savaşmadan o1~onomiyi almaları için direndikle
ri,bu arada Humeyni'nin zaman zaman otonemiye taraftar görülmesi, 
Irak'ı,Türkiye'yi,Suriye'yi ve emperyalist güçleri daha da korkut
muştur.(Bu arada Irak ~e Suriye'nin tek bir devlet şeklinde birleş
melerinin şartlarını görüştükleri de oldukça dikkat çekicidir.Kür
distan gerçe~inin bunda etkisi yokmudur? Bizce bu temel noktadır!) 

Irak-türkiye-Suriye ve emperyalistlerce:"3ger Kürtler İran'da 
. otonemiyi elde ederse,Irak'ta zaten savaşıyorlar,böylece otonemi
yi elde etmeleri daha da kolaylaşacaktır.Irak ve !ran Kurdietanı 
birer otonemiye sahip olursa,Türkiye Kürdistanı da çok kısa bir 
sürede kurtuluşa dogru ydl alabilir! Dolayisiyle Orta-Do~u'daki 
küm ulusal ve sosyal kurtuluş hareketlerinin başarılması yaklaştı
rılmış olur.Bunun için ne yapmalı? Evet bu gerçe~i degiştirmek i
çin veya ömrümüzü biraz daha uzatmak için na yapmalı?" Emperyalist
lerin düşündükleri bu!. 

Ne yapmalıyız sorusun~ yanıt bulabilmek için sömürgeciler ara
sında (!ran,Irak,Türkiye) sürekli seyahatler düzenlendi. En üst dü
zey de sürdürülen ilişkiler bir türlü neticelenmiyordu ••• 

!ran'da otonemi tartışmaları sürürken,Irak'ta bir taraftan GK 
savaşıyor di~er taraftan Irak Komünist Partisi iktidardan ayrılıp 
GK ile temaslar kuruyordu. Bu dönemde Türkiye'de özellikle Kürdis-
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tan'daki ulu~al demokratik m~halefet iktidarı güç durumda bırakı

yordu. 
Dikkat edilirse Kürdistan'a (Türkiye) sıkyönetim(Kürdistan'ın 

!6 iline)gelirken, "tôl :ı.cıi.lüı=!;e" karşı oldu~u özellikle vurgulanarak 

yürürlüge giriyordu. 
Bu aynı zamanda Irak sömürgecilerine bir seslenişti. Ortak o

perasyona oldu~un~ ifadeysiydi. f.itekim Türkiye basınına da yer 

yer yansıdı~ı gibi,GK'ye karşı son zamanlarda ortak askeri güç bir

ligi (Irak-Türkiye) yapıldı~ı da bilinen bir gerçektir. 

Tüm bu ön hazırlıkları takiben Genel Kurmay ve Devlet Bakanlı

~ı (Hikmet Çetin) ve M!T düzeyinde Irak'a iki resmi ve sayısız giz

li görüşmelere girildi. Aynı şekilde basına sızdırlmadan !ran'a ya

pılan seyahatler ve görüşmelerde iddialarımızı kanıtlayan deliller

dir.Bundan bir ay kadar önce Dışişleri Bakanlı~ının İran'a resmi 

olarak yapılan seyaheti "petroltçin" oldu~u söylendiysa de,esas o

larak Kürdistan'daki otonemiye karşı ortak operasyonun şartlarını 

yaratmak içindi. 
Hatta öyle bir noktaya eelinmişti ki,Türk hükümet yetkilileri 

(Van Valisinin geçen ay tran•a gitmesi) tarafından İran Kürdistan

ındaki a~alara otonemiye karşı çıkmaları için bol miktarda paJ•a tek

lifinde bulunmuştur. Türkiye,25 kuruşa muhtaç oldu~ bir dönemde, 

nasıl olurda bu teklifi yapabilir? şeklinde sorular sorulabilir! 

Dogrudur,Türkiye 25 kuruşa dahi muhtaçtır.Ancak Irak ve Şah 25 ku

ruşa muhtaç de~ildir.tsrail ABD vasıtasıyla elinde istenildi~i ka~ 

dar parayı dişarı akıtabilir!!Edindi~imiz bilgilere göre,Irak ve 

Şah vasıtasıyla temin edilen paralar (İsrail tarafından da sa~lana

bilir),Türk hükümeti tarafından tran'daki satılmış köpeklere peş

keş çekilmet üzere sunulmuştur. Nitekim İran Kürdistanı'ındaki fe

odaller ve köylüler arasında cereyan eden çatışmalar,bu gerçegi az 

da olsa su yüzüne çıkartmıştır. 
Geldi~imiz nokta ~udur: 
tran'daki devrim tüm Orta-Do~u'yu etkilemiştir.İran'daki sömür

ge ve ba~ımlı ulusların otonemi talebiyle hareket etmelerizellik

le Kürdistan'ın otonemi için gösterdi~i çaba ve Humey~i'nin zaman· 

zaman özerklige karşı olumlu tavır takınması Kürdistan'ı sömürge

leştiren diger sömürgeci e;iiçleri. telaşa düşürmüştür. 

Humeyni, içinde bulundu~u güç koşullarda Türk ve Irak sömürge

cilerinin istekleri do~rultusunda onlar kadar cesaret li olamamak

tadır. Zira egemenli~ini büsbütün yitirece~ini düş~en Humeyni,za

mana ihtiyacı oldugunu ima etmektedir.Fakat Kürdistan'daki geliş-· 

meler ve Kürdistan'ın parçaları arasındaki diyalotun sıklaşması I

rak ve Türki1e'ye daha hızlı bir yaklaşıma itti~i gibi,hangi yolla 
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olursa olsun,Humeyni'yi de yanlarına al~aları için çeşitli yollar 

denenmettedir. !şte yapılan temaslar ve Irak'ın !ran'a çeşitli yol
larla yaptı~ı müdaheleler ve toprak ihlalleri,Hu~eyni'yi özellik
le Kürdistan•a kaşı daha sert tedbir almaya ve ortak operasyonun 
şartlarını kabullenmeye zorlamaktadır. 

Fakat sömürgeciler olsun,emperyalistler olsun şunu da çok iyi 
biliyorlar ki;ne yaparlarsa yapsı~lar Kürdistan ve Orta-Do~ halk
ları er geç muvafak olacaklardır.Onların ve efendilerinin tüm ·ent
rikaları boşa çıkacaktır. 

!RAN KÜRD!STANI'NDA DURUM NEDİR 
!ran devrimi dünya devrimci sürecinde özellikle ilk dönemler

de çok saygın bir yere sahipti.!ran devriminini gelişmesi ve hı~
la iktidara yürümesi !ran halkları arasında oldu~u gibi,tüm dünya
da da hayretler uyandıracak şekilde seyir etti.Öyle ki,ne ABD,ne 
.sömürgeciler ve ne de dünyadaki tüm güçler Şah faşizminin bu kadar 

~abuk yıkılaca~ına inanmıyorlardı veya tahmin edemiyorlardı. 
Hatta ço~u kesimler Humeyni'nir. önderlik etti~i hareketin kı

sa sürede bastırılaca~ına dair teminatlar dahi veriyorlardı. Tür
kiye'nin sayınımuhalefet lideri,bir zamanların başbakanı,muhteşem 
Süleyman Bey(~) (Demirel) dahi Humeyni daha Paris'te iken gazete
cilere "Kimdir bu kendini bilmez? Paris'te oturup İran'ın içişle
rini karıştırıyor" şeklinde demeçler veriyordu. Süleyman Bey bun
lar söylerken a~ababası ABD'de aynı düşüncelere sahipti. Fakat ABD 

zamanın aleyhine işledi~ini görünce (ki artık iş işten geçmişti), 
tedbir olarak,kendi elemanlarını kurtarmaya yönelik çabadan başka 
hiç bir şey yapamayaca~ını belirterek,Şah'a istifa etmesini öneri
yordu. 

tran'daki bu hızlı gelişim ve de~işim kuşkusuz İran'daki tüm 
ulusal ve sosyal kurtuluş güçlerini de yanıltmıştı. Netice olarak 
söylemek istedi~imiz,!ran'da ne sosyalistler ve ne de ulusal kur
tul~ş güçleri (sömürge ve ba~ımlı ulusların) Şah faşizminin bu ka
dar erken yıkılaca~ına inanmıyorlardı.Veya tahmin edemiyorlardı. 
Dolayısıyla bu yeni gelişmaleye ayak uyduramadılar ve olayların 
gerisinde kaldılar.!ran Kürdistanı'nda da durum aynıdır.!ran Kür
distan'ı kurtuluş güçleri ~ran devrimine aktif olarak katıldıkla

rı halde,halkı toparlayamadılar.örgütlü bir şekilde önderli~i ele 
geÇiremediler.(Tıpkı !ran komünistleri gibi) 

!ran Kürdistanı'ndaki son Belişmelere de~inmeden evvel geçmi
şe biraz de~inmek iztiyoruz. 

Daha önceki yazılarımızda da çeşitli vesilelerle belirti~imiz 
gibi,Kürdistan I5I4 Çaldıran Savaşını mütakiben !ran ve Osmanlı 
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sömürgecilerince savaş alan~ olmaktan kurtulamamış,sürekli işgal
lere maruz kalmıştıştır.I639 Kasrı-Şirin antlaşmasıyla ikiye bölü
nen Kürdistan,bir parçası İran'ın elinde kalmış ve sömürgeci Safa
vi imparatorlu~u tarafından sömürgeleşt~rilmiştir. 

Sömürgeci imparatorluk,Kürdistan'ın tüm öz de~erlerine hayas~z
ca saldırarak kendine ba~lattıkları Kürt feodalleri vasıtasıyla 
Kürdistan'ın yoksul halkını savaş alanlarına sürüyordu.Agır vergi
ler,angarya,mevburi iskan kanunlarıyla ili~ine kadar sömürülen Kür
distan halkları,I.emperyalist paylaşım savaşı neticesi,Lozan Kon
feransıyle tekrar bölüşüldü ve bir parçası tekrar İran'a terk edildi. 

!923 Lozan Konferansı neticesi İran'da da Türkiye'de de oldu-
gu gibi çeşitli d~:nemlerde ulusal ve demokratik talepler öne sürü
lerek direnişler görülmüştür.Ancak İran'daki en çarpıcı durum !946 
yılında Mehabat Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla kendini göstermiştir. 

Kadı Muhammed'in önderli~ini yaptı~ı hareket SoVYet deste~ini 
alarak gelişti ve özerk cumhuriyetin kurulmasıyla noktalandı. Ne 
var ki Kürt Cumhuriyeti gerek kuruluş çalışmalarında_ ,gerekse ku
rulduktan sonra yeterli bir iç dinamizme sahip de~ildi.SOVYetlerin 
!ran'ı terk etmesi neticesi,İran ve İngilizlerin ortak operasyonu 
genç Mehabat Kürt Cumhuriyeti'nin yıkımını getirdi.Ve bilindi~i 
gibi !94? yılında Cumhurbaşkanı Kadı Muhamed de idam edildi. 

Kadı Muhamed'in idamı büyük tepkilere yol açırken,zaman geçtik
çe de korku a~ır basıyordu.Zira halk bilinçsiz ve örgütsüzdü.özel
likle de !935 yılında Şah'ın iktidara gelmesiyle Kürdistan'a uygu
lanan şidet hareketleri,Kürdistan kurtuluş güçlerinin yıpranması
nı getirdi. 

Ancak İran KDP illegal çalışmasına devam ediyordu.I96I Irak di
renişi ise İran'ı umutlandırıyordu.Ne var ki !970 ve sonra Şah'la 
girişilen ilişkiler,İran KDP üzerine çok daha olumsuz etkiler ya
rattı. Hatta gelişkin bir potansiyele sahıp olup İran'daki tüm u
lusal ve sosyal kurtuluş örgütleriyle sıkı bir diyalo~a girmiş !
ran KDP'nin seçkin elemanlarının Şah tarafından katledilmesi İran'
dakiKürtlere büyük bir darbe oldu. 

!ran KDP Merkez komitesinin büyük ço~unlu~u yurt dışında oldu
~u için,parti yıkılmadı.Ancak çok kısır bir faaliyet içinde yaşa
mını sürdürüyordu.Şah'ın faşist diktatörlü~ü döneminde de~işik gö
rüşlerde grup veya partiler de ülke içinde faaliyetlerini ciddi 
bir şekilde yürütemiyorlardı.Tüdeh dahil tüm siyasi yo~unluklar 
i.tlke :-dışında ve çok sınırlı bir şekilde faaliyet gösteriyorlardı. 

Şah faşizminin kanlı diktatörlü~ü halkı örgütleyecek imkanla -
rıyok etmesi giderek halkı umutsuzlu~a bo~uyordu.İşte bu şartlar! 
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la yeni dö~eme girildi.Ve bugün bu boşlugun yarattıgı bunalımla 

Y.ürdistan gerçegine yaklaşmış olacagız. 
Humeyni'nin iktidarı almasıyla devlet otoritesi ve denetiminin 

Tahran ve çevresinde varlıgını daha önce belirtmiştik. Kürdistan 

da denetimin olmadıgı alanların içinde,yani bugün,Kürdistan'da (bir 

kaç şehir veya kasaba hariç) devletin veya Humeyni'nin hiç bir gü

cü yoktur denilebilir. Fakat denetim yöresel olarak kendi bünyesin

de vardır.Bu denetim ne Humeyni'ye baglıdır ve ne de Kürdist~'ı 

kapsayan tek otoriteye aittir.Bu denetim,tama:x~n birbirinden fark

lı sınıfsal içerikli yöresel kadrolarla yürütülmektedir.Şöyleki: 

!ran-Irak sınır kapısını (Yüksekova) denetleyen ve elinde bu

lunduran !ran Kürt feodailerinden Cihangir aSadır.Cihangir aga,sı

nıra yakın ondan fazla köyün sahibi ve yörenin en büyük (ayni za~ 
manda) aşiret reisidir.Türkiye'de de oldukça büyük bir aşiretsel 

güce sahiptir. 
Cihangir aga sınrdaki giriş ve çıkışları kendisi kontrol etmek

tedir.!stedigine vize yaptırır,istemedigine giriş izni vermez.Böl

gede devlet de,kontroller de herşeyde kendisidir.Cihangir aga bu 

güce sahip olmasına karşın köylüler üzerine istedigi denetimi sag

layamıyor.Zira köylülerin topraklarına el konması,köylüleri,gerek 

Cihangir aga ve gerekse di~er Kürt aga ve feodallare karşı kine gö

türmüştür. Partinin kendilerini,partiye(!KDP) kaydetmesini istiyen 

köylüler "agal~ partiye girerlerse biz partili olrnayız" diyorlar. 

Tabii bu da parti için iyi bir avantaj olmaktadır. 

Görüldügü gibi Urmiye'ye 40-50 km uzaklıkta ve sınır gırışın

de biç bir otorite Cihangir aga kadar güçlü degildir.Aynı şekilde 

Kürdistan'ın diger bölgeleri de böyle denetimsiz,ya bir şeyhin,ya· 

bir aganın veya başka bir gücün egemenligindedir.Ulusal birligin 

ve bir tek otoritenin saglanması kanımızca o kadar kolay degildir. 

Ancak bu hiç olmayacak anlamını da taşımaz.Ve biz bu yapının mut

laka istenen şekle sokulaca~ı inancını da yitirmiş degiliz. 

İRAN KÜRDİSTANI'NDAKI DEG!Ş!K GÖRUŞLER 

İran'daki devrim ve iktidar boşlugu denetimin saglanamamış ol

ması tüm İran'da oldugu gibi Kürdistan'da da değişik güçleri hare

kete geçirip,degişik görüşleri ortaya çıkarmıştır.Kürdistan'da gö

rülen ve buGün sıhatsız bir ~elişmcye cebe olan bu güçler kimler

dir,görüşleri nelerdir,ne istiyorlar? •• 
Biraz önce Cihangir a~anın sınırı elinde bulundurdugunu ve o 

bölgede tek otorite oldugunu söyledik.Gerek Cihangir aga ve gerek

se diger bazı agalar,!ran Kürdistanı'nda oluşturulacak herhangi 

bir yönetim veya denetimde kendilerinin bagımsız (aga olarak) tem-
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edilmelerini istemektedirler.Aynı zamar.da ellerindeki mevcut top
rakların yine kendilerinde kalmasınıla israr ediyorlar.Bu görüşle
re sahip tüm aga ve aşiret reisleri partinin egemenligini kesinlik
le istememekte,netice itibarıyla partinin bunları dışta koyacagı
nı her seferinde ima etmektedirler.Ayrıca köylülerden başlanmadık
ları yer yer köylülerle çatıştıkları görülmektedir. Köylülerin a
ga ve aşiret reisieriyle çatışmalarına ileride değineceğimizden, 
fazla üzerinde durmadan geçmek istiyoruz. 

'Ağalarının ve aşiret reisierinin durumlarına karşıl~k diğer 
güçler ise daha değişik görüşler öne sürmektedirler.örneğin: 

Kürdistan'ın Humeyni'si olarak kendini tanıtan ve kendisinin 
sosyalist olduğunu ileri süren Şeyh !zettin Hüseyni ise,"Kürdistan'
nın tek lideri benim ve otonemi de ancak benim isteklerim dogrul
tlusunda gerçekleşir" diyor. 

Mehabat'ta oturan Şeyh !zettin dini bir otoriteye de sahiptir. 
Bir kaç ay öncesi Kürdistan'da Şeyh !zettin'in önderliğinde bir u
lusal şura oluşturuldu. Bu şura 8 maddelik bir proğramla (Kürdis
tan için istenen otonemi proğramı) Humeyni'ye müracaat etti.Bu pro
ğramın ?. ve 8.maddeladi çok ilginçti.S. madde;I9?5 yılında !ran'a 
göç eden Irak Kürtlerinin !ran tarafından(Humeyni tarafından) tek
rar Irak'a (Baas'a) teslim edilmesini şart koşuyordu. Bu madde I
rak'tan geien ne kadar Kürt göçmen varsa tekrar Baas sömürgecile
rine teslimini öngörüyordu.Fakat bu madde duyulur duyulmaz gerek 
Irak ve gerekse !ran Kürtleri arasında tepkiyle karşılandı.Gerçek
ten göçmenler Irak'a teslim edildikleri anda Baas tarafından idam 
edileceklerdi. Bu anormal şartları öne süren Şeyh !zettin partiyi 
tanımadığını her seferinde iddia ederek tek lider olduğunu ~elirt
mektedir.Fakat ne var ki !ran Kürdistanı'nda çok az kimse Şeyh !
zettin'i lider olarak kabul etmektedirler.Yanlız c.Talabani tara
fından Şeyh !zettin lider olarak kabul edilmektedir. 

C.Talabani neden Şeyh !zettin'i Kürdistan'ın Humeyni'si olarak 
tanımlamakta ve lider olarak kabul etmektedir? 

!978 haziranında GK ile KYB arasında cereyan eden çatışma (Hak
kari olayları) sonucunda KYB'ye bağlı güçler dağılmış,C.Talabani · 
bir kaç elemanı ile !ran'a sıgınmıştı.Hatırlanacağı üzere biz da
ha olaylar başlamadan evvel dağıttığımız bildirimizde (GK savaşı
nır· ikinci yıldönümü) C.Talabani 'nin !ran' ınNokan bölgesinde bulun
duğu ve Savak'la ilişki kurup,Türk yetkililerinden izin aldıktan 
sonra GK'e saldırabileceğini belirtmiştik. !şte bu ,çatışmalardan 
sonra !ran'a dönen C.Talabani,elindeki para ve silahları bu defa 
Türkiye'de de yaptığı gibi !ran Kürdistanı'ndaki bilinçsiz halka 
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da~ıttı.Bu defa tran'da başta Şeyh !zettin olmak üzere çeşi~li fe
odal ve aşiret reisieriyle de ilişki kurdu.GK aleyhine yo~un bir 
propa~andaya girişti. Tabii tran'daki halk C.Talabani'yi iyi tanı
madığı ve I975 yenilgisinden dolayı antipati duyduğu Irak KDP yö
neticileri hakkında C.Talabani'nin anti-propa~andalarını görünce, 
C.Talabani'ye az da olsa yaklaşım gösterenler oldu. 

C.Talabani bu çalışmalarını yoğunlaştırırken,Humeyni'de Şah'ın 
tahtını sarsıyordu.Ve Şah'ın gidişini takiben gelişen olaylar ve 
denetimin yerel unsurlara geçmesi ,c. Talabani' yi da'.a da umutlandır
dı.!ran KDP'sinin yöneticilerinin yurt dışında olmasını fırsat. bi
len C.Talabani ve yandaşları güç toplamayı başardılar. 

Mehabat'ta a~ırlı~ı olan Şeyh !zettin ve Senendec'te egemen bu
lunan Müftüzade ile güç birli~i yapan C.Talabani,gerek !ran ve I
rak Kürdistanı için e:rekse Türkiye Kürdistanı için ciddi tehlike 
olmaya başlamıştı.Ayrıca İran'da bulunan "HalkınFedaileri"nin Kür
distan şuqesi~Çin yanlısı) ile de ilişkilerini sıklaştıran C.Tala
bani,bu arada topladığı yeni güçlerle Soran'da(Irak) GK'ye tekrar 
saldırdı. 

C.Talabani bu yoğun faaliyetlere girerken,GK de boş durmadı. 
Kadrolarından bir kısmını !ran'a göndererek Durum değerlendirmesi
ni yaptılar.GK'nin ~ran'a gidişini takiben olaylar C.Talabani'nin 
aleyhine işlemeye başladı.Çünkü C.Talabani'nin tüm yalanları bir
er birer ortaya çıkıyordu. 

Durum bu merkezdeyken başta Dr.Kasımlo olmak üzere partinin tüm 
elemanları da !ran'a döndüler ve çalışmaya başladılar.!lk zamanlar 
Dr.Abdurahman Kasımlo ile ilişkiye geçmek isteyen C.Talabani Dr. 
Abduralıman Kasımlo'yu kendi lehine çevirmeyi başaramadı. 

!ran Kürdistanı'nda tüm siyasi grup,parti ve yoğunlukların kar
maşık faaliyetleri sürerken,Mustafa Barzani'nin ölümü duyuldu.M. 
Barzani'nin cenazesi !ran'a getirilirken Şeyh !zettin ce c.Talaba
ni M.Barzani aleyhine propağandayı geliştirdiler.Ancak bu onların 
aleyhine oldu. 

!ran KDP veGK İran'da faaliyetlerini sürdürürken,C.Talabani 
bunları dıştalamak ve tek alternatif olabilmek için Şeyh !zettinri 
öne sürerek sözde bir ''Lll~ :sal Şura!" oluşturdular. Ve bilinen 8 mad
delik proğramı sundular.Proğramın eöçmenlerin teslimini ön gören 
8.ınaddcsi duyulur duyulmaz,tüm Kürdistan'da bomba tesiri yaptı.Bu 
maddenin tartışmaları ve c. Talabani 'nin topa_(·ladığı güçlerle GK 'ye 
saldırması KY:ı aras1nda sert tartışmalara ve giderek bölünmelere 
yol açtı. 

42 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Bölünme neticesi (KDP Hazırlık Komitesi) Dr.t•iahmut Osman ile 

Sesul Hament KSH (Kürdistan Sosyalist Hareketi) KYB'den ayrıldılar. 

Mahmut Osman'ın C.Talabani aleyhine doldurdu~u kaset (Bant) tüm !
ran Kürdistanı'nda Celal Talabani'ye karşı etkili bir propa~anda 

aracı oldu. 
Resul Mament ve Dr. Mahmut Osman'ın ayrılmasından sonra Koma

la Marksist Leninisten ile birlikte kalan C.Talabani,gittikçe hır

çınlaştı. Ancak bu kopmalar K.M.L. içinde de bunalırrlar yarattı. 

Kernelanın en etkili unsurlarının C.Talabani'den ayrıldıkları ve 

bir kısmının Avrupa'ya gitti~i haber veriliyor.(Konuyla ilgili bil

gileri tercümeler bittikten sonra detaylı bir şekilde halkımıza su

nacagız.) 

KYB içindeki bunalım sürerken !ran Kürdistanı da gittikçe ye

ni gelişmelere dogru ileri adımlar atmaya başladı.Şeyh !zettin ve 

C.Talabani'nin tutarsızlıkları bir bir ortaya çıkarken gerek !ran 

KDP'si ve gerek Müftüzade ve gerekse tran'daki tüm yurtsever güç

ler Şeyh !zettin ve C.Talabani'nin aleyhine yepi birliklere do~ru 

adımlar attılar. 

Bundan I. 5 ay önce, İran 1 da KDP 1 nin öncül ü~ünde yeni bir "Ulu

sal Konsey"oluşturuldu. Yapılan görüşmeler neticesinde bir dekla

rasyonun hazırlanmasıyla noktalandı.Deklarasyonda Kürdistan için 

istenen otoneminin tüm ayrıntıları ele alınmıştı.Deklarasyonun söz 

konusu maddeleri Humeyni'ye özel bir komisyon sunuldugu haber ve

riliyor. Ancak tercümesi ve daha detaylı bilgilerin e le geçiril

mesi biraz zaman aldıgından,bu yazımız hazırlandı~ında henüz eli

mize ulaşmamıştı.Bir sonraki yazımızda daha geniş bilgileri halkı

mıza sunabilecegimizi umut ediyoruz. 
Partinin (!KDP) önderiiiSinde oluşturulan bu "Ulusal Knosey"e 

Şeyh !zettin, "Halkın Fe•~_aileri"(Çin yanlısı,Kürdistan Kolu) ve c. 

Talabani karşı çıktılar.Onlara göre bu yasal de~ildi.Ancak !ran 

Kürdistanı'na Şeyh !zettin önder olabilirdi.Fakat ne var ki,Şeyh 

İzettin ve C.Talabani'nin tüm çabaları boşa çıktı. 
Müftii.zade dahi C. Talabani' yi ve Ş. !zettin 'i sert bir dil e eleş

tirerek parti ile ittifaklarını sıklaştırdı.(Ulusal Konseye katıldı. 

!ran KDP'si ise,C.Talabani ve Şeyh !zettin'in bu hareketleri

ne karşı çok sert tedbir alınaca~ını ve c.Talabani'nin İran Kür

distanı'nda karışıklık çıkarmasına müsaade edilmeyece~ini bildir

di. !ran KDP'sL __ ;._ bu tavrı üzerine,G.Talabani daha da hırçanlaşa

rak tran'da silah ve para da;sıtımına hız verdi.Amaç !ran Kürdista

nı'nda karışıklık çıkartıp kendine taraftar bulabilmek ve kendini 

tek güç ilan etmekti.Ancak C.Talabani'nin tran'da işi pa4ai~a çık-
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C.Talabani ile ilgili olarak !ran KDP adına konuşan Dr.Abdur
rahman Kasımıo'nun görüşlerini daha sonra sunmaya çalışacagız.An
cak kendisiyle yeptıgız görüşme neticesi elde ettigirniz bilgiler~n 
özetini bu yazl.nıızda kısaca sunmakla yeteneceı!!;iz. 

Dr.Kasl.mlo ne Geçici Komitenin ve ne de C.Talabani'nin !ran 
Kürdistanl.'nda faaliyet göstermesini istememektedir.Hatta C.Tala
bani için "o bizi mahf etti.!ran'daki halkl.ml.zın başına bela oldu" 
şeklinde c.Talabani için çok sert konuştu. Daha önce C.Talabani 
tarafından GK aleyhine kendilerine söylenenlerin gerçek dışı oldu
gunu söyliyen Dr.Kasımlo,"Eger GK tran'ın içişlerine müdahele et
mezse -ki biz müdahele etti demiyoruz-biz onları sonuna kadar des
"':;ekleriz.Ve bizce GK yurtseverdir ••• " dedi. 

Dr.Kasl.mlo'nun bu sözleri,o dönemde !ran Kürdistanı'nda bulu
nan GK yetkililerine iletildiginde,GK yetkilileri "Dr.Kasımlo bu 
sözlerinde tamamen haklıdl.r.Biz İran'ın içişlerine müdahele etme
dik ve etmeye de niyetimiz yoktur.Ancak !ran KDP'sinin istekleri 
do~rultusunda onlara yardımcı olabiliriz" şeklinde cevapladl.lar. 

Bu karşılıkll. olumlu yaklaşınlar neticesi,Dr.Kasımlo ile GK' 
nin yetkilileri bir araya geldiler.(Yapl.lan görüşmelerde alınan 
kararlarl. ve elde edilen neticeleri bir sonraki yazıda sunacagız.) 

İran Kürdistanı'ndaki bu gelişmeler sürerken ve !ran resmi ma
kamları da özerkli~in verilebileceğini zaman zaman belirtirken,I
rak,tüm şidetiyle buna karşı çıkıyor ve Kürdistan~l.n (İran) köy
lerini bombalayacak kadar ileri gidiyordu. Kuşkusuz Irak'ın (daha 
öncede belirtigirniz gibi) amacı Kürtlere özerklik verilmemesidir. 

Ayrıca Haziatan'daki Arap halkın özerklik istemesini kullan
maya çalışan Irak,Kürdistan'a otonemi verilmemesi ve Humeyni'yi 
bu konuda uzlaşmaya oturtabilmesi için Hozistan'a yardım yaptıgı 
görülmektedir. Fakat Irak,Kürdistan'ının otonemisine oldugu kadar 
Hozistan'ın otonemisine de özünde karşıdır.!ran'la Irak arasında
ki bu gerginlik Kürdistan için henı olumlu,hem de olumsuz yanlar 
teşkil etmektedir. 

Olumlu yanı şudur:Eı!!;er bu iki gücün çeleşmesinde halkların 
yararına fayda temin edilebiliyorsa,iyidir.Çünkü en azında Humey
ni,bu güç durumunda,gerek İran proleteryasına ve gerekse tran'daki 
ba~ımlı ve sömürge uluslara daha tavizkar olacaktır. 

Olumsuz yanı ise:Yeni bir devrim tran'da ~erçekleştirilmiştir. 
İran proleteryası dahil tüm yurtsever ve devrimciler emperyalist 
ve gerici komplolara karşı bu devrimi korumak ve başta işçi sını
fı olmak üzere tüm ilericilerin lehine çevirmekzorundadırlar.Irak'
ın !ran' ı bu güçsüz döneminde saldırı! arı !ran rievrimini zaafa ug
ratabilir.Bunu önlemek ise tran'daki tüm ilerici demokrat ye, sos-

hı .k ı· nokta olarak bılınmekyalistlere dUşer.!şte bu aşama en te ı e ı 
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tedir.Zira işçi sınıfı olsun tüm ezilen sınıflar olsun Humeyni'nin 

kuyruguna takılınakla yüz yüze kalmış bulunmaktadırlar.(Marksistler 

kuyrukçu olamazlar.Kendi siyasi çizgilerinden taviz vermeden hede

fe varmayı esas al:1;rlar) Kürdistan açısından ise,-tıpkı 1974-75 
savaş dönemini andıran bir süreç yaşanmaktadır. Hatta Irıık'ın ilk 

kara saldırısı sırasında Humeyni'nin Irak'ı için sarf ettiği söz

ler çok ilginçtir.Humeyni'nin söz konusu sözleri şöyledir:"Eğer I

rak saldırısını durdurmazsa,Kürtler vasıtasıyla 24 saat zarfında 

Bağdat'ın topraklarını !ran'a getirebilirim~ •• " 

Görüldüğü gibi Humeyni Kürtleri istediği gibi kullanabileceği

ni açık bir şekilde beyan etmektedir.Yani "Kürtlerin özerkliğini 

kabu~ edersem,istedi~im gibi onları kullanabilirim ••• " demektedir. 

Yani "beni kızdırırsanız özerkliği kabul edebilirim.Beni fazla 

sıkıştırmayın,zaten otonemi diye birşey vermeyeceğim.Ancak bugün 

için zayıf olduğumdan mecburen otonemiyi verebileceğimi demeçler 

vasıtasıyla kısa bir zaman kazanmak için söylüyorum ••• " şeklinde 

tam bir sömürgeci ve diktatör zihniyetiyle görüşlerini ifade et

mektedir Humeyni. 
Görüldüğü gibi özellikle Kürdistan açısından son derece karma

şık ve çetin şartlar yaşanmaktadır.Bu zor ve karmaşık ortamda ör

gütlenmenin ciddi olarak sağlanmadığı tran'da (Kürdistan'da) ile

ride ne olacağı pek kestirilemiyor.Ancak ciddi çalışmaların yapıl

dığı ve hızlı bir örgütlenme sürecine girildiği tüm şartların he

saplanarak (!ran'ın Kürtleri kullanmak iztemesi dahil) çalışmala

rın yoğunlaştırıldığı umut verici en önemli yanıdır. 

Değerli okuyucular,!ran'la ilgili çok dfu~a geniş ve değerli 

bilgiler elemizde mevcut.Ancak yapılan görüşmeler,eldeki kaynak 

ve bilgilerin sistemli bir şekilde hazırlanması gerek.Ayrıca ye-

ni gelişmelerle ilgili İran'daki arkadaşlarımız tarafından bize 

ulaşt.ırılan haberlerin kabarıklığı da tüm bilgilerin sizlere anın

da ulaştırılmasına engel olmaktadır.Bu ön bilgilere mütakiben za

man zaman yeni gelişmeler hakkında ve elimizdeki dökümanları da 

siz değerli okuyt:cularımı~a Bunabileceğimizi belirtmek isteriz. 

AÇIKLAMA 
Xebat Jı Bo Rizgariya Kurdistan adlı broşürüroüzün 5.sayısında GK' 

nin Irak'ta silahlı direnişe başladığının 3.yıldönümü ile ilgili 

kısa bir yazı yer almış,sözkonusu yazıda "GK ile KYB arasında düş

manca tavırlar bir kenara bırakılıp bir cephenin şartları yaratıl

malıdır" denmiŞti. 
Broşürdeki bu cümle sonr~dan bazı tartışmalara neden oldu.Tar

tışmaların ana noktası "Nasıl olurda hain dediğiniz C.Talabani ile 

GK arasında bir cephe çağrısıyapılır?" şeklinde somut ifadesini 
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buldu.Bu y.::.nlış anlamırı çıkarılmaması gerekti~i görüşündeyiz. Çün
kü biz daha önce defalarca vurguladık.Ulusuna ihanet edenlerle 
cephe oluşturulamaz.!hanet edenleri savunanlarla da ciddi yakla
şı~lar söz konusu olamaz. 

Daha önce de belirtigirniz gibi,biz KYB ile GK arasında cephe 
önerdiğimiz zanıan,şüphesiz her iki kuruluş arasındaki başta sos
yalistler olmak üzere,tabanlarındaki yurtseverlerin ortak cephesi
ni savunuyoruz. Yoksa C.Talabani ile birliği ne savunduk ve ne de 
savunacağız.Kaldıki bugün KYB diye bir oluşum yokt··:.r artık.DB.gıl
mıştır.Hata bu çağrımıza uygun düşecek gelişmelerin boyutlandığı
nı da söyliyebiliriz.Orneğin KYB 1 den ayrılan KSH (ResulMament) ile 
GK arasında yakınlaşmaların bulunduğu ve bir cephe için şartların 
araştırıldı~ını söyliyebiliriz. 

Tekrar şunu da özellikle belirtmek isteriz ki;Biz Kürdistan'ın 
tüm parçalarında olsun,Orta-Doğu•da olsun,hatta dünyada olsun esas 
olarak sosyalistlerin birliğinden yanayız.Yurtsever tüm güçler a
rasındaki birlik (Cephe) elbetteki sömürgecileri ve emperyalistle
ri yıkınada en büyük silahtır. 

TÜRKİYE KÜRD!STAN DEMOKRAT PART!S! 
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