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Önsöz

Kürt halkının ezilmesinin ve sömürülmesinin temelinde 
emek sermaye çelişkisi yatıyor. Kürdistan antagonist 
sınıflı bir toplumdur, yönetimde üretim araçları özel 
mülkiyetini elinde bulunduran bir avuç azınlık vardır ve 
bu azınlıkta Sömürgeci burjuvazi ile Kürt egemen sınıfı
dır. Kürdistan'ın sömürge olma olgusu Kürt halkının 
sınıfsal ezilme ve sömürülme baskısına birde ulusal 
ezilme ve baskıyı ekliyor. Böylece Kürt halkı hem sınıf
sal ve hem de ulusal baskının altındadır. Sınıfsal ve 
ulusal baskı altında olan Kürt halkının kurtuluş yolu, 
işçi sınıfının siyasi iktidarı ele geçirmesi şeklinde
dir. Böylece Kürdistan'da Halk İktidarı'nın kurulmasıyla 
hem sınıfsal sorun ve hem de ulusal sorun çözülmüş olur. 
Şurası nesnel bir gerçektir ki, çağımızda sömürgelerde 
sınıfsal sorun çözülmeden ulusal sorun çözülmez. Ulusal 
sorunun gerçek anlamda çözülmesi sınıfsal sorunun çözül
mesine bağlıdır. Bu nedenle Kürdistan sorununda olaylara 
sınıfsal açıdan bakmak gerekir.

Kürt halkı, sömürgeci burjuvazi ve Kürt egemen sınıf
ları tarafından eziliyor. Gelişen Proleterya sınıf müca
delesi karşısında ulusal ve uluslararası sermayenin
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mücadelesini görüyor. Proleterya sınıf mücadelesinin 
karşısında sömürgeci burjuvazi ve Kürt egemen sınıfının 
sınıf mücadelesi vardır. Sömürgeci burjuvazi ve Kürt 
egemen sınıfı Kürt halkının kurtuluşunu ve özgürlüğüne 
kavuşmasını engellemek için çeşitli yöntemlere baş vuru
yorlar. Sömürücü egemen sınıf, sınıf mücadelesinde deği
şik yöntemlere baş vurur, objektif ve sübjektif şartala- 
ra uygun olarak onun yöntemleri değişir. Mevcut tarihi 
aşamada Türk burjuvazisinin yöntemleri: Kürtleri dağlı 
Türkler şeklinde gösterme, Kürdistanı'm varlığını inkâr 
etme, mezhep kavgalarını yaratma, tampon bölgeler oluş
turma, daha sınıf bilincine varmamış bazı kişiler ara
sında ispiyonculuğu geliştirme, Kürt emekçilerini birbi
rine karşı kışkırtmak için bazı sınıf bilincine varmamış 
kişileri devletçe silahlandırmak, Kürt halkını silahlı 
zorla ezmek__vs şeklindedir.

Kürt egemen sınıfı da bir yandan sömürgeci burjuvazi 
ile ittifak kurar ve o bu ittifağı Kürt halkını baskı 
altında tutmak, gelişen devrimci hareketi parçalamak 
için yapar, diğer yandan gelişen hareketi kendi yönetimi 
altına almaya çalışır. Bu nedenle sınıf mücadelesinde, 
burjuva sınıf mücadelesinin mücadele yöntemlerini görme
mek yanlıştır. Düşmanı yenmek için düşmanı tanımak ve 
onun neler yaptığını bilmek gerekir. Kürdistan sınıf 
mücadelesinde sömürgeci burjuvazi ve Kürt egemen sınıfı
nın mücadele yöntemlerini tesirsiz hale getirmek ve 
boşuna çıkarmak için sözkonusu yöntemlere karşı uygun 
düşen yöntemlerle mücadele etmek gerekir. Bunun içinde 
bu yöntemleri tanımak zorunludur. Düşmanının nasıl hare
ket ettiğini, nasıl çalıştığını bilmeyen ona karşı nasıl 
mücadele edeceğinide bilemez. Başarının yolu düşmanını 
iyice tanımaktan geçer.

Kürdistan için tehlikeli oyunlardan biri de Yeni-Sö- 
mürgeciliktir. Yeni-sömürgecilik, emperyalizmin ve sö
mürgeci burjuvazinin Kürdistan'a karşı uygulayacakları 
tehlikeli bir oyundur. Hareket geliştikçe yeni-sömürge
cilik yöntemleri de kendini açıkça gösterir. Bugün batı- 
-Avrupa emperyalist ülkeleri bu amaçla Kürdistan sorunu
na yaklaşıyorlar. Yeni-Sömürgecilikte temel amaç, İşçi 
sınıfı yönetiminde bir Kürdistan'ın oluşmasını engelle
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Kürdistan Devrimi

Lenin "devrimci teori olmadan devrimci hareket olmaz" 
der. Devrimci bir teoriye sahip olmak içinde olayları 
nesnelci bir şekilde, tarihi gelişmesi içinde, genel ve 
özgül koşullarıyla mekan ve zaman dahilinde ele almak 
gerekir. Toplumsal olayları incelerken, sınıflı toplum- 
larda olaylara sınıfsal açıdan bakmak gerekir. Ayrıca 
bilimsel bilgi yöntemi, sadece olaylara bakmakla yetin
memenin ve olayların nedeni ve amacına bakmanın gerekti
ğini öğretir. Çünkü, her gelişmenin bir nedeni ve amacı 
vardır. Kürdistan Devrimi sorunu incelenmesinde bu nok
talar hesaba katılmalı. Kürdistan Devrimi sorununun 
incelenmesinde; Çağımızın genel özellikleri, Kürdis
tan' ın özgül özellikleri, Yeni-sömürgecilik, sömürgeci 
burjuvazinin taktikleri, emperyalizmin hedefi, cephe 
konumu, iktidar sorunu, kürt egemen sınıfın taktikleri 
...vs gibi konulan yakından incelenmeli.

Kürdistan devrimi için sorun, emekçilerin özgürlük ve 
bağımsızlığıdır. Kürt halkının örgürlük ve bağımsızlığı; 
reformlarla, sömürgeci ülkelerde faşizmin yerini "demok- 
rasi"nin yani burjuva demokrasinin almasıyla, Kürt feo
dalleri ve burjuvazisi yönetiminde bir Kürt devletinin
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mek için, "bağımsız" bir burjuva devleti Kürdistan'ı 
yaratmak, şeklindedir. Bu nedenle Kürt devrimcilerine ve 
bilinçli Kürt Proleteryasına yeni-sömürgecilik konusunda 
uyanık olmak ve ona karşı mücadele etmek görevi düşer. 
Bu görev hiç bir zaman gözardı edilmemeli ve küçümsenme
melidir.

Kürt halkının özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmasını 
engellemeye hiç bir güç yetmeyecektir. Sömürgeci burju
vazi, emperyalist güçler ve Kürt egemen sınıfı Kürt 
halkının özgürük ve bağımsızlığına kavuşmasını belki bir 
süre için geciktirebilirler, ama Kürt halkının özgürlük 
ve bağımsızlığına kavuşmasını asla engelleyemezler ve 
engellemeye güçleri yetmiyecektir. Zafer Kürt halkının- 
dır.
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kurulmasıyla, Kürdistan'ın yeni-sömürge bir ülke durumu
na gelmesiyle, burjuvazinin değişik partilerini hükümete 
getirmek için seçimlerle...vs gerçekleşmez. Tüm bunlar 
Kürt halkının gerçek kurtuluşunu engellemenin araçları
dır. Kürt halkının gerçek özgürlük ve kurtuluşu Komünist 
Devrim'le yani proleteryanın siyasi iktidarı ele geçir
mesiyle gerçekleşir. Ve gerçek kurtuluşta sorun, ezen ve 
ezilen, sömüren ve sömürülen yani emek ve sermaye açı
sında vardır. Temel çıkış noktası budur.
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örgütlenme Sorunu

Kürt halkının kurtuluş mücadelesi, nasıl bir örgüt
lenme şekli? sorusuna verilen cevaba bağlıdır. Çünkü, 
örgütlenme sorunu Kürt halkının kurtuluş sorunu üzerinde 
direkt olarak etkide bulunan temel bir sorundur. Kürdis- 
tan'da kurulacak siyasi iktidar, kurtuluş hareketinde 
oluşturulacak cephe, ulusal ve uluslararası alanda kuru
lacak ittifaklar, Kürdistan kurtuluş hareketinin karek- 
terinin belirlenmesi, temel çelişki ve baş çelişkinin 
tespit edilmesi gibi sorunlarda, örgütlenme şekli temel 
bir rol oynar. Yanlış bir örgütlenme şekli durumunda, 
hareketin karekterini, siyasi iktidarın yapısını, ana- 
-temel ve baş çelişkiyi, cephede yer alacak güçleri ve 
ittifak surununu doğru bir şekilde tespit etmek olanak
sızdır. Çünkü, tüm bu sorunların çözümünde izlenecek 
yolun tespitinde, örgütlenme tipi belirleyici bir rol 
oynar, örgütlenme şekline, hangi tip bir örgütlenme? 
sorusuna verilen cevaba göre, bu diğer sorunların çözü
müne cevap verilir.

Kürdistan'da temelde iki örgütlenme şekli söz konusu
dur. Hanlar şunlardır:

1) Ulusal Örgütlenme Tipi -Ulusal örgütlenme- Milli-
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yetçi örgütlenme
2) Sınıfsal örgütlenme Tipi -Sınıfsal örgütlenme- 

Proleter Örgütlenme
Var olan bir örgütlenme ya ulusal temele dayanıyor ve 

ulusal örgütlenmedir, veya sınıfsal temele dayanır ve 
proleter örgütlenmedir. Bu iki örgütlenme tipi Ulusal 
Örgütlenme veya Sınıfsal örgütlenme dışında üçüncü tip 
bir örgütlenme şekli yoktur. Kürdistan'da varolan bir 
örgütlenme ya Ulusal (milliyetçi) örgütlenmedir yada 
Sınıfsal (Proleter) örgütlenmedir. Üçüncü bir ideoloji
nin (Proleterya ideolojisi veya burjuva ideolojisi dı
şında) olmaması gibi, üçüncü bir örgütlenme şeklide 
yoktur.

Milliyetçi örgütlenme

Ulusal örgütlenme, milliyetçi bir örgütlenmedir, ve 
örgütlenmede ulusal sorun temel alınır. Milliyetçi ör
gütlenme, yalnız ulusal sorun ve Kürt egemen sınıfların 
çıkarı temel alınarak yapılan bir örgütlenme şeklidir. 
Bu örgütlenme şeklinde Kürt halkının ve sömürgeci ülke 
halkının çıkarları hiç bir zaman göz önünde bulundurul
maz. Milliyetçi örgütlenmede temel amaç, Kürt halkı ile 
sömürgeci ülkenin halkı arasındaki proleter dayanışma
yı, değişik ulusların proleteryası arasındaki birliği 
bozmaktır. Milliyetçi örgütlenme kendine temel olarak, 
ezilen ulus emekçi halkı ile ezen ulus halkı arasındaki 
sınıf işbirliğini bozmak ve bu şekilde proleter devrimci 
hareketi parçalamayı alır.

Kürt egemen sınıfın sınıfsal karekterini taşıyan 
milliyetçi örgüte Kürt egemen sınıfı öncülük ediyor. 
Ulusal örgütlenme yalnız egemen sınıfın karekterini 
taşır ve yalnız onun öncülüğündedir. Bunun "sol", "işçi
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sınıfı" ve "marxizm-leninizm" gibi maskeler altında 
yapılması hiç bir şey değiştirmez. Çağımızda bazı milli
yetçi örgütlenmeler "sol, "komünizm", "işçi sınıfı" ve 
"marxizm-leninizm" gibi maskeler altında yapılıyor. 
Ulusal örgütlenmede genel olarak proleteryanın çıkan 
yerine ulusal çıkar sorunu getirilir, ana çelişki ulusal 
sorundur. Kürdistan'daki milliyetçi örgütler, kendileri
ne ulusal sorunu ana-temel çelişki olarak alırlar. Mil
liyetçi örgütlenmede, Kürdistan devriıninin karekteri 
yalnız anti-sömürgecidir. Bu örgütlenme kendisine, Kürt 
burjuvazinin iktidarı altında bir burjuva Kürt devleti
nin kurulmasını temel alır. Milliyetçi örgütlenmede 
siyasi iktidar sorunu, burjuva Kürt devletinin kurulması 
şeklindedir. Böylece Kürdistan kurtuluş hareketinin 
amacı, burjuva Kürt devletini kurmaktır.

Milliyetçi örgütlenme, kendine ulusal örgütlenmeyi 
temel aldığı için, kurtuluş mücadelesinde yani sömürge
ciliğe karşı olan mücadelede sömügeci ülkenin, başta 
işçi sınıfı olmak üzere, ezilen emekçi halkı ile i 11 i— 
fak-cephe kurmaktan kaçar. Cepheye ezen ulusun emekçile
rini almaz. Şayet milliyetçi örgütlenme "işçi sınıfı", 
"marxizm-leninizm" ve "devrimci" gibi maskeler altında 
yapılmışsa, o zaman, teoride "ezilen ulus ve ezen ulus 
emekçilerin ortak cephesi"nden söz edilir, ama Pratikte 
sömürgeci ulusun emekçileri ile cephe kurmaz. Pratikte 
sömürgeci ulusun emekçi halkı ile cephe kurmaktan kaça
rak, teoride bu cepheden söz eder. Milliyetçi örgütlen
meyi tişhis etmek için şu noktalara bakmak gerekir, 
başka bir deyişle milliyetçi örgütlenmenin özellikleri 
şunlardır:

-Milliyetçi örgütlenmede, Kürt egemen sınıfına, Kürt 
burjuvazisine ve toprak ağalarına karşı mücadele 
sorunu göz ardı edilir. "Kurtuluş" hareketi kendine 
yalnız anti-sömürgeci mücadeleyi yani sömürgeci 
burjuvaziye karşı mücadeleyi hedef alır. Milliyetçi 
örgütlenmede yerli egemen sınıfın Kürt burjuvazisi 
ve toprak ağalarının emekçi halk yığınları üzerinde
ki sömürü ve baskısı, sömürgeci ulus burjuvazisi ile 
yaptığı ittifak gibi sorunlar üzerinde durulmaz, 
emekçi kitleler bu konuda bilinçlendirilmiyor. Bi
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linçlendirilmez.
-Milliyetçi örgütlenmede Kürt emekçi kitleleri ile 
Kürt egemen sınıflan arasındaki ilişki sorunu ses
sizce geçiştirilir, yalnız Kürt egemen sınıfı ile 
sömügeci sınıf arasındaki çelişki üzerinde durulur. 
Kürt egemen sınıfı ile sömürgeci sınıf arasındaki 
çelişki ve bu egemen sınıfları birbirinden ayıran, 
karşı karşıya getiren farklı çıkarlar konusu üzerin
de durulur, ama diğer yandan Kürt egemen sınıfı ile 
sömürgeci burjuvaziyi birleştiren, aralarındaki 
ortak çıkarlar konusu üzerinde durulmaz. Kürt halkı
na, Kürt egemen sınıfı ile sömürgeci burjuvazi ara
sındaki ittifak ve ortak çıkarlar anlatılmaz, gizle
nir.
-Milliyetçi örgütlenmede, sadece Kürt egemen sınıfı 
ile Kürt halkının ortak çıkarları sorunu üzerinde 
durulur ve Kürt emekçilerine durmadan anlatılan şey, 
Kürt egemen sınıfı ile Kürt emekçilerinin "ortak 
çıkarlarıdır". Örneğin dil sorunu, ulusal kültür, 
ulusal devlet kurma...vs. Ama diğer yandan Kürt 
egemen sınıfı ile Kürt emekçi halkı arasındaki fark
lı sınıfsal çıkarlar, ortak olmayan tersine zıt olan 
çıkarlar konusu üzerinde durulmuyor. Kürt halkının, 
Kürt egemen sınıfı ile olan zıt çıkarlarını görmesi 
ve bu konuda da uyanmasını engellemek için elden 
gelen her şey yapılır. Kürt egemen sınıfların baskı
sı konusunda sessizlik kol geziyor.
-Milliyetçi örgütlenmede, Kürt halkı ile Kürt egemen 
sınıfının ortak ulusal çıkarları konusu anlatılır, 
ama Kürt egemen sınıfı ile Kürt halkının ortak 
olmayan-zıt sınıfsal çıkarları konusu üzerinde hiç 
durulmaz.
-örgütlenmede sınıfsal konum değil, ulusal durum 
temel alınır, yani sınıfa göre değil uluslara göre 
örgütlenme yapılır. Sınıfsal sorunun yerine ulusal 
sorun konulur, örgütlenmede ulusal sorun temel alı
nır, sınıfsal sorun değil.

Milliyetçi örgütlenmede, "ulusal sorun çözülmeden Kürt 
halkının hiç bir sorunu çözülmez, Kürt halkının diğer 
sorunların çözülmesi için önce ulusal sorun çözülmeli-
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dir" şeklinde iddiada bulunulur, sınıfsal sorunun çözü
münü ulusal sorunun çözümüne bağlar. Ue böylece sınıfsal 
sorunu ulusal soruna bağlı bir sorun haline getirerek, 
ikincil plana atar. Milliyetçi örgütlenme, Kürt halkının 
çıkarlarına hizmet etmez, tersine yalnız Kürt feodal ve 
burjuvazisinin çıkarlarına hizmet eder. Komünistler, hiç 
bir zaman milliyetçi örgütlenmeyi savunmazlar ve destek
lemezler, tersine onlar her zaman milliyetçi örgütlenme
ye karşı mücadele ederler. Çünkü milliyetçi örgütlenme, 
değişik ulusların proleteryası arasındaki sınıf işbirli
ğini bozarak devrimci hareketi zayıflatır. Bu nedenden 
dolayı komünistler, daima milliyetçi örgütlenmeye karşı 
mücadele ederler. Bu konuda temel görev Kürt komünistle
rine düşer.

Kürdistan'da yalnız Kürt halkı yaşamıyor, aynı zaman
da Kürt feodallleri ve burjuvaziside yaşıyor. Kürt ege
men sınıfı, sömüren ve egemen sınıf durumunda kaldığı 
sürece durumundan memnundur. Ama diğer yandan onun bu 
memnuniyetini bozan ve onu hoşnutsuz kılan bir şey daha 
vardır: Kürt halkının sömürülmesinde elde edilen kârın 
yalnız onun cebine girmemesi, ülkede yalnız başına ege
men sınıf durumunda olmaması ve Kürdistan zenginlikleri
ne yalnız başına sahip olmaması yani ülkenin zenginlik
lerini, pazarını, yönetimini ve sömürüde elde edilen 
kârı sömürgeci burjuvaziyle paylaşması ve bazı konularda 
sömürgeci burjuvazinin yanında ikinci plana düşmesidir. 
Bu nedenden dolayı, Kürt egemen sınıfı bir yanda Kürdis
tan'da gelişen halk kurtuluş mücadelesini parçalamak ve 
devrimci hareketin gelişmesini engellemek, Kürt halkını 
sömürmek ve baskı altında tutmak için sömürgeci burjuva
zi ile anlaşırken ve onunla ittifak kurarken, diğer 
yandan yalnız başına Kürdistan'ın pazarlarına, zengin
liklerine sahip olmak ve Kürdistan'da yalnız başına 
egemen olmak ister.

Birinci durumu -yalnız hiç bir şekilde tereddüte 
düşmeden-, Kürdistan'da gelişen halk kurtuluş mücadele
sini engellemek ve parçalamak için sömürgeci burjuvazi 
ile ittifak kurmayı ve anlaşmayı hiç ihmal etmeyen Kürt 
egemen sınıfı ikinci amacına varmak, yalnız başına Kür
distan'da egemen sınıf olmak da ister. Bunun içinde
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milliyetçi örgütler kurar. Kürdistan'da, bu nedenden 
dolayı milliyetçi örgütlerin objektiv ve sübjektif şart
ları her zaman vardır. Milliyetçi örgütlenmenin tehlike
sini küçümsemek, proleter örgütlenmenin zayıf düşmesine 
ve milliyetçi örgütlenmenin gelişmesine hizmet eder. 
Kürdistan'da proleter kurtuluş hareketi geliştikçe mil
liyetçi örgütlenme tehlikesi de artar. Kürdistan'da 
milliyetçi örgütlenmenin objektif ve sübjektif şartları 
her zaman vardır. Çünkü, Kürdistan'da yalnız Kürt halkı 
değil, aynı şekilde Kürt egemen sınıfı da vardır.

Kürdistan'da Kürt egemen sınıfı tarafından kurulan 
milliyetçi örgütlenme, uluslararası sermayeden, emperya
lizmden ve sömürgeci ülkenin "sol" maskeli sosyal-şöven 
örgütlerinden yardım alır. Sömürgeci ülkenin sosyal-şö
ven örgütleri, Kürdistan'da uygulanan sömürgeci baskı 
sorununu gizler, kendi burjuvazisinin Kürt halkı üzerin
de zulüm ve baskı uygulamasını haklı gösterir, Kürdis
tan'da gelişen her kurtuluş hareketine karşı gelir, 
kendi burjuvazisinin sömürgeci politikasına karşı gelmez 
ve genelde Kürt ulusunun varlığını inkâr eder. Sömürgeci 
ulusun sosyal-şöven örgütlerin bu politikalarından dala- 
yı Kürt halkı ile sömürgeci ülkenin halkı arasında güven 
oluşmuyor, tersine her iki ulus halkı arasındaki güven 
geniş oranda zedelenir. Sömürgeci ülkelerdeki sosyal-şö
ven örgütler, sosyal-şöven politikalarıyla Kürt halkı 
ile sömürgeci ulusun halkı arasındaki güveni zayıflata
rak, Kürdistan'da milliyetçi örgütlenmenin gelişmesine 
hizmet eder. Sosyal-şövenizm milliyetçi örgütlenmenin 
güçlü bir dayanağıdır.

Kürdistan'da proleter devrimci hareket geliştiği 
zaman, milliyetçi örgütlenmenin bir akımı "komünist" 
maskesine bürünür. "Sol" maskeli burjuva milliyetçiliği 
konusunda Stalin şöyle der; "Zor olan maskelenmiş ve 
maskesinin altında tanmmıyan burjuva milliyetçiliğidir. 
Böyle bir milliyetçilik işçiler arasında yaşıyarak ayrı 
ayrı milletten işçilerin tecridini, karşılıklı güven
sizliğini amaç edinen, zararlı fikirler yayarak havayı
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zehirler."1 "Komünist" ve "devrimci" maskeli milliyetçi
likle örgütlenme, "komünizm" ve "devrimcilik" maskeleri 
altında yapılır, milliyetçilik bu şekilde maskelidir.

Proleter örgütlenme

Proleter örgütlenme, sınıfsal temele dayanarak yapı
lan örgütlenmedir. Bu örgütlenme şeklinde kitlelerin 
örgütlenmesinde ulusal yapıya değil, sınıfsal yapıya 
bakılır. Proleteryanm ve diğer emekçi halk yığınların 
ç ı k a n  temel alınır. Milliyetçi örgütlenmede ulusal 
sorun temel ve birincil, sınıfsal sorun ikincil ve ulu
sal soruna bağlı bir sorun şeklindedir. Ama proleter 
örgütlenmede temel ve birincil planda olan sorun sınıf
sal sorundur. Proleter örgütlenme, değişik ulustan pro- 
leteryanın ve diğer emekçi halkın sınıf dayanışmasını ve 
sınıf işbirliğini kendine temel alır, ve amaç, Kürt 
egemen sınıfların çıkarlarını değil, yalnız Kürt halkı
nın çıkarlarına hizmet etmektir. Bu örgütlenme, işçi 
sınıfının sınıfsal karekterini taşır ve bu nedenle öncü
lük işçi sınıfındadır. Proleter örgütlenmede, temel 
çelişki emek-sermaye çelişkisidir, Kürdistan kurtuluş 
hareketi anti-sömürgeci, anti-emperyalist, anti-feodal 
ve anti-kapitalist bir karekter taşır yani kurtuluş 
hareketi sömürgeciliğe, emperyalizme, Kürt feodallerine 
ve burjuvazisine karşı mücadeleyi kapsar.

Proleter örgütlenmede amaç, sömürgeci iktidarı yıkmak 
ve onun yerine halk iktidarını kurmaktır. Bu örgütlenme 
şeklinde, Kürdistan kurtuluş hareketinde kurulacak cep
he, uluslarası alanda ve ülke içinde kurulacak ittifak

Ij.stalin, Marxizm ve Milli Mesele
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proleteryanm sınıf çıkarı-sınıf temeline dayanır, ve 
sömürgeciliğe karşı verilen mücadele yerli egemen sınıfa 
karşı verilen mücadeleden ayrı düşünülemez. Bu örgütlen
me anlayışına göre, sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı 
mücadele vermeden yerli egemen sınıfa karşı mücadele 
edilemez ve aynı şekilde yerli egemen sınıfa karşı müca
dele edilmeden sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı müca
dele edilemez. Proleter örgütlenme anlayışına göre, 
sömürgeciliğe, emperyalizme ve yerli egemen sınıfa karşı 
mücadele diyalektik bir bütünlük oluşturur. Bunlardan 
birine karşı mücadele etmeden diğerlerine karşı mücadele 
etmek olanaksızdır. Yerli egemen sınıfa karşı mücadeleyi 
ihmal etmek veya göz ardı etmek, sömürgeciliğe karşı 
mücadeleyi de gözardı etmek demektir. Proleter örgütlen
mede, Sömürgeciliğe karşı mücadele Kürt feodal sınıfı ve 
burjuvazisine karşı verilen mücadeleden ayrı değildir. 
Kürdistan'daki sınıf mücadelesini yalnız ulusal mücadele 
sorununa indirgemek milliyetçi örgütlenmedir.

Milliyetçi örgütlenmenin tersine, proleter örgütlenme 
Kürdistan'daki mücadeleyi sadece ulusal mücadele sorunu
na indirgemez, Kürdistan'da ulusal mücadele ve sınıf 
mücadelesinin varolduğunu kabul eder, ulusal mücadele ve 
sınıf mücadelesini diyalektik bir bütün olarak ele alır, 
temel ve belirleyici olanda sınıf mücadelesidir. Bu 
örgütlenme, Kürt halkı ile îran, Suriye, Türkiye ve 
İrak halklarının sınıf dayanışmasını-sınıf işbirliğini 
temel alır. Bu nedenle, ezilen halkların milliyetlerine 
göre örgütlenmesine karşıdır, onun için ulusal çıkarlar 
değil, sınıfsal çıkarlar ön plandadır. Proleter örgüt
lenmede, Kürt egemen sınıfına karşı mücadele hiç bir 
zaman ve hiç bir şekilde ihmal edilmez, Kürt egemen 
sınıfının milliyetçi, emekçi halka düşman ve sömürgeci 
devletlerin burjuvazisiyle yaptığı antlaşmalar-ittifak 
politikası konusunda Kürt halkı uyarılır. Kürt feodalle
ri ve burjuvazisinin Kürt halkını sömürdüğünü, ezdiğini, 
bir taraftan "milliyetçi" sloganlara sarılırken ve ulu
sal hareketten yana görülürken diğer taraftan Kürdis
tan'da gelişen halk hareketini parçalamak için sömürgeci 
ülkelerin burjuvazisi ile gizli anlaşmalar yaptığı ve 
ittifak halinde olduğu gerçeğini genişçe ve defalarca
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Kürt halkına anlatmayı, onları bu noktada uyandırmayı, 
proleter örgütlenme kendine amaç edinir. Oysa, milliyet
çi örgütlenmede tüm bu konular üzerinde durulmaz, sessiz 
geçiştirilir.

Milliyetçi örgütlenmede, Kürt halkının tüm dikkatle
rini ulusal sorun üzerine çekmek ve bu şekilde Kürt 
halkı ile Kürt egemen sınıfı arasındaki ilişki sorunu 
unutulmaya ve gizlenmeye çalışılır. Ama proleter örgüt
lenmede bu yılılmaz. Proleter örgütlenmede, Kürt halkı 
hem sömürgeciliğe-emperyalizme ve hem de, aynı zamanda 
Kürt egemen sınıfına karşı yani -sömürgeciliğe, emperya
lizme ve Kürt egemen sınıfına karşı birlikte mücadele 
etmek için, örgütlendirilir.

Mevcut tarihi aşamadaki gelişmelere baktığımızda 
proleter örgütlenmenin üç yolu izlemesi mümkündür ve bu 
üç yoldan hangisinin ilerde izleneceği objektif ve süb
jektif şartların gelişme durumuna bağlıdır. Ve bu üç 
yolda şudur:

A) Kürdistan'ın her parçasında kendi başına proleter
örgütlenme

B) Kürdistan'ın dört parçasında ortak bir proleter
örgütlenme

C) Her parça ile bu parçanın sömürgesi olduğu sömür
geci ülke halkı ile ortak proleter örgütlenme 
(örneğin Kuzey Kürdistan halkı ile Türt halkı)- 
... vs.

A) Her Parçasında Kendi Başına

Burda söz konusu olan şey, Kürdistan'ın her parçasın
da olan proleter örgütlenmedir. Bu örgütlenme ulusal 
değil, sınıfsal temele dayanır, işçi sınıfının sınıfsal 
karekterini taşır ve proleteryanın ideolojik öncülüğün- 
dedir, temel çelişkisi emek-sermaye çelişkisidir. Kür
distan' ın her parçasında olan bu ayrı proleter örgütlen
me hareketi anti-sömürgeci, anti-emperyalist, anti-feo- 
dal ve anti-kapitalist karekter taşır. Bu ayrı proleter 
örgütlenme kendisine Kürdistan'da Proleter Devlet'in
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kurulmasını yani Komünist bir düzen inşaa etmeyi hedef 
alır. Bu örgütlenmede amaç Kürdistan'da İşçi sınıfının 
yönetimi altındoa bir Halk İktidarını kurmaktır. Kürdis- 
tan'm her parçasında olan bu ayrı örgütlenme, proleter- 
yanın sınıf karekterini taşıdığından, işçi sınıfının 
ideolojik öncülüğünde olduğunda ve halk iktidarının 
kurulmasını amaçladığından, milliyetçi örgütlenme demek 
değildir.

Kürdistan'ın her hangi bir parçasında, örneğin, Kuzey 
Kürdistan'da (Türkiye Kürdistan'ı) ayrı bir proleter 
örgütlenme durumu ortaya çıkabilir ve böyle bir gelişme
nin olması da mümkündür. Böyle bir gelişme durumunda 
Kuzey Kürdistan'da ayrı bir proleter örgütlenme durumu 
söz konusudur. Kuzey Kürdistan'lı proleterya ve diğer 
emekçi halk Kürdistan'ın diğer parçalarındaki (Doğu, 
Güney ve Güney-Batı Kürdistan) Kürt emekçileri ve Türki
ye proleteryası ile ortak bir örgütlenme oluşturmaz. 
Çünkü Kuzey Kürdistan proleteryası Kuzey-Kürdistan' da 
bulunan diğer Kürt emekçileri ve diğer azınlık hakların 
emekçileriyle ayrı bir proleter örgütlenme yapacak. 
Kürdistan'ın bir parçasında, örneğin Kuzey Kürdistan'da, 
ayrı proleter örgütlenmenin olması temelde şu durumlarda 
söz konusudur:

1) Şayet Kürdistan'ın söz konusu parçasında, örneğin 
KuzeyKürdistan'da, Proleter devrimci hareketin sübjektif 
şartları gelişmişse, ama buna karşılık sömürgeci ülkede, 
örneğin Türkiye'de, devrimci hareketin sübjektif şartla
rı henüz daha gelişmemişse. Başka bir deyişle, şayet 
sömürgeci ülkedeki devrimci hareket Kürdistan'ın söz 
konusu parçasında gelişen devrimci kurtuluş hareketin 
gelişmesine ayak uyduramıyorsa. Kuzey Kürdistan'da dev
rimci kurtuluş hareketi geliştiği halde, Türkiye'de 
devrimci hareket daha gelişmemişse. Bu sübjektif şartın 
varolması halinde Kuzey-Kürdistan'da ayrı bir örgütlenme 
durumu mümkündür. Böyle bir gelişmenin varlığı halinde 
Kuzey-Kürdistan proleteryasi ile Türk proleteryasınm 
ortak örgütlenmesinin sübjektif şartları yoktur. Bu 
durumda ayrı örgütlenmenin nedeni, Kuzey-Kürdistan'da 
devrimin sübjektif şartlarının varolmasına rağmen, Tür
kiye'de devrimin sübjektif şartlarının daha olmaması.
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Mevcut tarihi aşamada böyle bir gelişmenin varlığı söz 
konusu değil. Mevcut somut aşamada, böyle bir gelişme 
Kürdistan'ın hiç bir parçasında yoktur. Ama ilerdeki bir 
dönemde böyle bir gelişme söz konusu olabilir.

2) Şayet Kürdistan'ın bir parçasında devrimci Kurtu
luş Hareketi gelişmiş, ama buna karşılık Kürdistan'ın 
diğer parçalarında devrimci Kurtuluş Hareketi daha ge
lişmemişse. Kürdistan'ın bir parçasında, örneğin Kuzey 
Kürdistan'da, proleter devrimci kurtuluş hareketi geliş
tiği halde, Kürdistan'ın diğer parçalarında proleter 
kurtuluş hareketi henüz gelişmemişse, o zaman Kürdis- 
tan'ın dört parçasındaki Kürt proleteryasının ortak 
örgütlenmesi söz konusu olmaz. Kürdistan'ın bir parça
sında, örneğin Kuzey-Kürdistan'da devrimci hareketin 
sübjektif şartlarının varolmasına rağmen, Kürdistan'ın 
diğer parçalarında devrimci hareketin sübjektif şartla
rının daha olmaması halinde veya Kuzey-Kürdistan'da 
proleter örgütlenmenin gelişmesine rağmen, şayet diğer 
parçalarında proleter örgütlenme değilde milliyetçi 
örgütlenme gelişmişse, ozaman Kürdistan'ın dört parça
sında ortak bir proleter örgütlenme söz konusu olamaz. 
Böyle bir durumda, devrimci hareketin geliştiği Kürdis- 
tan parçasında ayrı proleter örgütlenmenin olması söz 
konusudur ve ayrı proleter örgütlenme yapılmalıdır.

3) Şayet sömürgeci ülkedeki sosyal-söven politikadan 
dolayı sömürgeci ülke proleteryası ile Kürt proleteryası 
arasında güven yoksa. Sömürgeci ülkede sosyal şovenizmin 
gelişmiş olması, Sömürgeci ülke proleteryasının daha 
Kürt emekçilerinin çıkarlarını savunmaması ve "kendi" 
burjuvazisinin sömürgeci politikasını desteklemesi ha
linde, sömürgeci ülkede burjuvazinin "sol" maskeli sos- 
yal-şöven örgüt ve partilerinin "devrimci" harekete 
egemen durumda olması halinde...vs. söz konusu Kürdistan 
parçasında ayrı bir proleter örgütlenmenin olması olgusu 
ortaya çıkar. Burda, ayrı örgütlenmede temel rolü oyna
yan faktör: Güvensizlik. Başka bir deyişle Kürt prole- 
teryası ve sömürgeci ülke proleteryası orasında güvenin 
olmaması ve bu güvensizlikte-güvensizliğin varlığında 
sömürgeci ülke "sol" örgüt ve partilerinin sorumlu olma
sı.
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Sömürgeci ülkenin sosyal şoven örgütleri, Kürdis- 
tan'da milliyetçi örgütlerin gelişmesine hizmet etmek 
için sömürgeci ülke ve Kürt proleteryası arasında güven
sizlik yaratmaya çalışırlar. Sosyal şovenizm, değişik 
ulustan proleterya arasında sınıf dayanışmasını ve iş
birliğini bozmak için, güvensizlik politikasını yaratır 
ve bu politikasıyla ayrı örgütlenmeye ortam hazırlar. 
Sosyal şovenizmin güvensizlik yaratma politikasından 
dolayı ve onu bahane ederek sorunun basit çözümüne kaç
mak yani kolaylıkla ve basit bir şekilde ayrı örgütlen
meye gitmek yanlıştır. Sosyal şovenizmin politikasını 
bahane ederek Kürdıstan'da ayrı örgütlenmeyi savunmak 
veya ayrı örgütlenmek, özünde sosyal-şövenizm politika
sına hizmet eder ve sosyal şovenizm politikasını milli
yetçilik şeklinde devam ettirmek demektir. Sosyal şove
nizme karşı mücadele etmenin en güçlü silahı ortak ör
gütlenmedir. Kürt komünistlerin görevi, ayrı örgütlenme
yi savunarak sosyal şovenizme hizmet etmek değil, tersi
ne ortak örgütlenmeyi savunarak sosyal şovenizme karşı 
mücadele etmektir.

Şayet Kürdistan'ın bir parçasında proleter devrimci 
hareket gelişmişse, ama buna karşılık diğer Kürdistan 
parçalarında ve bu parçanın sömürgesi olduğu sömürgeci 
ülkede proleter devrimci hareket daha gelişmemişse; 
sömürgeci ülkelerin sosyal-şöven örgütlerinin (sömürge 
ülke "sol"unun) şoven politikalarından dolayı Kürt ve 
sömürgeci ülke halkı arasında güven kalmamış ve yıkıl
mışsa; Kürdistan'ın diğer parçalırında ve söz konusu 
olan sömürgeci ülkede devrimci hareket henüz daha geliş
memişse ve söz konusu Kürdistan parçasında gelişen dev
rimci harekete ayak uyduramıyorsa, onun çok gerisinde 
kalıyorsa, ozaman, Kürdistan'ın bu parçasında ayrı pro
leter örgütlenme mümkündür ve ayrı proleter örgütlenme 
yapılarak Kürdistan'ın bu parçasında Halk İktidarı'nı 
kurmak söz konusu olabilir-mümkün olabilir.

B) Dört Parçada Ortak

Kürdistan, dört sömürgeci ülke tarafından dört parça
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ya parçalanmış sömürge bir ülkedir. Kürdistan'ın dört 
parçası yanyanadır ve parçalar arasında yabancı ülkele
rin topraklan yoktur. Kürdistan'ın dört parçasının 
yanyana olması, parçalar arasında başka yabancı ülkele
rin bulunmaması ve her parçada Kürt halkının yaşamasın
dan dolayı, dört parçada ortak örgütlenmenin objektif 
şartları vardır. Ama, bu durum yalnız başına yeterli 
gelmiyor. Kürdistan'ın parçaları sömürgeci devletlerin 
sınırları ile birbirinden ayrılmıştır ve her parça deği
şik sömürgeci ülkenin sömürgesi durumundadır, Kürdis- 
tan'ın parçaları arasında sömürgeci devletlerin sınırla
rı vardır. Bu sınırları, "bu sınırlar sunnidir,burjuva
zinin çizdiği sınırlardır ve zoraki çizilmiştir" diyerek 
görmemek, haksız bir gerçeği, haksız ama varolan bir 
gerçeği görmemek-inkâr etmek anlamına gelir, örgütlenme
de, sömürgeci ülkelerin bu sınırlan ve her parçanın 
değişik sömürgeci ülkenin egemenliği altında olduğu 
gerçeğini hesaba katmak gerekir. Eki nokta göz ardı edil
diğinde veya hesaba katılmadığında sübjektif niyet varo
lan nesnel gerçekle çatışır. Bu durum, yani Kürdistan'ın 
parçalarının değişik sömürgeci devletlerin sınırları ile 
birbirinden ayrılmış olması, Kürdistan'ın parçalan 
arasında sömürgeci ülkelerin sınırlarının bulunması, 
dört parçada ortak örgütlenmeyi olanaksız kılabilir.

Mevcut aşamadaki objektif ve sübjektif şartların 
durumuna baktığımız zaman, dört parçada ortak örgütlen
menin olanaksızlığını görürüz. Dört parçada ortak örgüt
lenmenin olması, her parçadaki kurtuluş hareketin geliş
me durumu, devrimci hareketin her parçadaki gelişme 
seviyesi, her parçadaki Komünist Partisi'nin ve proleter 
örgütlenmenin durumu, her parçadaki örgütlenme şekli 
...vs. gibi sübjektif şartlara da bağlıdır. Mevcut aşa
madaki duruma baktığımızda, olması mümkün olandan değil, 
olandan hareket ettiğimiz zaman, dört parçada ortak 
proleter örgütlenmenin mümkün olmadığını görürüz. Dört 
parçada ortak proleter örgütlenme, Kürdistan'daki dört 
parçasında yaşıyan Kürt halkının bir tek Komünist Parti
si etrafında örgütlenmesi demektir.

Bizce, mevcut sübjektif şartlara yani her parçadaki 
örgütlenme şekli, kurtuluş hareketin gelişme seviyesi,
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devrimci hareket durumuna, proleter örgütlenmeye, var 
olan örgütlerin yapısına ve Kürdistan'ın parçaları ara
sında sömürgeci devletlerin sınırlarının varlığı durumu
na baktığımızda, dört parçada ortak proleter örgütlenme
nin sübjektif şartları yoktur. Yalnız, ortak örgütlenme 
ile ortak mücadele sorunları birbirine karıştırılmamalı
dır. Kürdistan'ın dürt parçasında ortak proleter örgüt
lenme Kürdistan'ın dört parçasındaki Kürt halkının bir 
tek Komünist Partisi etrafında örgütlenmesi mümkün de
ğil, ama dört parçada ortak mücadele mümkündür.

Dört parçanın ortak mücadelesi şu demektir, Kürdis- 
tan'm her parçasında Komünist partisi öncülüğünde-yöne- 
timinde kurulan cepheler arasında bir Devrimci Kürdistan 
Kurtuluş Konseyi'nin kurulması. Kürdistan'ın her parça
sında Komünist Partisi öncülüğünde kurulan Devrimci 
Cephe temsilcilerinden oluşan Kürdistan Devrimci Kurtu
luş Konseyi aracılığıyla her parçada gelişen devrimci 
kurtuluş hareketi desteklenir, ortak mücadele yapılır. 
Kürdistan Devrimci Kurtuluş Konseyi'ne katılan her par
çanın temsilcisi ve her parçada Komünist Partisi öncülü
ğü ve yönetiminde kurulan Devrimci Çephe, kendisine 
Kürdistan'ın dört parçasını değil, yalnız içinde bulun
duğu parçayı temel alır. Her parçadaki Devrimci Cep
he 'nin görevi ve temel-belirleyici hedefi bu parçada 
yani içinde bulunduğu parçada devrimci hareketi güçlen
dirmek, mücadelesinde bu parçayı kendisine temel almak 
ve bu parçada Halk iktidarını kurmayı hedeflemektir.

Kürdistan Devrimci Kurtuluş Konseyi, Kürdistan'ın 
dört parçasında örgütlenme yapmış bir tek parti ve her 
parçada oluşan Devrimci Cephe’lerde onun yan kolları, 
şeklinde değildir. Çünkü, kendisine içinde bulunduğu 
parçayı temel alan her parçadaki Devrimci Cephe kendi iç 
işlerinde tamamen bağımsızdır. Devrimci Kurtuluş Konseyi 
şu şekilde:

Türkiye- Kürdistan'ı Devrimci
Suriye- Kürdistan'ı 
Irak- Kürdistan'ı 
İran- Kürdistan'ı

Kurtuluş
Konseyi
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Burda sorun, bu dört parçadaki Devrimci Cephelerin 
Devrimci Kurtuluş Konseyi çatısı altında ortak mücadele
si, dört parçadaki Cephe'lerin bir Cephesi şeklindedir.

C) Her Parça İle Sömürgeci Ülke

Burda sorun, Kürdistan'ın her parçası ile bu parçanın 
sömürgesi olduğu sömürgeci ülkenin halkının ortak prole
ter örgütlenmesi, örneğin Kuzey-Kürdistan (Türkiye-Kür- 
distan'ı) halkı ile Türkiye halkının ortak proleter 
örgütlenmesi. Kürdistan'ın her parçası ile sömürgeci 
ülke halkının ortak proleter örgütlenmesi için objektif 
şartlar vardır. Burda konumuza, Kuzey-Kürdistan ve Tür
kiye örneğini ele alalım ve aynı şey diğer parçalar 
içinde geçerlidir. Kuzey-Kürdistan 'halkı ile Türkiye 
halkının ortak proleter örgütlenmesi için objektif ve 
sübjektif şartlar gereklidir.

-Objektif şartlar:
Kuzey Kürdistan ve Türkiye halkının ortak proleter 

örgütlenmesi için objektif şartlar vardır. Her iki ulu
sun halkı bir devletin, sömürgeci Türk devletinin sınır
ları içinde yaşiyor. Kuzey-Kürdistan Türkiye devletinin 
sınırları içindedir. Kuzey Kürdistan ile Türkiye arasın
da başka ülkeler bulunmuyor, ülkeler birbirinden sınır
larla ayrılmamıştır yani K. Kürdistan ile Türkiye ara
sında sınır yoktur. Kürdistan'ın Türkiyeye sınır-komşu 
olan illerinde Kürdistan ve Türkiye halkı arasında geniş 
bir kaynaşma vardır. Kuzey-Kürdistan'ın Türkiye'ye komşu 
sınır illerinde yaşıyan Türklarin sayısı oldukça fazla
dır. Aynı şekilde, Türkiyenin değişik vilayetlerine göç 
eden ve buralarda yaşıyan Kürtlerin sayısı oldukça yük
sektir. Türkiye'nin büyük illerinde çok sayıda Kürt 
yaşıyor. Bu illerin gece kondu semtlerinde Kürtler yaşı
yor. Kuzey-Kürdistan ile Türkiye arasında başka ülkele
rin ve sınırın bulunmaması, her iki ülkenin arasında 
sınırların olmaması, iki ülkenin bir birine komşu olma
sı, Kürdistan'ın komşu illerinde geniş oranda Türklerin 
yaşaması ve iki ülke halkının kaynaşması, Türkiyenin
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çeşitli vilayetlerinde çok sayıda göçmen Kürtlerin yaşa
ması, ortak proleter örgütlenmenin objektif şartlarını 
yaratıyor.

Sömürgeci Portekiz ve sömürgesi Angola veya Mozambik 
halklarının ortak örgütlenmeleri, Angola ve Mozambik 
kendi kurtuluş mücadelelerini verdikleri dönemde, ola
naklı değildi. Çünkü Portekiz ile Angola birbirlerinden 
çok uzaktaydılar. Ama aynı şey Kuzey Kürdistan ve Türki
ye için söz konusu değildir, örgütlenmede yer-mekan 
sorununu hesaba katmamak yanlıştır. Yalnız ortak örgüt
lenmede sadece objektif şartların varlığı yetmez, bunun 
için aynı zamanda sübjektif şartlar da gereklidir.

-Sübjektif şartlar:
Kürt ve Türk halkının ortak proleter örgütlenmesi 

için varolan objektif şartların yanında sübjektif şart
ların da varolması gereklidir. Sübjektif şartlar; Kuzey 
Kürdistan'da ve Türkiye'de devrimci hareketin durumu, 
gelişme seviyesi, her iki ülkedeki örgütlenme şekilleri, 
Kürt ve Türk halkı arasındaki güven durunu, Kürt solunun 
Türkiye ve Türk solunun Kürdistan sorununa karşı izle
dikleri politika, Türkiye'de iktidarın kriz durumu gibi 
şartlar gelir. Kürt ve Türk halkının ortak proleter 
örgütlenmesi için Kürt halkı ile Türk halkı arasındaki 
güven sorunu belirleyici bir rol oynar. Bu güven olmadan 
ortak örgütlenme de olmaz. Kürt ve Türk halkı arasında 
güven sorunu ne demek ve bu güven sorunu nasıl oluşur? 
iki ülke halkı arasında güvenin olup veya olmadığı, her 
iki ülkenin devrimcileri ve proleter bilinçli proleter- 
yasınm izlediği politikaya bağlıdır.

Ezen ve ezilen ulus halkları arasında güvenin nasıl 
olması konusunda Lenin şöyle der; "Ezen ulusların prole- 
teryası, ezilen ulusların belli bir devletin sınırları 
içinde zorla tutulmasına karşı savaşmalıdır,...Proleter- 
ya, "kendi" ulusu tarafından ezilen sömürgeler ve ulus
lar için siyasal ayrılma özgürlüğü istemelidir. Yoksa, 
proleterya enternasyonalizmi boş laflardan başka bir şey 
olmazdı, ezen uluslarla ezilen ulusların işçileri ara
sında ne güven, ne de sınıf dayanışması mümkün olurdu; 
ve bir yandan ulusların kaderlerini tayin hakkını savu

21

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



nurken, öte yandan "kendi" ulusları tarafından ezilen ve 
"kendi" devletinin sınırları içinde zorla tutulan ezilen 
ulusların durumunda susan reformistlerin ve kautskicile- 
rin ikiyüzlülüğü sergilenmemiş olurdu.

Bir yandan da, ezilen ulusların sosyalistleri, ezilen 
ulusun işçileriyle ezen ulusun işçilerinin tam ve kayıt
sız şartsız birliğini, örgütsel birlik dahil olmak üze
re, savunmalı ve uygulamalıdır. Bu olmadan, burjuvazinin 
her çeşitten entrikaları, kalleşlikleri ve hileleri 
karşısında proleteryanın bağımsız politikası savunulamaz 
ve işçi sınıfı, öteki ülkelerin işçileriyle sınıf daya
nışmasını gerçekleştiremez."2 Kürt halkı ve Türk halkı 
arasında güvenin yaratılması ve her iki ulustan prole- 
teryanın sınıf dayanışmasının gerçekleşmesi için Kürt 
komünistlerin ve sınıf bilinçli Kürt proleteryasının 
görevi şudur: Kürdistan'da gelişen milliyetçiliğin her 
şekline karşı mücadele etmek, soruna ulusal açıdan değil 
sınıfsal açıdan bakmak, Türk proleteryası ile sınıf 
dayanışmasını savunmak, proleteryanın uluslara göre 
örgütlenmesine karşı mücadele etmek, ulusal birlik yeri
ne sınıfsal birliği savunmak, Türk proleteryası ile 
örgütsel birliği savunmak, kendisine ulusal görevleri 
değil proleteryanın görevlerini temel almak, ayrılmadan 
değil birlikten yana olmak. Kürt komünistlerin görevi, 
bir yandan Kürt milliyetçiliğinin her çeşidine karşı 
mücadele etmek ve diğer yandan ayrılmadan değil, birleş- 
medem-birlikten yana olmalıdır ve aynı şekilde kendine 
Kürt halkının çıkarlarını, Kürt ve Türk proleteryasının 
sınıf dayanışmasını, ortak örgütlenmelerini temel almak
tır.

Türk komünistleri ve sınıf bilinçli Türk proleterya- 
sının görevi de şudur: Türk burjuvazisinin Kürdistan'ı 
zorla Türk devletinin sınırları içinde tutmasına Türk 
burjuvazinin sömürgeci politikasına karşı mücadele et
mek; ülkedeki sosyal-şöven politikaya karşı durmak; Türk 
burjuvazisinin Kürt ulusu üzerinde zulüm ve baskı uygu
lamasına, Kürt halkını sömürmesine, Kürdistan'm zengin-

2w.İ.Lenin, Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı
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ligini talan etmesine karşı mücadele etmeli; Türk burju
vazisinin Kürdistan'da gelişen hareketleri zorlan parça
lamasına karşı mücadele etmektir. Şayet Kürdistan'da 
gelişen bir hareket gerici, Kürt burjuvazisinin yöneti
minde, Kürt halkının değil Kürt burjuvazisinin çıkarı- 
naysa ve milliyetçiyse bile, yani kısacası şayet Kürdis
tan'da gelişen bir hareket milliyetçi ve proleterya- 
nın çıkarlarına ters düşüyorsa bile, genede Türk komü
nistlerin ve sınıf bilinçli Türk proleteryasının görevi, 
Türk burjuvazinin bu hareketi zorlan parçalamasına karşı 
mücadele etmektir. "Gelişen Kürt hareketi gerici, mil
liyetçi ve proleteryanın sınıf dayanışmasını bozuyor, 
hareket emperyalizm tarafından destekleniyor" diyerek 
Türk burjuvazisinin hareketi parçalamasını "haklı" gös
termek ve "haklı" görmek yanlıştır, sosyal-şövenizmdir 
ve Kürt halkı ile Türk halkı arasında güvenin oluşmasını 
engeller.

Türk komünistleri ve sınıf bilinçli Türk proleterya- 
sı; Türk burjuvazinin sömürgeci politikasına, Kürt hal
kının ezilmesine, asimilasyon politikasına, Kürtlerin 
Türkleştirilmesirıe, Kuzey Kürdistan'ın zorlan Türk dev
letinin sınırları içinde tutulmasına ve Kürdistanda 
gelişen hareketlerin-hareketin durumu gerici ve milli
yetçi olsa bile Türk silahlı güçleri tarafından parça
lanmasına karşı mücadele etmediği sürece, Kürt ve Türk 
halkı arasında güven oluşmaz ve ortak örgütlenme gerçek
leşmez. Kürt halkı ile Türk halkı arasında güvenin oluş
ması ve ortak proleter örgütlenmenin gerçekleşmesi için, 
Türk "sol"u büyük ulus şovenizminden, Kürt halkından 
habersiz olarak kendilerini "Türk ve Kürt halkının dev
rimci partisi" olarak yani Kürt halkının haberi olmadan 
kendini "Kürt halkının da komünist örgütü ve partisi" 
olarak ilan etmeden, büyük ulus olmadan dolayı kendini 
büyük görme ve Kürt örgütlerinin kendisinin yönetimi 
altında olmasını emretme politikasından kesinlikle vaz 
geçmelidir. 0 halde, güven sorununda ve ortak proleter 
örgütlenme konusunda Türk komünistlerine büyük görev 
düşer. V/e Sosyal-şöven bir politika Türk halkı ve Kürt 
halkının ortak proleter örgütlenmesini, iki ulus prole- 
teryasının sınıf dayanışmasını engeller. Çünkü, Sosyal-
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-şovenizm hangi gerekçeler ve maskeler altında yapılırsa 
yapılsın, Türk sömürgeciliğin görüşüdür.

Nasıl Bir örgütlenme

Komünistlerin ve sınıf bilinçli proleteryanın görevi, 
değişik ulustan proleteryanın ortak proleter örgütlenme
sini sağlamaktır. Kürt ve Türk komünistlerinin görevi ve 
amacı, Kuzey Kürdistan halkı ile Türkiye halkının bir- 
likte-ortak örgütlenmesini sağlamaktır, örgütlenmede en 
doğru ve bilimsel tavır, Kürdistan'm her parçasındaki 
Kürt halkı ile her parçanın sömürgesi olduğu sömürgeci 
ulus halkının ortak örgütlenmesidir. Komünistler örgüt
lenmede kendilerine proleteryanın çıkarlarını temel 
alırlar. Bu konuda Lenin şöyle der; "Kim proleteryaya 
hizmet etmek istiyorsa, bütün ulusların işçilerini bir- 
leştirmeli ve "kendisininki" olsun, başkalarının ki 
olsun, milliyetçiliğe karşı kesin savaşıma girişmeli- 
dir...İlkönce ulusal görevler, ondan sonra proleteryanın 
görevleri, diyorlar burjuva milliyetçileri,...Biz, her 
şeyden önce proleteryanın görevleri diyoruz.

Biz Rus proleterleri, hiç bir ayrıcalığı savunmayız 
ve bu ayncalığıda savunmuyoruz. Savaşımımızda belirli 
bir devleti kendimize temel olarak alıyoruz, o belirli 
devlet içindeki bütün ülkelerden işçileri birleştiriyo
ruz. "3 Aynı konuda Stalin'de şöyle der; "Çeşitli millet
lerin proleteryasmın ortak bir partide nasıl örgütlene
ceği meselesini de çözüme bağlamalıyız. Bir plan, işçi
lerin milliyetlere göre örgütlenmesini öngörüyor. Ne

^W.İ.Lenin, Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı
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kadar millet varsa, o kadar parti olacak. Bu plan, Sos
yal Demokrasi (Bolşevik Partisi) tarafından reddedildi. 
Uygulama, belli bir devletin proleteryasının milliyetle
re göre örgütlenmesinin yalnız sınıf dayanışması fikri
nin çöküşüne yol açtığını ispatlamıştır. Söz konusu 
devletin bütün milletlerinin proleteryası, ayrılmaz 
bir proleter birlik halinde örgütlenirler.Komünizmin 
liderlerine göre, örgütlenmede temel sınıfsal sorundur.

0 Halde, nasıl bir örgütlenme? sorusuna komünistlerin 
cevabı şu şekilde: Kürdistanı'ın her parçasındaki Kürt 
halkı ile bu parçayı egemenliği altında bulunduran sö
mürgeci ülke halkını birleştiren, sömürgeci devleti 
temel alan ve bu devletin sınırları içinde bulunan deği
şik uluslardan proleteryanın birliğine dayanan, sınıfsal 
temele dayanan, değişik uluslardan proleteryanın sınıf 
dayanışmasını amaç edinen ve ülkede Halk îktidarı'nın 
kurulmasını hedefleyen ortak proleter örgütlenme, örne
ğin Kuzey Kürdistan halkı ve Türk halkının sınıf temeli
ne dayanan ortak proleter örgütlenmesi.

Bu örgütleme şeklinde, sömürgeci devletin sınırları 
içinde Kürt proleteryası ve sömürgeci ülke proleteryanın 
ortak proleter örgütlemesinde Güven sorunu belirleyici 
bir rol oynar. Bu güvenin yaratılması için, bir yandan 
Kürt komünistlerine ve sınıf bilinçli Kürt proleteryası- 
na; her çeşit Kürt milliyetçiliğine, proleteryanın çı
karlarının ikincil sorun durumuna düşürülmesine, prole- 
teryanm milliyetlere göre bölünmesine, sınıfsal soruna 
oranla ulusal sorunun temel alınmasına karşı mücadele 
etmek; değişik ulusların proleteryasının sınıf dayanış
masını, Kürt ve sömüreci ülke halkının birliği ve Kürt 
proleteryası ile sömürgeci ulus proleteryasının (örneğin 
Türk proleteryası) ortak proleter örgütlenmesini savun
mak ...görevi düşer.

Diğer yandan sömürgeci ulus komünistleri ve sınıf 
bilinçli proleteryasının, örneğin Türk komünistlerinin, 
bu güveni yaratmak için görevleri; Sosyal-şövenizm poli
tikasına, "kendi" sömürgeci ulusunun Kürdistan'ı zorla

^J.tJ.Stalin, Marxizm, Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu
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kendi sınırları içinde tutmasına, Kürdistan'da gelişen 
hareketleri kanla bastırmasına, Kürt halkına ve Kürt 
ulusuna karşı baskı uygulamasına, asimilasyon politika
sına, Kürdistan zenginliklerinin talan edilmesine, Sö
mürgeci "burjuvazisinin" Kürt halkını sömürmesine yani 
"kendi" burjuvazisinin Kürt halkına ve Kürt ulusuna 
karşı giriştiği tüm saldırılarına-baskılarına karşı 
kesin bir şekilde mücadele etmelidir, onların sömürgeci 
politikalarını hiç bir şekilde desteklememen, "büyük" 
ulus olma görüşüne karşı mücadele etmelidir.

/

26

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Temel ve Baş Çelişki

Kürdistan hem antagonist sınıflı bir toplum ve hemde 
sömürge bir ülkedir. Bu konumundan dolayı, hem sınıf 
sorunu ve hemde ulusal sorun çözülmemiştir. Ohalde, 
ulusal ve sınıfsal sorunu çözülmemiş olan Kürdistan'da 
temel çelişki ve baş çelişki nedir? Çelişki sorununu 
doğru çözmeden, doğru bir örgütlenme yapmak, sorunları 
doğru çözmek ve doğru bir şekilde mücadele vermek ola
naksızdır. Çünkü, tüm bu sorunların çözümü ve nasıl bir 
şekilde çözüleceği, çelişkilerin tespitine bağlıdır. 
Kürdistan'da temel çelişki ve baş çelişkiyi doğru tespit 
etmek, genelde bu çelişkileri doğru kavramakla mümkün
dür. Bunun için, soruna, temel çelişki ve baş çelişkinin 
ne olduğu? ile başlamak gerekir.
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Temel Ç elişk i

Her antagonist sınıflı toplumda temel çelişki emek- 
-sermaye yani ezen ve ezilenler, sömüren ve sömürülenler
arasındaki çelişkidir. "Biz temel çelişkiden şunu anlı
yoruz; nesnenin karekterini belirleyen, ve onun gelişme
sini onun ortaya çıkışından sonuna kadar belirleyen ve 
diğer tüm çelişkileri...belirleyen çelişki."5 Demek ki, 
temel çelişki, nesnel şeye karekter veren, diğer tüm 
çelişkileri belirleyen, değişik aşamalarda değişmeyen, 
şeyin başından sonuna kadar varolan ve ancak söz konusu 
şeyin ortadan kalkmasıyla yok olan, çelişkidir. Her 
antagonist sınıflı toplumda olduğu gibi, Kürdistan'da da 
temel çelişki emek-sermaye yani Kürt halkı ile egemen 
sınıf arasındaki çelişkidir. Kürdistan antagonist sınıf
lı bir toplum olarak kaldığı sürece, temel çelişki yal
nız ve yalnız emek-sermaye arasındaki çelişkidir. Kür
distan'da temel ve belirleyici çelişki budur.

^Marxist-Leninist Felsefenin Temel İlkeleri. (Almanca 
Baskı) Çıkaran; Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi. 
Dietz Uerlag Berlin 1974
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Baş Ç elişk i

Baş çelişki, toplumsal gelişmenin bir aşamasındaki 
çelişkidir. "Toplumun her gelişme aşaması, bu aşamanın 
özünü belirleyen, bir baş çelişkiye sahiptir."6 Baş 
çelişki, gelişmenin bir aşamasında belirleyici olan, bu 
aşamanın değişmesiyle değişen bir çelişkidir. Kürdis- 
tan'da baş çelişki, ulusal sorundur. Kürdistan'm klasik 
tip sömürge olması konumundan dolayı, ulusal sorun çö
zülmemiştir ve bu ulusal sorun baş çelişkidir. Baş çe
lişkiyi, yalnız başına her şey, temel ve belirleyici 
olarak ele almanın yanlış olması gibi, küçümsemek de 
yanlıştır.

Temel ve Baş Çelişki İlişkisi

Temel çelişki, temel ve belirleyici olan, aşamalarla 
değişmeyen, şeyin tüm gelişmelerinde, şeyin kendisi 
varoldukça varolan, diğer tüm çelişkileri belirleyen, iç 
çelişkidir. Baş çelişki, temel çelişkiye bağlıdır ve 
onun tarafından belirlenir, ama bu baş çelişkinin nispi

fylarxist-Leninist Felsefenin Temel İlkeleri. Sovyetler 
Birliği Bilimler Akademisi. Almanca Baskı, Dietz Verlag 
Berlin. 1974
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bir bağımsızlığa sahip olmadığı anlamına gelmez, Baş 
çelişkinin çözümü, temel çelişki üzerinde olumlu veya 
olumsuz yönde etkide bulunur. Baş çelişki, doğru çözül
düğü zaman temel çelişki üzerinde olumlu bir etki yapar, 
ama yanlış çözüldüğü zaman temel çelişkiyi yanlış yönde 
etkiler ve onun gelişmesini engeller. Baş çelişkinin 
çözüm şekli, ya temel çelişkinin gelişmesini engeller 
yada onun gelişmesine hizmet eder. Baş çelişki ile temel 
çelişki arasında diyalektik bir ilişki vardır ve bunlar 
birbirinden ayrılmaz.

Kürdistan'da baş çelişki olan ulusal sorun, anti-sö- 
mürgeci mücadele, Kürt burjuvazisinin ve feodallerinin 
öncülüğünde-yönetiminde verildiği zaman, temel çelişki 
olan Kürdistan'daki emek-sermaye çelişkisi olumsuz yönde 
etkilenir. Kürt egemen sınıfı öncülüğü ve yönetiminde 
verilen baş çelişkiyi-ulusal sorunp çözme mücadelesi 
temel çelişkinin çözüm mücadelesinin gelişmesini engel
ler. Baş çelişkinin yanlış yöntemle çözülmesi, ulusal 
sorunun milliyetçi örgütlenme temelinde ve burjuva ideo
lojisi öncülüğünde çözülmesi demektir. Bu ise, temel 
çelişkiyi olumsuz yönde engeller. Baş çelişki, doğru 
yöntemle çözüldüğü zaman, temel çelişki olumlu yönde 
etkilenir. Kürdistan'da baş çelişki yani ulusal sorun 
Komünist Partisi'nin öncülüğünde ve yönetiminde çözüldü
ğü zaman temel çelişki olan emek-sermaye çelişkisi olum
lu yönde etkilenir, gelişir, temel çelişkinin çözümüne 
hizmet eder. Demek ki, baş çelişki temel çelişkinin 
durumu üzerinde etkide bulunur.

Temel ve baş çelişki ilişkisinde temel ve belirleyici 
olan temel çelişkidir. Baş çelişkinin çözümü temel çe
lişkiyi çözmez, ama buna karşılık temel çelişki çözüldü
ğünde beraberinde baş çelişkiyi de çözer. Temel çelişki 
çözüldüğünde baş çelişkide çözülür, ama baş çelişki 
yalnız başına çözüldüğünde temel çelişki çözülmez. Başka 
bir deyişle, temel çelişkinin çözülmesi aynı zamanda baş 
çelişkininde çözülmesi demektir, ama buna karşılık baş 
çelişkinin çözülmesi aynı zamanda temel çelişkinin de 
çözülmesi anlamına gelmez. Baş çelişki çözüldüğü halde, 
buna rağmen temel çelişki çözülmeden kalabilir. Kürdis
tan'da ulusal sorunun çözülmesi, aynı zamanda emek-ser-

30

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



maye sorununutıda çözülmesi anlamına gelmez. "Bağımsız" 
bir burjuva devleti Kürdistan'da baş çelişki ulusal 
sorun çözülmüştür, ama buna karşılık emek-sermaye sorunu 
çözülmemiştir.

Ulusal sorunun çözüldüğü yani ezilen ve ezenin, sömü
rülen ve sömürenlerin varolduğu ve "bağımsız" bir burju
va devleti durumunda olan Kürdistan mümkündür. Ama buna 
karşılık, ezen, ezilen sömüren ve sömürülenlerin varol
madığı sömürge bir Kürdistan olamaz. Kürt halkının ger
çek bağımsızlık ve özgürlüğü yalnız ve yalnız temel 
çelişkinin çözümü ile mümkündür. Kürt halkının gerçek 
kurtuluşu, onu sömürgeci burjuvazinin değil de Kürt 
burjuvazisinin ezmesi ve sömürmesi, demek değildir. Kürt 
halkı için bağımsızlık ve özgürlük, sömürgeci burjuvazi
nin sömürgeci egemenliği altından çıkarak Kürt burjuva
zisinin egemenliği altına girmek, sömürgeci burjuvazinin 
diktatörlüğünün yerine Kürt burjuvazisinin diktatörlüğü
nün alması demek değildir.

Şurası da nesnel bir gerçektir ki, mevcut tarihi 
aşamada temel çelişki -emek ve şermaye çelişkisi- çözül
meden baş çelişki (ulusal sorun) da tam olarak çözülmez. 
Temel çelişki çözülmeden yalnız ulusal sorunun çözülmesi 
Kürdistan için şu demek: Klasik tip sömürge olma duru
mundan Veni-sömürge ülke durumuna geçmektir. Kürdis
tan'da sadece Ulusal sorun çözüldüğü zaman direkt siyasi 
bağımlılığın yerini doloylı siyasi bağımlılık alır. Bu 
demektir ki, temel çelişkiyi çözmeden baş çelişkiyi 
(Ulusal sorunu) tam olarak çözmek olanaksızdır. İşte bu 
nesnel gerçeklerden dolayıdır ki, Kürdistan'da Ulusal 
sorunu sınıf sorunundan ayrı olarak ele almak, tüm so
runların çözümünü ulusal sorunun çözümüne bağlamak, 
sınıf sorunu ulusal sorun yanında ikincil sorun durumuna 
düşürmek, sınıfsal sorunu küçümsemek veya göz ardı etmek 
yanlıştır. Kürdistan'da tüm sorunların ve ulusal sorunun 
çözümü sınıf sorunun çözümüne bağlıdır. Kürdistan Kurtu
luş Hareketi’nde her zaman temel ve belirleyici olan 
sınıfsal sorundur. Ve yalnız burjuvazi ve onun "sol" 
maskeli örgütleri sınıfsal sorunu (emek-sermaye sorunu
nu) gizlemek, Kürt halkının bağımsızlığına kavuşmasını 
engellemek ve sömürü düzenini devam ettirmek için, "Kür-
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distan'da Ulusal sorun çözülmeden hiç bir sorun çözül
mez, tüm sorunların çözümü Ulusal sorunun çözümüne bağ
lıdır" derler. Kürt komünistleri Kürdistan Kurtuluş 
Hareketi'nde kendilerine temel ve belirleyici olarak 
sınıfsal sorunu alırlar. Onlar için ulusal sorun sınıf
sal soruna bağlıdır ve sınıfsal sorun yanında ikincil 
bir sorundur, onun çözümü sınıfsal surunun çözümüne 
bağlıdır. Çağımızda, ulusal çelişkinin çözümü sınıfsal 
çelişkinin çözümüne bağlıdır.

ı
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İktidar Sorunu

Kürdistan sömürge bir ülkedir, bu nedenle kendisinin 
bağımsız bir devleti yoktur. Klasik tip sömürge konumun
dan dolayı, siyasi olarak Kürdistan sömürgeci ülkeler 
tarafından yönetiliyor. Bunun için Kürdistan'da siyasi 
iktidar sorunu çözülmemiştir. Kürdistan'daki kurtuluş 
hareketinin temel görevlerinden biri de, siyasi iktidar 
sorununu çözmektir. Lenin, "devrimin temel sorunu ikti
dar sorunudur" der. Kürdistan'da iktidar sorunun çözülme 
şekli ve iktidarın karekteri de, bu soruyu çözecek olan 
Kurtuluş hareketinin karekterine bağlıdır. Kürdistan'da 
siyasi iktidar sorunun çözümünde yalnız iki yol vardır, 
ve siyasi iktidar sorunu, ya burjuva iktidarının kurul
ması yada proleterya iktidarının kurulması, şeklinde 
çözülür. Kürdistan'da sömürgeci burjuvazinin siyasi 
iktidarını yıkmak ve siyasi iktidar sorununu çözmek; 
Kürdistan'da ya Kürt burjuvazisinin diktatörlüğünü kur
mak yada proleteryanın diktatörlüğünü kurmak, ya ezenle
rin yada ezilenlerin iktidarını kurmak, demektir. Bunun 
dışında üçüncü yol yoktur.

Şurası nesnel bir gerçektir ki, sınıflı bir toplumda 
yalnız bir sınıfın diğer sınıf üzerinde diktatörlüğü
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vardır. Bir toplumda devlet, ya burjuvazinin yada prole- 
teryanın devletidir. Bilimsel Komünizm adlı kitaptan 
şunu okuyoruz, "...Lenin'inde sık sık belirttiği gibi 
soru sadece şu şekildedir: ya burjuva diktatrlüğü yada 
proleterya diktatörlüğü; ya ezenlerin iktidarı yada 
ezilenlerin iktidarı. Üçüncü veya orta yol diye bir şey 
yoktur ve olamazda."7 Ohalde, Kürdistan'da bu iki şekil
den biri yani siyasi iktidarın bu ikisinden biri olması 
şeklinde çözümü söz konusudur. Böylece Kürdistan'da 
siyasi iktidar nasıl olacak? sorusunun cevabı; ya burju
va iktidarı yada proleterya iktidarı şeklindedir.

Burjuva İktidarı

Kürdistan'da hem burjuvazi ve feodal sınıf ve hemde 
işçi sınıfı vardır yani hem ezenler ve hemde ezilenler. 
Her sınıf siyasi iktidarı kendi eline geçirmek ve siyasi 
iktidar sorununu kendi lehine çözmek ister. Kürt egemen 
sınıfı siyasi iktidara yalnız başına sahip olmak ister 
ve bunun için mücadele eder, onun amacı Kürdistan'da bir 
burjuva iktidarını kurmaktır. Kürdistan'da gelişen bur
juva ulusal kurtuluş hareketinin amacı, "bağımsız" bir 
burjuva devletini kurmaktır. Burjuva devleti, Kürt bur
juvazisi yönetimi ve öncülüğünde Kürdistan'da "bağımsız" 
bir burjuva devletinin kurulması anlamına gelir ve yal
nız bu demektir.

"Bağımsız" bir burjuva devletinin kurulmasıyla Kür
distan'da varolan sömürgeci burjuva iktidarı yıkılır ve

Aılissenschaftlicher Kommunismus (Bilimsel Komünizm). 
Yazarlar Kollektifi, Dietz Verlag Berlin 1973. (Demokra
tik Almanya Cumhuriyeti). Leiter: Fedossejew P.N.
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onun yerine Kürt burjuvazisinin iktidarı kurulur. Bu 
şekilde siyasi iktidar sömürgeci burjuvazinin elinden 
Kürt burjuvazisinin eline geçer, Böylece siyasi iktidar 
sorunu yalnız Kürt egemen sınıfı için çözülmüş olur ama 
Kürt proleteryası için değil. Kürt proleteryası için 
siyasi iktidar sorunu çözülmemiş olarak kalır. Sömürgeci 
burjuvazinin iktidarının yerini Kürt burjuvazisinin 
iktidarının alması durumunda; iktidarın içeriği değiş
mez. Çünkü, bu durumda iktidar gene eskisi gibi, toplum
da üretim araçları özel mülkiyetini elinde bulunduran, 
sömürücü ve bir avuç azınlığı oluşturanların elinde 
kalır.

Kürdistan'da "bağımsız" burjuva devletinin kurulma
sıyla sömürgeci burjuvazinin yıkılan iktidarının yerini 
alan Kürt burjuvazisinin iktidarının karekteri şöyledir: 
devlet Kürt burjuvazisinin devletidir, onun sınıfsal 
karekterini taşır, yalnız ona hizmet eder, başka bir 
deyişle bu devlet, Kürt burjuvazinin Kürt halkı üzerin
deki diktatörlüğüdür. Siyasi iktidar sorunun bu şekilde 
çözülmesi halinde değişen tek şey, iktidar sahiplerinin 
değişmesidir. Sömürgeci burjuvazinin iktidarı yerini 
yerli Kürt burjuvazisinin iktidarının alması, Kürt halkı 
açısında hiç bir temel değişiklik getirmez. Kürt halkı 
üzerindeki baskı ve zulüm, sömürü, kötü yaşam koşulları 
aynen kalacaktır. Şimdi onu Kürt burjuvazisi sömürüyor, 
baskı altına alıyor. Onun üzerinde Kürt burjuvazisinin 
diktatörlüğü vardır. Böylece Kürt halkı bağımsızlığına 
kavuşmamış sayılır.

Kürt halkının, sömürgeci Türk burjuvazisinin dikta
törlüğü altında değilde Kürt burjuvazisinin diktatörlüğü 
altında olması, Türk burjuvazisi tarafından değilde Kürt 
burjuvazisi tarafından sömürülmesi ve baskı altında 
tutulması, Türk burjuvazisinin değilde Kürt burjuvazisi 
tarafından ezilmesi yani yabancı sömürücü egemen sınıfın 
iktidarının yerini yerli sömürücü egemen sınıfın alma
sı...vs şeklinde, kurtuluşu gerçekleşmez ve bunlar Kürt 
halkının kurtuluşu anlamına gelmez. İşte bunun içindir 
ki, siyasi iktidar sorunun bu şekilde çözülmesi yani 
Kürt egemen sınıfı yönetiminde bir Kürt burjuva devleti- 
nin-burjuva iktidarının kurulması Kürt halkının değil,
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yalnız Kürt egemen sınıfın amacı v/e talebidir. Burjuv/a 
iktidarını kurma Kürt emekçilerin talebi değil, çünkü bu 
bir burjuva talebidir. "Bağımsız" bir burjuva devletinin 
kurulması ve sömürgeci burjuva iktidarının yerini Kürt 
burjuvazisinin iktidarının alması "Kürt halkının da 
çıkarınadır, Kürt emekçileri için daha iyidir"..vs de
mek, Kürt halkını aldatmak, Kürt egemen sınıfı çıkarı 
için savaşa sürüklemek demektir. Kuzu için, onu ayının 
değilde kürtün yemesi neden daha iyi olsun ki? Kürt 
halkını,"bağımsız" burjuva devletinin ve Kürt burjuvazi
sinin iktidarının kurulması için savaşa sürüklemek, 
Kürt halkına ihanet ve burjuvaziye uşaklıktır. Kürdis- 
tan'da siyasi iktidarın bu şekilde çözülmesi tehlikesi 
vardır, onun için bu tehlikeyi görmek ve küçümsememek 
gerekir. Bu konu üzerinde durulmalıdır.

Kürdistan'da Kürt burjuvazisinin -iktidarı kurulduğu 
zaman, ülke gerçek bağımsızlığına kavuşmaz. Klasik tip 
sömürge olan Kürdistan en kısa zamanda kaçınılmaz olarak 
Yeni-sömürge bir ülke haline gelir. Bu ise, Kürdistan'ın 
klasik sömürgeden modern sömürge durumuna geçmesi demek
tir. Ülke eskisi gibi siyasi olarak bağımlı olur. Kür
distan'da burjuva iktidarının kurulması, siyasi bağım
sızlık anlamına gelmez. Kürdistan'da "bağımsız" bir 
burjuva devleti ve Kürt burjuvazisinin iktidarının ku
rulması, ülkeyi gerçek bağımsızlığına kavuşturmaz, sade
ce bağımlılığın şeklini değiştirir. Yani klasik tip 
sömürgeci bağımlılığın yerine yeni-sömürgeci bağımlılığı 
getirir. Davidson şöyle yazar; "Sayısız tanımlar içinde 
en açık tanımını yapan Nkrumah'a göre yeni-sömürgecilik, 
"Afrika'ya bir elle bağımsızlığını verip öteki elle geri 
alma metodudur". Gene Nkrumah'a göre yeni-sömürgecilik, 
"yeni-sömürgeci devletin eski sömürgesine, onu bir müş
teri devlet haline getirip...kontrol altına alabilmek 
için bir çeşit egemenlik tanıdığı yalancı bir bağımsız
lıktır. "8

Burjuva iktidarı yönetiminde "bağımsız" bir burjuva

8Basil Davidson, Afrika'da Milli Kurtuluş ve Sosyalizm 
Hareketleri
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devleti haline gelen Kürdistan her alanda, politik, 
askeri, ideolojik ve ekonomik alanda tamamen emperyaliz
min boyunduruğuna girer. Kürdistan'da Kürt burjuvazisi
nin iktidarı ve onun yönetiminde bir burjuva devletinin 
kurulması, aynı zamanda, Kürdistan'da emperyalizme her 
yönde bağlı Kıi<la bir devlet ve hükümetin kurulması ve 
Kukla bir ordunun yaratılması demektir. Böyle bir yöne
tim ve düzende Kürt halkının hiç bir sorunu çözülmez, 
Kürt emekçilerini gene eskisi gibi yoksulluk, baskı, 
işsizlik, eğitimsizlik ve kötü yaşam koşulları bekler. 0 
gene eskisi gibi, kendi ülkesinde hür, bağımsız ve özgür 
olmayacak, kendi ülkesinin politikası üzerinde söz sahi
bi olmayacak, sömürülmesi devam edecek. İşte bu nedenle, 
Kürt burjuvazisinin iktidarının kurulmasıyla Kürt halkı 
üzerindeki diktatörlük ortadan kalkmaz.

Proleterya İktidarı

Proleterya devleti, proleteryanm burjuvazi üzerinde 
yani ezilen ve sömürülenlerin ezen ve sömürenler üzerin
de diktatörlüğü demektir. Kürdistan'da proleterya devle
ti kurulduğu zaman, sömürgeci burjuvazinin yıkılan 
iktidarı yerini Kürt burjuvazisinin iktidarı değil, Kürt 
proleteryasının iktidarı alıyor. Siyasi iktidar Kürt 
egemen sınıfın değil, Kürt proleteryasının eline geçi
yor. Böylece, siyasi iktidar sadece şekilsel olarak 
değil, aynı zamanda içerik olarak da nitel değişikliğe 
uğrar. Devletin sınıfsal karekteri, içeriği, yapısı ve 
amacı nitel değişikliğe uğrar. Kürdistan'da proleterya 
devletin kurulması, siyasi iktidarın Kürt proleteryası- 
nın eline-yönetime onların-geçmesi demektir.

Proleterya devletinin yönetim şekli halk iktidarı'- 
dır. Halk iktidarı, proleteryanm yönetimi ve öncülüğün
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de işçi-köylü özel ittifakı temelinde, halk kapsamına 
giren sınıf ve sosyal tabakalar koalektionudur. Halk 
iktidarı , proleterya devletinin kendisi değil, onun 
yönetim şeklidir, yani proleterya devletinin özel sınıf 
ittifakı şeklinde olan yönetim şeklidir. Lenin şöyle 
der; "Proleterya Diktatörlüğü, emekçilerin öncüsü prole
terya ile emekçilerin proleterya olmayan tabakaları 
(...) arasında sınıf ittifakının özel bir şeklidir."9 Bu 
ittifakın-halk iktidarının karekteri konusunda Stalin 
şöyle der; "bu özel ittifak şeklinin karekteri şurda 
yatar; bu ittifakın yönetici gücü proleteryadır, prole
terya diktatörlüğü sistemin ve devletin yönetiminde, 
yönetimi diğer partilerle paylaşmıyan proleteryanın 
partisi vardır..."10 Ohalde, burda söz konusu olan şey, 
ilkesiz değil, tersine temel ilkesi çlan bir sınıf itti
fakıdır.

Kürdistan'da proleterya devletinin bir yönetim şekli 
olan halk iktidarı, Proleteryanın öncülüğünde ve yöneti
minde, işçi-köylü temelinde, proleterya ile proleter 
olmayan köylüler, küçük meta üreticileri, müstahdemler 
ve.aydınlar gibi emekçi sosyal tabakalar arasında özel 
bir sınıf ittifakı şeklidir. İşte bu nedenden dolayı, 
Kürdistan kurtuluş hareketinin karekteri anti-sömürgeci, 
anti-feodal, anti-kapitalist ve anti-emperyalist şeklin
dedir. Devrimin karekterinin bu şekilde olması kurtuluş 
hareketinin sömürgeci burjuvaziye, emperyalizme, Kürt 
burjuvazisine ve feodallerine karşı mücadeleyi kapsaması 
demektir. Kürdistan kurtuluş hareketi'nin amacı, ülkede 
proleterya devletini kurmayı amaçladığı için, devrim 
anti-sömürgeci, anti-emperyalist, anti-burjuvazi ve 
anti-feodal bir karekter taşır. Devrim, bu karekterlere 
sahiptir.

Devrimin bu karekterinden dolayı devrimci kurtuluş 
hareketi, sömürgeci burjuvaziye, emperyalizme, Kürt

^W.İ.Lenin, Hürriyet ve Eşitlik Sloganlarıyla Halkı 
Nasıl Aldatıyorlar-Önsöz. (Almanca Baskı)
10j.w.Stalin, Leninizmin Sorunları, (Almanca Baskı), 

Yabancı Lisanlı Eserler İçin Yayınevi. Moskova 1947.
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burjuvazisine ve feodallerine karşı olan mücadeleyi 
diyalektik bir bütünlük içinde ele alır. Ve bunlardan 
birine karşı verilen mücadeleyi diğerlerine karşı verdi
ği mücadeleden ayırmak yanlışına düşmez. Sömürgeciliğe, 
emperyalizme, Kürt burjuvazisine ve feodal toprak ağala
rına karşı verilen mücadele birbirinden koparıldığında, 
birbirinden ayrı olarak ele alındığında veya hepsine 
(sömürgeci burjuvazi, emperyalizm, Kürt burjuvazisi ve 
Kürt feodalleri) karşı mücadele, bunlardan sadece birine 
karşı (örneğin sömürgeciliğe) mücadele sorununa indirge- 
nildiği zaman, halk iktidarının kurulması olanaksız 
olur. Kürdistan'ın gerçek bağımsızlığına, Kürt halkının 
gerçek özgürlüğüne kavuşmasının tek şartı, halk iktida
rının kurulmasıdır yani siyasi iktidarın proleteryanın 
eline geçmesidir. Ve bunun da tek şartı, devrimci kurlu- 
tuş hareketin, sömürgeciliğe, emperyalizme ve yerli 
egemen Kürt burjuvazisine-feodallerine karşı mücadeleyi 
diyalektik bir bütün olarak ele almasıdır. Kürdistan 
halkının bağımsızlık ve özgürlük yolu yalnız bu, diya
lektik bütünlükten geçer. Ve bu, proleter devletin ku
rulması iki yoldan gerçekleşebilir: Bağımsız proleter 
devlet veya federasyon.

Ayrı Bir Proleterya Devleti
Kürdistan için bu şu demek; yalnız Kürdistan'da, 

Kürdistan'ın sınırlan içinde proleter bir devletin 
kurulması. Bu durunda yönetimde yalnız Kürt ve diğer 
azınlık halkların proleteryası vardır, proleterya devle
tinin bir yönetim şekli olan halk iktidarında Kürdis
tan'da yaşıyan Kürt proleteryası, küçük meta üreticile
ri, müstahdemleri, köylüsü ve aydını vardır. Kürdistan 
bağımsız bir devlet durumundadır ve siyasi iktidar soru
nu sömürgeci devletin sınırlan içinde çözülmemiştir. 
Böyle bir durumda, siyasi iktidar Kürt proleteryası ve 
sömürgeci ülke proleteryasının eline geçmemiş, sadece 
Kürt proleteryasının eline ve diğer azınlık halkların 
proleteryasının eline geçmiştir. Sorunun bu şekilde 
çözümünde, siyasi iktidar sömürgeci ülke ve sömürge ülke
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yani ezilen ve ezen ulus proleteryasının ortak yöneti
minde değil, sadece sömürge ulus proleteryasının elinde
dir.

Federasyon

Burda söz konusu olan şey, siyasi iktidarın sömürgeci 
devletin sınırları içinde çözülmesi. Bu durumda, sömür
geci burjuvazinin yıkılan devletinin yerini alan prole- 
terya devleti, sömürgeci ve sömürge (ezen ve ezilen) 
ulus proleteryasının ortak iktidarı şeklindedir, siyasi 
iktidar sömürge ve sömürgeci ulus proleteryasının eline 
geçer. Federasyon durumunda, yıkılan sömürgeci burjuva
zinin devletinin yerine değişik ulustan proleteryanın 
iktidarı kurulur. Federasyon'da Kürdistan ve Kürt halkı
nın bağımsızlığı ve özgürlüğü, sömürgeci (eski sömürge
ci) devletin sınırları içinde, sömürgeci ulus proleter- 
yası ile Kürt proleteryasının siyasi iktidarında gerçek
leşir. Örneğin Kuzey Kürdistan (Tıirkiye-Kürdistan'ı) 
için federasyon şu demek: Sömürgeci Türk burjuvazisinin 
devletini yıkmak ve Türkiye devletinin sınırları içinde, 
Türkiye ve Kuzey-Kürdistan'da Türk ve Kürt proleter- 
yasının öncülüğü ve yönetiminde bir Proleterya Devletini 
kurmaktır. Türkiye devletinin (Türkiye ve Kuzey-Kürdis- 
tan'da) sınırları içinde kurulan Proleterya Devleti 
Türk, Kürt ve diğer azınlık halkların proleteryasının 
devletidir. Ve bu proleter devletin yönetim şekli halk 
iktidarıdır.

Halk iktidarında yalnız ve yalnız aralarında antago- 
nist çelişkinin olmadığı ve halk kategorisine giren 
sınıf ve sosyal tabakalar yer alır. Federasyon durumunda 
proleterya devletinin bir yönetim şekli olan halk ikti
darında, Türk, Kürt ve diğer azınlıklar proleteryası, 
köylüleri, aydınları ve küçük meta üreticileri yer alır. 
Federasyon durumunda siyasi iktidar sorunu, Çin'de, 
Sovyetler Birliği'nde ve Çekoslovakya'da çözüldüğü gibi, 
çözülüyor. Burjuvazinin diktatörlüğü yerine aynı devle
tin sınırları içinde bulunan ezen ve ezilen ulus-değişik 
ulustan proleteryanın ortak diktatörlüğü alır.
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-Sorın Faşizmin yerine burjuva demokrasisini getirmek 
değil

Kürdistan'daki devrimci örgüt ve partilerin amacı, 
sömürgeci burjuva devletinin yerine proleterya devletini 
getirmektir. Kürdistan'daki devrimci örgüt ve partilerin 
amacı ve hedefi hiç bir zaman ve hiç bir şekilde, sömür
geci burjuva devlitinin bir yönetim şekli yerine burjuva 
devletin başka bir şeklini getirmek değildir. Kürdistan 
Devrimci Kurtuluş Hareketi, sömürgeci burjuva devleti
nin bir yönetim şeklinin yerine başka bir yönetim şekli
ni getirmek için mücadeleyi, hedeflemez ve burjuva dev- 
letine-sömürgeci burjuva devletine-karşı mücadeleyi, bu 
devletin sadece bir yönetim şekline karşı "mücadele" 
surununa indirgemez. Kürdistan'daki devrimci örgüt ve 
partinin amacı, sömürgeci burjuva devletinin bir yönetim 
şekli olan faşizmin yerine sömürgeci burjuva devletin 
başka bir yönetim şekli olan burjuva demokrasisini ge
tirmek için, mücadele etmek değildir.

Çünkü, burjuva demokrasisi de tıpkı faşizm gibi, 
sömürgeci burjuvazinin diktatörlüğüdür. Sömürgeci burju
va devletinin bir yönetim şekli, örneğin faşizmin, yeri
ne sömürgeci burjuva devletinin başka bir yönetim şek- 
lini-örneğin burjuva demokrasisini getirmeyi amaçlayan, 
Kürdistan kurtuluş mücadelesini sömürgeci burjuva devle
tinin sadece bir yönetim şekline karşı mücadele sorununa 
indirgeyen her parti ve örgüt yalnız ve yalnız sömürgeci 
burjuvaziye hizmet eder.

Lenin şöyle der; "İsterse protikte hükümet şekilleri 
oldukça çeşitli olsun, şeyin özü aynen kalır: köle hiç 
bir hakka sahip değildir ve ezilen bir sınıf olarak 
kalır...Devletin egemenliğinin şekilleri değişik olabi
lir:...ama öz olarak iktidar sermayenin elindedir."H 
Aynı konuda Thaelmann şöyle der; "Burjuva demokrasisi ve 
faşizm sadece aynı şeyin iki yönüdür...Faşizm ve burjuva 
demokrasisi sadece bir ve aynı şeyin iki şeklidir ve bu 
şeyde şudur: kapitalist sınıfın egemenliği, burjuva

lltd.î.Lenin, Uber den Staat. (Devlet Üzerine) Almanca 
Baskı. Lenin Eserler Cilt.29
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diktatörlüğü."12 Burjuva devletinin yönetim şekillerinin 
yer değiştirmesi, burjuva devletinin ortadan kalkması 
anlamına gelmez. Devletin yönetim şeklinde olan tüm 
değişmelerde devletin sınıfsal karekteri hep aynı kalır: 
Burjuvazinin proleterya ve diğer emekçiler üzerinde 
diktatörlüğü. Ohalde, Kürt emekçilerini sömürgeci burju
vazinin devletinin faşist yönetim şekli yerine burjuva 
demokrasisini getirmek için mücadeleye sokan bir örgüt 
veya parti özünde sömürgeci burjuva devletini devam 
ettirmek için mücadeleyi savunuyor.

Şurası nesnel bir gerçektir ki, sömürgeci ülkede 
ister faşizm iktidarda olsun veya isterse burjuva demok
rasisi iktidarda olsun, ülke sömürgeci burjuva devleti
nin hangi yönetim şekli altında olursa olsun, her durum
da Kürt halkı baskı ve zulüm altında kalıyor. Sosyal 
Demokrasi'de tıpkı faşizm gibi şoven ve milliyetçidir. 
Sosyal Demokrat Parti'nin Kürdistan konusundaki politi
kası Faşist Partinin Kürdistan konusundaki politikasın
dan farklı değildir. Kürdistan konusunda, Faşist Parti 
ve Sosyal Demokrat Parti, Sosyalist Parti ve Demokratik 
Sol Parti gibi partilerin politikalarının birbirinden 
değişik olduğunu düşünmek yanlıştır. Ve sömürgeci burju
vazinin bazı partileri ile "Faşizme karşı Cephe" veya 
"anti-faşist mücadele" uğruna anlaşmaya gitmek ise iha
nettir.

-^Ernst Thaelmann, Reden und Aufsaetze (Konuşma ve Söz
ler). Verlag Rote Fahne. Köln 1975
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İktidarı Ele Geçirme Yolu

Kürdistan sömürge bir ülkedir ve sömürgeci ülkele
rin ordusunun işgali altındadır. Sömürgeci burjuva dev
letini yıkmak ve onun yerine proleterya devletini kurmak 
hiç bir şekilde barışçıl yoldan gerçekleşmez. Kürdis- 
tan'da proleteryanın, barışçıl yoldan siyasi iktidarı 
ele geçirebileceğini veya barışçıl yoldan da siyasi 
iktidarı ele geçirmenin mümkün olabileceğini savunmak, 
direkt olarak sınıf mücadelesinden ve devrim düşüncesin
den vaz geçmek demektir. Kürdistan'da sömürgeci burjuva 
devletini yıkmanın ve proleteryanın siyasi iktidarı ele 
geçirmesinin yalnız ve yalnız tek bir yolu vardır: si
lahlı yoldan. Lenin şöyle der; "Silah konusunda bilgi 
sahibi olmak, silah eğitimini görmek ve silah sahibi 
olmak istemeyen ezilen bir sınıf ezilmeye, köle muamele
sini görmeye layıktır__

Her sınıflı toplumda ezen sınıf her zaman silahlıdır. 
Sadece bugün mevcut olan ordu değil, aynı şekilde, bu
günkü işviçre milisleri de dahil, hepsi burjuvazinin 
proleteryaya karşı silahlanmasıdır...Burjuvazinin prole- 
teryaya karşı silahlanması bugünkü kapitalist toplumun 
en büyük ve en önemli bir gerçeğidir...Biz şunu söylüyo
ruz: Burjuvaziyi yenmek, silahsızlandırmak için prole- 
teryanın silahlanması-devrimci sınıfın mümkün tek takti
ği budur."13 Kürdistan'da sömürgeci devleti yıkmanın ve 
siyasi iktidarı ele geçirmenin "barışçıl yoldan mümkün 
olabileceğini" her hangi bir şekilde hayal etmek-düşün- 
mek Kürdistan Kurtuluş Hareketini kaçınılmaz olarak

•Lenin, Proleterya Devrimi'nin Askeri Programı (Al
manca Baskı) Dietz V/erlag Berlin.
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zorunlu bir şekilde yenilgiye ve Kürt halkını katliama 
götürür. Her hangi bir şekilde, siyasi iktidarın barış
çıl yoldan ele geçirmesinin mümkün olabileceğini söyle
mek, kurtuluş hareketini yenilgiye ve Kürt halkını de
vamlı köleliğe götürmek demektir. Barışçıl yol görüşü, 
kölelik görüşüdür. Çünkü, barışçıl yol Kürt halkını hiç 
bir zaman kurtuluşa götürmez. Siyasi iktidarı ele geçir
me yalnız ve yalnız silahlı yoldan gerçekleşir.

Mao şöyle der; "Her devrimin merkezi görevi ve en 
yüksek şekli iktidarı silahlı ele geçirmek, sorunu sa
vaşla çözmektir. Marxizm-leninizmin bu devrimci prensip
leri genel geçerlidir...Tecrübeler Çinin sorunlarının 
silahlı mücadele olmadan çözülemiyeceğini göstermiş
tir."!^ Sınıf mücadelelerin ve sömürge ülkelerin tarihi 
tecrübeleri göstermiştir ki, siyasi- iktidarı yalnız 
silahlı mücadele yolundan ele geçirmek mümkündür. Yalnız 
emekçi halkı gerçek kurtuluşa götüren silahlı mücadele 
herhangi bir silahlı mücadele değildir. Proleteryanın 
siyasi iktidarı ele geçirmesinde söz konusu olan silahlı 
mücadele, işçi sınıfı partisinin, Komünist parti'nin 
öncülüğünde ve yönetiminde olan silahlı mücadeledir ve 
yalnız bu mücadele şeklidir, başkası değildir.

Mao şöyle der; "Açık ve somut bir politik program 
olmadan tüm halkı örgütlemek ve direnme savaşını sonuna 
kadar sürdürmek olanaksızdır...Her komünist şu gerçeği 
kavramalıdır: Politik iktidar tüfeğin namlusundan gelir. 
Bizim prensibimiz şu: Parti silahı yönetir ve silahın 
partiyi yönetmesine asla müsade edilmez."15 Ohalde, 
komünistlerin proleteryanın siyasi iktidarı ele geçirme
sinde savundukları silahlı mücadele, siyasi mücadeleye 
bağlı ve Komünist Partisi'nin yönetiminde olan silahlı 
mücadeledir. Emekçi halkın bağımsızlık ve özgürlüğü hiç 
bir zaman, siyasi iktidarı barışçıl yoldan ele geçirme 
ile gerçekleşmez. Çünkü, bu olanaksızdır. Aynı şekilde,

!^Mao Tsetung, Seçme Askeri Yazılar. (Almanca Baskı). 
Yabancı Lisanlı Eserler İçin Yayınevi. Pekin. 1969 
l^Mao Tsetung, Seçme Askeri Yazılar, (Almanca Baskı) 

Pekin 1969
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bunun gibi, egemen sınıf yani Kürt feodalleri ve burju
vazisinin öncülüğü ve yönetiminde olan silahlı mücadele 
ile siyasi iktidarın ele geçirilmesi durumunda da Kürt 
emekçileri bağımsızlığına kavuşmaz. Ohalde, iktidarı ele 
geçirmede söz konusu olan şey, Komünist Partisi öncülü
ğünde ve yönetiminde olan ve siyasi mücadeleye bağlı 
Devrimci silahlı mücadeledir.

Dünyada olan sınıf mücadelesinin tarihi tecrübesi 
inatla göstermiştir ki, proleteryanın barışçıl yoldan 
burjuva devletini yıkması ve siyasi iktidarı ele geçir
mesi olanaksızdır. Proleteryanın yalnız ve yalnız silah
lı yoldan siyasi iktidarı ele geçireceği Marxizm-Leni- 
nizmin evrensel bir ilkesidir. Bu nedenle, iktidarı 
barışçıl yoldan ele geçirme ihtimali üzerinde durmak 
bile politik saflıktır, hayalciliktir. Bugün modern 
silahlarla donatılmamış ve güçlü ordu beslemeyen, bütçe
den en büyük payı askeriyeye ayırmıyan hiç bir kapita
list ülke yoktur. İstisnasız tüm kapitalist ülkelerde 
burjuvazi proleteryaya karşı silahlanmıştır.

Bazı Kapitalist ülkelerde Asker Sayısı (1983 ve 1978)

(1000 olarak)

-1983- -1983- -1978- 16

Fransa 578 Türkiye 824 Güney Kore 642
İspanya 347 İtalya 489 Pakistan 429
ABD 2.293 Yunanistan 186 Tayland 212
Portekiz 90 İngiltere 332 Mısır 395

Kaynak: Horizont, Nr.3/1984

16im perialistische Militaerblockpolitik. von A. Chari- 
sius. Staatsverlag der DDR. 1983
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Bazı Kapitalist Ülkelerin Askeri Giderleri -1902-

(Milyar olarak)

F ransa 143,1 frank Türkiye 447,8 TL
İngiltere 14,2 Pf.Ster. B.Almanya 54,6 DM
ABD 198,3 Dollar İtalya 12.066,0 lire
Portekiz 61,8 Escuda Yunanistan 171,9 Drahm

Kaynak: NATO.Chronik-Fakten-Dokomente. Militaerverlag 
der DDR. Berlin 1983

Bu ordunun temel iç görevi, burjuvazinin toplundaki 
diktatörlüğünü devam ettirmek ve proleteryanın sınıf 
mücadelesini silahlı zorla parçalamaktır. Ve bugün bu 
silahlı güç yani ordu 42 Yeni-sömürge ülkede Askeri 
Cunta olarak yönetimdedir. Bu yukardaki istatistikler 
bize, burjuvazinin proleteryaya karşı silahlanmış oldu
ğunu gayet açıkça gösteriyor. İşçi sınıfının politik 
grevleri, politik yürüyüşleri yani sınıf mücadelesi 
karşısında burjuvazinin silahlı kuvvetlerini görür. Bu 
nesnel gerçeğe rağmen, "bazı ülkelerde ve bazı durumlar
da proleteryanın siyasi iktidarı barışçıl yoldan ele 
geçirmesi mümkün olabilir" şeklinde görüşler ileri sür
mek, sınıf mücadelesini hiç ama hiç anlamamak ve onu 
anlamaktan çok uzak olmak demektir.

Proleterya yalnız silahlı yoldan siyasi iktidarı ele 
geçirir. Yalnız bu demek değildir ki, silahlı mücadele 
ile proleteryanın siyasi iktidarı ele geçirmesi eş anla
ma gelir ve her silahlı mücadele proleteryanın siyasi 
iktidarı ele geçirmesine hizmet eder. Sınıf mücadelesi
nin tarihi tecrübesi, bize yalnız bir gerçeği değil, 
tersine iki gerçeği ispatlamıştır: Birincisi, proleter- 
yanın siyasi iktidarı barışçıl yoldan ele geçirmesi 
olanaksızdır ve İkincisi, her silahlı mücadele proleter- 
yanm siyasi iktidarı ele geçirmesine hizmet etmez, 
yalnız ve yalnız İşçi sınıfının ideolojisi öncülüğünde 
ve Komünist Partisi yönetiminde olan silahlı mücadele 
proleteryanın siyasi iktidarı ele geçirmesine hizmet 
eder. Sömürge Ülkelerin Ulusal Kurtuluş Hareketi tarihi
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gayet açıkça göstermiş ve ispatlamıştır ki, İşçi sınıfı
nın ideolojisi öncülüğünde olmayan yani burjuvazinin 
öncülüğünde olan tüm silahlı mücadeleler yalnız ve yal
nız sömürge ülke burjuvazisinin iktidara gelmesine hiz
met etmiştir.

Sömürge ülkelerin çoğunda silahlı ulusal kurtuluş 
hareketi yani silahlı mücadele ülkede yerli egemen sını- 
fın-burjuvazinin siyasi iktidarı ele geçirmesine hizmet 
etmiştir. 1960-1970 arasında olan 10 yıl içinde Afri
ka'da 33 Sömürge Ülkede Ulusal Kurtuluş Hareketi silahlı 
mücadele ile verilmiş başka deyişle 1960-1970 arasında 
Afrika'da 33 sömürge ülkede silahlı ulusal kurtuluş 
Mücadelesi verilmiş ve bunların hepsinde siyasi iktidar 
yerli egemen sınıfın eline geçmiştir. Böylece, bu 33 
Sömürge ülkenin hepsinde silahlı mücadele ile verilen 
Ulusal Kurtuluş hareketi, silahlı mücadele sömürge ülke
nin yerli egemen sınıfının iktidara gelmesine hizmet 
etmiştir. Bu sömürge 33 ülkenin hiç birinde Silahlı 
mücadele proleteryanın iktidara gelmesine hizmet etme
miştir. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketi'nde sorunun 
bu yanını görmemek yanlıştır.

1937-1985 arasında yüzölçümü 55,7 Milyon Km^ olan 
sömürge ülke klasik tip sömürgecilikten çıkmış. Yüzölçü
mü 55,7 Km^ olan bu sömürgelerin hepsinde de Ulusal 
Kurtuluş Hareketi silahlı mücadele ile verilmiştir. 
Silahlı Mücadele ile verilen bu sömürgelerdeki Ulusal 
Kurtuluş Hareketlerinin sonucu ne olmuş ve silahlı müca
dele hangi sınıfm-proleteryanm mı yoksa burjuvazi
nin mi-iktidara gelmesine hizmet etmiştir? 55,7 Milyon 
Km^ lik alanın 52,3 mio. Km^ sinde yani %93,9 unda yıkı
lan sömürgeci iktidarın yerini sömürge ülkenin egemen 
sınıfının iktidarı almış yani siyasi iktidar sömürge 
ülke burjuvazisinin eline geçmiş ve böylece 55,7 Milyon 
Km^ alanın 52,3 Milyon Krn̂  sinde (%93,9 unda) silahlı 
mücadele burjuvazinin iktidara gelmesine hizmet etmiş. 
0 halde varılan sonuç şu; proleteryanın barışçıl yoldan 
iktidarı ele geçirmesi olanaksızdır, proleteryanın siya
si iktidarı ele geçirmesi yalnız silahlı mücadele ile 
gerçekleşir. Her silahlı mücadele proleteryanın iktidara 
gelmesine hizmet etmez. Burjuvazinin yönetiminde olan
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her silahlı mücadele yalnız burjuvazinin iktidara gelme
sine hizmet eder. Bu nedenle yalnız ve yalnız İşçi sını
fı önderliğinde ve Komünist Partisi yönetiminde olan 
Silahlı Mücadele proleteryanın iktidara gelmesine hizmet 
eder.
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Cephe Sorunu

Kürdistan, orta tabakanın çeşitli katmanlarının güçlü 
olduğu bir ülkedir. Köylüler ve şehir küçük burjuvazisi 
nüfusun en kalabalık kesimini oluşturuyor. Kapitalizmin 
kendi gelişmesini tam yapmamasından dolayı, proleterya 
nüfusun en kalabalık kesimini oluşturmuyor. Bu nedenle, 
işçi sınıfı yalnız başına devrim yapacak fiili güçte 
değil. Proleteryanın devrimi yapmak için diğer emekçi 
halk tabakalarına ihtiyacı vardır. Başka bir deyişle, 
devrimci hareketi zafere götürmek isteyen proleterya 
diğer emekçi halk tabakaları ile birlikte mücadele etmek 
zorundadır.

/•' 
/ -
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Cephe N ed ir?

Cephe, işçi sınıfı, köylüler, müctahdemler, aydınlar 
ve küçük meta üreticileri gibi halk kategorisine giren 
sınıf ve sosyal tabakalar arasında yani aralarında anta- 
gonist çelişkinin olmadığı ve çıkarları birbirine temel
de zıt olmayan sınıf ve sosyal tabakalar arasında kuru
lan bir birliktir. Demek ki, cephe her şeyden önce bir 
uzlaşmadır, anlaşmadır. Yalnız rast gele her hangi bir 
uzlaşma ve anlaşma değil, temel ilkeleri olan, sınıf 
mücadelesinin ortaya çıkardığı ve objektif yasaları olan 
bir birliktir. Cephe'ye katılan güçlerin nihai çıkarla
rı birleşir ve bu değişik güçleri birleştirmeye zorlayan 
nesnel faktör, burjuvazi tarafından ezilme ve burjuva 
diktatörlüğü altında olmak. Burjuva toplumunda iki temel 
sınıf vardır: burjuvazi ve proleterya. Bu iki sınıf 
arasında ise orta tabakanın katmanları yer alır. Orta 
tabakının katmanları olan köylülük, müstahdemler, aydın
lar ve küçük meta üreticilerinin hem işçi sınıfı ile ve 
hem de burjuvazi ile arasında çelişki vardır. Yalnız, bu 
sosyal tabakalar ile işçi sınıfı arasındaki çelişki 
uzlaşır çelişki olduğu halde, burjuvazi ile aralarındaki 
çelişki antagonist çelişkidir. Cephe'de belirleyici olan 
nokta budur. Cephe, çıkarları arasında antagonist çeliş
kinin olmadığı sınıf ve sosyal tabakalar-temsilcileri 
arasında oluşan bir birliktir.

Cephe, sübjektif soyut niyetlerle kurulmaz, sınıf 
mücadelesinin gelişmesi temelinde kurulur. Cephe kendi
liğinden kurulmıyacağı gibi, sadece sübjektif niyetlere 
dayanarak da kurulmaz. Lenin şöyle der; "Birlik "söz 
vermekle" kurulmaz-bu palavra ve kendi kendini aldatma 
olur; İnsan birliği aydınlar grupçuklannın "anlaşmala
rı" ile "yaratamaz"-bu büyük ve saçma bir yanılgıdır...
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Büyük harflerle "birlik" kelimesini yazmak, kendi sempa
tizanlarına "ilan etmek" ve sözünü vermek kadar kolay 
bir şey yoktur. Ama birliği gerçekten ileri götürmek 
yalnız ilerlenmiş, tüm sınıf bilinçli işçileri örgütle
mek ve onların mücadelesiyle, mümkündür."1' Cephe konu
sunda iki yanlış görüş vardır: biri, cephenin kendili
ğinden kurulacağını düşünmek ve diğeri, sadece sübjektif 
arzularla cepheyi kurmanın mümkün olduğu. Cephenin ku
rulması için, hem objektif şartların ve hem de sübjektif 
şarların, aynı zamanda ikisinin de mevcut olması gere
kir.

Cephe'nin İlkeleri

Halk kategorisine giren sosyal tabakaların toplumda 
büyük bir güç oluşturduğu Kürdistan'da proleteryanm bu 
güçleri arkasına almadan, yalnız başına devrimci hareke
ti zafere ulaştırması olanaksızdır. Sınıf mücadelesinde 
proleterya kendini güçlendirmek ve kendi sınıf mücadele
sini kazanmak için, diğer emekçi tabakalarla bir birlik 
oluşturmak ve onları kendi sınıf savaşı için mücadeleye 
sürüklemek zorundadır. Kürt proleteryası için bu hayati 
bir önem kazanır. Yalnız bu cephe, ne olduğu belirsiz ve 
ilkesiz bir birlik değildir. Cephe'yi sadece kuru bir 
kitle kalabalığı güçlü hale getirmez. Her konuda olduğu 
gibi, Cephe'nin de temel ilkeleri vardır ve bu ilkeler 
yok olduğunda Cephe'de cephe olmaktan çıkar. Devrimci 
Cephe'yi devrimci Cephe yapan şey, onun devrimci ilkele
ridir. Ve cephenin karekteri, amacı cephenin sınıfsal

lAl.l.Lenin, Birlik Üzerine. (Almanca Baskı). Lenin Eser
ler, Cilt 20. Dietz Verlag Berlin
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karekteri ve temel ilkeleri tarafından belirlenir.
Cephe'nin temel ilkeleri, cepheye katılan sınıf ve 

sosyal tabakaların yani değişik sınıf ve sosyal tabaka
ları temsil eden, onların temsilcileri olarak cepheye 
katılan örgüt ve partilerin uymak zorunda olduğu, cephe 
kanunlarıdır. Cephe'nin nasıl bir cephe olduğu da bu 
cephe kanunu-ilkeleri tarafından belirlenir. Komünist
ler, hiç bir zaman "ilkesiz" ve ne bahasına olursa bir
lik" görüşünü kabul etmezler. Thaelmann şöyle der; "Biz 
komünistler, "her ne pahasına olursa olsun birlik" iste
miyoruz; çünkü, "ne pahasına olursa birlik" durumunda 
mücadelenin karekteri gizlenmiş olur ve yalnız yanıltma
lara hizmet eder."18 Devrimciler, devrimci ilkelere 
sahip devrimci bir cephe'yi savunurlar. Devrimci Cep
he' nin temel ilkeleri şunlardır:

Birlik ve Mücadele

Cephe iki yönlü bir şeydir, bir yanında birlik ve 
diğer yanında ideolojik mücadele. Bu nedenle yalnız 
birlikten, yani aynı zamanda ideolojik mücadeleyide 
kapsamıyan bir birlikten oluşan, bir cephe olmadığı 
gibi, aynı şekilde, yalnız ideolojik mücadeleden oluşan, 
hiç bir uzlaşmayı kabul etmeyen, bir cephede yoktur. 
Cephe, yalnız ideolojik mücadele veya yalnız birlik, 
demek değildir. Cephe bir ucunda ideolojik mücadelenin 
ve diğer ucunda ortak mücadelenin olduğu, bir birliktir. 
Cephe, değişik örgüt ve partiler arasında ideolojik 
mücadelenin ve değişik örgütlerin-partilerin burjuvaziye 
karşı ortak mücadelesinin diyalektik bütünlüğüdür. Dev
rimci Cephe'de bunlardan biri olmadan diğeri olmaz. 
Çünkü, ikisi diyalektik bir bütünlük şeklinde vardır. 
Mao, bunu çok güzel olarak şöyle formüle ediyor; "Müca- 
delesiz birlik -Einheit ohne Kampf- görüşü sağ ve bir- 
liksiz mücadele -Kampf ohne Einheit- görüşüde "sol" bir

l^Ernst Thaelmann, Reden und Aufsaetze (Konuşma ve Yazı
lar) Verlag Rote Fahne
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hatadır. Biz, hem birlik ve hemde mücadele politikasını 
önerdik.

İdeolojik öncülük

Cephenin proleteryanın siyasi iktidarı ele geçirmesi
ne hizmet etmesi için, işçi sınıfının ideolojisi öncülü
ğünde olması gerekir. Cephe'de söz konusu olan şey, 
ideolojik birlik olmadığı gibi, ideolojik uzlaşmada 
değil. İdeolojik uzlaşma Cepheyi zayıflatır. Cephede tek 
bir ideolojinin birliğinin olduğu söylenemez, çünkü, bu 
ancak bir partide söz konusudur. Oysa cephe bir parti 
değil, Yalnız her hangi bir ideolojinin öncülüğünde 
olmayan bir cephe yoktur. İki ideoloji vardır: Proleter- 
ya ideolojisi ve burjuva ideolojisi. Bunun dışında üçün
cü veya orta diye bir ideoloji yok. Bir cephe ya prole- 
terya ideolojisinin ya da burjuva ideolojisinin öncülüğü 
altındadır. Cephe'nin karekteri ve kime hizmet ettiği de 
ideolojik öncülük tarafından belirlenir. Komünist ideo
lojinin öncülüğünde olan cephe emekçi halka hizmet eder, 
ama burjuva ideolojisinin öncülüğünde olan bir cephe de 
yalnız burjuvaziye hizmet eder.

"Bizleri birbirinden ayıran noktalar üzerinde değil, 
yalnız bizleri birbirine yakınlaştıran noktalar üzerinde 
duralım" şeklinde Cephe kurma anlayışı temelden yanlış
tır. "Ayrılık noktaları üzerinde değil, yalnız ortak 
noktalar üzerinde duralım" görüşü, ideolojik mücadeleden 
vazgeçme ve ideolojik mücadelenin yerine ideolojik uz
laşmayı koymak demektir. Ayrılık noktaları üzerinde 
durmak gerekir. Çünkü, ayrılık noktalan üzerinde durma
ma, Cephede zararlı görüşlerin gelişmesine, burjuva 
ideolojisinin cephe içine sızarak geniş taban etmesine 
hizmet eder. Devrimci cephe anlayışına göre; bir yandan 
ayrılık noktaları ve diğer yandan ortak noktalar üzerin
de durmaktır yani hem ayrılık noktaları ve hem de ortak

l^Mao Tsetung, Ausgewaehlte Werke (Seçme Eserler) Cilt 5. 
Yabancı Lisanlı Eserler İçin Yayınevi. Pekin.
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noktaları. Ortak noktalar üzerinde durulmadığı zaman 
cephe kurulamaz, ve ayrılık noktaları üzerinde durulma- 
dığı zaman da ideolojik mücadele olmaz. Ayrılık noktala
rı üzerinde durulmadığı zaman ideolojik mücadele ve 
ideolojik öncülük zayıflar. Oysa devrimci bir cephenin 
temel ilkelerinden biri de, Cephenin işçi sına finin 
ideolojisi öncülüğünde yani Komünist Partisi yönetiminde 
olmasıdır. Bu da ideolojik uzlaşma ile değil, tersine 
ideolojik mücadele ile olur.

Halk İktidarı

Amaçsız ve hedefsiz hiç bir şeyin olmadığı gibi, 
amaçsız ve hedefsiz bir cephe de yoktür. Ohalde, Kürdis- 
tan'da kurulacak olan cephenin amaç ve hedefi nedir? 
Sınıf mücadelesinde cephe amaç değil, araçtır. Devrimci
ler için cephe, proleteryanın siyasi iktidarı ele geçir
mesine hizmet eden bir araçtır. Cephe sömürgeci burjuva 
devletini yıkma ve onun yerine proleterya devletini 
kurma aracıdır. Cephe'nin amacı ve hedefi, sömürgeci 
burjuva devletinin yerine sömürgeci burjuva devletinin 
başka bir yönetim şeklini getirmek değildir. Bu nedenle 
Cephede sorun: sömürgeci burjuva devletinin hangi yöne
tim şekli? şeklinde değildir. Cephede sorun: faşizm mi 
yoksa burjuva demokrasisimi? şeklinde değildir. Cephenin 
amacı faşizmi yıkmaktır. Ama faşizmin yerine burjuva 
demokrasisini getirmekle faşizm yıkılmaz. Çünkü, burjuva 
demokrasisi burjuva diktatörlüğünün bir yönetim şeklidir 
ve burjuva devleti varoldukça faşizm yok olmaz.

Thaelmann şöyle der; "Faşizme karşı mücadele kapita
lizme karşı mücadeledir. Biz şunu diyoruz: Kim ki, ger
çekten faşizme karşı mücadele etmek istiyorsa; ozaman, o 
hiç bir zaman kitleye burjuva demokrasisini ilerici diye 
yutturmamalı, kitleye demokrasi ve faşizmin birbirlerine 
kaşı olan iki ayrı sistem olduğu ve bunlardan birini 
yenmenin diğerini savunmak ile mümkün olduğu şeklindeki 
yalanı söylememelidir; tersine, o, açıkça şunu söyleme
li, Faşizme karşı mücadele, kapitalizme karşı olan müca-
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dele, proleterya sınıf mücadelidir."20 Cephede sorunu, 

faşizm mi yoksa burjuva demokrasisi mi? şeklinde koymak, 
sömürgeci burjuva devletine karşı olan mücadeleyi, bur
juva devletinin bir yönetim şekli (faşizmin) yerine, 
burjuva devletinin başka bir yönetim şeklini (burjuva 
demokrasisini) getirmek mücadelesine indirgemek demek
tir. Bu ise faşizme karşı mücadele değil, tersine mo
dernce ve maskeli faşizmi savunmak demektir.

Cephede sorunu: faşizm mi yoksa burjuva demokrasisi 
mi? şeklinde koymak bir burjuva anlayışıdır ve yalnız 
burjuvaziye-burjuva düzenin devam etmesine hizmet eder. 
Komünistler için cephede sorunu bu şekilde koyarak, 
cepheyi burjuvazi için bir cephe durumuna getirmek şek
linde değildir. Komünistler için sephede sorun: Sömürge
ci burjuvazinin diktatörlüğü mü yoksa Proleterya Dikta
törlüğü mü? şeklindedir. Çünkü devrimci cephe, burjuva 
devletini yıkmak ve onun yerine proleterya devletini- 
-proleterya devletinin bir yönetim şekli olan Halk İkti
darı' nı kurulmasına hizmet eder. Ve Devrimci Cephe'de 
sorun; yalnız ve yalnız burjuva diktatörlüğü mü yoksa 
proleterya diktatörlüğü mü? şeklindedir. Komünistler 
için cephe, Komünist Devrim'i yapmada bir araçtır. Ve 
araç amaca varmak için vardır. Amaca varmaya hizmet 
etmeyen bir araç yanlıştır. Her araç, aracı olduğu ama
cın hedefine ulaşmasına hizmet eder. Aksi halde onun 
aracı olmaktan çıkar.

Kimlerle Cephe

Cephe bir ortaklıktır, ama bu ortaklığa kimlerle 
girilir ve kimlerle girilmez? Her keşle cepheye girilir 
mi? Aralarında antagonist çelişkinin olduğu görüşler 
olduğu gibi, aralarında antagonist çelişkinin olmadığı 
görüşlerde vardır. Burjuvaziye hizmet eden görüşler var, 
proleteryaya hizmet eden görüşler var. îşçi sınıfı ile

^OErnst Thaelmann, Reden und Aufsaetze (Konuşma ve Yazı
lar) Verlag Rote Fahne
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aralarında antagonist çelişkinin olduğu sınıflar ve bu 
sınıfları temsil eden örgüt ve partileri ile cephe ku
rulmaz. Başka bir deyişle, sömürgeci Türk burjuvazisi, 
Kürt feodalleri ve burjuvazisi ile onları temsil eden 
değişik Örgüt ve partilerle cephe kurulamaz. Sömürgeci 
burjuva sınıfının tekelci olmayan katmanlarıyla, sömür
geci burjuva sınıfının orta ve küçük burjuva gibi kate
gorileriyle ve burjuva "sol"culannın deyimiyle "liberal 
ve reformcu burjuvazinin partileri" ile Cephe kurulmaz. 
Çünkü, bu doğanın-eşyanın kanununa aykırıdır. Aynı şe
kilde Kürt feodalleri ve burjuvazisiyle de, burjuva 
"sol"cularının deyimiyle "Kürt feodalleri ve burjuvazi
sinin bazı kesimleriyle"de cephe kurulmaz. İşçi sınıfı 
düşmanları ile cephe olmaz.

Lenin şöyle der; "Birlik büyük bir şey ve slogandır. 
Ama işçilerin çıkarı marxistlerin yönetiminde olan bir 
birliği gerektiriyor, yoksa marxistlerin, marxizmin 
düşmanlan ve onu saptıranlarla birliğini değil. "2 1  
Demek ki, marxizmin, komünizmin düşmanları ile cepheye 
girilmez. Burjuvazinin değişik örgüt ve partileri ile 
Cepheye gidilmez. Cephe, emekçi halka düşman olan, 
onu ezen ve sömüren sınıfların değişik kategorileri ile 
birleşmek değil, tersine, halk kategorisine giren sınıf 
ve sosyal tabakalarla ortak düşmana karşı ortak mücade
ledir. Kürdistan'da kurulan Devrimci Cephe'de sömürgeci 
burjuvazinin orta burjuvazi ve küçük burjuvazi gibi 
tekelci olmayan kategorileri, Kürt feodal ve burjuva 
sınıfının bazı kesimleri yer almaz. Burjuva "sol"cuları- 
nın deyimiyle sömürgeci burjuvazinin "liberal ve reform
cu kanadını temsil eden örgüt ve partilerle" bir birlik 
kurulamaz.

Cepheye kimler girer? sorusunun cevabına gelince. 
Devrimci Cepheye halk kapsamına giren sınıf ve sosyal 
tabakalar girer ve bunlarda şunlardır: İşçi sınıfı, 
şehir küçük meta üreticileri, kır küçük meta üreticile
ri, aydınlar, müstahdemler. Bu sınıf ve sosyal tabakalar

21|aI.İ.Lenin, Einheit (Birlik), Almanca Baskı. Eserler 
Cilt 20. Dietz Verlag Berlin.
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halk kategorisine girerler ve çıkarları arasında antago- 
nist çelişki yoktur. İşçi sınıfı, küçük meta üreticile
ri, müstahdem ve aydınlar toplumda egemenlik altında 
olan,ezilen ve sömürülen sınıf ve sosyal tabakalar duru
mundadırlar. Bu nedenle bunların nihai amaçları birdir, 
hepsinin mevcut sömürü düzenin yıkılmasında ortak çıkarı 
vardır. Çünkü, sömürü düzenin yıkılması onların baskı, 
ezilme ve sömürüden kurtulmaları demektir. Devrimci 
Cepheye sadece Halk kapsamına giren (İşçi sınıfı, köylü
ler, küçük meta üreticileri, aydınlar ve müstahdemler) 
sınıf ve sosyal tabakalar girer. Böylece sömürgeci bur
juvazi (Burjuva sınıfının tekelci ve tekelci olmayan 
kategorileri), Kürt feodalleri ve Kürt burjuvazisi (ulu
sal burjuvazide dahil) Cepheye girmez.

İdeolojik Mücadele

Cephe, antagonist sınıflı ve sömürge burjuvazinin 
toprakları üzerinde kurulur. Böylece cephe bizzat toplu
mun içinde yer alıyor. Bu ne demektir? Burjuvazi kendi 
çıkarı gereği bu birliği bozmak ister. Sömürgeci burju
vazi, Kürt feodalleri ve burjuvazisi, oluşan Cepheyi 
kendi ideolojisinin öncülüğü altına almak, kendilerini 
temsil eden "sol" maskeli partisinin yönetimi altına 
almak, Cephede komünist ideolojinin gelişmesini engelle
mek, Cepheyi asıl amacından saptırmak, proleterya için 
cephe yerine burjuvazi için cepheyi koymak için mücadele 
eder. Bunun için Kürt ve sömürgeci egemen sınıf cepheyi 
içten parçalamaya, cephede liberal, uzlaşıcı ve reformcu 
görüşleri yaymaya çalışır. Tüm bunların önüne geçmek, 
burjuva ideolojisinin değişik görüşlerinin cephede ge
lişmesini engellemek ve cephe içinde geniş taban edinme
sine mani olmak için tek yol: ideolojik mücadeledir. 
İdeolojik mücadele güçlü bir şekilde verildiği zaman, 
marxizme-işçi sınıfına düşman görüşlerin cephenin safla
rında yayılması ve güçlü hale gelmesi zorlaşır. Onun 
için İdeolojik mücadele verilmeli.

Cephe sınıflar arası uzlaşma değil, sınıflar arası 
mücadeledir. Bu nedenle "sol" maskeli burjuva örgüt ve
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partilerinin savundukları gibi sömürgeci burjuvazinin 
"liberal ve reformcu kanadıyla" ve Kürt feodallerinin 
bir kesimi, Kürt Ulusal burjuvazisi ile bir cephe kurul
maz. Kurulan Devrimci Cepheye bunlar alınmaz. Çünkü, 
Cepheye sömürgeci burjuvazinin "liberal ve reformcu 
kanadı"nm, Kürt feodallerinin bir kesiminin ve Kürt 
ulusal (milli) burjuvazisinin alınması, bunlara karşı 
sınıf uzlaşmasına gitmek ve onlara karşı mücadele etme
mek anlamına gelir. Bu ise devrimci bir görüş değil, 
reformcu bir burjuva görüşüdür, özünde sınıf uzlaşması 
görüşüdür.

Sonuç:

Böylece Devrimci Cephe'nin kavramının tam anlamına 
geliyoruz: Devrimci Cephe: İşçi sınıfının ideolojisi 
öncülüğünde, Komünist Partisi yönetiminde, proleterya 
devletini kurmak amacıyla, aralarında antagonist çeliş
kinin olmadığı ve halk kategorisine giren sınıf ve taba
kalar arasında oluşan bir birliktir.
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Bazı öneriler

Kürdistan dört parçaya bölünmüş ve her parçası deği
şik ülkelerin işgali altında olan sömürge bir ülkedir. 
Kürdistan'm bu özgül konumları, klasik tip sömürge 
olması, dört parçaya bölünüşü ve her parçanın değişik 
ülkelerin sömürgesi olması konumu, cephe sorununda hesa
ba katılmak zorundadır. Kürdistan'ın mevcut tarihi aşa
mada içinde bulunduğu nesnel konumundan dolayı: a) Kür
distan' ın her parçasının kendisi içinde, b) dört parça
nın kendisi arasında ve c) her parça ile bu parçanın 
sömürgesi olduğu sömürgeci ülke arasında ilişki vardır. 
Örgütlenme konusu olduğu gibi, Cephe konusu da bu pers
pektif altında görülmelidir. Kürdistan dört parçaya 
ayrılmış ve her parçası değişik ülkelerin sömürgesi 
durumunda olan bir ülke olduğu için, ülkenin dört parça 
arasında ilişki, parçalar ile sömürgesi olduğu sömürgeci 
ülke arasındaki ilişki ve her parçanın kendi iç sorunu 
gibi sorunları vardır. Bu sorunlar objektif olarak Cephe 
sorununa da yansır. Bu sorunların Cephe sorununda yansı
ması şu demek:
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1. Her Parça ile Sömürgeci ülke

Burda, Cephe sorununda söz konusu olan şey, Kürdis- 
tan'ın her parçası ile bu parçanın sömürgesi olduğu 
sömürgeci ülkeyi ilgilendiren cephedir. Şurası nesnel 
bir gerçektir ki, Sömürgeci ülkede olan her gelişme 
direkt olarak Kürdistan'ı ve tersine Kürdistan'da da 
olan her gelişmede direkt olarak sömürgeci ülkeyi ilgi
lendirir. Kürdistan'da gelişen devrimci bir hareket 
sömürgeci ülkede devrimci hareketin gelişmesine ve sö
mürgeci ülkede gelişen hareket de Kürdistan'daki devrim
ci hareketin gelişmesine hizmet eder. Her iki ülkedeki 
hareketlerin durumları direkt olarak birbirine bağlıdır. 
Bu ise Kürdistan'da ve sömürgeci .ülkelerde kurulacak 
cephelerin birbirini direkt ilgilendirdiklerinden başka 
bir şey değildir. Kürdistan'm her parçası ile bu parça
ların sömürgesi oldukları sömürgeci ülke arasındaki 
Cephe sorunun iki yoldan çözüme ulaşması mümkündür:

a) Cephelerin Cephesi
Bu cephe, her parçada kurulan cephe ile bu parçayı 

sömürgeleştiren sömürgeci ülkede kurulan cephe arasında
ki cephedir. Bunu Kuzey-Kürdistan yani Türkiye-Kürdis- 
tan'ı ile Türkiye örneğinde açıklayalım. Bir yandan 
Kuzey-Kürdistan'daki örgüt ve partiler kendi aralarında 
bir Cephe kurarlar, örneğin Kuzey-Kürdistan Devrimci 
Cephesi ve diğer yandan Türkiyedeki çeşitli örgüt ve 
partiler kendi aralarında bir cephe kurarlar, Devrimci 
Türkiye Cephesi. Bu ilk adımdan sonra ikinci adım atıla
cak ve Kuzey-Kürdistan Devrimci Cephesi ile Devrimci 
Türkiye Cephe'si arasında bir Cephe oluşturulacak, örne
ğin Türkiye ve K.Kürdistan Devrimci Cephesi. Bu cephe 
oluşumunda önce Kuzey-Kürdistan'da çeşitli Kürt örgütle- 
ri-partileri kendi aralarında K.Kürdistan Devrimci Cep
he' sini kurarlar ve Türkiye'de çeşitli örgüt-partiler 
kendi aralarında bir Cephe yani Devrimci Türkiye Cep
he 'sini kurarlar ve sonra bu iki cephe arasında bir 
Cephe kurulacak.
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Kuzey-
Kürdistan

Türkiye -

Kuzey-Kürdistan 
Devrimci Cephesi

Devrimci Tür
kiye Cephesi

Türkiye ve
K.Kürdistan
Devrimci
Cephesi.

b) Ortak Cephe
Bu cephe, her parça ile bu parçanın sömürgesi olduğu 

sömürgeci ülkenin örgüt ve partileri arasında ortak 
kurulan bir cephedir. Kuzey-Kürdistan ve Türkiye örneği
mizde bu şu demektir: Kuzey-Kürdistan'da halk kategori
sine giren sınıf ve sosyal tabakalar yani onları temsil 
eden çeşitli örgüt ve partiler ile Türkiye de halk kate
gorisine giren sınıf ve sosyal tabakaları temsil eden 
örgüt ve partiler arasında direkt olarak ortak bir Cep
henin, Türkiye ve Kuzey Kürdistan Devrimci Cephe'sinin 
kurulması. Bu cephe yönteminde, Kuzey-Kürdistan'da varo
lan çeşitli örgüt ve partiler ile Türkiye'de mevcut olan 
değişik örgüt ve partiler arasındaki ilişki, bu ülkeler
de kurulan cehpeler aracılığıyla değil, tersine direkt 
olarak gerçekleşiyor. Şema halinde gösterirsek bu cephe 
şöyle oluşuyor:

Türkiye ve Kuzey Kürdistan Devrimci Cephesi

A-Kürt K-Türk C-Kürt N-Türk D-Kürt L-Türk B-Kürt
örgütü örgütü örgütü örgütü örgütü örgütü örgütü

Burda her ülkede önce ayrı ayrı Cepheler kurulmuyor, 
başka bir deyişle bu yöntemde önce her ülkede ayrı ayrı 
cepheler kurulduktan sonra bu değişik iki cephe arasında 
bir cephe kurulmuyor. Bu cephe yönteminde, Türkiye dev
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letinin sınırlan içinde Kuzey-Kürdistan1da ve Türki
ye'de mevcut olan değişik örgüt ve partiler arasında 
ortak bir cephe kuruluyor. Cephenin bu şekilde oluşması 
halinde, Kürt, Türk ve diğer azınlık proleteryasının 
ortak örgütlenmesi de daha da kolaylaşır. Bu cephenin 
kurulmasıyla değişik ulustan proleteryanın sınıf daya
nışması daha da güçlenir ve milliyetçi örgütlenmeler, 
proleteryayı milliyetlere göre örgütleyerek devrimci 
hareketi zayıf düşürmeleri de daha zorlaşır. Ve burda 
güven sorunu, ortak örgütlenmede de olduğu gibi temel- 
-belirleyici bir rol oynar. Bu güven dürüstçe ve gerçek
çice yaratılmadan, olmadan dürüst-ciddi bir cephe de 
oluşmaz.

2. Dört Parçada

Kürdistan dört parçaya parçalanmış sömürge bir ülke
dir. Her dört parça bir birine sınırdır, parçalar ara
sında yabancı ülkelerin toprakları yoktur. Kürdistan'ın 
dört parçası arasında sıkı bir ilişki vardır. Her parça
daki hareketin durumu diğer parçaları direkt olarak 
ilgilendirir. Kürdistan genelinde her parçanın sorunu 
aynı zamanda genelde Kürdistan'm bir iç sorunu sayılır. 
Ve bu durum direkt olarak cephe sorununa da yansır. Dört 
parçanın cephelerinin cephesi şu demek: Her dört parçada 
kurulan cepheler kendi aralarında ortak bir cephe kura
cak. önce her parça kendi içinde bir cephe kuracak ve 
ondan sonra her dört parçada kurulan cepheler kendi 
aralarında bir cephe kuracak.

Kuzey-Kürdistan'da (Türkiye-Kürdistan1ı) mevcut olan 
değişik örgüt ve partiler kendi aralarında Kuzey-Kürdis
tan Devrimci Cephesini kurarlar, Güney-Kürdistan'da 
(İrak Kürdistan'ı) ki değişik örgüt ve partiler kendi 
aralarında Güney-Kürdistan Devrimci Cephesi'ni oluştu
rur, Suriye-Kürdistan'ın da Devrimci bir Cephe kurulacak 
ve aynı şekilde Doğu-Kürdistan'da (Iran-Kürdistan'ı) 
varolan değişik örgüt ve partilerde kendi aralarında 
Doğu-Kürdistan Devrimci Cephe'sini kurar. Ve bu ilk 
adımdan sonra ikinci adım olarak, bu her dört parçada
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kurulan dört cephe kendi arasında Kürdistan Devrimci 
Cephesini kurar. Şema şeklinde bunu gösterirsek şöyle 
olur:

Kuzey-Kürdistan Devrimci Cephesi! KlİRDİSTAN
Güney-Kürdistan Devrimci Cephesi L DEVRİMCİ
Doğu -Kürdistan Devrimci Cephesi j CEPİESİ
Batı -Kürdistan Devrimci CephesiJ

Bizce Kürdistan'da bu şekilde bir cephenin kurulması 
olanaklı ve zorunludur. Kürdistan Devrimci Cephesi her 
parça için güçlü bir dayanak sayılır.

3. Tek Cephe
Bu cephe şeklinde söz konusu olan şey, Kürdistan'ın 

dört parçasında varolan çeşitli örgüt ve partilerin 
direkt olarak aralarında bir cephe, Kürdistan Devrimci 
Cephesi'ni kurmalarıdır. Bu yöntemde, her parça önce 
kendi içinde bir cephe kurduktan sonra genel cephenin 
kurulmasına gidilmiyor. Tek cephe yönteminde, dört par
çada mevcut olan değişik örgüt ve partiler kendi arala
rında direkt olarak Kürdistan genelinde bir Cephe, Kür
distan Devrimci Cephe'sini-kurar ve bu cephe dört parça
nın da cephesi sayılır. Bunu bir şema ile gösterirsek 
şöyle olur:

Kuzey-Kürdistan'da mevcut örgütler 
Güney-Kürdistan'da mevcut örgütler 
Doğu -Kürdistan'da mevcut örgütler 
Batı -Kürdistan'da mevcut örgütler} KÜRDİSTAN

DEVRİMCİ
CEPHESİ

Tek cephe yönteminde Kürdistan Devrimci Cephe'si her 
parçada bir cephe kurulduktan sonra, her parçada kurulan
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cephelerin aracıyla gerçekleşmiyor. Bu cephe, direkt 
olarak Kürdistan'ın dört parçasında mevcut bulunan çe
şitli örgüt ve partiler arasında kurulur.

Sonuç olarak Cephe konusunda şunu söyliyebiliriz: tüm 
bu cephe şekilleri mümkün ve olanaklıdır. Ama bu cephe 
şekillerinin hepsi aynı derecede olanaklı ve mümkün 
değil. Bu nedenle burda sorun, bunlardan hangisi daha da 
olanaklıdır, objektif ve sübjektif olarak bunlardan 
hangisi daha fazla olanaklıdır? şeklindedir. Çünkü, tüm 
bu cephe şekillerinin hepsinin de aynı derecede olanaklı 
olması mümkün değil, mutlaka bunlardan biri temel ve 
belirleyicidir. İşte sorun bu temel olanı bulmaktır. 
Cephe’nin kurulmasında sadece mümkün olandan hareket 
etmek yetmez. Cephe kurma sorununda, /istenilenden değil, 
objektif ve sübjektif olarak mevcut aşamada var olandan 
hareket etmek gerekir.

64

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Komünist Dünya Sistemi Sorunu

Kapitalizmden komünizme geçiş çağında sınıf mücadele
si iki alanda gelişiyor. Bunlardan biri, dünya genelinde 
Komünist Dünya Sistemi ile kapitalist dünya sistemi 
arasındaki sınıf müadelesi ve diğeri kapitalist dünya 
sistemi ülkelerinde proleterya ile burjuvazi arasındaki 
sınıf mücadelesidir. Bu İkincisine sömürgelerdeki kurtu
luş hareketlerini de eklemek gerekir. Komünist Dünya 
Sistemi ile Kapitalist Dünya Sistemi arasındaki mücadele 
egemen proleterya ile egemen burjuvazi arasındaki sınıf 
mücadelesidir. Komünist ülkeler ile kapitalist ülkeler 
arasındaki sınıf mücadelesi, sınıf mücadelesinin yeni 
şartlarda devamıdır. Bu mücadele yeni tip bir sınıf 
mücadelesidir. Sorunu bir bütün olarak ele aldığımızda, 
Çağımızda Proleterya Sınıf Mücadelesi, Komünist Dünya 
Sistemi'nin Kapitalist Dünya Sistemine yani egemen pro- 
leteryanın egemen burjuvaziye karşı olan mücadelesi, 
kapitalist dünya sistemi ülkelerinde ezilen proleterya- 
nın egemen burjuvaziye karşı olan mücadelesi ve sömürge
lerdeki devrimci kurtuluş hareketlerinden oluşur. Ve 
bunlar arasında diyalektik bir bütün vardır, bunlar 
birbirlerini olumlu veya olumsuz yönde etkilerler.
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Komünist Dünya Sistemi'nin kapitalist dünya sistemine 
karşı olan mücadelesi geliştikçe Kürdistan'daki devrimci 
kurtuluş hareketinin zaferi kolaylaşır. Kapitalist Dünya 
Sistemi içindeki her ülkede varolan proleterya sınıf 
mücadelesi, kapitalist dünya sistemine karşı olan Komü
nist Dünya Sistemi Mücadelesinin bir parçasıdır. Kürdis- 
tan'da verilen devrimci kurtuluş mücadelesi, Komünist 
dünya sistemi'nin kapitalist dünya sistemi'ne karşı 
verdiği proleterya sınıf mücadelesinin bir parçasıdır ve 
ikisi diyalektik bir bütünlük oluşturuyor. Bu demektir 
ki, dünya genelinde Komünist Dünya Sistemi ile Kapita
list Dünya sistemi arasındaki sınıf mücadelesinde burju
vaziye hizmet eden bir örgüt veya parti Kürdistan öze
linde Kürt halkına hizmet etmez, tersine yalnız burjuva
ziye hizmet eder. Bir örgüt ve partinin Kürdistan öze
linde Kürt proleteryasına ve diğer emeçi kitlelerine 
hizmet etmesi, gerçek anlamda Komünist bir örgüt veya 
Parti olması için, dünya genelinde olan sınıf mücadele
sinde komünist ülkelerin yanında yer alması ve bu ülke
leri savunması gerekir.

0 halde, Kürdistan özelinde Komünist bir örgüt veya 
parti olmanın, Kürt halkına hizmet etmenin temel bir 
şartıda Komünist Dünya sistemi'ni-Komünist ülkeleri-sa- 
vunmaktır. Her ne şekilde ve hangi maske altında olursa 
olsun komünist ülkelere karşı olan, komünist ülkeler 
aleyhine propaganda yapan, bu ülkeleri "modern revizyo
nist", "sosyal-emperyalist"...vs gibi gösteren her örgüt 
ve parti, dünya genelinde olan sınıf mücadelesinde bur
juva sınıf mücadelesinin yanında yer alır ve yalnız 
uluslararası sermayeye hizmet eder. Böyle bir örgüt Kürt 
emekçilerine hizmet etmez. Böyle bir örgüt yâlnız burju
vaziye hizmet eder.

Aynı şekilde Kürdistan özelinde Kürt proleteryasına 
ve diğer emekçi halkına hizmet etmeyen, tersine politi
kasıyla Kürt egemen sınıfına hizmet eden bir örgüt veya 
parti ve onun verdiği bir "kurtluş hareketi" de dünya 
genelinde verilen sınıf mücadelesinde proleterya sınıf 
mücadelesine hizmet etmez, tersine yalnız burjuva sınıf 
mücadelesine hizmet eder. Kürdistan'da özelde proleterya 
sınıf mücadelesine hizmet etmeyen her örgüt ve parti,
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dünya genelinde Komünist Dünya Sistemi ile Kapitalist 
Dünya arasındaki sınıf mücadelesinde, burjuvazinin ya
nında yer alır ve ona hizmet eder. Dünya genelinde veri
len sınıf mücadelesinde proleterya sınıf mücadelesinin 
yanında yani Komünist Dünya Sistemi'nin saflarında yer 
almanın temel bir şartı da, Kürdistan özelinde proleter
ya kurtuluş hareketine hizmet etmektir. Kürt Komünistle
rin görevi, dünya genelinde verilen sınıf mücadelesinde 
Komünist Dünya Sistemi'nin yanında yer almak, komünist 
ülkeleri savunmak, Kürt emekçileri arasında komünist 
ülkelerin lehinde propaganda etmek, komünist dünya sis- 
temi-komünist ülkeler alehindeki görüşlere karşı mücade
le etmektir. Bu görevin ihmali burjuvaziye hizmete götü
rür.

Emperyalizmin, sömürgeci burjuvazinin ve egemen Kürt 
sınıfın amacı Kürdistan'daki proleterya sınıf mücadele
sini dünya genelindeki proleterya sınıf mücadelesinden 
koparmak, uluslar arası temel ittifakından-Komünist 
Dünya Sistemi'nden-koparmak ve yalnız başına bırakarak 
kendi kontrolü altına almaktır. Burjuvazinin taktikle
rinden biri de anti-komünist görüşü Kürt halkı arasında 
komünist ülkelere karşı propaganda şeklinde yapmaktır. 
"Sosyal-emperyalizm", "modern-revizyonizm" ve "opportu- 
nist klik yönetim", "yeni tip sosyalizm".. .vs gibi gö
rüşler anti-komünizmin ve anti-komünizmi yaymanın deği
şik yöntemleridir. "Sosyal-emperyalizm", modern revizyo- 
nizm", "opportunist klik yönetimi", "yeni tip sosya
lizm" ve "İşçi bürokrasisi" gibi görüşleri savunan "sol" 
maskeli burjuva örgüt ve partilerin amacı, bir yandan bu 
şekilde anti-komünizmi yaymak ve diğer yandan Kürdistan 
devrimci hareketini Komünist Dünya Sistemi'nden kopar
maktır.

Bu nedenle Kürt komünistlerin görevi, "sosyal-aııper- 
yalizm", "işçi bürokrasisi", "modern revizyonizm" ve 
"yeni tip sosyalizm" gibi anti-komünist yani burjuva 
görüşlerine karşı mücadele etmektir. Kürdistan'ın dev
rimci mücadelesinde sadece Kürdistan özelindeki devrimci 
hareketi görmek ama geneldeki proleterya sınıf mücadele
sini görmemek yanlıştır. Aynı şekilde, sadece dünya 
genelindeki proleterya sınıf mücadelisini görmek ama
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buna karşılık Kürdistan özelindeki proleterya sınıf 
mücadelesini görmemek de yanlıştır. Dünya genelinde 
proleterya sınıf mücadelesine-Komünist Dünya Sistemi'ne 
ve Komünist Ülkelere karşı olan ve zarar veren her müca
dele aynı zamanda Kürdistan'daki proleterya sınıf müca
delesine de karşıdır ve zarar verir. Bunun gibi, Kürdis
tan özelindeki proleterya sınıf mücadelesine karşı olan 
ve ona zarar veren her hareket aynı zamanda dünya gene
lindeki proleterya sınıf mücadelesine-Komünist ülkelere 
de zarar verir. Çünkü özel ile genel, parça ile bütün 
diyalektik bir bütünlük oluşturur.
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Kürt Feodalleri ve Burjuvazisinin 

taktiğ i

Kürt egemen sınıfı direkt olarak sömürgeci burjuvazi 
ile ittifak halindedir, bunlar arasında antagonist çe
lişki yoktur. Kürt egemen sınıfların hizmetindeki silah
lı güçler sömürgeci burjuvazinin de hizmetindedir. Ve 
aynı şekilde sömügeci burjuvazinin Kürdisdan'daki tüm 
kurum ve kuruluşları, kanunu, polisi, jandarması ve 
memurları Kürt feodalleri ve burjuvazisinin hizmetinde
dir. Bu sınıfın taktiği Kürdistan'da kurtuluş hareket
leri engellemek ve kurtuluş hareketini parçalamak için 
sömürgeci burjuvazi ile ittifak kurmaktır. Dr. Şıvan 
şöyle diyor; "Kürt ihtilalinin bir Silahlı Direnme Hare
keti şeklinde başlaması ile birlikte, bu feodal şefler
den bir kısmı, şahsi menfaatlarını ve güvenliklerini 
tehlikeye sokmamak nedeniyle, olayların gelişmesini 
beklerken, asilen büyükleri ve tesirli olanları, hüküme
tin geniş para ve maddi desteğiyle silahlandırılmışlar 
ve Caş adıyla anılan hiyanet gurubları halinde organize 
ettirilerek hükümet askerlerinin saffında, Kürdistan
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ihtilalcilerine saldırtılmışlardır. "2 2

Kürt feodalleri ve burjuvazisinin isteğine karşı, 
onların iradesinin dışında Kürt emekçileri uyanıyor, 
bilinçleniyor, sömürgeci egemenliğin baskı ve zülmüne 
karşı baş kaldırıyor ve kurtuluş hareketi ortaya çıkı
yor. Kürt emekçilerinin uyanmasıyla, sömürgeciliğe karşı 
isyana geçmesiyle, anti-sömürgeci bilincin gelişmesiyle 
birlikte, başka bir deyişle feodal ve burjuvazinin ira
desi dışında ve istememelerine rağmen Kürt emekçileri 
arasında ulusal bilinç gelişmeye başlar ve kurtuluş 
hareketi kendini gösterdiği zaman egemen Kürt feodal ve 
burjuvazinin taktiği iki yönde gelişir. Birincisi; sö
mürgeci burjuvazi ile ittifak kurarak gelişen kurtuluş 
hareketini parçalamak ve İkincisi; gelişen hareketi 
kendi kontrolü altına almak. Ve o bu iki taktiği devrim
ci hareketi parçalamak için yapar.

Kontrolü Altına Almak

Kürt egemen sınıfları için temel sorun, Kürt emekçi
leri arasında sınıf bilincinin gelişmesi, Kürt emekçile
rinin Komünist Partisi yönetiminde örgütlenmesi ve Kür- 
distan'da devrimci bir kurtuluş hareketinin gelişmesi, 
tehlikesidir. Çünkü, bu onun için Kürdistan'daki egemen
liğini tamamen kaybetmesi demektir. Devrimci Kurtuluş 
Hareketi ile hareket amacına vardığı zaman Kürdistan'da 
bir Halk İktidar'ı kurulur. Halk İktidarı'nın kurulması, 
Kürt egemen sınıflarının egemenliğinin son bulması ve 
onların egemenlik altına alınması demektir. İşte bu

22ür. Şıvan, Kürt Millet Hareketleri ve İrak'ta Kürdistan 
İhtilali.
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nedenden dolayı, Kürt feodalleri ve burjuvazisi, Kürdis- 
tan'da proleterya sınıf mücadelesi temelinde komünist 
bir kurtuluş hareketinin gelişmesini engellemek ve kur
tuluş hareketini kendi kontrolü altına almak için hare
kete geçer. Ve burda uyguladığı taktik, Ulusal sloganla
ra sarılmaktır ve böylece sınıfsal sorunu göz ardı et
mektir.

Devrimci kurtuluş hareketinin gelişmesini engellemek 
ve hareketi kendi egemenliği altına almak için Kürt 
egemen sınıfı kendi yönetiminde ve kendisi için ulusal 
bir hareket yaratmaya çalşır. Stalin şöyle der; "Burju
vazi, ulusal harekete proleteryayıda sürükleyebilmekte 
ve ozaman ulusal hareket görünüşte, ama yalnız görünüş
te, bir "genel halk hareketi" karekterini kazanmaktadır. 
Ama bu hareket, özünde her zaman burjuvazinin damgasını 
taşımakta ve her şeyden önce burjuvazi için yararlı ve 
onun tarafından özlenilir bir hareket olmaktadır..Ezilen 
ulusun... sıkıştırılan burjuvazisi, elbette harekete 
geçer. "Kendi halkına" baş vurur ve kendi sorununu tüm 
halkın sorunuymuş gibi göstererek avaz avaz "vatanı" 
yardıma çağırmaya başlar. Kendi yararına bir ordu top
lar. Ve halk onun bayrağı yöresinde toplanır...Ulusal 
hareket işte böyle başlar."23 Sınıfsal sorunu gözardı 
etmek isteyen Kürt egemen sınıfı ulusal sloganlara sarı
lır, Sömürgeci burjuvaziye karşıymış ve "halkından ya
naymış" gibi bir tavır alır.

Kürdistan'da kendisine karşı gelişen hareketi kendisi 
için bir hareket durumuna getirmek isteyen Kürt egemen 
sınıfı, Kürdistan'da gelişen hareketi kendi egemenliği 
altına almak ve hareket içinde taban edinmek için, ülke
de gelişen hareketlere "yardım" eder. Diğer yandan, onun 
ve onu temsil edenlerin "Kürdistan vardır, biz Kürdüz, 
Kürt halkı eziliyor ve yoksuldur, Kürtçe serbest edilme
lidir, Kürt halkı sömürülüyor"...vs şeklinde sesleri 
çıkıyor ve bu seslere sömürgeci burjuva basınında geniş 
yer veriliyor. Kürt feodalleri ve burjuvazisi "yaşasın 
Kürdistan", "bağımsız Kürdistan", diye avaz avaz bağı-

23j.W .Stalin, Marxizm, Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu.
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n r .  Kürdistan'da kurtuluş hareketi geliştiği zaman 
egemen Kürt feodalleri ve burjuvazisinin Kürt emekçile
rinin çıkarlarını "savunan", Kürt halkından "yana olan" 
koruyucu sesleri yükselir, ama hareket gelişmediği zaman 
bu ses çıkmıyor, ses telleri bozulmuştur.

Kürt egemen sınıfları, Kürdistan'da Kürt emekçileri 
arasında ulusal bilincin gelişmesi, anti-sömürgeci görü
şün yayılması ve Kürt emekçilerin sömürgeci egemenliğe 
baş kaldırması için Kürdistan sorununu savunmaz. 0, 
yalnız, ve yalnız, Kürt emekçileri saflarında ulusal 
bilinç ve anti-sömürgeci görüş gelişmeye başladıktan 
yani Kürt halkının uyanmasından sonra kendi amacına 
varmak için Kürdistan sorununa "sahip çıkar". Böylece, 
o, Kürdistan'da bir hareket yaratmıyor ve yaratılmasına 
hizmet etmiyor, tersine yaratılmış-var olan bir hareketi 
yönetimine almak için "Kürdistan'ın savunucusu" kesili
yor. Bunlar çok farklı şeylerdir. Kürt egemen sınıfı 
Kürdistan'da Komünist bir Kurtuluş Hareketi'nin gelişme
sini engellemek için, bir yandan, milliyetçi Kürt örğüt- 
ler oluşturuyor, diğer yandan "sol" maskeli milliyetçi 
örgütler kuruyor ve başka bir yandan da devrimci hareke
tin içine sızmaya çalışıyor. Böylece Kürt egemen sınıfı 
bir ve aynı olan amacına varmak için, bir tek taktik 
değil, tersine bir çok taktik uyguluyorlar. Kürt feodal
leri ve burjuvazisinin değişik taktiklerini tanımadan 
onlara karşı müadele etmek olanaksızdır. Komünist Kurtu
luş Hareket amacına varmak için Kürt egemen sınıfının 
çeşitli taktiklerini iyice tanımalı ve kendi taktikleri
ni ona göre ayarlamalı,' mücadelesini ona göre vermeli
dir.

72

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Sömürgeci Burjuvazi İle İttifak

Lenin şöyle der; "Ezilen ulusların burjuvazisi, işçi
leri aldatmak için İsrarla ulusal kurtuluş sloganlarına 
baş vururlar, iç politikalarında bu sloganları, egemen 
ulusun burjuvazisi ile gerici anlaşmalar yapmak için 
kullanırlar (...); dış politikalarında halk düşmanı 
planlarını uygulayabilmek için rakip emperyalist devlet
lerle uzlaşırlar... Sömürücü ülkelerin burjuvazisiyle 
sömürgelerin burjuvazisi arasında bir ölçüde yakınlaşma 
olmuştur, öyleki, sık sık ve belki de çoğu halde, ezilen 
ulusların burjuvazisi, bir yandan ulusal hareketi des
teklerken, aynı zamanda, emperyalist burjuvaziyle anlaş
ma halindedir, yani emperyalist burjuvaziyle birlikte 
devrimci hareketlere karşı ve devrimci sınıflara karşı 
savaşım vermektedir."24

Bugün Kürt egemen sınıfının taktiğide aynen bu şekil
dedir. Kürt egemen sınıfı, her zaman Devrimci Kurtuluş 
Hareketi'ni parçalamak için sömürgeci burjuvazi ile 
işbirliği halindedir. Kürdistan'da devrimci bir kurtuluş 
hareketinin gelişmesini engellemek Kürt feodal sınıfının 
temel bir amacıdır.Onun bu amacı, sömürgeci burjuvazinin 
amacıyla aynıdır. Kürt feodalleri ve burjuvazisi devrim
ci hareketin gelişmesini engellemek için sömürgeci bur
juvaziyi yardıma çağırır. Devrimci hareket karşısın
da sömürgeci burjuvazinin ve Kürt egemen sınıfının si
lahlı güçlerini görür. Kürt egemen sınıfı, hiç bir şe
kilde ve hiç bir zaman sömürgeci burjuvazi ile ilişkile
rini kesmez ve ona karşı ciddi bir şekilde cephe almaz. 
Kürt egemen sınıfı, Kürdistan'da Kurtuluş Hareketi ge-

Z^UI.İ.Lenin, Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı
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liştiği zaman, Sömürgeci burjuvazi ile sınıf işbirliğini 
daha da geliştirir, sömürgeci burjuvazi ile ittifak 
halinde ve anlaşma yaparak, sömürgeci burjuvaziye "kar
şıymış ve Kürt emekçilerinden "yanaymış" gibi bir 
duruma girer. Sömürgeci burjuvaziye "karşı" ve Kürt 
emekçilerinden "yana" olmayı sömürgeci burjuvaziyle 
anlaşarak, anlaşmalı olarak yapar.

0 halde Kürt komünistleri ve sınıf bilinçli Kürt 
proleteryasının görevi ne? Onların görevi, Kürt feodal
leri ve burjuvazisine karşı mücadeleyi asla ihmal etme
mek ve sömürgeciliğe karşı verilen müadele yi yerli 
egemen sınıfa karşı mücadeleden kopuk olarak ele alma
maktır. Yerli Kürt egemen sınıflarına karşı mücadele 
verilmeden sömürgeciliğe karşı gerçek bir mücadele veri
lemez. Kürt komünistleri ve sınıf bilinçli Kürt prole- 
teryasının görevi, Kürt egemen sınıfın kurtuluş hareke
tinin içine sızmasına ve hareketi kendi yönetimi altına 
almak için uyguladığı yöntemlere karşı mücadele etmek ve 
bu konuda yani Kürt egemen sınıfın taktikleri konusunda 
Kürt emekçilerini uyarmak ve bilinçlendirmektir. Bunun 
içinde, Kürt emekçilerine, Kürt feodalleri ve burjuvazi
sinin sömürgeci burjuvaziye "karşı" tavır almasının, 
Kürdistan sorununu "savunmasının", Kurtuluş hareket
lerine "yardım" etmesinin ve hareketin saflarında "yer 
almalarının" Gerçek nedeni anlatılmalıdır.

Geniş bir şekilde Kürt emekçilerine, Kürt egemen 
sınıfının hiç bir zaman ve hiç bir şekilde Kürdistan'ın 
gerçek bağımsızlığını, Kürt halkının özgürlük ve bağım
sızlığını istemedikleri, bunların sömürgeci burjuvazi 
ile sınıf işbirliği ve ittifak halinde oldukları-genişçe 
anlatılmalıdır. Bir kısım Kürt egemen sınıfı üyelerini 
"ilerici" göstermek, Kürt feodalleri ve burjuvazisinin 
bir kısmının "ilerici ve kurtuluş hareketinden yana" 
olduklarını, Kurtuluş hareketinden yana olan bazı feo
dallerin ve burjuvaların da olduklarını söylemek temelde 
yanlıştır. Bu görüşleri savunmak, Kürt emekçilerini Kürt 
egemen sınıfının kuyruğuna takmak ve onların arkasına 
sürüklemek, kurtuluş hareketin Kürt egemen sınıfın yöne
timine geçmesi için mücadele etmek demektir. Her ne 
şekilde ve her ne nedenden dolayı olursa olsun bir kısım
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veya bazı Kürt feodallerini ve Kürt burjuvazisini "ile
rici", "sömürgeciliğe karşı" ve "kurtuluş hareketini 
destekliyor".. .vs gibi görüşleri savunmak, devrimci 
kurtuluş hareketinin zayıflamasına ve emekçilerin kendi 
çıkarları için değil, Kürt egemen sınıfının çıkarları 
için mücadeleye sürüklemeye hizmet eder. Bu hizmetin, 
"her şeyin çözümü milli-ulusal çelişkinin çözümüne bağ
lıdır" maskesi altında yapılması da hiç bir şeyi değiş
tirmez.

Kürt egemen sınıfları hiç bir zaman sömürgeci burju
vazi ile olan ittifaklarını ve sınıf dayanışmalarını 
bozmazlar. Çünkü, bu onlar için ölüm-kalım sorunudur, 
varolma veya yok olma sorunudur. Kürt egemen sınıfları 
toplumsal egemenliklerini sürdürmede emperyalizme ve 
sömürgeci burjuvaziye borçludur. Kürdistan'da gelişen 
devrimci hareketin bastırılmasında Kürt egemen sınıfının 
yardımına gelen güç emperyalizmin desteği ve sömürgeci 
burjuvazinin silahlı güçleridir. Ve bu nesnel olguya 
rağmen, Kürt egemen sınıfı,' kurtuluş hareketine "yardım" 
ediyorsa, sömürgeciliğe "karşı" tavır alıyorsa, bazıları 
kurtuluş hareketinin saflarına katılıyorsa, "Kürt halkı 
eziliyor, yoksuldur, kendi ana dilini konuşamıyor" gibi 
sloganlara sarılıyorsa, o, tüm bunları Kürt halkının 
özgürlük ve bağımsızlığını istediği için yapmıyor ve 
yapamazda.

Kürt egemen sınıfı tüm bunları Kürt halkının gerçek 
özgürlük ve bağımsızlığını engellemek, devrimci hareketi 
parçalamak ve kurtuluş harekitini kendi yönetimi altına- 
almak, asıl hedefinden saptırmak için yapıyor. Bunların 
bu "yardımları" yani Kürt egemen sınıfın kurtuluş hare
ketine yaptıkları "yardım", emperyalist ülkelerin yeni- 
-sömürge ülkelerin "kalkınması" için verdikleri "yardı
ma" benzer. Kürt egemen sınıfın "yardımları" kurtuluş 
hareketin güçlenmesine değil, tersine zayıf düşmesine 
hizmet eder. Şurası nesnel bir gerçektir ki, sömürgeci 
burjuvazinin varlığı Kürt egemen sınıfın Kürdistan'daki 
egemenliği, sömürü ve pazar alanını daraltır yani onun 
egemenlik, sömürü ve pazar sınırlarını daraltır, ama onu 
ortadan kaldırmaz yani Kürt egemen sınıfının sömürü, 
pazar ve egemenliğine son vermez, sade daraltır-sınır-
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lar. Ama Kürdistan'da devrimci hareketin zaferi, Kürt 
feodalleri ve burjuvazisinin egemenliğini, sömürüsünü 
tamamen ortadan kaldırır, onların sömürü ve egemenliğine 
son verir. Devrimci Kurtuluş Hareketi'n zaferi Kürt 
egemen sınıfın egemen, sömüren sınıf olma durumundan 
egemenlik altında olan ve ezilen sınıf durumuna getirir. 
Kürt egemen sınıfı, Kurtuluş Hareketi'ne karşı taktiği
ni, bu nesnel gerçekten hareketle ele alır.
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ö zgü l özelikler

Her ülkenin genel ve özgül özellikleri vardır. Dev
rimci hareketin amacına varması için hem ülkenin genel 
özellikerini ve hem de ülkenin özgül özelliklerini hesa
ba katmak gerekir. Devrimci mücadelede sadece sorunun 
genel yanını hesaba katmak ama buna karşılık sorunun 
özel yönlerini hesaba katmamak veya sadece sorunun özel 
yanını hesaba katmak ama buna karşılık genel yanını 
hesaba katmamak da yanlıştır. Devrimci mücadelede hem 
marxizm-leninizmin evrensel temel ilkelerini ve hem de 
ülkenin özgül konumunu hesaba katmak gerekir, özel ile 
genel diyalektik bir bütün oluşturur, öyle ki, özel 
olmadan genel ve genelde olmadan özel olmaz. Burda soru
nu tek yanlı görmek yanlıştır. Kürdistan Kurtuluş Hare
keti için bu şu demektir: Marxizm-Leninizmin temel ev
rensel ilkelerini kabul etmek. Sadece özeli görmek, her 
şeyi özele bağlamak ve özeli abartarak Marxizm-Leniniz- 
min genel evrensel ilkelerini reddetmek veya küçümsemek 
bir burjuva görüşüdür, anti-diyalektik bir görüştür.

Kürdistan Kurtuluş Hareketi'nde mevcut tarihi aşama
daki Kürdistan'ın somut özgül konumunu hesaba katmak 
gerekir. Devrimci mücadelede Marxizm-Leninizmin evrensel
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genel ilkelerinden hareketle, ülkenin mevcut aşamadaki 
somut özgül durumu temel alınmalıdır. Ülkenin özeldeki 
özgül özellikleri temel alınmadığı zaman mücadelenin 
yöntemlerini, stratejisini ve taktiğini, siyasi iktidar 
sorunu ve devrimci hareketin karekterini doğru bir şe
kilde ele almak olanaksız olur. Şurası nesnel bir ger
çektir ki, genel özelin mekanik bir yansıması olmadığı, 
her özelin kendisine özgül olan özelliklerini de ortadan 
kaldırmaz, tersine ona büyük önem verir.

Klasik T ip  Sömürge

Kürdistan'ın temel özgül özelliklerinden biri de, 
dört parçaya parçalanmış ve her parçası değişik ülkele
rin işgali altında olan klasik sömürge bir ülke olması
dır. Sömürge olma konumundan dolayı, ülkenin kendi dev
leti yoktur, en yüksek organ sömürgeci ülkenin valilik
leridir, ülke sömürgeci ordunun işgali altındadır. Sö
mürge konumundan dolayı ulusal sorun çözülmemiştir, ve 
buna bağlı olarak kültür, dil devlet, gelenekler gibi 
önemli üstyapı sorunlarda çözülmemiştir. Sömürge özelli
ği kurtuluş hareketinin mücadele yöntemleri, stratejisi 
ve taktiği üzerinde etkide bulunur, harekete anti-sömür- 
geci bir karekter kazandırır. Sömürge olgusu, siyasi 
iktidar ve anti-faşist cephe sorunu direkt etkiler, 
kurtuluş hareketini anti-sömürgeci bir hareket olmasını 
zorunlu kılar ve bu olgu, Kürdistan'da ulusal sorunu baş 
çelişki konumuna getirir.

Sömürge konumu beraberinde, kendine özgül nesnel 
kanunlarını getirir ve bu kanunlar yok olduğu zaman 
pratikte sömürge olgusu da yok olur. Bu olgu beraberinde 
nesnel olarak şunları getiriyor: Kürdistan için aynı 
zamanda anti-sömürgeci bir karekter de taşımıyan anti-
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-faşist bir cephe olamaz. Kürdistan Kurtuluş Hareketi 
için anti-faşist cephe aynı zamanda anti-sömürgeciliği 
de kendi kapsamına alan-içeren bir cephedir. Devrimci 
hareketin baş çelişkisi, sömürge olgusundan kopuk olan 
faşizm değildir. Bu nedenle hareketin baş çelişkisi 
faşizmin yerine burjuva demokrasisini getirmek değildir.

Anti-faşist mücadelenin temel bir ilkesi de, Kürdis
tan için baş çelişki olan sömürge sorunudur, Kürt Ulusu
nun Kendi Kaderini Tayin Hakkı sloganıdır. "Türkiye'de 
yakın görev faşizmi yıkmaktır, faşizmi yıkmak ve onun 
yerine anti-tekelci bir hükümet kurmak baş çelişkidir. 
Faşizmi yıkmak için anti-faşist cepheyi geniş tutmak 
gerekir. Bunun için de, reformcu ve liberal burjuva
zinin Halkçı Parti (HP), Doğru Yol Partisi (DYP), Milli 
Selamet Partisi (MSP) ve Sosyal Demokrat Parti (SODEP) 
gibi partilerini anti-faşist cepheye çekmek gerekir. 
Yalnız bu, tekelci olmayan burjuvazinin partileri ile 
anti-faşist cephe kurmak için, Cephe'nin Platform'una 
Kürt Ulusunun Kendi Kaderini Tayin Hakkı ilkesini alma
mak gerekir. Çünkü, tekelci olmayan burjuvazinin değişik 
partileri Kürdistan sorununu kabul etmezler ve Kürt 
Ulusunun Kendi Kaderini Tayın Hakkı ilkesinin yer aldığı 
bir cepheye katılmazlar. Bu nedenle, onların anti-faşist 
cepheye katılmalarını sağlamak için, anti-faşist Cephe
nin Platform'una Kürt Ulusunun Kaderini Tayın Hakkı 
sloganı alınmamalıdır." şeklinde görüşler temelden yan
lıştır ve sömürge olgusunu reddeder.

Oysa, Kürdistan'da baş çelişki sömürge sorunudur ve 
bu nedenle anti-faşist cephenin karekteri sömürge olgusu 
tarafından belirlenir. Baş çelişkinin sömürge sorunu 
olması Kürdistan kurtuluş hareketi için şu demektir: 
Sömürge olgusu, sömürgeci burjuvazinin değişik partileri 
ile anti-faşist cephe kurmayı, sömürgeci burjuvazinin 
devletinin her hangi bir yönetim şekli için mücadele 
etmeyi ve seçimlerde bazı sömürgeci partileri destekle
meyi objektif olarak reddeder. Aynı zamanda anti-sömür- 
geci olmayan bir anti-faşist cephe anlayışını kabul 
etmez. Sömürge olgusu, anti-faşist cepheyi anti-sömürge- 
cilikle birleştirir ve anti-faşist cepheyi anti-sömürge- 
cilikten soyutlamaz, anti-faşist Cephenin Platforın'unun
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temel bir ilkesini KUKKTH olarak alır. Kürt Ulusunun 
Kendi Kaderini Tayin Hakkı (KUKKTH) vaz geçilmez bir 
ilkedir.

Sömürgeci Ülkeler Arasında İttifak

Kürdistan dört parçaya parçalanmış ve her parçası 
değişik ülkelerin sömürgesi durumunda. Söz konusu sömür
geci ülkeler, Türkiye, Suriye, Irak ve İran'dır. Kürdis
tan konusunda bu ülkeler arasında bir ittifak vardır. 
Kürdistan'ın her hangi bir parçasında kurtuluş hareketi 
geliştiği zaman, bu sömürgeci ülkeler aralarında bir 
ittifak kurarlar. Bir parçada gelişen Kürdistan Kurtuluş 
Hareketi'ni parçalamak için diğer sömürgeci ülkeler, 
hareketin geliştiği parçayı işgali altında bulunduran 
sömürgeci ülkeye yardım ederler. Türkiye, Suriye, îran 
ve Irak arasında antlaşma vardır. Bu antlaşmaya göre, 
Kürdistan Kurtuluş Hareketini parçalamak söz konusu 
olunca,bu ülkeler birbirlerinin devlet sınırları içine 
girebilirler.

Dr. Şıvan şöyle der; "8 Temmuz 1937 günü, Tahran'ın 
SAADABAD sarayında imzalanan ve aynı adı taşıyan antlaş
ma, bu "HAÇLILAR İTTİFAK"ının itkisidir. Her üç hükümet 
(Türkiye-İran-Irak), hangisinde patlak verirse versin 
Kürdistan Mukavement Hareketlerine müştereken müdahale 
etmeyi ve askeri harekata girişmeyi taahhüt ediyorlardı. 
8 Temmuz 1937 SAADABAD Paktı'nm 7. Maddesi aynen şöy- 
leydi:

"Birbirlerine komşu olan bu devletlerden her biri, 
kendi siyasi sınırları içerisinde yada hudutlarında vaki 
olabilecek ve merkezi otoriteye doğru yönetilmiş her 
türlü harekete yada silahlı eşkiya guruplarına karşı, 
emniyeti ve güvenliği sağlamak amacıyla, sınırda ya da o 
memleketin her hangi bir toprak bölümünde otoriteyi
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yeniden kurmak için, birlikte ve beraberce harekete 
geçeceklerdir."

Bu ifade, antlaşmanın gerçek ve yegane amacını yani 
Kürt Halkının en masum demokratik milli hak isteklerini 
vermemek konusunda üç devletin tam bir "HAÇLILAR İTTİ
FAKI" kurmuş bulunduklarını.. .göstermektedir."25 Qr<

Şıvan aynı konuda şöyle devam eder; "29 Mart 1946 günü 
(...) üç devlet mümesilleri, Kürt tehlikesi dolayısıyla 
tekrar bir araya geldiler: Her türlü yıkıcı sınır faali
yetlerine karşı üç devlet yeniden "İyi komşuluk ve daya
nışma" antlaşmasını tazelediler...Aradan daha dokuz yıl 
geçmeden 24 Şubat 1955, Adnan Menderes'in (Zamanın Tür
kiye Başbakanı-benden) teşebbüsü ile, Bağdat'ta "BAĞDAT 
PAKTI" adını tışıyan ve yine Kürtleri hedef alan yeni 
bir "HAÇLILAR İTTİFAKI" kuruldu."26 \ıe bu antlaşmalar 
kâğıt üzerinde kalmamış, tersine sık sık pratikte uygu
lanmıştır. Kürdistan 'ın her parçasında gelişen Kürt 
hareketini parçalamak için birbirlerine her çeşit yar
dımda bulurmuşlar, birbirlerinin devlet sınırları içinde 
silahlı hareketlerde bulunmuşlar ve birbirlerinin hizme
tine ordularını vermişler, Kürt hareketine karşı ortak 
savaşmışlardır.

1963 de Güney Kürdistan'da (Irak,Kürdistan'ı) gelişen 
Kürt hareketini parçalamada Irak hükümetine yardım ama
cıyla "Suriye büyük bir askeri birliğini, fiilen çarpış
mak üzere, Irak Arap Ordusunun yardımına yolladı."27 
E.O'Ballance de şöyle diyor; "Haziran 1930’da bazı ihti
laflı Kürtler...ayaklandılar. Hava Kuvvetleri tarafından 
da desteklenen Türk ordusu kuvvetle karşı koydu ve Kürt
leri bir ay içinde yenilgiye uğrattı. Kürtlere karşı 
girişilen bu hareketlerde Türk ve İran orduları arasında 
kendi sınırları çerçevesinde bir dereceye kadar işbirli
ği olmuştu. İran hükümeti Kürtleri arkadan vurmaları

^ r .  Şıvan, Kürt Millet Hareketleri ve Irak'ta Kürdistan 
İhtilali

2%r. Şıvan, Kürt Millet Hareketleri ve Irak'ta Kürdistan 
İhtilali
2?Dr. Şıvan, Age
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için Türk Kuvvetlerine, İran sınırına alabildiğine girme 
izni verm işti."28 0U sömürgeci devletler arasında yapı
lan antlaşmalara göre, Kürt hareketine saldırmak ve onu 
parçalamak söz konusu olunca Türkiye, İran, Suriye ve 
Irak birbirlerinin devlet sınırları içine girebilirler, 
sınırları içinde silahlı hareketlerde bulunabilirler ve 
orduları birbirine yardım eder ve aralarında işbirliğini 
oluşturur.

1963 de Güney Kürdistan'da gelişen Kürt Hareketi 
karşısında yalnız Irak ordusunu görmüyor, aynı zamanda 
Irak ve Suriye ordularının, Irak ve Türkiye ordularının 
işbirliğini de görüyordu. O'Ballance şöyle yazıyor; "Hiç 
şüphesiz ki, Irak Hükümetine, Baasçı Suriye Hükümeti ve 
Irak'a girip Zoxo'ya doğru ilerle/en kuvvetin bir parça
sı olarak ikinci taaruzda yer alan 5.000 kişilik Suriye 
tugayı tarafından yapılan, destek ve pratik yardımda 
Baasçı karekter ağır basmaktadır. 30 Haziran'da Suriye 
uçaklarının Irak uçaklarıyla birlikte Kürtlere karşı 
harekete katıldıkları açıkça ortaya çıktı...21 Kasım'da 
Suriye Hükümeti askeri bir antlaşmanın çerçevesi dahi
linde Irak'a daha fazla asker göndermeye hazırlandığını 
a ç ık la d ı .  "29 Aynı şeyi diğer sömürgeci devletler de 
yapmışlardır. 1984 de Güney Kürdistan (Irak Kürdistan'ı) 
da gelişen Kürt hareketini parçalamak için Irak'a yardım 
etmek ve Doğu Kürdistan'da (Iran Kürdistan'ı) gelişen 
kürt Hareketini parçalamada İran Hükümetine yardım etmek 
için İran'ın ve Irak'ın devlet sınırları içine giren 
Türk ordusu, bu ülkelerin devlet sınırları içinde bulu
nan Kürdistan topraklarında silahlı hareketlerdede bu
lundu.

Türk burjuvazisinin tüm basını 1984 de türk ordusunun 
İran ve Irak devletlerinin sınırları içindeki Kürdis
tan 'a girmesi ve burda silahlı harekette bulunmasına 
geniş yer verdi. Tercüman Gazetesi şöyle yazıyor; "Tür-

2%dgar O'Ballance, 1961-1970 Irak Kürdistan'ı Kurtuluş
Mücadelesi
2%dgar O'Ballance, 1961-1970 Irak Kürdistan'ı Kurtuluş 
Mücadelesi.
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kiye-Irak sınırı çavresindeki teröristlerin (burda Kürt- 
ler kastediliyor. Benden) temizlenmesi için bir süredir 
dev/am eden "Huzur operasyonu"nun devamı niteliğinde 
"Güneş harekâtı"da önceki gün b a ş la t ı ld ı ."30 Aynı konuda 
Frankfurter Allgemeine Gazetesi (FAZ) şöyle yazıyor; 
"Türk ve Kürt çevrelerinde verilen bilgilere göre 4000 
Türk komandosu Iran ve Irak sınırlarındaki isyancı Kürt- 
lere saldırdı. Bu haberlere göre, Türk askerleri savaş 
helikopterleri desteğinde 22 Km İran'ın ve 14 Km de Irak 
sınırlarına girdi."31 "Ankara'da güvenilir kaynakların 
verdiği habere göre, Türk Uçakları son hafta içinde 
İran'a kaçan Kürt sempatizanlarına 8 defa saldırdı."32

Der Tagesspiegel Gazetesi'de şöyle diyor, "Türk as
kerleri Irak sınırlarında Kürtlere karşı geniş bir sal
dırıya girişti. Ankara'da basının verdiği haberlere 
göre, Türkiye hükümeti Irak sınırları içinde Kürt isyan
cılarını takip etmek için Bağdat'ın iznini almıştır. 
Türk askerlerine 120 Km uzunluğunda ve 15 Km genişliğin
de Irak sınırları içine girmelerine için verilmiştir."- 
33 Sömürgeci devletlerin burjuvazisi arasındaki sınıf 
dayanışması ve işbirliği her zaman söz konusu olmuştur, 
yeter ki, kürtlere karşı macadele söz konusu olsun. 
Milliyet Gazetesi şu haberi veriyor; "Reuter haber ajan
sı, "Türkiye ve Irak'm sınırdaki ayrılıkçı Kürtlere 
yönelik bir ortak harekât planladıklarını, Türk ordu
su 'nun bu hareket sırasında Irak topraklarına da girebi
leceğini" ileri sürdü. Ajansın Ankara muhabiri, başkent
te görev yapan Ortadoğulu diplomatları kaynak göster
di."^

Ohalde Kürdistan Kurtuluş Hareketi'nde hesaba katıl
ması gereken çok temel noktalardan biri de şudur: Kür
distan' ın her parçasında gelişen Kürt hareketini parça
lamak için Türkiye, îran, Irak ve Suriye burjuvazisi

^Tercüman Gazetesi 18.10.1984 
-^Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.8.1984 
32oer Tagesspiegel, 13.3.1984 
33üer Tagesspiegel, 18.10.1984 
-Milliyet Gazetesi, 17.6.1985
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arasında sınıf işbirliği ve bu sömürgeci devletler ara
sında antlaşmalar vardır. Bu sömürgeci ülkeler arasında
ki antlaşmalara göre: Birincisi, her ülke Kürdistan'ın 
her hangi bir parçasında gelişen Kürt hareketine saldı- 
rabilir ve bu amaçla diğer ülkelerin devlet sınırlan 
içine girerek askeri harekâtta bulunabilir. İkincisi, 
Kürdistan'ın her hangi bir parçasındaki Kürt hareketini 
parçalamak için bu ülkelerin orduları ortak hareket eder 
ve birbirlerine yardım eder. Bu inatçı gerçeğe rağmen, 
Kürt hareketlerin, umutlarını her hangi bir sömürgeci 
ülkeye bağlamaları ve sırtlarını her hangi bir sömürgeci 
ülkeye dayamaları, hareketi zorunlu olarak yenilgiye 
götürür.

"Sömürgeci Ülkeler arasındaki çelişkilerden yararlan
malıyız, Taktik olarak bazı sömürgeci ülkelerden yardım 
alabiliriz. Taktik olarak sömürgeci ülkeler arasındaki 
çelişkilerden faydalanmalıyız" vs şeklindeki görüşler, 
bir yandan sömürgeci ülkeler arasındaki İttifağı göz 
ardı eder, gizler ve diğer yandan hareketi sömürgeci 
ülkeye bağımlı duruma getirir. Her iki durumda hareketi 
kaçınılmaz olarak yenilgiye götürür. Kürdistan tarihi 
bunun örnekleriyle doludur. Güney Kürdistan'da (Irak 
Kürdistan'ı) M.Barzani liderliğinde ve Irak Kürdistan 
Demorkat Partisi (IKDP) yönetimindeki Kürt hareketini 
yenilgiye götüren temel nedenlerden biri de, İran Şah'- 
ının Kürt hareketine (yani IKDP sine) verdiği "yardım" 
olmadı mı? Her hangi bir şekilde "destekleyeceğini" 
kabul etmek veya düşünmek politik saflık değilse, açıkça 
ihanettir. Bu, sömürgeciliğin nesnel yasalarına aykırı
dır. Böyle hayallerle "Sömürgeci ülkeler arasındaki 
çelişkiden faydalanalım" şeklinde, sömürgeci ülkeler 
arasındaki İttifağı gizlemek temelde yanlıştır ve yalnız 
sömürgeciliğe hizmet eder.

/'■
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Sömürgeci Burjuvazinin Taktikleri

Burjuvazi, toplumdaki egemenliğini devam ettirmek 
için bir ve aynı amaca hizmet eden değişik taktiklere 
baş vurur. Lenin şöyle derj "İşçi harektine katılanlar 
arasında ayrılıklar yaratan en önemli neden, genelde 
egemen sınıfların ve özellikle burjuvazinin taktiğinde 
olan değişmelerdir. Şayet burjuvazinin taktiği daima 
aynısı veya en azında benzer kalsaydı, o zaman işçi 
sınıfı aynı taktikle veya benzer taktikle cevap vermeyi 
çabuk öğrenirdi."55 Kürdistan'da da sömürgeci burjuvazi 
her zaman değişik taktiklere baş vurmuştur, kimi zaman 
Kürdistan ve Kürtlerin varlığını resmen ilan etmiş ve 
Kürtlerin savunucusu kesilmiş, kimi dönemlerde bunun tam 
tersini uygulayarak Kürdistan ve Kürtlerin varlığını 
inkâr etmiş, bazı durumlarda Kürt halkı arasında "mezhep 
kavgalarını" yaratarak Kürdistan Kurtuluş Hareketini 
zayıflatmış, kimi aşamalarda Kürt halkı ile sömürgeci 
ülke halkı arasında kıyım savaşını yaratmış, sosyal-şö-

-^Avrupa İşçi Hareketleri Saflarındaki Ayrılıklar. W.î. 
Lenin, Eserler Cilt. 16
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venizmi her zaman ayakta tutmuş ve kimi zamanda sınıf 
savaşına "dini savaş" kılıfını giydirmiş.

Sömürgeci burjuvazi mevcut aşamadaki duruma göre 
değişik dönemlerde değişik taktiklere baş vurur. Bugün 
Türk burjuvazisi Kuzey Kürdistan'da gelişen Kurtuluş 
hareketini parçalamak, emeki halkın harekete katılmasını 
engellemek ve Kürt halkı üzerinde baskı uygulamak için 
genelde şu temel taktiklere baş vuruyor.

1) Kürt halkı üzerinde silahlı zor yöntemini kullan
ma, emekçi halkın üzerinde zulüm ve baskı uygulama. 
Kürdistan'da gelişen her hareketi kanla bastırma. Zama
nın Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel şöyle diyordu; "Şayet dağ 
Türkleri (Kürtler kastediliyor) rahat durmazsa, o zaman, 
Ordu onların şehir ve köylerini bombalamaktan geri çe
kinmeyecek. Ve onlar ülkeleriyle birlikte yeryüzünden 
silinecekleri bir kan gölü olacak."36 Dersim'de 1938 de 
olan Kürt ayaklanmasında Türk askeri tarafından öldürü
len Kürtlerin sayısı 50 000 den fazladır. Tüm ayaklanma
larda öldürülen Kürtlerin sayısı tam olarak bilinmiyor. 
Tahminlere göre ayaklanmalarda öldürülen Kürtlerin sayı
sı 100.000 ile 1,5 Milyon arasındadır.37 Bu sayı sadece 
Kuzey Kürdistan'lı Kürtler içindir.

2) Kürdistan'da gelişen halk hareketini mezhep kavga
sına dönüştürmek. Başka bir deyişle sunni mezhebinde 
olan Kürtler ile alevi mezhebinde olan Kürtler arasında 
sürtüşmeler yaratarak Kürdistan kurtuluş hareketini 
zayıflatmak ve bu amaç için sınıf mücadelesini mezhep 
kavgasına dönüştürmek. Böylece hareketi güçsüzleştirmek.

3) Sürgün kanunu. Türk burjuvazisi "Mecburi İskan 
Kanunu" ile Kürtleri Kürdistan'dan sürgün etmeyi amaçlı
yor. 1934 de kabul edilen 2510 sayılı Sürgün Kanunu'na 
göre Kuzey Kürdistan'da yaşıyan Kürtler batıya sürgün 
edilecekler.

•^Cemal Gürsel'in konuşması, Dogens Nyheter, 11.11.1960. 
Alıntı; Jürgen Roth, Geographie der Unterdrückten-Die 
Kürden. Rowohlt 1976
-^Alıntı, Jürgen Roth, Geographie der Unterdrückten - 

Die Kürden.
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Türk burjuvazinin taktikleri konusunda 14 Ekim 1984 
tarihli Milliyet Gazetesinden şunları okuyoruz; "Hükü
met, son 20 gün içinde Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
meydana gelen saldın olayları karşısında alınacak ön
lemlerle ilişkin önerilerini saptadı...Bu öneriler ara
sında İran ve Irak hükümetlerinden izin alınarak sınır
larımız dışındaki bazı bölgelerde operasyon yapmak ve 
iki ülke sınırına yakın yerlerde tampon bölgeler oluş
turmak. Başbakan Turgut özal'ın hafta içinde Genel Kur
may Başkanlığı yetkilileri ile yaptığı görüşmelerle 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulu toplantısı ve kurul sonrasında Çankaya 
Köşkü'nde Dışişleri Bakanı V.Halefoğlu ile Genel Kurmay 
Başkanı Orgeneral Necdet Uruğ'unda katıldığı özel top
lantı, tümüyle Güneydoğu Anadolu bölgesinde meydana 
gelen olayların değerlendirilmesine a y r ı l d ı . . . . M i l 
liyet Gazetesi (14.10.1984) şöyle devam ediyor:

"Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Bölgede yaptığı gezi 
sırasında gazetecilerle sohbet ederken de, "Halka güven 
vermek lazımdır. Bu göven verilmediği taktirde terörist
lere karşı aktif vaziyet alan ve yapılan eylemlere ka
tılmayan, halk onlara boyun eğmek zorunda kalabilir" 
diyerek görüşlerini açıklamıştı. Hükümetin kararlaştır
dığı ...öneriler şöyle:

-Bölgede köylülerin silahlandırılması:...Köy 
yasasının ilgili hükmüne dayanılarak, halktan 
uygun görülenlere devletçe silah ve cephane 
verilmesi...
-Bölgede köylülerin boşaltılması: Bölge köyle
rinin silahlandırılması aşamasında istenen 
başarının sağlanamaması halinde, ayrılıkçı 
güçlerin her türlü destek bulma imkânını tü
müyle ortadan kaldırmak amacıyla İran ve Irak 
sınırına yakın köylerin boşaltılması.
-İran ve Irak'dan izin alınıp operasyona gi
rilmesi: Geçen yıl yapıldığı gibi, Irak ve 
Iran hükümetlerinden gerekli izin alındıktan

38Milliyet Gazetesi, 14.10.1984
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sonra,askeri birliklerin bu iki komşu ülke 
topraklarına girerek, ayrılıkçı güçlerle müca
dele etmesi.
-İstihbaratın güçlendirilmesi: Bölgeye gönde
rilen askeri birliklerin sadece operasyonlara 
katıldıkları, ancak istihbaratın gerektiği 
kadar ayrıntı sağlanamaması sonucu, karşılaşan 
güçlüklerin aşılması amacıyle, bölge halkının 
da katılımı sağlanarak, ayrılıkçı güçler hak
kında bilgi temini, sığındıkları yerlerin 
tespiti için kılavuz hizmetinin sağlanması.
-Sınırda tampon bölgeler oluşturulması:"59 

Sömürgeci burjuvazi her zaman değişik yöntemlere baş 
vurur, duruma göre hareket eder, aynı zamanda bir çok 
taktiğe birden baş vurur. Bu nedenle Kurtuluş mücadele
sinde burjuvazinin taktiklerini iyi tanımak ve ona göre 
mücadele etmek gerekir. Düşmanı tanımadan düşmana karşı 
uygun yöntemlerle mücadele etmek olanaksızdır. Sömürgeci 
burjuvazi Kürdistan'daki egemenliğini sürdürmek için, 
asimilasyon, silahlı zor ve baskı, demogoji gibi yöntem
ler uyguluyor. Kürt halkı arasında birliğin oluşmasını 
engellemek için, bir kesimini devletçe silahlandırarak 
diğerlerine saldırtır. "Halkı silahlandırma" taktiğinde 
ki Türk burjuvazinin amacı Kürt emekçilerini birbirine 
kırdırmak, emekçileri emekçilere karşı kışkırtmaktır. 
Ayrıca Türk burjuvazinin bugün uyguladığı "Halkın bir 
kısmını devletçe silahlandırma" taktiğindeki amacından 
biri de, Kürt emekçilerini kurtuluş hareketine saldırt- 
maktır.

Sömürgeci burjuvazinin önemli taktiklerinden biri de, 
bilinçsiz emekçi kitleler arasında istihbaratı güçlen- 
dirmektir. Bunun içinde "ikramiye" ve "aylık maaş verme" 
gibi maddi çıkarlar vaadeder. İstihbarat yasasına göre; 
Kurtuluş mücadelesine katılanları ihbar eden, onlar 
hakkında devlet yetkililerine bilgi veren, sığındıkları 
yerleri tespit için kılavuzluk eden kişilere devlet 
"İkramiye" veya aylık maaş verecek. Türk burjuvazisinin

-^Milliyet Gazetesi, 14.10.1984
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İstihbarat yasası'ndaki taktiğinde amaç, Kürdistan'da 
Kürtler arasında istihbarat ağını yaratmak. Burjuvazinin 
İstihbaratçı yaratma taktiğinin karşı taktiği emekçi 
kitleleri bilinçlendirmektir. Kitlenin bilinçlenmesi 
İstihbarat taktiğini boşa çıkaran en güçlü silahdır. 
Kitleleri bilinçlendirmek, onlara her alanda yardımcı 
olmak, onların yanında olmak, onlara karşı anlayışlı 
davranmak, halka en küçük bir zarar verenleri şiddetle 
cezalandırmak devrimcilerin en güçlü silahıdır. Bu si
lahtan daha güçlü bir silah yoktur. Kitlelerle beraber 
olmak, onlarla bağ kurmak, onları örgütlemek, devrimci 
taktiktir.

Kürdıstan* ın Varlığım Kabul Etme

Sömürgeci burjuvazi aslında Kürdistan'ın varlığını 
kabul ediyor. Bizzat sömürgeci burjuvazinin kendisi söz 
konusu olduğu zaman yani sömürgeci burjuvazi kendisi 
için Kürdistan ve Kürtlerin varlığını, Kürdistan'ı işga
li altında bulundurduğunu kabul ediyor. Ama sömürgeci 
burjuvazi, bu kabul ettiği şeyi her zaman açıkça halka 
söylemiyor. Sömürgeci burjuvazi, bazı dönemlerde kendi 
ülkesinin halkından ve Kürt halkından Kürdistan ve Kürt
lerin varlığını gizliyor ve onlara "Kürdistan diye bir 
ülke ve Kürt diye bir ulusun olmadığını" söyliyor. Ama 
bazı dönemlerde ise sömürgeci burjuvazi "ülkede Kürdis
tan ülkesi ve Kürlerin varolduğunu" ilan ediyor. Sömür
geci burjuvazi bazı dönemlerde Kürdistan ve Kürtlerin 
varlığını resmen kabul ediyor. 0 halde bunun nedenine 
bakalım.

1923 de Lozan Konferans'ına katılan ve zamanın Başba
kanı İsmet İnönü Başkanlığındaki Türk heyeti şöyle di
yordu; "Kürtlerin kendi istekleriyle Türk yönetimi altı-
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na geçtiklerini ve kaderlerini Türkiye'nin kaderine 
bağladıklarını tarih göstermektedir. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti, Türklerin olduğu kadar Kürtlerin 
de hükümetidir, çünkü, Kürtlerin gerçek ve meşru temsil
cileri Millet Meclisine girmiştir ve Türklerin temsilci
leriyle aynı ölçüde ülkenin hükümetine ve yönetimine 
katılmaktadırlar..."^0

Aynı dönemde Mustafa Kemal (Atatürk) Mayıs ayında, 
1920 de Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşma
sında şöyle diyordu; "Meclisi alinizi teşkil eden zevat 
yalnız Türk değildir, yalnız Kürt değildir, yalnız Çer
kez değildir, Laz değildir, fakat hepsinden mürekkep 
anasırı islâmiyedir..-Bu mecmuayı teşkil eden her bir 
İslam unsur, bizim kardeşlerimiz ve menfaati tamamen 
müşterek olan vatandaşlarımızdır."^ Mustafa Kemal, 
Hasankale'den İstanbul'a gönderdiği bir telgrafta şöyle 
diyordu; "...Biz Kürtlerin, Türk kardeşlerimizle birlik
te, halifemizin etrafında birleşmekten ve dünyanın sonu
na kadar beraber yaşamaktan başka bir dileğimiz yok
tur. "42 1924 de Anayasadaki protokolün, İkincisinin 
birinci maddesinde, şöyle denmektedir: "Beyannamenin 
birinci maddesinde, Osmanlı Devletinin tasavur ve kabul 
edilen hududu, Kürt ve Türklerle meskun olan araziyi 
ihtiva ettiği ve Kürtlerin Osmanlı Camiasından ayrılması 
imkânsızlığı izah edildikten sonra, bu hususu en askari 
bir talep olmak üzere temin edilmesi gerektiğini, müşte
reken kabul edildi. Bundan başka, Kürtlerin serbestçe 
gelişmelerini temin için ırkı ve içtimai hukukları,

^Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar-Belgeler. Alıntı; 
C.Aladağ, Kürdistan'ın Sömürgeleştirilmesi ve Kürt Ulu
sal Hareketleri.
^Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri. Cilt.l Alıntı; Dünyada 

Kürt Vardır. DDKO'nun savunması. Bahoz yayınları. 1973.
îşveç
^Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri. Cilt.l Atatürk'ün Tamim 
Telgraf ve Beyannamesi alıntı; Dünyada Kürt Vardır. 
DDKO'nun Savunması.
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aynen kabul edildi."43

Bu somut örneklerde de gördüğümüz gibi Türk burjuva
zisi Kurtuluş mücadelsi döneminde Kürdistan ve Kürtlerin 
varlığını kabul etmiştir. 1920-1924 tarihleri arasında 
Türk burjuvazinin temsilcileri Kürdistan ve Kürtlerin 
varlığını, Türkiyede Kürtlerin yaşadığını, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin Türk ve Kürtlerden oluştuğunu savun
muşlardır. Kısacası Sömürgeci Türk burjuvazisi, Kurtuluş 
savaşı döneminde Türkiyede Kürtlerin varlığını savunmuş
tur. Mustafa Kemal (Atatürk) ve zamanın Başbakanı İsmet 
İnönü bunu açıkça belirtmiştir.

Aynı konuda Irak burjuvazisinin tavnda Irak'ta Kür
distan ve kürtlerin varlığını kabul etmek şeklinde ol
muştur. Şubat 1926 da Irak Başbakanı Parlanento'da yap
tığı konuşmasında şöyle diyordu; "Binaenaleyh Hükümet 
kuzey milletlerin ve özellikle Kürtlerin, tabii hakları
nı elde etmeleri ve bölgelerinde kendi işlerini yönetme 
konusunda tatmin edilmeleri gerektiği kanısındadır —  
Kürtlere haklarını v e r e c e ğ i z . I r a k  Başbakanı 21 Ocak 
1926 nutkunda ise şöyle diyor; "Biz Kürtlere haklarını 
vereceğiz. Memurlar aralarından seçilecek, milli dilleri 
resmi dil olacak ve çocukları okullarında kendi dille
riyle öğrenim göreceklerdir. Kürtlerin haklarını tanımak 
mecburiyetindeyiz."^ Aynı politika ilerdeki dönemlerde 
de devam ediyor.

Arap Sosyalist Baas Partisi 1968/69 da yaptığı 7'ci 
Bölgesel Kongre'sinde bazı ilkeler kabul etti ve Devrim
ci Ulusal Konsey bu ilkelerden hareketle şu kararları 
aldı:

- "Kürt Ulusunun varlığını" tanıma
- "Kürt Ulusunun Kültürel ve dil hakkını" kabul etme
- "Okullarda, idari kuruluşlarda, Üniversitelerde,

^^Faik Reşit Onat, Amasya Protokolleri. Alıntı; Dünyada 
Kürt Vardır. DDKO'nun Savunması. Bahoz Yayınları. 1973 
^^.Rambout, Çağdaş Kürdistan Tarihi. Ronahi yayınları. 
1975.
^Alıntı; L.Rambout, Çağdaş Kürdistan Tarihi. Ronahi 
Yayınları îşviçre
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eğitim yerlerinde, polis ve askeri okullarda" Kürt
çe eğitim.

- Kürtlerin "bayramlarını ve geleneksel anma günleri
ni kutlama" hakkını tanıma.46

Aynı şekilde 11 Mart 1970 de, Kürdistan Demokrat 
Partisi (KDP) adına Mıstefa Barzani ve Irak Hükümeti-Ba- 
as adına (yani Devrimci Konsey adına) Saddam Hüseyin 
arasında yapılan antlaşmanın Deklarasyonu’nunda şöyle 
deniliyordu: "2.Bölüm. -l.Irak Cumhuriyeti, eşit haklara 
sahip iki başlıca ulustan, yani, Arap'larla Kürt'lerden 
oluşan bir birleşik devlet olmalıdır...2.aynı zamanda 
Anayasa, Kürdistan'daki Kürt Halkı'nın ulusal haklarını 
kullanabilmelerine olanak verecek -olan yasama, yürütme 
ve yargı organizasyonlarının kuruluş biçimini gösteren 
maddeleri de kapsamalıdır...

4- l.Kürt Halkı, kendi ulusal haklarını, Kürdistan'da 
oturanların serbest, gizli oy ve tek dereceli seçim 
yoluyla seçecekleri parlamentonun atadığı bir yürütme 
konseyi aracılığı ile kullanır...

7- Irak Cumhurbaşkanı yardımcısı Kürt olacak ve Cum
hurbaşkanının seçildiği yöntemle, Kürt halkı tarafından 
seçilecektir.

8- Anayasa, Kürdistan bölgesinde, kültürel, sosyal, 
ekonomik yönetime ait tüm ulusal hakları ve bunlara 
ilişkin "yerel otonomiyi" güvence altına almak zorunda
dır. ..

3.Bölüm... 5.Irak Ordusu şimdiki adını koruyacaktır. 
Bu ismin değişmesi halinde, Kürt'lerden kurulmuş askeri 
birlik; Kürdistan Silahlı Kuvveti adını alacaktır...

10. Gerekçesi ne olursa olsun, Merkezi Yasama Organ, 
Kürt Ulusal ve Demokratik Haklarının serbestçe kullanıl
masını kısıtlıyan, sınırlayan ya da ortadan kaldıran her

4^İ.Şerif Vanlı, Irak'ta Kürdistan. Alıntı; Kürdistan 
und die Kürden. Derleyen, Gerârd Ghailand. Reiche Pro

gram. 1984. (Almanca Baskı)
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hangi bir kanun ya da kararname çıkaramaz..."47 işte 
Irak Kürdistan Demokrat Partisi I-KDP adına KDP Başkanı 
Mıstefa Barzani ile Irak Hükümeti adına Saddam Hüseyin 
arasında yapılan 11 Mart 1970 antlaşmasının Deklarasyo
nunda böyle deniliyor. Irak Burjuvazisi Irak devleti
nin sınırları içinde Kürdistan'ın ve Kürt'lerin varlığı
nı resmen kabul ediyor.

îran Burjuvazisinin Kürdistan konusundaki görüşlerine 
gelince Devlet Başkanı A.Humeyni, Kürtlere gönderdiği 
mesajında şöyle diyor; "Sizden; Allah, İslam ve ülke 
için bütün gücünüzü kullanarak ülkenizi kurtarmanızı; ve 
tüm soğuk ve sıcak silahlarınızı yani tüfeğinizi, söz ve 
kaleminizi kendinize değil, insanlık düşmanlarına...çe
virmenizi acizane taleb ediyorum... İçten selamlarım 
aziz halkımıza ve Kürt kardeşlerimize olsun."48 1982 
de "İslam İnkılabı Muhafızları Teşkilatı ’nın Siyasi 
Bürosu" tarafından çıkarılan Kürdistan-Emperyalizm ve 
Bağımlı Gruplar adlı Kitapta İran Burjuvazisinin Kürdis
tan konusundaki politikası şöyle dile getiriliyor:

"Eskiden Kürdistan'da toplumu kontrol edenler Kürt- 
-feodallerdi. Alçak Pehlevi rejimi, feodallerin ve şah
lığın nüfusunu artırarak, kendisine bağlı kuklalar ara
cılığıyla sonsuz zulümler işleyip cehennemi, egemenliği 
Kürdistanda yerleştirmiş ve her türlü kıyımı ve halk 
hareketini, ya da bölgedeki Kürtlerin diğer Kürtlerle 
ilişki kurma imkânlarını ortadan kaldırmıştı. Hayat 
saçan ve insanı insan kılan inkılabımız kısa sürede Kürt 
kardeşlerimiz üzerindeki baskıyı kaldırdı. Bölgenin 
feodalleri ve ağaları, İnkılabımızın zafere ulaşmasıyla 
zalim egemenliklerinin tehlikeye girdiğini gördüler. Bu 
uşaklar, bu kez emperyalistlere bağımlı gurupcuklarla

« 1 1  Mart 1970 Deklarasyonu. Alıntı; El Munadıl, Irak 
Kürt Hareketi ve Irak Komünist Partisi. Köz Yayınlan 
-Irak Kürt Halk Hareketi ve Baas Irkçılığı. Komal 
Yayınları
^“A.Humeyni, Alıntı; Kürdistan-Emperyalizm ve Bağımlı 

Gruplar. Çıkaran; İslam İnkılabı Muhafızları Teşkilatı. 
1982.
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anlaşıp Kürt kavmiyetçiliğine dayanarak geçmişteki zor
balıklarını devam ettirmek;... için İslam İnkilabının 
karşısına dikildiler... Kürdistanda bir kukla rejimin 
kurulması Amerika için ikinci bir İsrailin kurulması 
demektir. Bu iş Amerikanın uzun süreli hedeflerinden 
biridir...Ve kuşkusuz Süpergüçlerin Casus merkezlerinde 
eğitilmiş bir kişi olan Dr. Abdurrahman Kasımlu Bey (!) 
Büyük Kürdistan planıyla onların sömürü hedeflerinin 
yerine gelmesinde en etkin bir araçtır... Kürtlerin 
tarihinin şöyle bir incelenmesi gösteriyor ki, Amerikan 
emperyalizmi, Kürtleri devamlı kendi alçak emellerine 
ulaşmak için anlaşma aracı k ılm ış ."49

Irak'ın Başbakm'ı Abdul Rahman bl-Bazzaz 29 Haziran 
1966 da Radyodan yaptığı açıklamasında şöyle diyordu:

"Kürtlerin ezici bir çoğunlukta olduğu bölgelerde 
Arapçanın yanısıra Kürtçe resmi dil olarak kabul edile
cek ve Bağdat Üniversitesinde öğretilecektir...Kürtler 
de parlemento da, Kabine'de, sivil Görevlerde ve Vargı 
alanında temsil edilecek...Kürt bölgelerinin kendi se
çilmiş konseyleri bulunacak."90 Tüm bu somut örneklerde 
ve sömürgeci devletlerin hükümet yetkilerinin resmi 
açıklamalarında görüyoruz ki, sömürgeci devletler tari
hin bazı dönemlerinde Kürdistan ve Kürtlerin varlığını 
kabul etmişler ve savunmuşlardır. Ve bu görüşlerini 
savunmada kendine temel dayanak olarak şu noktaları 
almışlardır: Birincisi; kendi devletlerinin sınırları 
içinde Kürdistan ve Kürtler vardır. Yeni hükümet yöneti
cilerinden önceki, eski yöneticiler Kürtler üzerine 
baskı uygulamışlar ve yeni hükümet bu baskıları ordan 
kaldıracak, yeni yönetim eski yöneticilerin Kürtlere 
karşı olan zulüm politikalarına karşıdır. Somut örnekle
re bakalım.

Mustafa Kemal 15 Eylül 1919 tarihinde Hacı Kaya ve

49Kürdistan-Emperyalizm ve Bağımlı Gruplar. Çıkaran; 
İslam İnkılabı Muhafızları Teşkilatı'nın Siyasi Bürosu. 
1982. Tahran- İran
^Alıntı; Edgar O'Ballance, 1960-1970 Irak Kürdistan'ı 

Kurtuluş Mücadelesi, Yöntem yayınları 1977
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Satzade Mustafa Ağalara gönderdiği telgrafta şöyle de
mektedir; "Padişah ve millet hainlerinin yalanlarına 
kapılarak, maazallah İslâm kanı akıtılması ve günahsız, 
zavallı Kürt kardeşlerimizden bir çoğunun OsmanlI asker
leri tarafından öldürülmesi gibi, dünya ve ahirette, 
pek alim bir sonucun meydana gelmesini önlemek konusun
daki gayretleriniz...Şükranla karşılanmıştır."^ Aynı 
şekilde, İran İslam inkılabı Muhafızları teşkilatı'nın 
çıkardığı kitapta şöyle deniliyor; "Alçak Pehlevi reji
mi,...sonsuz zulümler işleyip cehennemi, egemenliği 
Kürdistanda yerleştirmiş...İnkılabımız kısa sürede Kürt 
kardeşlerimiz üzerinde baskıyı kaldırdı."52

İkincisi; Sömürgeci burjuvazi politikasını şöyle devam 
ettiriyor; "Bu ülkede Kürtler de yaşıyor, onlar kardeş
lerimizdir, bu devlet Kürtlerin de devletidir. Yalnız 
dış güçler ve eırperyalist ülkeler, onların ajanları 
Kürtleri kışkırtıyorlar ve Kürtleri bizlere karşı isyana 
sürüklüyorlar. Kürt hareketlerin arkasında emperyalizm 
ve onun Kürt ajanları vardır, bunun için Kürt hareketle
ri Kürt halkına karşıdır, gericilerin kışkırtmasıdır." 
...vs. Somut örnekler. Kürdistan kitabında yazılanları 
okumaya devam ediyoruz; "Amerikan emperyalizmi tarafın
dan sahnelenen Kürdistan trajedisi gittikçe daha hazır 
bir duruma geliyor...Batı aydınlarının ve casuslarının 
Halkı Müslüman Ülkelere süslü bir hediyesidir milliyet
çilik. . .İngiliz casusu Arabistan Lawrence'nin, sircan 
Melkem'in ve Farmason liderlerinin yorulmak bilmez çaba
ları; .. .yalnız Osmanlı İmparatorluğu yıkmakla kalmadı... 
..."53 Mustafa Kemal'da şöyle diyordu; "Kürtler kayıtsız 
şartsız Türk kardeşlerinden ayrılmıyacaklarını... bil
dirmişlerdir. \le Mr. Noel'in kışkırtıcılığına aldırma
yarak, hatta vermek istedikleri külliyetli miktarda 
parayı da kabul etmeyerek, namusluluklarını göstermiş-

5İAtatürk' ün Söylev ve demeçleri. C i l t . l  
52Kürdistan-Emperyalizm ve Bağımlı Guruplar. Çıkaran; 

İran İslam İnkılabı Muhafızları
^^Kürdistan... Çıkaran; İran İslam İnkılabı Muhafızları 

Teşkilatı. 1982. İran
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lerdir."54 ye bu örnekleri çoğaltmak mümkündür, hemde 
oldukça çok.

Şimdi de karşımıza şu temel sorunlar çıkıyor; Sömür
geci devletler ne zaman Kürdistan ve Kürtlerin varlığını 
kabul etmişler? ve Sömürgeci devletlerin bazı dönemlerde 
Kürdistan ve Kürtlerin varlığını halka açıklamalarının 
nedeni ve amacı nedir? Şurası nesnel bir gerçektir ki, 
Kürt halkını sömüren, ezen ve asimile etmek istiyen, 
varlığını inkâr eden ve Kürtlerin neslini tüketmek isti
yen sömürgeci burjuvazi durup dururken Kürdistan ve 
Kürtlerin varlığını savunmaz. Sömürgeci burjuvazinin 
yeni yöneticileri, eski yöneticilerin Kürtlere karşı 
olan haksızlıklarına karşı olduklari ve Kürtlerin hakla
rını savundukları için Kürtleri savunmuyor. Kürdistan'ı 
kendi işgali altında bulunduran, Kürtlerin varlığına son 
vermek için kitle katliyamlarını uyguluyan sömürgeci 
burjuvazi durup dururken ve nedensiz olarak Kürtlerin 
varlığını savunmaz.

Sömürgeci burjuvazi ve onun temsilcileri şu temel 
nedenlerden dolayı bazı dönemlerde Kürdistan'ın ve Kürt
lerin varlığını savunuyorlar:

1- Sömürgeci burjuvazi ülke içinde gelişen iç olaylar
dan dolayı zayıf duruma düşmüştür. Ülkede halk hareke
ti gelişmiş, düzenin varlığı tehlikeye düşmüş ve 
kitle hareketleri geniş boyutlara varmış. Sömürgeci 
burjuvazi kendi iktidarını kolaylıkla sürdüremiyor, 
halkın düzene karşı hoşnutsuzluğu artmıştır. Sömürgeci 
burjuvazinin gücü ülke içinde gelişen halk hareketin
den dolayı zayıf duruma düşmüştür. Ve bundan dolayı 
zayıf düşen burjuvazi Kürdistan'da gelişen hareketi 
bastıracak güçte değildir, örneğin İran'ın durumu.
2- Sömürgeci (Sömürgeci ülkenin) burjuvazi yabancı 
ülkelerin dış müdahalelerinden dolayı zayıf duruma 
düşmüştür. Ülkeye karşı dış müdahale vardır yani ülke 
diğer ülkelerle savaş halindedir. Bu dış olgu, yabancı 
ülkelerle savaş halinde bulunma, burjuvazinin gücünü

^Atatürk' ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri. Alıntı; 
Dünyada Kürt Vardır. DDKO'nun Savunması. Bahoz Yayınları
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zayıflatmıştır. Ve bu nedenle zayıf düşen burjuvazi, 
gelişen Kürt hareketini bastıracak güçte değildir. 
Örneğin Kurtuluş Savaşı döneminde Türk burjuvazisinin 
durumu.
3- Sömürgeci burjuvazi Kürdistan'da gelişen Kürt hare
ketini silah zoruyla bastıracak durumda değilse. Sö
mürgeci devlet güçsüzdür, Kürt hareketi gelişmiş ve 
güçlüdür, sömürgeci burjuvazi hareketi zorla bastıra- 
bilecek güçte değil. Örneğin 1961-1970 arasında Irak'- 
ın durumu.
0 halde, Sömürgeci burjuvazi ülkedeki iktidarını 

sürdürmede zayıf duruma düştüğünde, Kürdistan'da gelişen 
Kürt hareketi geliştiği için silahlı zora dayanarak 
bastıracak güçte değilse, Kürdistan ve Kürtlerin varlı
ğını savunuyor, örneğin Milli Kurtuluş Savaşı döneminde 
Türk burjuvazisi hem ülke içinde gelişen iç olaylardan 
ve hem de yabancı ülkelerle savaş halinde olmasından 
dolayı zayıf duruna düşmüştü ve bu nedenle bu dönemde 
gelişen Kürt hareketini zora dayanarak parçalayacak 
güçte değildi. İçinde bulunduğ bu zayıf durumundan dola
yı Türk burjuvazisi bu dönemde Kuzey Kürdistan ve Kürt
lerin varlığını kabul etti ve açıkça savundu. 1961-1974 
arası Girıey Kürdistan'da Kürt ulusal kurtuluş hareketi 
çok gelişmişti ve Irak burjuvazisi gelişen bu hareketi 
zora dayanarak parçalayacak güçte değildi. Bunun içinde 
Irak burjuvazisi bu aşamada Güney Kürdistan'da Kürtlerin 
varlığını kabul etti ve resmen ilan etti. 1970'lerde 
İran'da iç olaylar çok gelişmişti, burjuvazinin iktidarı 
tehlikedeydi, halk hareketi gelişmişti, kitlenin düzene 
karşı hoşnutsuzluğu artmıştı. Bir yandan İran'da halk 
hareketi gelişirken diğer yandan Doğu Kürdistan'da Ulu
sal Kurtuluş Hareketi de gelişiyordu. İran burjuvazisi 
bu durumda Kürt hareketini zora dayanarak parçalaya
cak durumda değildi. Ve bunun için de Kürdistan ve Kürt
lerin varlığını kabul ediyor.

Demekki, sömürgeci burjuvazinin bazı dönemlerde Kür
distan ve Kürtlerin varlığını kabul etmesinin ve Kürtle- 
ri "savunmasının" nedeni içinde bulunduğu dönemde za- 
yıf-güçsüz durumda olmasıdır. Başka bir deyişle, sömür
geci burjuvazi Kürdistan'da gelişen Kürt hareketini zora
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dayanarak parçalayacak güçte olmadığı ve iç veya dış 
olaylardan dolayı zayıf duruma düştüğü zaman Kürdistan 
ve Kürtlerin varlığını kabul ediyor. Sömürgeci burjuva
zinin, bazı dönemlerde Kürdistan ve Kürtlerin varlığını 
kabul etmedeki ve savunmadaki amacı; bir yandan, zaman 
kazanarak kendini güçlendirmek, Kürt hareketini zora 
dayanarak parçalayacak güce gelmek için zaman kazanmak 
ve diğer yandan hareketin gelişmesini engellemek için 
halkı aldatmak.

Ve bu gerçeği Irak Başbakanı 1926 da Parlamentoda 
yaptığı konuşmasında şöyle dile getiriyor; "Hepimiz, 
Türk Hükümetinin, Milletlerin varolma haklarını tanıma
dığı için ve gelişmelerine mani olduğu için parçalanıp 
bölündüğü hususunda hemfikiriz. Bu bizim için iyi bir 
derstir ve ondan istifade etmeliyiz."55 Demek ki; sömür
geci devletlerin bazı dönemlerde Kürdistan ve Kürtlerin 
varlığını kabul etmeleri sömürgeci burjuvazinin bir 
oyalama-aldatma taktiğidir. Bu taktik de amaç, güçlenmek 
için zaman kazanmak ve bu zayıf durumunda Kürt halkını 
aldatmak.

Sömürgeci burjuvazinin bu taktiğini boşa çıkarmak 
için uyanık olmak gerekir. Devrimcilerin görevi, burju
vazinin hangi zaman, neden ve ne amaçla Kürdistan ve 
Kürtlerin varlığını kabul ettiği konusunda emekçi halkı 
bilinçlendirmektir. Kurtuluş Mücadelesi'nde sömürgeci 
burjuvazinin bu taktiğine karşı mücadele verilmelidir ve 
bu taktik boşa çıkartılmalıdır, hiç bir zaman bu taktik 
göz ardı edilmemelidir. Devrimci taktik, düşmanın zayıf 
dönemlerinde düşmanla uzlaşmak değil, tam tersine ona 
karşı daha da güçlü bir mücadele etme taktiğidir. Kür
distan Kurtuluş Hareketi, hiç bir zaman ve hiç bir şe
kilde ve hiç bir nedenden dolayı sömürgeci burjuvaziyi 
destekleyen, onun yanında yer alan bir hareket olamaz.

^Alıntı, L.Rambout, Çağdaş Kürdistan Tarihi. Ronahi
Yayınları
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İnkârcılık

Sömürgeci burjuvazi, ülke içindeki olaylardan dolayı 
veya yabancı ülkelerle savaş halinde olmaktan dolayı 
zayıf duruma düştüğü zaman veya gelişen Kürdistan Kurtu
luş Hareketi'ni silahlı zorla parçalayacak güçte olmadı
ğı dönemlerde, Kürdistan'm Kürtlerin varlığını kabul 
eder. Ve burjuvazi bunu, kendini yeniden toplamak, güç 
kazanmak ve güçlendikten sonra harekete silahlı zorla 
saldırmak için kullanır. İçinde bulunduğu zayıf durumu
nu, kritik aşamasını atlatan ve kendini biraz toplayarak 
güçlü hisseden sömürgeci burjuvazi kendi taktiğini de
ğiştirir; Kürdistan ve Kllrtlerin varlığını inkâr eder, . 
Kürt hareketlerini silah zoru ile parçalar. Kürtistan'ın 
ve Kürtlerin varlığını inkâr etme, Kürdistan'ı kendi 
ülkesi olarak ve orda yaşıyan Kürtleri de dağlı yerliler 
şeklinde gösterme, sömürgeci burjuvazinin önemli taktik
lerinden biridir.

Lozan Konferansı'nda; "Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti, Türklerin olduğu kadar Kürtlerin de hükümeti
dir... Kürtlerin kendi istekleriyle Türk yönetimi altına 
geçtiklerini ve kaderlerini Türkiyenin kaderine bağla
dıklarını tarih göstermektedir... Kürtlerin gerçek ve 
meşru temsilcileri Millet Meclisine girmiştir."56 diye 
konuşan (1923 tarihinde) zamanın Başbakanı İsmet İnönü 
31 Ağustos 1930 da şöyle diyor; "Beş seneden beri Doğu 
vilayetlerimizde vukua gelen ve kökü dışarda entrikalar
la körüklenen İsyan, bugün gücünün yarısını kaybediyor.

^İsmet İnönü, Lozan Barış Konferancı, Tutanaklar-Belge- 
ler. Alıntı; C. Aladağ, Kürdistan'm Sömürgeleştirilme
si ...,özgürlük Yolu Yayınları
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Bu ülkede, sadece Türk ulusu, etnik v/e ırksal haklar 
talep etme hakkına sahiptir. Başka hiç kimsenin böyle 
bir hakkı yoktur."57

1920'lerde Kürdistan'ın ve Kürtlerin varlığını savu
nan zamanın Başbakanı İsmet İnönü 1930 da ise önce de
diklerinin tam tersini söylüyor. Zamanın Türk Adalet 
Bakanı Mahmut esat (Bozkurt) ise 1930 da şöyle diyordu: 
"Biz Türkiye denen, dünyanın en hür ülkesinde yaşıyo
ruz... Türk, bu ülkenin yegane efendisi, yegane sahibi
dir. Saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette bir 
tek hakları vardır: Hizmetçi olma hakkı, köle olma Hak
kı; Dost ve düşman ve hatta dağlar bu hakikati böyle 
b ils in le r ."58 Faşist Askeri Cunta'n;n Şefi ve Cumhurbaş
kanı Kenan Evren'de bizzat Kürdistan illerinde yaptığı 
konuşmasında şöyle diyor; "Bu topraklar üzerinde yaşıyan 
ve Cumhuriyet kuran hepimiz, bütün vatandaşlarım Türk 
vatandaşıdır. Onun için diyoruz: "Ne mutlu Türküm diye
ne! "."59

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Kuzey Kürdistan''ın 
ve Kürtlerin varlığı yani Türkiye devletinin sınırları 
içinde bulunan Kürdistan ve burda yaşıyan Kürtlarin 
varlığı, T.C. Anayasası’nın şu aşağıdaki maddeleri ile 
şu şekilde inkâr ediliyor:

"Madde 3-Türkiye Devleti, (Jlkesi ve Milletiyle bölün
mez bir bütündür.
Madde 4-Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletinin-
dir."60
Sömürgeci devletlerin temel politikalarından biride 

Kürdistan ve Kürtlerin varlığını inkâr etmektir. Bu 
konudaki amaçları, sömürgeci işgalliklerini yani Kürdis
tan ve Kürtleri zora dayanarak kendi egemenlikleri al-

57ismet İnönü'nün Konuşması. Milliyet 31 ağustos 1930. 
Alıntı; L.Rambout, Çağdaş Kürdistan Tarihi. Ronahi Ya
yınları. 1975

5ÖMilliyet, 31.8.1930. Alıntı; L.Rambout, Çağdaş Kürdis
tan Tarihi. Ronahi Yayınları 

59Hürriyet, 4.10.1984
^T.C. 1982 Anayasası. T.C. 1961 anayasası
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tında tuttuklarını, yabancı bir ulusu zoraki köleleş
tirdiklerini gizlemektir, öyle ya, Kürdistan diye bir 
ülke "olmayınca" Kürtler diye bir ulusta "olamaz" ve 
böylece Kürdistan'ı sömürgeleştirme diye bir olguda 
"yok olmuş" olur.

Sömürgeci devletler Kürdistan ve Kürtlerin varlığını 
inkâr etmek ve olan bir nesnel şeyi "yok göstermek" için 
"bilimsel icatlar" yaratıyorlar. Ve hem de, öyle "bilim
sel" ki, kendi Anayasalarında "olmıyan" bir lisanı ya
saklıyorlar ve yok kabul ettikleri bu lisanın konuşulma
sını suç unsuru sayıyorlar. T.C. Anayasası'nda şöyle 
deniliyor; "Madde-26. Düşüncelerin açıklanması ve yayıl
masında kanunla yasaklanmış olan her hangi bir dil kul
lanılamaz. "61 Sömürgeci burjuvazinin "bilimsel" tarihçi
leri Kürtlerin Türk soyundan geldiğini ispatlamaya ça
lışıyorlar.

General Kenan Esengin "Kürtçülük Sorunu" kitabında 
şöyle yazıyor; "Kürtler, ayrı bir kavim değil, Turani 
soydan gelme bir Türk boyudurlar. Asya'dan, İran yayla
sına sonra da oralardan ve araş boylarından Anadolu'ya.
gelmişlerdir__Kürtler ve Zazalar Turani soydan gelme
bir Türk boyudurlar... Bugün Kürt denilen halk, yada 
Kürtler ayrı bir kavim ve soydan gelme bir toplum de
ğil, .. .bunlar Turani bir Türk boyudurlar."^2 Kısacası 
sömürgeci burjuvazinin Kürdistan'ın ve Kürt ulusunun 
varlığını inkâr etmesi, "Kürdistan diye bir ülkenin ve 
Kürtler diye bir ulusun olmadığı"nı ilan etmesi, sömür
geci politikanın temel bir parçasıdır. Sömürgeci burju
vazi bu konuda, karekteri icabı ve her zaman yaptığı 
gibi ikiyüzlü bir politika uyguluyor. Onun politikasının 
temelinde, zayıf olduğu dönemde Kürdistan ve Kürtlerin 
varlığını kabul etme ama güçlü döneminde ve Kürdistan'da 
güçlü bir Kurtuluş Hareketi'nin olmadığı zamanda Kürdis
tan ve Kürtlerin varlığını inkâr etme, taktiği yatıyor. 
Sömürgeci burjuvazinin, bazı dönemlerde Kürdistan'ın

6İT.C. 1982 Anayasası
^General Kenan Esengin, Kürtçülük Sorunu. Su Yayınları 
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varlığını kabul etme ve bazı dönemlerde de Kürdistan'ın 
varlığını inkâr etme taktiği, mevcut aşamadaki somut 
koşullara ve sübjektif şartlara göre değişiyor ve onun 
tarafından berlirleniyor.

Sömürgeci burjuvazi temelde şu nedenlerden dolayı 
Kürdistan ve Kürtlerin varlığını inkâr ediyor: Birinci
si; Şayet Kürdistan'da kurtuluş hareketi henüz daha 
yeteri kadar gelişmemişse ve sömürgeci yönetim için daha 
tehlikeli' boyutlara varmamışsa. Şayet, Kürdistan' 'da 
daha gelişmiş bir Kurtuluş hareketi yoksa. İkincisi; 
şayet iç olaylar burjuvazinin iktidarını tehdit edecek 
kadar gelimemişse, burjuvazinin iktidarı ülke içinde 
gelişen sosyal olaylardan doayı tehlikeye girmemişse ve 
burjuvazi güçlü durumdaysa. Uçüncüsü; Şayet sömürgeci 
ülke yabancı bir ülke ile savaş halinde değilse. İşte bu 
durumlarda sömürgeci devletler Kürdistan ve Kürtlerin 
varlığını inkâr ediyor.

Mezhep Kavgası

Burjuvazinin sınıf mücadelesinde uyguladığı temel 
yöntemlerden biri, işçi sınıfını zayıf duruma düşürmek 
ve bunun içinde emekçilerin birliğini bozmaktır. Burju
vazi, proleterya sınıf mücadelesini güçsüzleştirmek 
için, değişik ulustan işçiler arasında ulusal savaş ve 
aynı ulusun emekçileri arasında mezhep kavgasını yaratır 
ve böylece sınıf savaşını ulusal savaş veya mezhep kav
gası durumuna dönüştürmeye çalışır. Sömürgeci burjuva
zi, Kürt emekçilerinin birliğini bozmak ve bu şekilde 
Kürdistan'daki kurtuluş hareketini zayıflatmak için Kürt 
emekçileri arasında alevilik-sunnilik çatışmasını yarat
maya ve Kürt emekçilerini alevi-sunni diye bölmeye çalı
şır. Çünkü, Kürt emekçileri arasında çıkan alevilik-sun-
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nilik çatışması Kürdistan kurtuluş hareketini zayıfla
t ı r .

Bu nedenle sömürgeci burjuvazinin ve Kürt egemen 
sınıfların hizmetçileri "aleviler Kürt değildirler, Kürt 
sunniler alevilerin düşmanıdır, aleviler Türk kökenli
dirler, veya aleviler Kürt değil, alevi ulusundandırlar, 
alevi ulusu vardır" —  vs gibi görüşler ileri sürerler, 
propagandalarını bu görüşlere dayanıdınrlar. "Kızıl 
Yol" adlı dergiden şunları okuyoruz; "Anadolu Alevistan 
Ulusunun kendi kaderini tayin hakkını tanımaksızın, 
Türkiye'de ve Kürdistan'da devrim olanaksızdır... Ulusal 
yaşamın bilincinde olan Alevistan halkı hiç bir dönem 
Türk Kültürünü nede başka bir yabancı Kültürü benimseme
miş. . .Revizyonist Kürt hareketlerinin dedikleri gibi de 
Aleviler Kürt değildirler... Türk sosyal şovenleri ve 
Kürt revişyonist örgütleri Alevistan ulusal sorununa 
Marxist-Leninist bir anlayışla bakmadıkları sürece 
Kautski'den ne farkları olabilir... Kızıl Yol'un siyasi 
içeriği Marxist-Leninst bir çizgi olup, temel amacı 
proleterya Diktatörlüğü kurmaktır. Bu temelde Anadolu 
Alevistan ulusal sorunun çözümü ise ancak Anadolu Ale- 
vistanda vereceğimiz ulusal ve kurtuluş mücadelesi...

Kürt solu ise Türk solundan farksızdı halkımız için, 
çünkü gerek Türk solu gerekçe Kürt solunun aleviler 
hakkındaki düşünceleri hemen hemen aynıdır. Her iki sol 
akımda alevi diye bir meseleleri yoktur. Aynı zamanda 
halkımız bu iki akım arkasında gittiği taktirde, Alevi 
Türk, Alevi Kürt diye ikiye bölünmekle karşı karşıya 
kalmakla yüzyüze gelmişti... Kürt hareketleri Alevilerin 
Kürt halkından olduğunu iddia etmekle... Ulusların kendi 
kaderini tayın hakkı ilkesini şartsız olarak benimsedi
ğimizden dolayı gerek Kürt ulusunun gerekçe başka ulus
ların bağımsızlığını savunur... Kürt devrimcileri ise 
bunun tam aksini yaparak şövenist Türk devrimsilerinin 
ağzında ulusal bağımsızlık hareketimizi karalayarak 
karşı devrimci pozisyona düşmekte... Kahrolsun Sömürgeci 
Faşist Diktatörlük. Yaşasın Halk S a v a ş ı . V e  aynı

^^Kazıl Yol. Sayı 3/1984. Paris-Fransa
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dergiden şunları okumaya devam ediyoruz; "Anadolu Ale- 
vistan Devrimcileri olarak Kürdistanlı devrimcilere 
çağırıyoruz... Kendi ulusal davanız için halkımızı basa
mak olarak göstermekten vaz geçmelisinin... Ulusların ve 
halkların birliği ve kardeşliği ancak ve ancak Maxist- 
-Leninist bir güven ve dostluğa bağlıdır."64 Görüyoruz 
ki, Kürt halkı arasında bölücülük yaratmak, Kürt emekçi
lerini mezheplere göre bölmek ve bu şekilde onların 
birliğini bozmak için burjuvazi bir yandan mezhep kavga
sını yaratıyor ve diğer yandan sorunu daha da tehlikeli 
boyutlara vardırmak için "alevi ulusu" görüşünü sahneye 
çıkarıyor. Amaç net ve açıkça belli. Amaç; Kürt kurtuluş 
hareketini zayıflatmak, Kürt emekçilerinin birliğini 
bozmak ve sınıf mücadelesini-Kürdistan Kurtuluş Hareke
tini alevilik ve sunnilik çatışmasına dönüştürmek. Bu 
amacına varmak istiyen sömürgeci burjuvazi ve yerli 
egemen Kürt sınıfı mezhep-alevilik ve sunnilik çatışma
sını körüklüyorlar.

Ama bir yandan bu yöntemi uygularlarken diğer yandan 
başka bir tehlikeli yöntemi uyguluyorlar. Başka bir 
deyişle bir yandan mezhep çatışması yaratılırken diğer 
taraftan "Marxizm-Leninizm", "devrimcilik" gibi "sol" 
maskeler altında "Anadolu Alevistan'ı ve Alevi Ulusu" 
gibi görüşler sahneye çıkarılıyor. Böylece devrimci 
hareket saflarında yeralan Kürt emekçilerin birliğini ve 
beraberliğini yeni oyunlarla bozmak, bu şekilde devrimci 
hareketi içten parçalamak. "Alevi Ulusu-Anadolu Alevis- 
tan'ı" görüşün "Marxizm- Leninizm", "devrimcilik" gibi 
"sol" maskelerle sahneye çıkarılmasındaki amaçta , Kür- 
distan'daki devrimci hareketin saflarında bölünmeler 
yaratmak. Burjuvazi, bu konuda her zaman iki yöntem 
kullanır: biri, açık ve maskesiz ve diğeri "sol" maske
li. Çünkü, daha proleter bilince varmamış kitle ile 
proleter bilince sahip kitleyi aynı yöntemle aldatmak 
mümkün değildir.
Sömürgeci burjuvazi, bir yandan Kürt emekçileri arasında 
alevilik ve sunnilik çatışmasını-mezhep kavgasını yarat-

6^Kizi1 Yol. Sayı 3/1984. Paris-Fransa
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maya çalışrken, diğer yandan Kürdistan devrimci hareketi 
saflarında "Alevi Ulusu" ve Kürt Ulusu çatışmasını yara
tır. Ve hemde "Alevi Ulusu" surununu "sol" maskeli bur
juva örgütleri tarafından sahneye getirilir. 0 halde, 
Kürdistan Kurtuluş mücadelesinde burjuvazinin bu nokta
daki yöntemini ciddi bir şekilde ele almak gerekir. Bu 
konuyu küçümsemek veya gözardı etmek çok yanlıştır. 
Bizim için açık olan şeyin kitle için açık olduğu anla
mına gelmez. Eğer zamanında Kürt halkı bu konuda aydın
latılmazsa, onlara burjuvazinin bu yöntemi anlatılmazsa, 
sorun üzerinde ciddi durulmazsa, o zaman, burjuvazinin 
bu oyunları kaçınılmaz olur. Bu noktayı ciddiye almamak 
çok yanlıştır. Bugün Lübnan'da gelişen olaylar "Müslü- 
man-Hiristiyan" çatışmasına dönüştürülmemiş mi? 1925 
Şeyh Sait hareketinde bu tehlike kendini göstermedi mi? 
Kahraman Maraş'ta gelişen olaylar "alevilik-sunnilik" 
çatışmasına dönüştürülmek istenilmedi mi?

Sınıf mücadelesinde, burjuvazinin yöntemlerini, oyna
dığı oyunları ve kitleyi aldatma çabalarını görmemek, 
görmemezlikten gelmek veya küçümsemek çok yanlış ve 
tehlikelidir, kaçınılmaz yenilgilere götürür. Burjuvazi, 
Kürt emekçilerinin birliğini bozmak ve Kürt halkını 
birbirine kırdırmak, kurtuluş hareketini parçalamak 
için, sadece Kürt emekçileri arasında "Alevilik-Sunni- 
lik" ve Alevi Ulusu"-Kürt Ulusu çatışmasını yaratmakla 
da yetinmiyor. Burjuvazi, ayrıca buna birde, şu yöntemi 
ekliyor: "Aleviler Kürt değil, Türktürler. Kürtler her 
zaman Alevi Türklere hakaret etmişler. Aleviler hiç bir 
zaman Kürt olmamışlar. Anadolu Alevileri Türktür" şek
linde görüşler sahneye çıkararak Kürt halkı arasında 
Kürtler ve "Anadolu Alevi Türkleri" çatışmasını çıkarmak 
burjuvazinin başka bir yöntemini oluşturmuştur. M.Şerif 
Fırat'ın "Doğu illerimiz ve Varto Tarihi" kitabı bunun 
en somut örneğidir.

General Kenan Esengin şöyle yazıyor; "Doğu Anadolu'
nun birçok kesimlerinde oturan ve Konnanço, Zazaca konu
şan, Alevi, Kızılbaş ve Bektaşi halkın Türklükleri tar
tışma bile götürmez. Bütün tarihçiler bunu kanıtlamış
lardır... Alevilerin kendilerini Kürt sanmalarının ne 
kadar acı ve yanlış olduğu buraya kadar yaptığımız ince
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lemeden anlaşılmaktadır... Biz Anadolu halkının içinde 
kendisini Kürt sanan, Kürt sanan...alevilerin özbe öz 
Türk olduklarını en canlı noktalar ve tarihi belgeler 
ile saptamak, ispatlamak is t iy o r u z ."65

0 halde, sonuç olarak kısaca özetlersek: Sömürgeci 
burjuvazi ve Kürt egemen sınıfı, Kürdistan Devrimci 
Kurtuluş hareketini zayıf düşürmek ve bu amacına varmak 
için Kürt emekilerinin birliğini bozmada, Kürt emeçile- 
rini birbirine kırdırmada, onların sınıf mücadelesindeki 
birliğini bozmada bir ve aynı amaca hizmet eden üç deği
şik temel yönteme baş vuruyor;

1) Kürt emekçileri arasında alevilik-sunnilik çatış
masını çıkarmak,

2) "Alevi Ulusu" ve "Anadolu Alevi Ulusu" gibi görüş
ler yayma,

3) "Anadolu Alevi lürkleri" ve "Anadolu Alevileri 
Kürt değil, özbe öz Türktür" şeklinde propaganda 
etmek, görüşünü yaymak.

Aynı noktaya varmak isteyen burjuvazi, bu konuda, bu 
üç temel noktadan hareket ediyor. Bu sorunu zamanında 
görmek ve kitleyi ona göre hazırlamak gerekir. Kürt 
emekçileri bu konuda uyanık olduğu oranda burjuvazinin 
yöntemi tesirsiz olur. Burjuvazinin bu konudaki yöntemi
ni boşuna çıkarmak için emeçi kitleyi bilinçlendirmek 
gerekir. Kürt halkı bu konuda bilinçlendirilmelidir. 
Sorunu her hangi bir şekilde küçümsemek büyük zararlara 
yol açar.

^General Kenan Esengin, Kürtçülük Sorunu. Su Yayınları
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Mecburi İskân Kanunu

Sömürgeci burjuvazinin Kürdistan sorununda uyguladığı 
temel yöntemler den biri de, Mecburi İskân Kanunudur. Bu 
kanun Kürtleri sürgün etmeyi amaçlıyor. Türk burjuvazi
sinin Mecburi İskân Kanunu konusunda değerli araştırmacı 
İsmail Beşikçi şöyle yazıyor; "2510 sayılı kanun, 52 
maddedir. 1934 tarihinde kabul edilmiştir. 2510 sayılı 
İskân Kanunu, Kabul tarihi 14 Haziran 1934. A. Kanunun 
Maddeleri.

Madde 2-Dahiliye vekilliğince yapılıp, icra vekilleri 
heyetince tastik olunacak haritaya göre, Türkiye, iskân 
mıntıkaları bakımından 3 nevi mıntıkaya ayrılır.

1 numaralı mıntıkalar: Türk kültürlü nüfusunun teka
süfü istenilen yerlerdir.

2 numaralı mıntıkalar: Türk kültürüne temsili isteni
len nüfusun nakil ve iskânına ayrılan yerlerdi.

3 numaralı mıntıkalar: Yer, sıhhat, iktisat, kültür, 
siyaset, askerlik ve inzibat sebepleri ile boşaltı
lması istenilen ve ikame yasak edilen yerlerdir."^

Bu mıntıkalar konusunda Beşikçi şöyle yazar; "1 Numa
ralı mıntıkalar, bu bölgeler, genel olarak uzun asırlar
dan beri.. Kürtleirn oturduğu bölgelerdir. Kürdistan'ın 
Kuzey ve kuzey-Batı kesimleri... Hükümet 2510 sayılı 
kanunu ile bu bölgelere Türk Kültürlü nüfus yerleştire
rek Türkçe konuşan... nüfusun yoğunluk kazanmasını iste
mektedir. 2 numaralı mıntıkalar, bu mıntıkalar Türkiye'
nin Batı bölgeleridir. Özellikle Akdeniz, Ege, Marmara,

6^2510 Sayılı ve 1934 Tarihli İskân Kanunu. Almtı;- 
İsmail Beşikçi, Kürtlerin Mecburi İskân'ı. Komal Yayın
lan. 1977
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Trakya bölgeleridir. Kürtler,...yurtlarından alınarak bu 
bölgelere sürgüne gönderileceklerdir. Buralardaki Türk 
Kültürlü yoğunluğu içine serpiştirilerek eritilmek is
tenmektedir. 3 numaralı mıntıkalar, bu bölgeler boşaltı
lacaktır. İskân ve ikame yasak edilecektir. Bu bölgeler, 
Ağrı, Şoson, Tunceli, Van, Kars'ın Güneyi, Diyarbakır'ın 
bazı kesimleri, Bitlis, Bingöl ve Muş'un bazı kesimleri
dir. "67

"Madde 9- Türkiye tabiiyetinde bulunan gezginci çin
geneler ve Türk kültürüne bağlı olmayan göçebeleri, 
toplu olmamak üzere kasabalara ve serpiştirmek suretiyle 
Türk kültürlü köylere dağıtıp yerleştirm eye."68 Bu mad
denin açıklanmasını yapan Beşikçi şöyle yazıyor; "Bu, 9 
Maddeye göre, Kürtler, kendi yurtlarından sökülüp alına
cak, 2 numaralı bölgelere, yani Akdeniz, Ege, Marmara, 
Trakya gibi bölgelere sürgüne gönderileceklerdir."69 Bu 
İskân Kanunu'na ek olarak 1960 da bir kanun çıkarılıyor. 
1960 da çıkarılan Ek sürgün kanunu konusunda Beşikçi'den 
şunları okuyoruz; "27 Mayıs 1960 darbesinin en önemli 
eylemlerinen biri de, şüphesiz ki 2310 sayılı İskân 
Kanunu'na ek olarak çıkarılan 105 sayılı kanundur. 2510 
sayılı İskân Kanunu'na Ek Kanun. Kanun no: 105, kabul 
tarihi 19.10.1960.

Bu kanun gereği,...485 kişi ani bir kararla tutukla
narak Sivas'taki kampa götürülmüşlerdir."^ 105 sayılı 
Ek Kanun: "Madde 4- Bu kanun hükümlerine göre, nakil ve 
iskân edilenler o mıntıkada ikâmetgâh tesisine mecbur 
olup, İskân mahallerini terk mahiyetinde olmamak üzere 
seyahatte tamamiyle serbesttirler. Ancak, terke mecbur 
kalındıkları mıntıkalara avdet veya oralarda seyahat

67ismail Beşikçi, Kürtlerin Mecburi iskân'ı. Komal 
Yayınları
68iskân Kanunu. 1934. Sayı 510. Alıntı; İ.Beşikçi, Age 
69ismail Beşikçi, Kürtlerin Mecburi İskân'ı. Komal 

Yayınları 
^Beşikçi i.} Age
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edemezler."71

Türk burjuvazisi gerekli gördüğü zaman Kürtleri sür
gün etmiştir. Sürgün Kanunu'na dayanarak yüz binlerce 
Kürt vatandaşını sürgüne göndermiştir. Bu konuda J.Roth 
şu rakamları veriyor; "1913-1915 tarihleri arasında 
100.000 den fazla Kürtler batıya sürgüne gönderilmiştir- 
...1938 Dersim Hareketi'nde 100.000 dan fazla Kürt Der- 
sim'den sürgün edilmişler... Tüm ayaklanmalarda sürgün 
edilen Kürtlerin sayısı: 1462 076 dır."72 Görüyoruz ki, 
Kürtler zorlan Kürdistan'dan dışarı atılmışlardır. Sür
gün (mecburi İskân) Kanunu ile bir yandan, Kürtler sür
güne sürgün edilerek ülkelerinden atılmışlardır ve diğer 
yandan Kürdistan'ın bazı bölgeleri tamamen boşaltılarak 
yasak bölgeler olarak ilan edilmişlerdi. Bu durum bugün
de uygulanmaktadır. 1984 de Türkiye Hükümeti Güney 
Kürdistan (Irak devleti) sınırındaki Kuzey Kürdistan'ın 
tüm köylerini tamamen boşaltı ve burda yaşıyan Kürtleri 
de sürgün etti.

İskân Kanunu bir yandan kürtleri asimile etmeyi, 
diğer yandan ülkelerinden dışarı atmayı amaçlarken, 
başka bir yandan da Kürdistan'da gelişen hareketleri 
parçalamayı amaçlıyor. İskân Kanunu, ayaklanmalara her 
hangi bir şekilde katılan Kllrtleri sürgün etmeyi ve 
hareketin geliştiği merkez bölgeyi boşaltmayı ve yasak 
bölge ilan etmeyi amaçlıyor. Harekete katılanların ilk 
planda Türkiye'nin batısına sürgün edilmeleri bunun en 
somut bir örneğidir. Her sömürgeci devlet, sürgün yasa
sını Kürdistan'da katılan Kürtlere karşı güçlü bir silah 
olarak kullanır. Ayrıca 1960 (Mayıs 27) Askeri Darbe
si ’nden sonra hem sürgün konusu daha da setleştirildi ve 
hem de Kürt vilayet, kasaba ve köylerinin isimleri de
ğiştirildi, Kürtçe isimler kaldırıldı, Kürtlere Türkçe 
isimler verildi, Kürtçe tüm isimlere Türkçe isimler

7İ2510 Sayılı İskân Kanunu'na Ek kanun. Kabul tarihi 
19.10.1960. Kanun no: 105 Alıntı; İsmail Beşikçi, Kürt
lerin ' Mecburi İskânı.
72jürgen Roth, Geographie de Unterdrückten. Die Kürden. 

Roınıohlt. 1978
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verildi. Böylece asimile politikası daha da geliştiril

di.

Sosyal -  Şovenizm

Sosyal Şovenizm ezen-sömürgeci ulus burjuvazinin 
güçlü bir silahıdır. Sosyal Şovenizm, egemen ulusun 
"devrimci", "komünist", "marxist-leninist" gibi maskele
re bürünmüş "sol" örgüt ve partilerinin değişik ulustan 
işçilerin birliğini, sınıf dayanışmasını ve karşılıklı 
güvenlerini bozma taktiğidir. Egemen ulusun "sol" maske
li burjuva örgüt ve partileri "devrimcilik", "komünizm" 
...vs adına değişik ulustan işçiler arasındaki güveni 
bozmaya hizmet eder. Sosyal şovenizm, aynı zamanda ezi
len ulus milliyetçiliğinin ezen ulustaki koludur ve 
ezilen-sömürge ülkede ezilen ulus milliyetçiliğinin 
gelişmesine hizmet eder.

Sosyal şoven örgütler ve partiler genelde Proleterya 
Enternasyonalizmi ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı'- 
nı "savunurlar" ama özelde kendi burjuvazisinin sömürge
leştirdiği ezilen ulus için Ulusların Kaderlerini Tayin 
Hakkı'nı savunmazlar ve o ülke ile proleterya enternas
yonalizmine girmezler. Türkiye'deki "sol" maskeli sos- 
yal-şöven örgütlerin Kürdistan konusundaki tutumlarına 
bakalım. Türk "sol"u genelde proleterya Enternasyonaliz
mini ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı ilkesini savu
nuyor. Şili halkı ile, Peru, Güney Kore, Namibia, Zaire- 
...vs gibi ülkelerin halkı ile proleterya enternasyona 
lizmini; Namibia, Baskenlan, Yeni Kaledonya, Eritre-gibi 
sömürge ülkeler için Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkını 
"savunuyorlar". Söz konusu ülkeler Türkiye'nin sınırla
rından uzak olduğu ölçüde Türk "sol"unun proleterya 
enternasyonalizmi ve Ulusların K.T.Hakkı'nı savunmaları
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da şiddetlenir. Genelde dört elle proleterya enternasyo
nalizmi v/e UKTH na sarılan Türk "sol"u özelde sorun 
Kürdistan konusuna gelince genelde savunduklarını inkâr 
ederler. Hipermetrop (Yakını görmeme) Sosyal şovenizmin 
bir hastalığıdır. Bu hastalık, Hipermetrop, Kürdistanı 
sömürgeleştiren sömürgeci ulusların sol" örgütlerinde 
vardır.

Kürdistan sorunu söz konusu olduğu zaman, sömürgeci 
ülkelerin "sol" örgütleri proleterya Enternasyonalizmi 
ve UKTH konusunda tamamen cahil, sağır ve dilsiz oluyor
lar. Sosyal şovenizmin politikası, ezen ve ezilen ulus 
işçileri arasında güvensizlik yaratma ve bu şekilde 
değişik ulustan işçilerin sınıf dayanışmasını bozma, 
temeline dayanır. Sömürgeci ülkelerin sosyal şoven örgüt 
ve partileri kendi burjuvazisinin milliyetçi politikası
nı "sol" adına yaparlar. Kürdistan'ı sömürgeleştirmiş 
olan sömürgeci ülkelerin "sol" maskeli örgüt ve partile
ri "devrimcilik", "ınarxism-leninizm" namına kürdistan'- 
m  varlığını inkâr ediyorlar, ama şayet bu artık imkân
sız duruma gelmişse, o zaman, varlığını kabul ediyorlar. 
Ama kendi devletinin Misakki-milli sınırları içinde 
kalması şartıyla. Sosyal şoven örgütler, Kürdistan'ı 
ayrı bir ulus olarak görmediklerinden, kendi sömürgeci 
devletlerinin sınırları içinde bir parça olarak ele 
aldıklarından, kendi burjuvazisinin sömürgeci politika
sını savunduklarından, Kürt emekçilerinin çıkarlarını 
savunmadıklarından Kürt halkı arasında güvensizlik yara
tıyorlar, milliyetçi örgütlenmeye hizmet ediyorlar.

Sömürgeci ülkelerin sosyal şovenleri, değişik ulustan 
işçilerin sınıf dayanışmasını, aralarındaki güveni ve 
birliği, "birlik" adına bozuyorlar. Onlar, işçilerin 
birliğini bozmak için "birlik" adına birliği bozuyorlar. 
Sömürgeci ülkelerin sosyal şovenleri, Kürdistan'da geli
şen her hareketi "milliyetçi", "Kürt milliyetçiliği", 
"milliyetçi örgütlenme", "İşçilerin birliğini bozma" 
şeklinde değerlendiriyorlar. Sömürgeci ulusların sosyal 
şovenlerin görüşleri şu temele dayanıyor; "Kürdistan, 
Kürt hareketi, Kürt emekçilerini örgütleme milliyetçi
liktir, ayrı örgütlemedir, işçilerin birliğini bozma
dır". Onlara göre, Kürt kelimesi, Kürdistan Kurtuluş
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Hareketi'ni savunma, Kürt milliyetçiliği ile eş anlamlı
dır. Ve onlar bu politikalarıyla Kürt halkında güven
sizlik yaratıyorlar, milliyetçiliğin gelişmesine hizmet 
ediyorlar. Çünkü, halk arasında sömürgeci ulus halkına 
karşı güvensizliğin oluşması, milliyetçilik için en 
elverişli şartları yaratır. Kürt egemen sınıfı için 
güçlü bir silah oluşturuyor. Sosyal şoven örgütler, 
kendi halkını "ürkütmeme" ve "burjuvazinin dikkatini 
çekmeme", "burjuvaziyi rahatsız etmeme" gibi gerekçeler
le Kürdistan sorununu ele almazlar. Onlar için missaki- 
-milli sınırlar vardır. Ama sosyal-şöven örgütlerin 
politikası yalnız bununla kalmaz, Onların tüm direnmele
rine, karşı koymalarına ve engellerine rağmen Kürdis- 
tan'da gelişmeler karşısında sıkışan sosyal şoven örgüt 
ve partiler artık "Kürdistan ve Kürtler diye bir ülke 
yoktur" diyemiyorlar, "kitleyi ürkütmeme" ve "burjuva
ziyi kızdırmama" gibi gerekçelerle Kürdistan sorununa 
hayır diyemiyorlar. Gelişen hareket karşısında eski 
şeylerine yeni elbiseler giydiriyorlar. Bol bol Kürt ve 
Kürtler kelimesini kullanıyorlar. Sosyal- şoven örgütler 
Kürdistan'da gelişen hareket karşısında sıkıştırıldığı 
için eski bayatlanmış görüşlerini yeni ambalajla satma 
yöntemini uygulamaya başlar. Yeni maske ile eski görüş
lerin satışı başlar.

Sömürgeci burjuvazinin "sol" maskeli örgütleri, her 
yandan sıkıştırıldığı için, bol bol Kürdistan kelimesini 
kullanıyor. Ama sonuçta gene şöyle der; "Mevcut aşamada 
temel hedef anti-faşist mücadeledir. İlk hedefin amacı 
demokrasiyi getirmektir. Temel görevimiz-ilk hedefimiz 
faşizmi yıkmaktır ve bunun için anti-faşist cephe kurul
malı. Anti-faşist cepheyi geniş tutmak için reformcu 
-liberal burjuvaziyi yani tekelci olmayan burjuvaziyi 
temsil eden Sosyal Demokrat Parti (SODEP), Halkçı parti 
ve Milli Selamet (MSP) partisi gibi partileri Cepheye 
kazanmak gerekir. Tekelci burjuvazinin dışında kalan ve 
tekelci olmayan burjuvaziyi temsil eden Sosyal Demokrat, 
liberal ve Dinci partileri Cepheye çekmek içinde: Cephe
nin programına veya Demokratik Güçbirliği Platformuna 
Kürt Ulusunun Kendi Kaderini Tayin Hakkı İlkesi alınma
malıdır. Çünkü, platforma Kürt Ulusunun kendi Kaderini
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Tayin Hakkı İlkesi alınırsa, ozaman, bu partiler Cepheye 
girmezler. Onun için bu ilkeye hayır.".. .us. Böylece 
anti-sömürgeci mücadele sorunu reddediliyor.

Ezen ulusun sosyal şöuen örgüt ue partileri kendi 
burjuvazisinin ezilen ulus kurtuluş hareketini vahşici 
bastırmasını haklı gösterir, kendi burjuvazisinin ezilen 
ulus kurtuluş hareketini vahşice bastırmasına karşı 
gelmez, ezilen ulusun her ulusal kurtuluş hareketini 
"gerici", "emperyalizmin oyunu" ve "bölücülük" diye 
damgalar ve hatta tüm bunlarla yetinmeyerek kendi burju
vazisinin ezilen ulusun kurtuluş hareketini barbarca 
bastırmasını "feodalizme ve emperyalist oyunlara karşı 
olan ilerici ve devrimci bir harekettir" diye savunur
lar. Sömürgeci ülkelerin sosyal şoven örgüt ve partile
rinin Kürdistan ve Kürt hareketleri konusundaki politi
kaları hep böyle olmuştur. Sömürgeci ülkelerin sosyal 
şoven örgütleri, bir yandan Kürdistan'da olan her Ulusal 
Kurtuluş hareketini "gerici", "emperyalistlerin kışkırt
ması", "feodal gericilik" ve "milliyetçilik"..vs diye 
suçlarken, diğer yarıdan kendi burjuvazisinin Kürdistan 
Kurtuluş hareketi'ni vahşice bastırmasını "ilerici", 
"devrimci" ve "feodal gericiliğe karşı" hareket diye 
savunmuşlardır. Böylece kendi burjuvazisinin politikası
nı savunmuşlardır.

Lenin, sosyal şovenizm konusunda şöyle der; "Milli 
meselede sosyal şovenlerin programı nedir? ya...kendi 
kaderlerini tayin hakkını inkâr etmektedirler, ya da o 
hakkı açıkça iki yüzlü bir biçimde, yani kendi milletle
ri tarafından ya da onun askeri müttefikleri tarafından 
baskı altında tutulan milletlere uygulanmaksızın tanı
maktadırlar ."73 Kısacası, Kürdistanı sömürgeleştiren 
sömürgeci ulusların sosyalşöven örgüt ve partilerinin 
durumuda buna benziyor.

7\l.î.Lenin, Doğu'da Ulusal Kurtuluş Hareketleri
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S ilah lı Z o r  ve B askı )

Sömürgeci burjuvazinin temel yöntemi silahlı zor ve ' 
baskıdır. Kürdistan'ın tarihi bunu açık olarak ispatla
mıştır. Sömürgeci devletler Kürt halkını silah dipçiği 
ile ezmiş, her hareketini vahşice' bastırmış, şehir ve 
köyleri bombalamış, yüz binlercesini katletmiş. Zaten 
sömürgecilik, bir ulusu silah zoru ile işgal etmek ve 
zorlan işgali alında bulundurmak demektir. J.Roth şöyle 
yazıyor; "Ağrı ayaklanmasının yenilgisinden sonra Türk- 
ler öçlerini almaya başladılar. Ağrı bölgesinde 220 
köyde 10.000 e yakın Kürtleri katletti, ayaklanma bölge
sinin diğer yerlerinde 400 köyü harap etti ve Van'da 100 
Kürt aydını elleri bağlı olarak Van gölüne atılarak 
boğduruldu... İki sene süren Dersim hareketi sırasında 
50 000 den fazla Kürt öldürüldü... Tüm ayaklanmalarda 
öldürülen Kürtlerin sayısı tam olarak bilinmiyor. Tah
minlere göre 100 000 ile 1,5 Milyon arasında Kürt öldü
rülmüş."'^ Ve bu barbarlık her zaman devam ediyor.

Edgar 0. şöyle yazıyor; "Kürtlere karşı savaşın esas 
yükünü, altı avcı filosundan oluşan, 300 uçaklık, Irak 
Hava Kuvvetleri taşıdı. 1961 Eylül'ünden itibaren, uçak
lar Kürtlerin köylerini, Kürtlerin yoğun olarak bulun
dukları bölgeleri, sürekli olarak bombaladılar, napal 
yağdırdılar, makineli tüfek ve roket ateşine tuttular."- 
..Ve Edgar Irak devletinin Güney Kürdistan'da yaptığı 
katliam konusunda şöyle yazmaya devam ediyor, "1962 
Ocağında 500 Kürt köyünün saldırıya uğradığını..ve Hazi
ran ayındaki saldırılarının sonucunda 50 000 kişinin

^Jürgen Roth, Geographie der Unterdrückten. Die Kürden
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öldüğü."75 Ve aynı konuda S.A. Şıvan'da şunları yazıyor; 
"Arap ordusu ve caş'lar girdikleri bütün köyleri ateşle
re verdiler, Çıyaye Metina'nın tan ortasına ve güney 
eteklerine isabet eden şipşirin bir havzada kurulmuş 
bulunan (...) 10 000 nüfuslu Bamerni, bu saldırgan ordu 
tarafından yerle bir e d i ld i ."76 Zulüm ve baskı sömürge
ciliğin karekteridir.

Şurası nesnel bir gerçektir ki, sömürgeci devletler, 
hiç bir zaman silahlı zor yöntemini kullanmaktan vazgeç
mezler. Bu nesnel gerçekten dolayıdır ki, Kürdistan'ın 
bağımsızlığı hiç bir zaman "barışçıl yoldan" veya seçim
lerle sömürgeci devlet yönetimine "demokrasiyi getirme" 
şeklinde gerçekleşmez. Unutulmamalıdır ki, büyük yangın- 
lara-ateşlere karşı en iyi mücadele yöntemi ateştir. 
Kürdistan'da hangi mücadele yöntemlerinin uygulanacağını 
temelde belirleyen şey; Sömürgeci burjuvazinin sınıf 
mücadelesi yöntemleridir. "Barışçıl" yöntemi, seçimlerle 
"demokrasi" getirme yöntemini savunmak, sömürgecilerin 
silahlı zor yöntemini göz ardı etmek demektir. Silahlı 
mücadele kelimesini anarşizmle eşdeğermiş gibi göster
mek, silahlı mücadeleye hemen anarşizm damgası vurmak 
yanlıştır. Çünkü, her silahlı mücadele anarşizm değil. 
Anarşizm, sınıf mücadelesinde her çeşit devlet şeklini- 
-Proleterya Diktatörlüğü'nü de reddeder.

Silahlı mücadele temeline dayanmıyan hiç bir hareket 
Kürt Halkını bağımsızlığına kavuşturamaz. Oy pusulasıyla 
ve kırmızı güllerle proleteryanm siyasi iktidarı ele 
geçirildiği hiç bir zaman görülmemiştir, ama proleterya- 
yı yenilgiye götürdüğü her zaman görülmüştür. Giap şöyle 
der; "Partimizin askeri çizgisi daima partimizin siyasi 
çizgisinden kaynaklanır ve onu izler. Onun bu askeri 
çizgisi; silahlı mücadele ile birleşmiş olarak, silahlı 
ve siyasi mücadeleler içinde devrimin hedeflerini ger
çekleştirmeye çalışır... Sınıf mücadelesinde ve Prole-

75fdgar O'Ballance, 1961-1970 Irak Kürdistan'ı Kurtuluş 
Mücadelesi.
76s.A. Şıvan, Kürt Millet Hareketleri ve Irak'ta Kürdis- 
tan İhtilali
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terya Diktatörlüğünde Marxist-Leninist doktrin, devrimde 
şiddetin rolünü ortaya koyar,...

Silahlı mücadelenin siyasi mücadelenin bir devamı 
olmasından ötürü, halkın siyasi gücü sağlamlaştırılma
dan, güçlü hiç bir silahlı kuvvet inşaa edilemez...Dev
rim davasında büyük zaferlerin kazanılması için, siyasi 
mücadelenin askeri mücadele ile birleştirilmesinde,... 
Askeri sanatımız,... devrimci şiddetin diyalektik geli
şimini tam olarak kavramıştır; bu nedenledir ki, silahlı 
mücadelenin siyasi mücadelenin devamı olduğunu vurgula
makla kalmaz, fakat; siyasi mücadele ile silahlı mücade
lenin birleşmesini kabul ediyor... Siyasi mücadele son 
derece temel bir rol oynar. Halk bir defa yüksek bir 
devrimci ruha sahip oldu mu, daima muazzam bir güçtür, 
kesin bir rol oynar ve devrimci mücadelede tayin edici 
faktör olur... Silahlı mücadele devrimci mücadelenin 
desteği ile siyasi otoritelerini ortaya koyabilirler."?7

0 halde nesnel olan iki gerçek vardır: 1) Silahlı 
mücadeleden yoksun olan bir siyasi mücadele hiç bir 
zaman emekçi kitleleri özgürlüğe götürmez. Basışçıl 
yoldan mücadele yöntemi halkın mücadelesini zafere ka
vuşturmaz, tersine yalnız yenilgiye götürür. 2) Prole- 
teryanın siyasi mücadelesinden yoksun, işçi sınıfının 
idolojisi öncülüğünde ve Komünist Partisi yönetiminde 
olmayan Silahlı Mücadele emekçi halkı ücretli kölelikten 
ve sermayenin egemenliğinden kurtarmaz. Yanlış bir siya
si yönetim çoğu zaman silahlı mücadeleyi yenilgiye götü
rür. Güney Kürdistan'daki 1961-1975 Kurtuluş Mücadelesi 
ve Filistin Kurtuluş örgütü'nün hareketi bunun en açık 
örneğidir. Oy pusulası ve kırmızı güller halkı kurtuluşa 
götürmediği gibi, burjuva ideolojisi yönetiminde olan 
bir silahlı mücadele de Kürt halkına kurtuluşu getirmez. 
Her iki yöntemde yanlıştır.

?A/.Nguyen Giap, Halk Savaşının Askeri Sanatı. Yöntem 
Yayınları
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Yeni - Söm ürgecilik

Kürdistan Kurtuluş Hareketi'ni çok yakında ilgilendi
ren bir soru da yeni sömürgeciliktir. Yeni-Sömürgecilik 
tehlikeli bir oyundur ve klasik sömürgeciliğin yerini 
alan modern sömürgeciliktir. Her şeyin ortaya çıkmasının 
nedeni ve amacının olması gibi, bu olgunun da ortaya 
çıkmasının nedenleri vardır. Yeni-Sömürgecilik, 1) Komü
nist Dünya Sisteminin oluştuğu, 2) emperyalist ülkelerin 
ikinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıktığı ve her alanda 
zayıf düştüğü ve 3) Sömürge ülkelerde ulusal Kurtuluş 
Hareketlerin hızla geliştiği bir dönemde ortaya çıktı. 
Biryanda Komünist Dünya Sistemi oluştu, diğer yandan 
batı avrupa emperyalist ülkeleri ikinci Dünya savaşı'nda 
büyük bir yenilgiye uğradılar, ekonomik, siyasi ve aske
ri alanda zayıf duruma düştüler ve bu nedenle kendi 
sömürgelerinde gelişen Ulusal Kurtuluş Hareketlerini 
silah zoru ile parçalayacak durumda değildiler ve bir 
başka yanda sömürgelerde sadece burjuva yönetiminde 
Ulusal Kurtuluş Hareketleri gelişmiyordu, aynı zamanda 
îşçi sınıfının ideolojisi yönetiminde Proleter Kurtuluş 
Hareketleri de gelişiyor.

Ulusalararası ve ulusal durumun böyle olduğu tarihi
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bir aşamada yeni-sömürgecilik ortaya çıktı. 0 halde 
yeni-sömürgecilik nedir? Bu konuda Giap şöyle yazıyor; 
"Yeni-Sömürgecilik, sömürgeci yönetimi yeni biçim ve 
metotlar altında korumak gayesiyle, yabancı emperyalist
lerle, komprodor burjuva ve gerici toprak ağaları kesimi 
arasında tam bir suç ortaklığı ve uzlaşmadan ibarettir. 
Yeni-Sömürgecilik, karekteri icabı, zayıf ve küçük ulus
ların köleleştirilmesi... ifade eder. Köleleştirilme 
politikasını ve şiddet kullanmayı doğrudan değil, sahte 
bağımsızlık ve sahte demokrasi kılığına bürünmüş kukla 
bir yönetim, kukla bir ordu ve "yardım", "ittifak" şek
lindeki yollardan dolaylı olarak yapması gerçeğinde, 
eski sömürgecilikten ayrılır. Bu bakından en tehlikeli 
ve hilekâr olanıdır...

Yeni-Sömürgecilik; yeni biçim ve metodlar altında 
sömürge yöntemini sürdürmek ve halk kitlesinin devrimci 
hareketini bastırmak için, bir yandan yabancı emperya
list öte yandan da maalli komprodor burjuvazi ve toprak 
ağaları sınıfı arasındaki suç ortaklığı ve uzlaşmanın 
bir sonucudur... Eski-tip sömürgecilikten sadece bir 
hususta ayrılır. Eski-tip sömürgecilik, doğrudan kontro
lü altındaki yönetim ve doğrudan kumandası altındaki 
saldırgan ordu vasıtasıyla, halkı doğrudan dağruya ken
disi şiddet kullanıp köleleştirir, Yeni-sömürgecilik 
ise; köleleştirmeyi ve şiddet kullanmayı, "Bağımsızlık 
ve demokrasi" yaflaları ve her alanda "yardım" veya 
"ittifak" politikası ile kamufle edilmiş olan Kukla 
yönetim ve kukla ordu vasıtasıyla, daha hileli ve dolay
lı yoldan gerçekleştirir. Yeni-Sömürgecilik daha hileli 
ve daha tehlikelidir. Saldırgan tabiatını giziemek,- 
...Halkın uyanıklığını ve devrimci mücadele verme iste
ğini felce uğratmak için, mümkün olan her yola başvu
rur. "78

Yeni-sömürgecilik, sömürge ülke siyasi "bağımsızlığı
nı" elde ettikten ve sömürgeci iktidarın yıkılmasından 
sonra sahneye çıkmaz. Yeni-Sömürgecilik yöntemlerinin 
bazıları, sömürge ülkede Kurtuluş Hareketi döneminde

^^V.Nguyen Giap, Halk Savaşının Askeri Sanatı.
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ortaya çıkar. Yeni-Sömürgecilik yöntemleri, ne durup du
rurken ne sömürge ülkede Kurtuluş Hareketi daha gelişme
miş olduğu bir dönemde ve ne de sonuçta ortaya çıkar. 
Çünkü emperyalist ülkelerin ve sömürgeci ülkenin tek ar
zusu: sömürge ülkenin sessizce sömürgeci boyunduruğu ka
bul etmesidir.Emperyalist ülkelerin ve sömürgeci ülkele
rin sübjektif isteği:Sömürge ulus halkının sömürgeci kö
leliğe baş kaldırmamaları,sessiz durmaları,şeklindedir. 
Ama durgun hayat olurmu?Hayat gelişmesini hareketle sür
dürür,onun nesnel yasaları sömürgecilerin subjekif arzu
larından daha inatçıdır.Hareketli gelişmeler olur.

Sömürge ülke halkı uyanır, emekçi kitleler sömürgeci 
egemenliğe karşı baş kaldırır ve ülkede Kurtuluş Hareke
ti başlar. İşte yeni-Sömürgecilik olgusu bu gelişmelerle 
birlikte ortaya çıkar. Yeni-Sömürgecilik, ne bu gelişme
den önce ve nede onun sonunda ortaya çıkar, tersine İşte 
tamda bu dönemde başlar. Yeni-Sömürgecilik yönteminde 
amaç: Sömürge ülkede Kurtuluş Hareketi'nin İşçi sınıfı
nın ideolojisi öncülüğünde ve Komünist Partisi yöneti
minde Proleterya Kurtuluş Hareketi şeklinde gelişmesini 
ve proleteryanın siyasi iktidarı ele geçirmesini engele- 
mektir. Yeni-Sömürgecilikte hedef, sömürge Ülkede Prole
terya Kurtuluş Hareketinin gelişmesini ve ülkede İşçi 
sınıfı yönetiminde Halk İktidarı'nın kurulmasını engel
lemek ve bu amaca varmak için, burjuvazinin öncülüğünde 
Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin gelişmesine ve ülkede bir 
burjuva devletinin kurulmasına yardım etmek.

Başka bir deyişle, yeni-sömürgecilik, zorunlu kaldı
ğında, mecburiyet karşısında, sömürge ülkede burjuvazi
nin yönetiminde bir Ulusal Kartuluş Hareketin gelişmesi
ne ve bir burjuva devletinin kurulmasına, her yönden 
yardım etmek olgusudur. Neden? Biraz öncede belirttiği
miz gibi, emperyalist ülkeler ve sömürgeci ülke, sömürge 
ülkede hiç bir Kurtuluş Hareketi'nin gelişmemesini, 
halkın uyanmamasını ve sömürgeci boyunduruğu sessizce 
kabul etmesini..vs ister. Onun yegane isteği bu. Ama bu 
istek hayatın gelişmesini ve hareketi durduramaz. Sömür
ge ülke halkı uyanır, bilinçlenir, sessizlik yıllarını 
yıkar, sömürgeciliğe isyan eder ve Kurtuluş hareketi 
başlar. 0 zaman emperyalist ülkeler ve sömürgeci ülke,
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soyut arzusundan değil, gelişen durumdan hareket eder, 
kendini gelişen koşullara uydurur: Veni-Sömürgecilik. 
Neden?

Emperyalist ülkeler ve sömürgeci ülke şunu çok iyi 
biliyorlar ki; Sömürge ülkede Kurtuluş Hareketi'nin İşçi 
sınıfının ideolojisi öncülüğünde Proleterya Kurtuluş 
Hareketi şeklinde gelişmesi, zafere ulaşması ve prole- 
teryanın siyasi iktidarı ele geçirmesi, sömürge ülkede 
bağımsız bir proleterya devletinin kurulması -Ülkenin 
Komünizme geçmesi- durumunda, ülke tamamen kapitalist 
Dünya sisteminden ve uluslararası sermayenin egemenli
ğinden çıkar ve Komünist Dünya Sistemi'nde yer alır. Bu 
durumda ülke, emperyalizmin pazar alanı olmaktan çıkar, 
emperyalist sermaye bu ülkeyi gerçekten ve tam olarak 
kaybeder. Ama buna karşılık, ülkede Kurtuluş Hareketi'
nin burjuvazinin yönetiminde verilmesi ve ülkede "bağım
sız" bir burjuva devletinin kurulması durumunda, ülke 
gene eskisi gibi, Kapitalist Dünya Sistemi içinde, ulus
lararası sermayenin pazar alanı ve uluslararası sermaye
nin egemenliği altında kalır ve bu durumda emperyalist 
ülkelerin bir kaybı olmaz. Değişen tek şey, modern köle
liğin oluşması, klasik köleliğin yerini ücretli köleli
ğin alması yani ülkenin klasik tip sömürgeden modern 
(yeni-) sömürge durumuna gelmesidir.

Sömürge ülkelerdeki Kurtuluş Hareketleri önünde îki 
yol vardır; ya ülkede Halk İktidarı kurulacak ve böylece 
ülke uluslararası sermayenin pazar alanı ve siyasi ege
menliğinden, sömürgeci boyunduruktan gerçekten kurtula
rak, tam bağımsızlığına kavuşacak, yani ya ülkede Prole
terya devleti kurulacak, yada ülkede "bağımsız" bir 
burjuva devleti kurulacak, ülke klasik sömürgeden yeni 
(Modern) -sömürge durumuna gelecek. İstisnasız tüm sö
mürge ülkelerin Kurtuluş Hareketleri için bu iki yoldan 
biri söz konusudur, bu iki yolun dışında kalan ve bu iki 
yoldan başka üçüncü bir yol yoktur. Ya biri yada diğeri. 
Sömürge ülkelerin Kurtuluş hareketleri tarihine baktı
ğımızda Yeni-Sömürgeciliğin büyük bir tehlike olduğunu 
ve oluşturduğunu görüyoruz. Sömürgeci ülkelerin Kurtuluş 
Hareketleri tarihi bize şunu gösteriyor; Kürdistan Kur
tuluş Hareketi önünde çok ciddi bir tehlike vardır:
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Yeni-Sömürgecilik. Sınıf mücadelelerin ve sömürgelerdeki 
Kurtuluş Hareketlerinin tarihi tecrübeleri mevcut aşama
daki hareket için değerli derslerdir. Sömürgelerin Kur
tuluş Hareketlerinin tarihi gelişmelerine bakalım.

Sömürgelerin Yüzölçümleri (Milyon Km2)

Sömürgelerin Yüzölçümü 1914 1937 1945 1970 1985*
74,9 57,4 37,3 5,1 1,7

Kanak: Veli Bahar, Halkların Kaderlerini Tayın Hakkı 
*bizim hesap

Burdada görüyoruzki, 1914 de 74,9 Milyon Km2 olan sömür
gelerin yüzölçümleri 1985'de 1,7 Milyon Km2 ye düşmüş
tür. Şimdi de bunun hangi yönde geliştiğine bakalım.

1937-1985 arasında Sömürgelerde Kurtuluş Hareketleri 
Gelişimi

1937 1985

Sömürge
Yüzölçümü Yeni-Sömürge 52,3 Mio.Km2 yani *93,9

57,4 Mio.Km2 -Komünist Ülke 3,4 Mio.Km2 yani *6,1

-Sömürge 1,7 Mio.Km2 yani %2,9

Görüyoruz k i, 1937-1985 arasında 55,7 Mio.Km2 ü k  alanda 
klasik  t ip  sömürgecilik son bulmuştur yani 57,4 Mio.Km^ 
l ik  alanın 55,7 Mio.Km2 sinde (*97,0) klasik  tip  sömür
g e c il ik  son bulmuştur. Ve klasik  t ip  sömürgeden çıkan 
55,7 Mio.Km2 alanın 52,3 milyon Km2 s i  yani ?o93,9 u 
yeni-sömürge ülke durumuna gelm iştir . Büyük bir tehlike!
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1960-85 arasında Afrika'da Ulusal Kurtuluş Hareketleri 
Gelişimi

Sömürge Sayısı 4 1  - -

Yeni-Sömürge 38 yani 

Komünist Ülke 3 yani

% 92,6 

% 7,4

Sömürge 20,7 |-Yeni-Sömürge 18,65 Mio.Km2, % 90,1
Yüzölçümü Mio. — i

Km2 |-Komünist Lllke 2,05 Mio.Km2, % 9,9

0 halde, hurdada gördüğümüz gibi, Yeni-sömügecilik 
Ulusal Kurtuluş Hareketleri için büyük bir tehlikedir. 
1960-1985 arasında sadece Afrika'da 41 sömürge ülke 
klasik sömürge olmaktan çıkmış ve bu 41 sömürge ülkenin 
38 tanesi yani ?o92,6 sı yeni-sömürge ülke durumuna gel
miştir. Aynı şekilde 1960-1970 arasında Afrika'da 33 
sömürge ülkede Ulusal Kurtuluş Hareketi "Zafere" varmış. 
Sonuç, bu klasik tip sömürge 33 ülkenin hepside-33 üde 
yeni-sömürge ülke durumuna gelmiştir. Sömürge Ülkelerin 
Ulusal Kurtuluş Hareketlerin bu tarihi geçmişi bize şunu 
gösteriyor: Kürdistan Kurtuluş Hareketi karşısında büyük 
bir tehlike duruyor; Yeni-sömürgecilik

Kürdistan'ın kurtuluş hareketi'nin önünde iki şey 
var, ya komünist devrim yada Yeni-sömürgecilik. Sınıf 
mücadelesi çözülmediği zaman, Kürdistan'da ulusal sorun
da çözülemez. Kürdistan'da kendisine sınıf mücadelesini- 
-ana çelişki olan emek ve sermaye çelişkisini- çözmeyi 
değilde, ulusal sorunun çözümünü temel alan bir Kurtuluş 
Hareketi'nin kürdistan'ı götüreceği yer, yeni-sömür- 
geciliktir. Kürdistan Kurtuluş Hareketin'de; 1) yerli 
Kürt egemen sınıfına karşı mücadeleyi ihmal eden, 2)an- 
ti-sömürgeci, anti-feodal, anti-emperyalist ve anti-ka- 
pitalist mücadeleyi diyalektik bir bütün olarak ele 
almayan, 3) emperyalist ülkelerin ulusal ve uluslararası 
kuruluşları ile ilişkilerini geliştiren ve 4) Sorunu 
"ulusal baskı çözümlenmeden, ülkenin hiç bir sorunu
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çözümlenemez, tüm çelişkilerin çözümü ulusal sorunun 
çözümüne bağlıdır." şeklinde sorunu ele alan her Kurtu
luş Hareketi'nin Kürdistan'a getireceği "kurtuluş" yeni- 
-sömürgeciliktir.

Kürdistan Kurtuluş Hareketinde sorunu "Ulusal baskı 
çözümlenmeden, ülkenin hiç bir sorunu çözümlenemez. 
Emekçi halk ile feodal komprodorlar arasındaki çelişki 
ulusal çelişkiye bağlıdır ve ulusal çelişki çözümlenme
den halkla feodallar arasındaki çelişki çözümlenemez. 
Temel hedef ulusal sorunu çözmektir ve temel mücadelede 
anti-sömürgeci mücadeledir, Kürdistan'da tüm çelişki
lerin çözümü milli çelişkinin çözümlenmesine bağlıdır" 
...vs şeklinde koymak Kürdistan'a gerçek kurtuluşu 
değil, yalnız ve yalnız yeni-sömürgeciliği getirir. 
Çünkü, ana çelişki olan emek-sermaye çelişkisi, sınıf 
mücadelesi sorunu çözümlenmeden Kürdistan'da ulusal 
sorun ve ülkenin diğer sorunları çözümlenemez. Ulusal 
sorunun gerçek anlamda çözümlenmesi ve Kürt emekçile
rin gerçek kurtuluşu, emek-sermaye çelişkisinin çözüm
lenmesine bağlıdır. Sınıfsal çelişki çözülmeden ulusal 
bağımsızlık elde edilemez. Ayrı bir burjuva devleti 
durumuna gelen Kürdistan, yeni-sömürge bir ülke durumuna 
gelmiş olur. Kürdistan'ın klasik tip sömürge bir ülke 
konumundan yeni-sömürge bir ülke durumuna gelmesinin, 
klasik kölelikten modern köle durumuna gelmesinin Kür- 
distan'ın bağımsızlığı anlamına gelmediği ve gelmiyeceği 
çok açık bir şeydir.

Ülkenin yeni-sömürge bir ülke durumuna gelmesi, ulu
sal sorunun çözüldüğü anlamına gelmez. Çünkü, bu durumda 
ulusal sömürge bağımlılığı, ulusal yeni-sömürgeci bağım
lılık şeklinde devam eder. Sınıfsal sorunu çözmeyen ve 
yalnız ulusal sorunu "çözerek" ayrı bir burjuva devleti 
durumuna gelen eski sömürge ülkelerin tümü ulusal bağım
sızlıklarına kavuşmamışlar, hepside yeni-sömürge ülke 
durumuna gelmişler. Sömürge bir ülkede, Proleterya siya
si iktidarı ele geçirmeden, ulusal bağımsızlık kazanıla
maz, ulusal bağımsızlığı elde etmenin, ülkeyi gerçek 
kurtuluşa götürmenin, ülkenin siyasi olarak bağımsız 
olmasının tek ilkesi vardır: proleteryanın siyasi ikti
darı ele geçirmesi. Bu ise, sömürge ülkede ulusal soru
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nun sınıfsal soruna bağlı olarak çözülmesi, ulusal soru
nun sınıfsal sorununa bağlı olarak ele alınması demek
tir. Yalnız bu durumda ulusal sorun gerçekten çözülür ve 
ülke yeni-sömürge durumuna gelmez.

Emperyalist ülkeler bir yandan kendi sömürgelerinde 
gelişen ulusal Kurtuluş hareketlerini zorla parçalarken, 
sömürgeci ülkeleri her yönden desteklerken diğer yandan 
sömürge ülkelerde gelişen ulusal kurtuluş hareketlerini 
kendine bağımlı duruma getirmek ve hareketin hedefini 
saptırmak için değişik yöntemlere baş vurur, ulusal 
kurtuluş hareketini "savunma" maskesine bürünür, federal 
Almanya Cumhuriyeti her alanda Güney Afrika'yı destekli
yor. Bugün Güney Afrika'da 300 Batı Alman firması vardır 
ve bu firmaların çalıştırdıkları işçi sayısı da 65.000 
dir. Ayrıca Batı-Almanya'nın Güney Afrika'daki yatırım 
tutarı ise 2,5 Milyar Alman Markı'dır.^9 Bir yandan, 
Namibia'da gelişen ulusal kurtuluş hareketini silahlı 
zorla parçalamaya çalışan Güney Afrika'yı her yönden 
destekleyen Federal Almanya, diğer yandan Namibia Ulusal 
Kurtuluş örgütü, SUIAPO konusunda şöyle diyor:

Batı-Almanya Devlet Başkanı Wischnewski şöyle diyor; 
"Federal Hükümet, hedefi Namibia'nın bağımsızlığı olan 
SWAP0'yu ülkenin güçlü politik gücü olarak tanıyor." ve 
şöyle devam ediyor, "Federal Hükümet, SWAP0 yu Namibia'- 
nın gelecekteki politik durumunu şekillendirmede önemli 
bir faktör olarak görüyor. Federal Hükümet, StJAPO'nun 
Namibia ahalisinin kendi kaderini kendi tayin etmede 
yardımcı olma şeklindeki amacını anlayışla karşılar, 
yalnız politikaya araç olarak silahlı zorun kullanılma
sını reddeder."“O Görüyoruz ki, sömürgeci Güney Afrika'
yı her yönden besleyen Federal Almanya, Güney Akfrika'- 
nın sömürgesi olan Namibia'daki ulusal Kuruluş örgütü 
SI/JAP0 Konusunda da böyle diyor. Bu iki yönlü oynamada 
Batı-Almanya'nın amacı ne?

Bu sorunun cevabını yani Batı-Almanya'nın SWAP0 yu

^Frankfurter Rundschau, 8.10.1985
^Alıntı; H.G.Hubrich, Namibia-Geschichte und Gegenwart. 
İSSA. 1977
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"savunur" maskesine bürünmesinin nedeninin cevabını, 
zamanın Ekonomik Alanda Beraber Çalışma Bakanı (BMZ) 
E.Bahr'dan dinleyelim, Bahr şöyle diyor; "Afrika'nın 
güneyindeki Ulusal Kurtuluş Hareketleri güçlü muhalle- 
fettir. Bugünkü muhalefetler yarının hükümetidir... 
Biz Ulusal Kurtuluş Hareketleri'ni destekleriz."81 Em
peryalist ülkeler, her zaman sömürge ülkelerin ulusal 
kurtuluş harektelerini asıl amacında saptırmak için 
değişik yöntemlere baş vurmuşlar ve bu hareketleri ken
disine bağımlı duruma getirmek için ikiyüzlü davranmış
lar. Bu durum Kürdistan sorununda da görülüyor. Emperya
list ülkeler Kürdistan'ın gerçek bağımsızlığını engelle
mek, ülkeyi yeni-sömürge bir ülke durumuna getirmek 
amacıyla Kürdistan Ulusal Kuruluş Hareketiyle yakından 
ilgileniyorlar, örneğin İngiltere'nin 1920'lerde Kür
distan konusundaki politikası, bunun somut bir örneği
dir.

Bu konuda Rambout'tan şunları okuyoruz; "WİLS0N'un 1 
Aralıkta yaptığı gezi sırasında, Şeyh Mahmud ona kırk 
kadar aşiret reisinin imzasını taşıyan aşağıdaki doküma
nı takdim etti. "Majestelerinin Hükümeti, Doğu halkları
nın Türk mazaliminden kurtarıp onlara, bağımsızlıkları
nın tahakuku için yardım etme niyetini ilan etmiş oldu
ğundan, Kürdistan halkının temsilcileri olan şefler, 
Hükümetten, İngiliz himayesine alınmalarını ve birliğin 
yararlarından mahsum kalmamak için Irak'a bağlanmalarını 
rica ederler. (Bu dönemde Irak İngiltere'nin sömürge- 
siydi-benden)...Eğer İngiltere Hükümeti Kürtlere yardım 
eder ve onları himaye ederse, onlarda onun emir ve gö
rüşlerini kabullenmeyi taahüt edeceklerd ir."82 ye yazar 
aynı konuda şöyle devam eder; İngiltere'nin politikası 
konusunda,
"İşte Majestelerinin hükümeti (İngiltere-benden) adına 
24 Aralık 1922 de Bağdatta yapılan bir Resmi Beyanname. 
Bu beyannameyi, Milletler Cemiyetine Irak'ın 1920-1921

BİL.Rambout, Çağdaş Kürdistan Tarihi. Ronahi Yayınları 
^Alıntı, H.G. Hubrich/H.Melber, Namibia-Geschichte und 

Gegenwart. ISSA.1977

125

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



dönemindeki durumu ve ilerlemesi ile ilgili olarak sunu
lan özel Raporda da bulabiliriz. "Britanya Majesteleri
nin Hükümeti ile Irak Hükümeti, Irak sınırları içinde 
yaşıyan Kürtlerin bu sınırları dahilinde bir Kürt Hükü
meti kurma haklarını tanırlar ve çeşitli Kürt unsurların 
kendi aralarında, mümkün olan en kısa z a m a n d a . ."83 
Lozan Konferansı'nda İngiliz Temsilcisi Lord Curzon 
Kürtler konusunda şöyle diyordu; "aldığımız bütün bilgi
ler göstermektedir ki, Kürtlerin kendi bağımsız tarihle
ri, görenekleri, gelenekleri ve karekterleriyle, özerk 
bir soy olarak ortaya çıkmaları gerekmektedir. Yönetimi
mizin amaçlarından... bir de, bu bölge için bir özerklik 
sistemi kurmak olmuştur."84

Burda açıkça gördüğümüz şu; İngiltere emperyalizmi 
Kürdistan ve Kürt ulusu için "bağımsızlığı" ve "özerkli
ği" savunuyor!.. İngiliz Hükümeti, Türk Hükümeti'nin 
Kürtlere baskı uygulamasına, onları zorla Türk sınırları 
içinde tutmasına ve Kürt hareketlerini bastırmasına 
"karşı geliyor". İngiltere, Kürdistan Kurtuluş Hareketi
ni ve Kürtlerin bağımsız bir devlet kurmalarını destek
leyeceğini ve savunacağını söylüyor. Bir yandan Kürtle
rin "savunucusu" kesilen İngiltere, aynı zamanda diğer 
yandan hem Birleşmiş Milletler de Kürdistan sorusunun 
ele alınmasını engelliyor ve hem de Güney Kürdistan'da 
gelişen Kürdistan Kurtuluş Hareketini zorla bastırıyor 
ve bu hareketin bastırılması için Irak'a her çeşit yar
dımı yapıyor.

L.Rambout, şöyle yazıyor; "Yine sözü bir İngilize, 
5İR A. WİLS0N'a verelim. "Şu son bir kaç ay zarfında 
meydana gelen olaylar, Komisyona verilen bütün teminat
ları işe yaramaz hale getirdiler. SIR F.HUMPHRS'ın mese
leyi Cenevre'de öne sürdüğü sırada, Irak hükümetinin 
bazı Kürt bölgelerinde, otoritesini kuvvet yoluyla empo
ze etmeye kalkıştığı ve îngilizlerin de Irak Ordusunu 
destekleyip ona yardımcı olmaya hazır olduğu görülüyor-

8\.Rambout, Çağdaş Kürdistan Tarihi. Ronahi Yayınları 
8\ozan Barış Konferansı, Tutanaklar-Belgeler
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du..M .."05 \/e İngiliz emperyalizminin bu ikiyüzlü poli
tikası konusunda S.A.Şıvan şöyle yazıyor;

"Çok garip ve anlaşılmaz bir anlayışsızlıkla, İngiliz 
Diplomasisi'nin gizli yada açık tutumu, yüzyılımızın 
başından beri daima Kürt Halkının düşmanlarına şu yada 
bu, yollarla yardım etmek ve onlara Kürt Halkı'nın temel 
milli ve demokratik haklarını inkâr etmek konusunda, 
cesaret vermek şeklinde tezahür etmiştir. Bu kirli oyu
nu, İngilizler 1946 da Mahabat Kürt Cumhuriyeti'nin 
kurulduğu sıralarda ve daha sonra 1955 Bağdat Paktı'nın 
teşkili esnasında cia ustalıkla sahneye koyarak tekrarla- 
yacakdır. Bugün bile,... İngiliz Hükümetleri; Kuzeyde 
masum Kürt Halkına karşı kullanılacağını bile bile, 
faşist-ırkçı Bağdat Hükümetlerine son model uçaklar da 
dahil olmak üzere en korkunç cinayet vasıtalarını ver
mekten çekinmemektedirler."86

"İngiliz temsilcisi Sır Kenehan Cornwallis, 1931 de 
Irak İçişleri bakanına şunları bidiriyordu: "Biliyorsu
nuz ki, Kürtlerin milli otonomi elde etme istekleri 
Britanya Majestelerinin hükümetinin tavsiyesi ve desteği 
üzerine Milletler Cemiyetince reddedildi..". ."87 \je 
İngiltere'nin Kürdistan'ın "bağımsızlığını" ve Kürtlerin 
hakkını "savunduğu" dönemde, gelişen Kürdistan Kurtuluş 
Hareketini barbarca parçaladığı konusunda Rambout Şöyle 
yazıyor; "Arap hükümetinin yalnız başına duruma hakim 
olabileceği umuluyordu. Fakat çabucak..bunun sözkonusu 
olamayacağı farkedildi. R.A.F. (Kraliyet Hava Kuvvetle
ri) harekât 1ar inin en ağır yükünü omuzlamak zorunda 
kaldı. İsyanı bastırmak için Kürt köylerini bombardıman 
etmek kaçınılmaz oluyordu. Buna rağmen Şeyh Mahmut ancak 
sekiz ay sonra teslim oldu."88 Görüyoruz ki, İngiltere'
nin amacı bağımsız bir Kürdistan değil, sadece İngilte-

85|_.Rambaut, Çağdaş Kürdistan Tarihi. Ronahi Yayınları 
Ö^S.A.Şıvan, Kürt Milli Hareketleri ve Irak'ta Kürdistan 
İhtilâli
^Alıntı; C.Aladağ, Kürdistan'ın Sömürgeleştirilmesi ve 

Kürt Ulusal Hareketleri.
88|_. Rambaut, Çağdaş Kürdistan Tarihi
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re'nin egemenliğinde "bağımsız" bir Kürdistan'dır.
Emperyalist ülkeler, Kürdistan Kurtuluş Hareketi’nde 

bazı örgütlere v/erdikleri "yardım", Kürdistan'ı "savun
maları", onun "bağımsızlığından" yana olduklarını söyle
meleri, Kürdistan1ın savunucuları kesilmeleri yalnız ve 
yalnız bir aldatma ve Kurtuluş Hareketi ile ilişkiye 
geçerek onu kendine bağımlı duruma getirme aracıdır. 
Amaç, Kürdistan'ı yeni-sömürge durumuna getirmek, Kurtu
luş Hareketi ile ilişki kurmak ve hareketi kendine ba
ğımlı duruma getirmek. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
ve İran'ın Mıstefa Barzani yönetimindeki Güney Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Hareketi'ne karşı oynadıkları oyunlar 
konusunda İsmet Şerif Vanlı şöyle yazıyor: Daha 1972 de 
Tahran'da ABD-Başkanı Nixon, ABD- Dışişleri Bakanı- 
Kissinger ve İran Şahı bir araya geldiler ve burda Kürt- 
ler için 16 Mio. AB-dolarlık gizli bir askeri yardımın 
verilmesini karalaştırdılar...ABD-Temsilciler Meclisi 
Komisyonu'nun Ocak 1976 tarihli Pike-Raporu'nda şöyle 
deniliyor, "Etnik grubun (Kürtler kast ediliyor) durumu
nun giderek kötüleşmesi şu gerçeği yansıtıyor; onlara 
yardım eden uluslardan hiç biri Kürtlerin otonomi devlet 
durumuna gelme amaçlarına varmalarını ciddi olarak iste
miyor... CIA nın eski kaynakları, bizim müttefikin (İran 
Şahı'nın) etnik gurubu (Kürtlere) verdiği yardımı, onla
rın kendi düşmanı (Irak'ı) yenecek duruma geldiği an 
keseceğini ve düşmanı (Irak) ile sınır konusunda anlaş
maya varacağını, gösteriyor... Bizzat ABD'nin, ayakla
nanları (Kürtleri-Ç.N) başarı elde etmeleri mümkün olan 
büyük bir saldırıda, onları, bu durumun diğer komşu 
ülkeyide ilgilendireceği için, alıkoymaları özellikle 
gülünç bir şeydir." (Pike-Raporu).09

Aynı konuda Vanlı şöyle yazmaya devam ediyor: Ameri
ka'nın Kürtler için toplam 16,0 Mio. dolarlık yardım 
programı, Dr. Kissinger'm İran Şahı ile özel buluşma
sından sonra ABD-Başkanı Nixon tarafından onaylandı.

^İsnıet Şerif Vanlı, Die Nationale Frage Türkisch-Kürdis- 
tan (Türkiye-Kürdistan'ı Ulusal Sorunu) Komkar-Publika- 
tion. 1900
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ABD-Temsilcisi Meclisi Komisyon'unun çıkardığı Pİke-Ra- 
poru'nda şu belirtiliyor; "Ne Başkan Nixon, ne Dr. Kis- 
singer ve nede diğer devletin şefi (İran Şahı) bizim 
müvekkilin (Kürtlerin) başarıya ulaşmasını istiyordu." 
Pike-Rapor'unda alıntı yaptığı 22 Mart 1974 tarihli 
CIA-memorandum'una göre İran Şahı "Kürtler için yardım 
politikasını" komşu ülkesine (Irak)) karşı oynayacağı 
bir oyun olarak görüyordu. "Hem İran ve hem de ABD bu 
çözülmez durumdan faydalanmak istiyordu... Sayın Kis- 
singer için bu politika Irak'ı uluslararası mücadeleden 
alıkoymak için bir a r a ç t ır ."90 BurcJa da İran ve ABD'nin 
Kürdistan Kurtuluş Hareketi konusundaki oyunları açıkça 
görülüyor.

İran Şahı ve ABD-Başkanı, Güney Kürdistan'daki Kurtu
luş Hareketini kendilerine bağımlı hale getirmek için, 
Mıstefa Barzani yönetimindeki Kürdistan Demokrat Partisi 
(KDP) hareketine 16,0 milyon dollarlık gizli "yardım" 
programını uyguluyor. Bu "yardımın" amacı, hareketi 
kendine bağımlı duruna getirmek, hareketin gelişmesi 
üzerinde söz sahibi olmak.

Bugün, mevut tarihi aşamada Kürdistan konusunda em
peryalist ülkeler arasında iş-bölümü vardır. Fransa, 
temelde Doğu-Kürdıstan (İran-Kürdistan'ı) ile, Federal 
Almanya temelde Kuzey-Kürdistan (Türkiye-Kürdistan11 ) 
ile ve İngiltere de temelde Güney-Kürdistan (Irak-Kür- 
distan'ı) ile ilgileniyor. Yalnız bu demek değildir ki, 
Federal Almanya yalnız Kuzey-Kürdistan'la ilgileniyor ve 
diğer parçalarla hiç ilgilenmiyor, İngiltere diğer par
çalarla hiç ilgilenmiyor da sadece Güney-Kürdistan'la 
ilgileniyor...vs. Burda söz konusu olan şey: Fransa, 
genelde KUrdistan'ın her parçası ile ilgilenirken özel- 
de-temelde daha çok Doğu-Kürdistan'la ilgileniyor. Fede
ral Almanya genelde Kürdistan'm her parçası ile ilgile
nirken özelde ağırlığını Kuzey-Kürdistan'a veriyor. Ve 
aynı şekilde İngiltere özellikle Güney-Kürdistan ile

^İ.Şerif Vanlı, Kürdistan im Irak (Irak'ta Kürdistan) 
Alıntı; Kürdistan und die Kürden. Hrsg. Gerard Chaliand. 
Reihe Progrom.
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ilgilenirken genelde diğer parçalarla da ilgileniyor. 
. .vs.

Federal Almanya ikili bir oyun oynuyor; bir yandan, 
Kürtlerin "koruyucusu" kesiliyor, Kürdistan'ın "bağım- 
sızılığını", "savunuyor", Türkiye'nin Kürtlere baskı 
yapmasına ve Kürtlere haklarını vermemesine "karşı geli
yor", Kürtlere yapılan baskılara "karşı geliyor" ve 
diğer yanda, aynı zamanda, Kürdistan'ı işgal eden, Kürt
lere zulüm ve baskı uyguluyan, Kürt hareketlerini vahşi
ce bastıran, Kürtlere karşı sömürgecilik politikasını 
uygulayan Türk burjuvazisine ve Türk ordusuna her alanda 
yardım ediyor, onları besliyor ve ohlara güçlü bir daya
nak oluyor. Kürt halkına barbarca zulüm ve baskıda bulu
nan, Kürt hareketlerini vahşice bastıran Türk ordusuna 
askeri yardım veriyor, modern silahlarla donatıyor, Türk 
burjuvazisi ile en yakın ilişkiye geçiyor, ona yakın bir 
müttefik oluyor, Kürdistan'ı işgalinde bulundurmasına 
yardım ediyor.

Federal Almanya'nın 1952-1982 arasında Türkiye'ye 
verdiği ikili netto "yardım" ve kredilerin tutan 7,527 
Milyar DM dir. Die Grünen (Yeşiller) gazetesinden bu 
konuda yani Batı-Almanya'nın Türkiye'ye yardımı konusun
da şunları okuyoruz: Federal Almanya meclis Komisyonu 
Türkiye için öngörülen NATO-savunma yardımını onayladı. 
Bu tasarının 1,5 senede bitişine kadar Federal Almanya, 
Türkiye'ye toplam 1,32 Milyar DM NATO-Savunma Yardımını 
vermiş oluyor, bunun 390 Milyon DM'ı Eylül 1980 Askeri 
Darbesi'nden sonra... Darbeden kısa bir süre önce Türki
ye'ye 600 Milyon DM lik özel silahlanma yardımının ve
rilmesi kararlaştırıldı... Türk Askeri Cuntası toplam 
olarak Federal Almanya'dan 1,0 Milyar DM İlkten fazla 
askeri-ve polis yardımını aldı.91

Federal Almanya Başkan'ı Helmut Kohl, Nisan 1985 te 
yaptığı bir konuşmasında şöyle diyordu; "Alman-Türk 
dostluğu kuşaklar boyunca gelmiş ve her iki ülkenin 
tarihinden silinilmesi düşünülemez hale gelmiştir. Bu 
dostluk bizim şu andaki ilişkilerimizin temelini oluş-

9İDie Grünen, 3.11.1984. Hrsg. der Partei "Die Grünen"
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turduğu gibi, gelecek için de yön verecektir."92 Bjr 

yandan Başbakan Helmut Kohl bu şekilde konuşurken, diğer 
taraftan Helmut Kohl'un Başbakan'lığı sırasında Federal 
Millet Meclisi'nin 95 inci Oturumu'nda (26.10.1984) 
Kürdistan sorunu ele alınıyor. Federal Parlamento'nın 
95. Otorumu'nda (26.10.1984) ele alınan Kürdistan sorunu 
konusunda Federal Millet Meclisi’nde bulunan Partilerin 
temsilcileri şöyle diyorlar:

Federal Parlamento'nun 95 inci Oturumu, 26.10.1984. 
"Yeşiller Partisi adına bay Schneider: "Kürdistan'da 
unutulmuş bir savaş var ve Federal Almanya bu savaşı 
finanse ediyor... Ulaşım uçakları, kamyonlar, silahlar 
ve mermiler Federal Almanya'dan verilen NATO-Savunma 
yardımı ülkenin savunulmasına değil, Kürtleri korkutmaya 
ve ezmeye hizmet ediyor."...

Dr. Pohlmeier (Hiristiyan Demokratlar Birliği/H.Sos
yal Birliği-CDU/CSU): "Sayın Başkan, Bayan ve Baylar! 
Türkiye'deki Kürtler tıpkı diğer komşu ülkelerdeki azın
lıkta olduğu gibi, azınlıktadırlar. Kürt sorunu, Kürt 
ayaklanmaları sorunu da son senelerde Irak, İran...vs 
gibi komşu ülkelerde de sıksık görüldü. Kürt halkı, 
kendi tarihinde hiç bir zaman kendi devletine sahip 
olmamış Orta Doğu halklarından biri sayılır."...

Bayan Huber (Alman Sosyal Demokrat Partisi-SPD): 
"Sayın Başkan, bay ve bayanlar. Resmi Türk dilinin tanı
madığı Kürt kavramı, Osmanlı İmparatorluğu sonundan 
sonra altı ulus tarafından bölünmüş, 1920 Sevr Antlaşma
sı ile kendisine devlet kurma hakkı verildiği halde, bir 
devlet olmayan, bir halkı anlatıyor... Bugün burda, 
Türkiye'de büyük bir azınlık oluşturan Kürtler sorununu 
konuşuyoruz."

Schaefer (Hür Demokrat Partisi-FDP) "Sadece Türkiye'
de olanları ele alamazsınız, aynı şekilde İran ve Irak'- 
ta olanları da ele almalısınız. Tüm bu devletler hür bir 
Kürdistan yaratmaya hazır değildirler ve bu konuda ara
larında görüşbirliği var."

Hoffmann (Hiristiyan Demokrat Birliği/Hiristiyan

^Hürriyet, 15.4.1985
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Sosyal Birliği-CDU/CSU) "Kürt sorunun zor olduğunu kabul 
ediyorum. Kürtler, Kürtlerin batıllaştırılmasına ve mer- 
kezleştirilmesine karşı geliyorlar. Onlar, kötü sağlık 
koşulları ve yüksek bir okur-yazan olmama oranı, geliş
memiş bir ekonomi ve haksız bir toprak dağılımı şartları 
altında acı çekiyorlar."

Jungmann (Sosyal Demokrat parti-SPD): "Ayrıca bizi 
ilgilendiren Türkiye'de Kürt azınlığına karşı olan sa
vaştır, ve bu hafta bu savaş Türkiye'nin sınırlan dışı
na çıkarak Irak'ın sınırları üzerinde gelişti. Kürt 
azınlığın sorunları ve kültürel bağımsızlık talebi si
lahla çözülmemeli ve silahla da' çözülemez... Federal 
Hükümet, Kürtlerin azınlık haklarını tanıması için Tür
kiye üzerinde baskıda bulunmalı ve bu amaçla Türkiye'ye 
askeri yardıma ara verm eli."93

Hiristiyan Demokrat Birliği, Hiristiyan Sosyal Birli
ği (CDU/CSU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) nin Hükümet'te 
olduğu bir dönemde Federal Parlamento'nun 95 oturumun'da 
ele alınan Kürt sorunu konusunda Federal Parlamento'da 
bulunan partiler adına parti temsilcileri böyle konuşu
yorlar. Aynı şekilde, kendi sömürgeleri olan Yeni-Kale- 
donya'da, Franca Guayana'sı (Latin Amerika'da) nda geli
şen her Kurtuluş hareketini silahlı zorla vahşice parça
layan sömürgeci Fransa, Kürtlerin "bağımsızlığını" savu
nuyor, hükümetin yardımıyla Paris'te "Kürt Enstitüsü"nü 
açıyor...vs

Kısacası, emperyalist ülkelerin devlet ve özel kuru
luşları Kürdistan sorunu ile ilgileniyorlar, Kürtler 
üzerindeki baskılara "karşı geliyorlar", Kürtlerin "ba
ğımsızlığını" savunuyorlar; emperyalist ülkeler kendi 
parlamentolarında Kürt sorununu ele alıyorlar, Kürt 
Ulsunun Kendi Kaderini Tayin Hakkını savunuyorlar(!) 
...vs. Emperyalist ülkeler tüm bunları, ezilenlerden ve 
baskı görenlerden "yana" oldukları için yapmıyorlar, 
çünkü en büyük sömürgeci ve baskıcı olan, dünya'daki tüm 
emekçilerin baş düşmanı olan ülkeler bizzat kendileri-

9^Türkei-Debatte des Deutschen Bundestags (95.Sitzung. 
26.10.1984) Alıntı: Program Nr. 111/1984

132

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



dir. Emperyalist ülkeler, tüm dünya halklarının en baş 
düşmanıdır. Buna rağmen, şayet bu emperyalist ülkeler 
"Kürtlerin bağımsızlığı", "Kürt Ulusunun Kendi Kaderini 
Tayın Hakkı" ve "Kürtlerin bağımsızlık mücadelesini 
destekleriz"...vs gibi laflar ediyorlarsa, bunu yalnız 
ve yalnız yeni-sömürgecilik emelleri için yani Kürdis- 
tan'ın gerçek bağımsızlığını engellemek için yapıyorlar.

Tüm bu nesnel gerçeklerden dolayı, emperalist ülkle- 
rin Sosyal Demokrat Partileri, Kızıl Haç örgütleri, 
Sosyalist Enternasyonal.. .vs gibi değişik ulusal ve 
uluslararası kuruluşları ile geçilen her yakınlaşma, 
sıkıfıkı ilişkiler, "yardım" almalar...vs gibi tutumlar 
Kürt halkının kaderini yeni-sömürgeciliğin eline verir, 
Kürdistan'ın gerçek bağımsızlığını engeller ve Kürdi- 
stan'ın yeni-sömüıge bir ülke durumuna gelmesine hizmet 
eder. Kürdistan'ın ve Kürt halkının gerçek bağımsızlığı, 
emperyalist ülkelerin sadakat şeklinde yardımına el 
açmakla, Sosyal Demokrat Partileri, Sosyalist Partileri
ne, Kızıl Haç örgütlerine ve Sosyalist Enternasyonal 
...vs gibi örgütlerine yanaşmakla, onlarla ilişkiye 
geçmekle, onlardan "yardım" almakla__vs şeklinde ger
çekleşmez, tersine onların yeni-sömürgecilik yöntem
lerine karşı mücadele etmekle gerçekleşir, ve bu zorunlu 
bir ilkedir. Yeni-Sömürgeciliğe karşı mücadele verilme
den, Kürt halkının gerçek bağımsızlık ve özgürlüğü ger
çekleşemez. Yeni-Sömürgeciliğin her çeşit yöntemine 
karşı mücadele Kürdistan Kurtuluş Hareketi'nin temel bir 
ilkesidir.

Anti-emperyalist mücadele kendi bağrında yeni-sömür- 
geciliğe de karşı mücadeleyi taşır ve yeni-sömürgeciliğe 
karşı mücadele verilmeden emperyalizme karşı mücadele 
verilemez. Yeni-Sömürgeciliğe karşı mücadele anti-emper- 
yalist mücadelenin temel bir parçasıdır. Bunedenle yeni- 
-sömürgeciliğe karşı mücadeleyi içermeyen bir anti-em
peryalist mücadele olamaz ve yoktur. Kürdistan konusunda 
emperyalist ülkeler, birbirlerini tamamlayan ve aynı 
amaca hizmet eden 3 temel yönteme baş vuruyorlar:

1) Yeni-SÖmürgecilik yöntemleri, 2) Kürdistan'ı sö
mürgeleştiren sömürgeci ülkelerin Kürdistan'ı işgalle
rinde bulundurmalarını ve Kürdistan bağımsızlık hareket-
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lerini bastırmalarını her alanda destekleme ve 3) gerek
tiğinde bizzat Kürdistan Kurtuluş Hareketlerini zorla 
parçalamaya fiilen katılma. Emperyalist ülkeler, bir 
birlerine tamalayan ve bir tek aynı amaca hizmet eden bu 
3 temel yöntemi diyalektik bir bütünlük olarak kullanı
yorlar. Bu temel 3 yöntemin kullanılmasında emperyalist 
ülkeler arasında İş-bölümü vardır. Bu yöntemlerden yeni- 
-sömürgecilik yöntemini görmemek veya küçümsemek çok 
yanlıştır. Sömürge ülkeler için en tehlikeli olanı, 
Yeni-Sömürgecilik yöntemidir. Yeni-Sömürgecilik yönte
minde Kürdistan'ın gerçek bağımsızlığı ve Kürt halkının 
gerçek özgürlüğü, "Kürdistan'a yardım, Kürtlerin bağım
sızlık mücadelelerini destekleme, Kürtler eziliyorlar, 
onlara bağımsızlık verilmeli"...vs gibi maskeler altında 
engellemeye çalışılıyor. Bu noktada yeni-sömürgecilik, 
tıpkı "sol" maskeli milliyetçiliğe benzer. Yeni-Sömürge- 
cilik yöntemleri araştırılmalı, incelenmeli, tanınma
lı ve ona göre uygun yöntemlerle Yeni-Sömürgecilik yön
temlerine karşı mücadele edilmelidir. Kürdistan Kurtuluş 
hareketi'nin temel bir görevide Yeni-Sömürgeciliğe karşı 
mücadele etmektir.

Kısaca özetlersek

Yeni-Sömürgecilik şu şartlar altında ortaya çıktı:
1) Komünist Dünya Sistemi oluşmaya başlamıştı
2) Sömürgelerde Ulusal Kurtuluş Hareketleri hızla 
gelişiyordu
3) Sömürgeci batı-avrupa emperyalist ülkeleri ikinci 
dünya savaşında yenilmişler ve savaş sonunda eko
nomik, askeri ve siyasi olarak çok zayıf bir durum
daydılar.
Yeni-Sömürgecilik, böyle bir tarihi şartlar altında 

ortaya çıktı. Bir yandan sömürgelerde Ulusal Kurtuluş
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Hareketleri hızla gelişirken, diğer yandan sömürgeci 
batı-avrupa emperyalist ülkelerindeki ekonomik, askeri 
ve siyasi krizler daha da derinleşiyordu. Böyle bir 
durumda sömürgeci emperyalist ülkeler sömürge ülkelerde 
gelişen Ulusal Kurtuluş Hareketleri’ni silahlı zorla 
parçalayacak güçte değildi. Emperyalist ülkelerin sömür
gecilik politikalarını eski yöntemlerle artık sürdüreme
yecekleri ve sürdürecek durumda olmadıkları açıkça orta
daydı. Sömürgelerde Ulusal Kurtuluş Haraketleri başarıya 
ulaşacaktı, bu tartışma götürmeyecek kadar açıkça görü
lüyordu. Bu tarihi aşamada, Ekim 1917 Büyük Komünist 
Devrimi'nin rüzgarı sömürgelere yayılmıştı. Ekim 1917 
Büyük Komünist Devrimi ile Proleterya Devrimleri Çağı 
başladı. Bu gelişmelerle birlikte sömürgelerde yeni tip 
bir Ulusal Kurtuluş Hareketi ortaya çıktı. Artık, sömür
gelerde bir tek Ulusal Kurtuluş Hareketi yok, tersine 
iki tip Ulusal Kurtuluş Hareketi vardır.

Bunlardan biri, Komünist Partisi yönetiminde ve işçi 
sınıfı ideolojisi öncülüğünde olan Devrimci-Proleter 
Kurtuluş Hareketi ve diğeri sömürge ülke burjuvazisinin 
yönetiminde olan burjuva Ulusal Kurtuluş Hareketi. Sov
yet Devrimi'nden sonra sömürgelerde Devrimci Kurtuluş 
Hareketleri ortaya çıktı ve hızla yayıldı. Böylece sö
mürgeci emperyalist ülkeler için sorun daha da tehlike
li bir hal aldı. Çünkü, Devrimci Kurtuluş Hareketi sonu
cu sömürge ülkelerin Komünist Ülkeler durumuna geçmeleri 
yani sömürgelerde işçi sınıfının siyasi iktidarı ele 
geçirmesi söz konusudur. İşte emperyalist ülkeleri en 
çok korkutan şey buydu. Bu nedenle Veni-Sömürgecilik, 
sömürgelerde Devrimci Kurtuluş Hareketleri'nin amacına 
varmasını engellemek ve devrimci hareketlerin gelişmele
rini engellemek için ortaya çıkan bir yöntemdir. Yeni- 
-Sömürgeciliğin temel amacı, sömürgelerde devrimci kur
tuluş hareketlerin gelişmesine mani olmak ve sömürge 
ülkede İşçi sınıfı yönetiminde Halk İktidarı'nin kurul
masını engellemektir.

Kürdistan sorununda soruna bu açıdan bakmak gerekir. 
Hiç şüphesiz ki, söylenilenlerin nedenine bakmadan sade
ce söylenilenlere bakmakla yetinmek zorunlu olarak yanı
lgıya götürür. Söylenenleri doğru anlamak için, söyle
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nenlerin nedenine bakmak gerekir. Söylenen şeyleri doğru 
yorumlamak için kendimize şu soruyu sormalıyız: Neden 
söylüyorlar? Avrupa Parlamentosu'nda, emperyalist ülke
lerin Parlamento ve hükümetlerinde Kürdistan sorunu 
tartışılıyor, Sosyalist Enternasyonal, emperyalist ülke
lerin devlet başkanları, parlamenterleri Kürdistan konu
sunu ele alıyorlar, Federal Almanya ve Fransa Parlamen
tolarında Kürdistan sorunu üzerinde duruluyor, ayakları 
altında İrlanda'yı çiğneyen İngiltere, ayaklarıyla Yeni- 
-Kaledonya ve Fransa Guayanası'nı çiğneyen Fransa hükü
metleri Kürdistan'ın "bağımsızlığını savunuyorlar" ve 
Kürdistan için "bağımsızlık istiyorlar".. .vs Neden? 
Neden sorununa verilen cevap gerçeği ortaya çıkarıyor: 
Yeni-Sömürgeci amaç. Unutmayalım ki, Kürdistan'ı sömür
geleştiren Türkiye, Filistin için Filistin Halkının 
Kendi Kaderini Tayin Hakkını "savunuyor" ve İsrail'in 
Filistin topraklarını zorla işgal etmesini kınayan ko
nuşmalar yapıyor.

Kürdistan "sol" örgüt ve partileri kendi basın ve 
yayınlarında, emperyalist ülke parlamentolarının, Sos
yalist Enternasyonal'ın, değişik burjuva partilerin ve 
parlamenterlerin, bazı emperyalist ülkelerin Devlet 
Başkan'larının, Avrupa Parlamentosu’nun Kürdistan soru
nunu ele aldıklarını yazıyorlar. Ama, bu "sol" örgütler 
bunu yazarlarken temel nokta üzerinde durmuyorlar. "Sol" 
örgüt ve partiler bunları yazıyorlar ama, a) bunların 
amaçlarının ne olduğunu, bunun arkasında hangi amacın 
yattığını ve b) emperyalist ülkeler ile sömürgeci ülke 
burjuvazisi arasındaki ittifak sorununu yazmıyorlar, bu 
noktaları gizlemeye çalışıyorlar.

Böylece bu "sol" örgütler Kürt halkının yeni-sömürge- 
ciliği tanımalarını engellemeye, Kürt halkının yeni-sö- 
mürgeciliğin arkasına sürüklemeye çaba göstermeye çalı
şıyorlar. örneğin Federal Almanya'yı ele alalım. Yukarda 
gördüğümüz gibi Federal Parlamento'da Kürdistan sorunu 
tartışılıyor ve parlamentodaki tüm partiler Kürdistan'- 
nın "bağımsızlığını" savunuyorlar! Ama Türk burjuvazisi
ni ekonomik, askeri ve siyasi alanda destekleyen, Kür- 
distan'daki kurtuluş hareketlerini silahlı zorla parça
lamaya çalışan, Kürt halkına baskı uygulayan Türk ordu
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sunu ve polisini besleyen, onlara silah veren aynı F.A1- 
manyadır. Federal Almanya burjuvazisi ile Türk burjuva
zisi arasında sıkı bir ittiFak vardır, öyleki Türkiye 
Federal Almanya'nın bir yan şirketi durumundadır.

Federal Almanya'nın Türkiye'de hisse sahibi olduğu 
firmaların sayısı 24 ve bu firmalardaki sermayesi 2,746 
Mrd. TL. sidir. 1984 de Federal Almanya'nın Türkiye'ye 
olan ihracatı 3,4 Mrd. DM ve Türkiye'den yaptığı ithalat 
2,485 Mrd. DM.tır. Federal Almanya 1980-1983 arasında 
faşist Askeri Cunta'ya 223,0 Milyar TL askeri ve polis'- 
ine "yardım" verdi.

Yeni-Sömürgeci liğin karekteri gereği bağımlılık, 
egemenlik, bağımsızlığın engellenmesi "yardım" maskesi 
altında yapılıyor. Emperyalist ülkeler bir yandan "Kürt 
Ulusunun Kendi Kaderini Tayın Hakkını" ve Kürdistan'ın 
"bağımsızlığını" savunuyorlar ama diğer yandan; a) Sö
mürgeci burjuvaziyi her alanda destekliyorlar, Kürt 
halkının bağımsızlık mücadelesini ezen sömürgeci burju
vazi emperyalist ülkelerden yardım ve destek alıyor, b) 
emperyalist ülkeler ile sömürgeci burjuvazi sınıf işbir
liği, ittifak halindedirler ve c)emperyalist ülkeler ile 
Kürt egemen sınıfı arasında ittifak vardır, d) Kürdistan 
Kurtuluş hareketi devrimci yönde geliştiği zaman karşı
sında direkt olarak emperyalist ülkelerin ordularını 
görür. NATO Antlaşması'nın 4 maddesi bu hakkı tanıyor. 
NATO Antlaşması'nın 4 Maddesine göre, üye ülkeler, top
rak bütünlüğünün tehlikeye düşmesi halinde, birbirlerine 
yardım ederler.

Ve gelişmelerin bir yanında bu gerçekler varken, 
diğer yanda emperyalist ülkeler Kürdistan'da devrimci 
bir Kurtuluş Hareketinin gelişmesini engellemek ve Kür- 
distan'da emekçilerin iktidarı ele geçirmelerine mani 
olmak için Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketleri ile 
ilişkiye geçerler. Emperyalist ülkeler, Ulusal Kurtuluş 
Hareketleri'ne "yardım etme" aracıyla Ulusal Kurtuluş 
Hareketini kendine bağımlı duruma getirmeye ve kontrol
leri altına almaya çalışıyorlar. Yeni-Sömürgecilik ile 
klasik sömürgecilik arasındaki fark içerik değil, sadece 
bu sömürgeciliği sürdürme yöntemidir. Ve bu nedenle 
Yeni-Sömürgeciliğe karşı mücadele verilmeden söınürgeci-
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lige karşı mücadele edilemez. Aralarında sadece şekil 
farkı var.
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Anti-Em peryalist Mücadele

Kürdistan Kurtuluş Hareketi'nin temel karekterlerin- 
den biri de anti-emperyalist bir hareket olmasıdır. Bu 
nedenle sömürgeciliğe, feodalizme ve kapitalizme karşı 
verilen mücadele emperyalizme karşı mücadeleden ayrıl
maz. Kürdistan Kurtuluş Hareketi’nin aynı zamanda anti- 
-emperyalist mücadeleyi de kapsamasının temel nedeni 
vardır: Birincisi; emperyalist ülkeler ile sömürgeci 
ülkeler arasında direkt sınıf işbirliği vardır. Sömürge
ci burjuvazi her alanda emperyalist ülkelerden yardım 
alıyor. Emperyalist ülkeler ile sömürgeci ülkeler ara
sında ekonomik, askeri, ideolojik ve politik alanda 
direkt ilişki vardır. İkincisi; Kürdistan'ı sömürgeleş
tirmiş olan sömürgeci ülkeler yeni-sömürge ülkeler duru
mundadırlar ve emperyalist ülkelerin modern sömürgeleri 
sayılırlar. Uçüncüsü; Kürdistan mevcut durumda Kapita
list dünya sistemi içinde yer alıyor ve bu konunuyla 
emperyalizmin pazar alanı sayılır, mali sermayenin ege
menliği altındadır.

Dördüncüsü; Kürt egemen sınıfı ile emperyalizm ara
sında direkt bir sınıf işbirliği vardır. Beşincisi; 
Kürdistan'ı yeni-sömürgecilik tehlikesi bekliyor yani
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Kürdistan'ın gerçek bağımsızlığı için mücadelenin yolu 
üzerinde yeni-sömürgecilik tuzağı vardır. İşte bu, beş 
temel nedenden dolayı Kürdistan Kurtuluş Hareketi aynı 
zamanda anti-emperyalist bir hareket olmak zorundadır. 
Anti-emperyalist mücadeleyi her nedenden olursa olsun 
her hangi bir şekilde küçümsemek, göz ardı etmek veya 
anti-sömürgeci mücadeleden soyutlamak yanlıştır. Kürdis
tan için anti-emperyalist mücadeleden soyutlanmış anti- 
-sömürgeci bir mücadele yoktur. Anti-emperyalist müca
dele ihmal edildiği zaman, göz ardı edildiğinde Kürdis
tan 'ın Yeni-Sömürge bir ülke duruçnuna gelmesi tehlikesi 
artar ve böylece gerçek bağımsız bir Kürdistan'ın yerini 
modern bağımlı bir Kürdistan alır.

Yalnız anti-emperyalist mücadeleyi doğru kavramadan 
emperyalizme karşı mücadele etmek olanaksızdır. Anti- 
-emperyalist mücadele konusunda yanlış olan görüşler 
şunlardır: Birincisi; anti-emperyalist mücadeleyi sadece 
bir emperyalist ülkeye karşı mücadele sorununa indirge
mek yanlıştır. İkincisi; anti-emperyalist mücadeleyi tüm 
emperyalist ülkelere karşı eşit derecede mücadele şek
linde ele almak yanlıştır. Uçüncüsü; anti-emperyalist 
mücadelede emperyalist ülkeler arasındaki integrasyonu 
ve işbölümünü görmemek yanlıştır. Anti-emperyalist müca
dele sadece tek bir emperyalist ülkeye karşı mücadele 
demek değildir. Bugün Kürdistan sorununda "sol" örgüt ve 
partiler hem anti-emperyalist mücadeleyi göz ardı edi
yorlar ve hem de sadece Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) ne karşı mücadele sorununa indirgiyorlar.

Böylece diğer emperyalist ülkelere karşı mücadele 
sorunu ortadan kalkmış olur. Şurası nesnel bir gerçektir 
ki, Kürdistan'ı sömürgeleştiren sömürgeci burjuvazi 
yalnız bir emperyalist ülkeden, Amerika Birleşik Devlet
leri (ABD) nden, yardım almıyor, sömürgeci ülke yalnız 
bir emperyalist ülke ile (ABD ile) ittifak halinde de
ğildir. Sömürgeci ülkeler bir çok emperyalist ülkelerle 
ittifak halindedirler, örneğin Türkiye yalnız ABD-emper- 
yalizmi ile değil, aynı zamanda Fransa, Federal Almanya, 
İngiltere, İtalya, İşveç...vs gibi emperyalist ülkelerle 
de ekonomik, askeri, ideolojik ve politik alanlarda 
ilişki halindedir. Türk burjuvazisi sadece ABD'den yar
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dım almıyor ve ABD emperyalizmi ile sınıf işbirliği 
halinde değil, aynı zamanda Fransa, İngiltere, Federal 
Almanya, İtalya...vs gibi emperyalist ülkelerden de 
yardım alıyor ve bu ülkeler burjuvazisi ile sınıf işbir
liği halindedir.

Kürdistan'da gelişen Kurtuluş Hareketlerini silahlı 
zorla parçalamaya çalışan sömürgeci burjuvazinin ordusu 
yalnız ABD-emperyalizminden değil, aynı şekilde diğer 
emperyalist ülkelerden de yardım alıyor. Kuzey Kürdis
tan'da yapılan NATO askeri tatbikatları bunun en somut 
örneğidir. Kürdistan, emperyalizmin pazar alanı içinde
dir ve siyasi egemenliği altındadır. Bu nedenle Kürdis- 
tan'ın Komünist ülke durumuna gelmesi halinde sadece 
ABD-emperyalizmin pazar alanı küçülmez ve siyasi egemen
lik alanı daralmaz, tersine bir bütün olarak emperyaliz
min (tüm emperyalist ülkelerin) pazar alanı küçülür ve 
siyasi egemenlik alanı daralır. Kürdistan devrimi, kar
şısında sermayenin uluslararası egemenliğini görür. Ve 
bu gerçeklerden hareket ettiğimizde göreceğimiz şey 
şudur: Kürdistan'da devrimci kurtuluş bir hareketin 
gelişmesi ve ülkede işçi sınıfının siyasi iktidarı ele 
geçirmesiyle Kürdistan, emperyalizmin pazar alanı olmak
tan ve siyasi egemenliğinden çıkar. Böylece sermayenin 
(emperyalizmin) ekonomik ve siyasi alanı daralır.

Bu nedenlerden dolayıdır ki, anti-emperyalist mücade
leyi sadece bir emperyalist ülkeye ABD emperyalizmine 
karşı mücadele sorununa indirgemek yanlıştır. Anti-em
peryalist mücadeleyi sadece ABD-emperyalizmine karşı 
mücadele şeklinde görmek; sömürgeci ülkeler ile diğer 
emperyalist ülkeler arasında sınıf ittifakının olmadığı
nı, diğer emperyalist ülkelerin sömürgeci burjuvaziyi 
desteklemediklerini ve çeşitli yöntemlerle Kürdistan'da 
Devrimci Hareket'in gelişmesini engellemeye çalışmadık
larını söylemek demektir. Bu ise nesnel gerçeklere ve 
sınıf mücadelesine ters düşüyor, yalandır.

Anti-emperyalist mücadele, bir bütün olarak emperya
list bloka karşı mücadeleyi kapsar. Anti-emperyalist 
mücadele, bir bütün olarak tüm emperyalist ülkelere 
karşı mücadele demektir. Anti-emperyalist mücadelede iki 
yanlış anlayış vardır; biri anti-emperyalist mücadeleyi
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sadece bir emperyalist ülkeye (ABD-emperyalizmine) karşı 
mücadele sorununa indirgemek ve diğeri anti-emperya- 
list mücadeleyi, her emperyalist ülkeye karşı eşit dere
cede mücadele şeklinde ele almaktır. Bu iki anlayışta 
yanlıştır. Anti-emperyalist mücadele, bir bütün olarak 
tüm emperyalist ülkelere yani emperyalist bloka karşı 
mücadele demektir. Ama bu, her emperyalist ülkeye karşı 
aynı derecede mücadele etmek anlamına gelmez. Tün emper
yalist ülkelerin ulusal ve uluslararasmdaki ekonomik, 
siyasi ve askeri güç durumları aynı derecede değildir. 
Emperyalist ülkeler arasında ekonomik, siyasi ve askeri 
alanlardaki güç durumu bakımında önemli farklar vardır. 
Örneğin Fransız-emperyalizmi ile ABO-emperyalizmi aynı 
güçte değildir, Hollanda-emperyalizmi ile Federal Alman- 
ya-emperyalizmi aynı derecede güçlü değildir.

Ekonomik, siyasi ve askeri alanda, ulusal ve uluslar
arası alanda güçlü olma bakımında emperyalist ülkeler 
arasında fark vardır. Anti-emperyalist mücadelede bu 
gerçeği görmek gerekir. Aynı şekilde tüm emperyalist 
ülkelerin Türkiye, Irak, İran, ve Suriye sömürgeci ülke
lerle ekonomik, politik ve askeri ilişkileri aynı dere
cede değildir. Tüm emperyalist ülkeler ile sömürgeci 
ülkeler arasındaki sınıf işbirliği aynı derecede değil
dir. Örneğin Türkiye ile ABD-emperyalizmi ve Federal 
Almanya-emperyalizmi arasındaki ilişki güçlü olduğu 
halde, İran ile Fransa-emperyalizmi arasındaki ilişki 
güçlüdür.

Bundan çıkan sonuç şu, anti-emperyalist mücadelede 
baş çelişkiyi tespit etmek gerekir. Bu ise, anti-emper
yalist mücadelede baş çelişki durumundaki emperyalist 
ülkeyi tespit etmek demektir. Mevcut tarihi aşamada, 
anti-emperyalist mücadelede baş çelişki durumunda olan 
emperyalist ülke, Kuzey Kürdistan için ABD ve Federal 
Almanya-emperyalizmi, Doğu Kürdistan için Fransa-em- 
peryalizmidir...vs. Baş çelişki durumunda olan emperya
list ülke değişebilir, örneğin Doğu Kürdistan için baş 
çelişki durumunda olan emperyalist ülke 1970 lerden önce 
ABD-emperyalizmiyken, bugünkü aşamada Fransa-emperyaliz- 
midir.

Anti-emperyalist 'mücadelede görülmesi gereken önemli
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bir noktada, emperyalist ülkeler arasındaki İntegrasyon 
ve İş bölümüdür. Kürdistan için bu şu demektir: Kürdis- 
tan'da devrimci hareketin gelişmesini engellemek, işçi 
sınıfının siyasi iktidarı ele geçirmesine mani olmak 
için emperyalist ülkeler bir ve aynı amaca hizmet eden 
değişik yöntemler uygularlar ve bu konuda aralarında iş 
bölümü vardır. Kürdistan'da komünist hareketin gelişme
sini engellemek ve hareketi parçalamak için emperyalist 
ülkelerin uyguladıkları değişik yöntemler birbirini 
tamamlıyor ve her biri diğerinin amacına varmasına hiz
met ediyor. Emperyalist ülkeler arasındaki işbölümünden 
dolayı bazı emperyalist ülkeler yeni-sömürgecilik yön
temlerini uygularken, bazı emperyalist ülkeler de klasik 
yöntemlere baş vurur. Ve burda yeni-sömürgecilik yöntem
leri ile klasik yöntem aynı amaca varmak için birbirini 
tamamlar. Bu amaç: Kürdistan'nın gerçek bağımsızlığını 
engellemektir.

Emperyalist ülkeler arasındaki întegrasyon'u ve İşbö
lümünü görmemek, görmemezlikten hareketle, "emperyalist 
ülkeler arasındaki çelişkilerden faydalanmak gerekir" 
diyerek sırtını bazı emperyalist ülkelere dayatmak anti- 
-emperyalist mücadeleyi ve Kürdistan Kurtuluş Hareketi'- 
ni yenilgiye götürür. Şurası nesnel bir gerçektir ki; 
Kürdistan'da devrimci hareketin gelişmesini ve işçi 
sınıfının siyasi iktidarı ele geçirmesini engellemek, 
Kürdistan'ı Kapitalist dünya sistemi içinde, emperyaliz
min egemenliği altında ve sermayenin egemenlik alanı 
içinde tutmak konusunda emperyalist ülkeler arasında ve 
emperyalist ülkeler ile sömürgeci ülkeler arasında hiç 
bir çelişki yoktur. Anti-emperyalist mücadeleyi kavrama
nın özü burda yatıyor.

9.1.1986
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Dem okratik H aklar iç in  Mücadele

Kürdistan'da proleter sınıf mücadelesi için demokra
tik mücadelenin önemi büyüktür. Demokratik mücadele, 
kapitalist toplumun sınırları içinde ve burjuva dikta
törlüğü altında, emekçi halkın biraz daha iyi şartlar 
altında yaşaması, iş-gücünün daha iyi koşullar altında 
ve daha yüksek ücretle satılması, için mücadeledir. 
Böyle bir durumda, insan "demokratik mücadele sermayenin 
köleliğini kaldırmıyor, sadece daha da modernleştiriyor, 
onun için, bu mücadele gereksizdir" şeklinde bir mantık
la düşüne bilir. Nevarki, mantıklı olan her şey doğru 
değildir. Sorun yakından incelenildiğinde bazı mantıklı 
şeylerin yanlış olduğu görülür.

Kürdistan, en ufak demokratik hakları bile elinden 
alınmış bir ülkedir. Kürtçenin konuşulması, Kürt folklo
runun oynanması ve kültürü yasaktır. Kürtler kendi ana 
dilleriyle eğitim göremiyor. Sömürgeci devlet, Kürtçenin 
konuşulmasını kanunla yasaklamış, konuşulmasını suç 
unsuru sayıyor, ülkede resmi dil olarak sömürgeci ülke
nin dilini ilan etmiştir. Kürtçe konuşan kişi, sömürgeci 
kanuna karşı suç işlemiş sayılıyor. Okullarda eğitim, 
sömürgeci karekter taşıyor, Kürtleri kendi bencilliğin
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den uzaklaştırma amacını taşıyor. Kürt halkı, yalnız 
kendi kültüründen yabancılaştırılmıyor, aynı zamanda, 
genel olarak kültürden de uzaklaşıtırılıyor. Bugün, 
Kürdistan'da halkın % 60 dan fazlası okur-yazarı olmıyan 
durumundadır ve bu oran kadınlar arasında % 90 civarın
dadır.

Sömürgeci devletler, Kürt halkının kendi ulusal-sı- 
nıfsal kültürünü öğrenmelerini, idealist ve metafizik 
görüşlerin etkisinden kurtulmalarını engellemek için, 
onları eğitim olanaklarından uzaklaştırmıştır. Kürdis- 
tan'da köylerin yaklaşık olarak % 50 sinde, toplam ola
rak 3.000 köyde okul yoktur. 5.000 köyde ise okul var, 
ama öğretmen yok.94 Eğitim konusundaki bu olanaksızlığa, 
bir de eğitimdeki asimile politikası ekleniyor. Ülkede 
varolan eğitim sistemi, asimile politikasını amaçlıyor, 
örneğin Kuzey-Kürdistan'da sırf bu amaçla "Yatılı Bölge 
okulları" açıldı.

Kürt halkı, en kötü sağlık koşulları altında yaşıyor. 
Çağımızda artık insan yaşamı için tehlike oluşturmayan 
hastalıklar, Kürt halkı için en tehlikeli hastalıklar
dır. Bugün Kürdistan'da verem, sarılık, grip, kızamık, 
apandist, bademcik ... gibi hastalıklar çok tehlikeli 
hastalıkları oluşturuyorlar. Her sene doğumdan dolayı 
binlerce Kürt kadını ölüyor ve doğan binlerce bebek daha 
yaşamadan ölüyorlar. Kürdistan, sağlık kurumlarından 
yoksundur. Ülkede doktor, hemşire ve hastahane sayısı 
çok azdır. Hastahane, hemşire ve doktor sayısı normal 
ihtiyacı karşılamadan çok uzaktır. 20.000 ile 30.000 
arasında kişiye bir doktor düşüyor. Kürt halkı ilkel 
sağlık şartları altında yaşıyor. Onlar için doktora 
gitmek çok özel bir lüks sayılır. Kızamık ve çiçek gibi 
hastalıklar binlerce çocuk için ölüm demektir.

Kürt halkı, kendi yaşamını çok zor şartlar altında 
sürdürüyor. Kürt köylerin çoğunda elektrik yok ve arala
rında yol bağlantısı bulunmuyor. Kış aylarında çok sayı
da köyün şehirle ilişkisi kesiliyor, yollar tamamen 
ulaşıma kapanıyor. (Jlkede belli bir plana dayanmış kana-

Blumen Kurdistans, Komkar - Publikation 7, 1982
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lizasyon teşkilatından söz edilemez. Bazı Kürt illerinde 
içme suyunun kaynağı sağlığa çok zararlı olan kuyular
dır. Bu bölgelerde su prgblemi oldukça büyüktür. Çoğu 
yerlerde normal konuttan söz edilemez, bazı bölgelerde 
daha mağaralarda oturuluyor. Konutlar sağlığa hiç elve
rişli değildir. Kürt halkı için yaşamak, elektriksiz, 
yolsuz, kanalizasyonsuz şartları altında kötü konutlarda 
yaşamını sürdürmek demektir.

Ülkede Kürtçe basın ve yayın yapmak yasaktır. Demok
ratik derneklerin kurulması büyük bir suç sayılır. Kürt
çe dergi, gazete ve kitapların he^ türlü basım ve yayı
mına hiç bir şekilde müsaade edilmiyor. Ülkede her hangi 
bir şekilde faaliyette bulunan demokratik dernek yoktur. 
Emekçiler her türlü sosyal haklardan yoksundurlar. Kürt 
emekçileri kendi iş-güçlerini çok ucuza satmak zorunda 
bıraktırılmışlardır. Ücretler çok düşüktür, çalışma 
koşulları oldukça zordur. Kötü çalışma şartları altında 
ve düşük ücret karşılığında bile iş bulmak büyük bir 
şans sayılır. İşçilerin en ufak bir sendikal hakları 
bile yoktur. Grev yapmak, çalışma koşullarının düzeltil
mesini istemek, ücretlerin yükseltilmesi talebinde bu
lunmak tamamen yasaktır. İşçiler, burjuvazinin istediği 
şekilde ve ücret karşılığında çalışmak zorundadırlar.

Köylülerin çoğu yoksul köylü durumundadır. Kürt köy
lüsü en ilkel üretim aletleriyle çalışıyor. Çalışma 
süresinin uzun olmasına rağmen, genede karın doyurulmu
yor. Bunlar, toprak ağalarının hizmetçileri durumuna 
gelmişlerdir. Köylülerin büyük kesimi çok zor çalışma 
koşulları altında ve düşük ücretle toprak ağalarına 
çalışıyorlar. Onların hiç bir sosyal hakları yoktur. 
Kürt köyleri basılıyor, köydeki insanlara baskı ve iş
kence yapılıyor. Sömürgeci devlet, "îoplu Köy" maskesi 
altında Kürt köylerini boşaltıyor, köylüleri senelerdir 
yaşadıkları yuvalarından kovuyor. Her sene binlerce 
köylü yerinden-yuvasından alınarak sürgün ediliyor.

Kürt halkı, zor şartlar altında, sömürgeci ve yerli 
egemen sınıfların sömürüsü ve baskısı şartlarında, her 
türlü sosyal, sendikal ve demokratik haklardan yoksun 
olarak yaşamını sürdürüyor. Böyle bir durumda karşımıza 
Kürdistan'da demokratik haklar için mücadelenin önemi ne
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demektir, sorusu çıkıyor?
Kürdistan'da demokratik haklar için mücadele şu de

mektir: Kürtçenin resmi dil olarak kabul edilmesi, Kürt
çe basın ve yayın hakkı, eğitimin Kürtçe yapılması, 
eğitimdeki asimile politikasına son verilmesi, okul ve 
öğretmen ihtiyacının giderilmesi, doktor, hemşire ve 
hastahane sayısının arttırılması yani sağlık personeli 
ihtiyacının giderilmesi, yol yapılması, ihtiyacı olan 
yerlere su ve elektriğin verilmesi, sürgün kanunun kal
dırılması, demokratik derneklerin kurulması, toplantı ve 
yürüyüş hakkının tanınması, çalışma koşullarının düzel
tilmesi, ücretlerin yükseltilmesi, grev hakkının tanın
ması, sendikal hakların verilmesi, çalışanlara sosyal 
hakların verilmesi ... vs için mücadele.

Demokratik hak]ar için mücadele, sosyal ve demokratik 
haklar için mücadeleyi kapsar. Bu nedenle, demokratik 
mücadele ile proleteryanın siyasi iktidar mücadelesi eş 
anlama gelmiyor. Siyasi iktidar mücadelesi, burjuva 
devletini yıkmak ve onun yerine proleteryanın devletini 
kurmayı amaçlıyor. Oysa demokratik mücadelenin hedefi, 
burjuva düzeninin sınırları içinde ve burjuvazinin ege
menliği altında daha "iyi" sosyal şartlar altında yaşa
mak, işçilerin kendi iş-güçlerini biraz daha iyi çalışma 
koşulları altında ve daha fazla ücret karşılığında sat
maları için mücadeleyi kapsar. Demokratik mücadelede 
sorunun özü budur. Bu mücadele, burjuva düzenini yıkmak, 
sermayenin köleci egemenliğine son vermek, proleterya 
Diktatörlüğünü kurmak ... gibi soruları kapsamıyor.

Bu durumda yalnız mantıkla düşündüğünde, insan, "o- 
halde demokratik mücadeleye ne gerek varki?" diye sormak 
zorunda kalıyor. Demokratik mücadele gerekiyor mu, bunun 
iktidar mücadelesi ile ilişkisi ne? Bize göre Kürdis
tan'da demokratik mücadele kesinlikle verilmelidir.

Demokratik mücadeleye evet diyoruz ve demokratik 
mücadelenin her hangi bir şekilde küçümsenmesini veya 
reddedilmesi bizce yanlıştır. Bazı görüşlere göre, "Kür
distan'da demokratik haklar için mücadele edilmemeli. 
Okullar sömürgecilerin okullarıdır ve buralarda sömürge
ci eğitim veriliyor, onun için bu haklar yönünde mücade
le etmek yanlıştır. Ulaşım araçları sömürgecilerindir ve
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onlara hizmet ediyor, bu nedenle yol, elektrik gibi 
haklar için mücadele verilmez. Demokratik haklar mücade
lesi, reformcu bir mücadele olduğundan, gericidir." 
Kısacası bazı parti ve örgütler, ilke olarak demokratik 
mücadeleyi reddediyorlar. Bu görüş yanlıştır.

Demokratik haklar (reform) mücadelesi konusunda temel 
iki yanlış görüş vardır: Birincisi, ilke olarak reformcu 
mücadeleyi reddetmek, gelişmenin her aşamasında, her 
durumda ve her zaman demokratik haklar için mücadelenin 
proleterya sınıf mücadelesinin gelişmesini engellediğini 
söylemek. Yani her zaman, her şart altında ve her durum
da reformcu mücadeleye karşı çıkma. İkincisi, demokratik 
haklar için mücadeleyi devrimci mücadeleye, emekçilerin 
burjuvazinin egemenliğini yıkma ve onun yerine kendi 
iktidarını kurma mücadelesine egemen kılmak. Başka bir 
deyişle, reformcu mücadeleyi abartarak, emekçilerin 
özgürlük mücadelesini gözardı etmek. Demokratik haklar 
için mücadelede bu iki akımda yanlıştır. Birinci akım, 
kitlenin somut ihtiyaçlarıyla ilgilenmeyi, emekçi kitle
yi örgütleyecek araçların ele alınmasını, nicel gelişme
yi reddediyor, ikinci akım ise, aracı amaca egemen kılı
yor. İlk görüş amaca varmada aracı reddederken, ikinci 
görüş de amacı değil yalnız aracı görüyor, ve aracı amaç 
durumuna getiriyor.

Lenin şöyle der; "Anarşistlerden farklı olarak marx- 
istler, reformlar için mücadeleyi, yani eskisi gibi 
iktidar egemen sınıfların elinde kaldığı halde, emekçi
lerin durumunda düzeltilmelerin yapılması için mücadele
yi tanıyorlar. Ama, aynı zamanda, marxistler işçi sını
fının mücadelesini direkt veya indirekt reformlarla 
sınırlandırmaya çalışan reformistlere karşı amansızca 
mücadele ed er ler ."95 ye Şöyle devam eder, "Revizyonist 
politikanın özünde, pozisyonunu olaydan olaya göre ayar
lamak, kendini günlük olaylara ve küçük politik iniş ve 
çıkışlara uydurmak ve proleteryanm temel çıkarlarını, 
kapitalist düzenin temel ilkelerini ve tüm kapitalist

95w.i. Lenin, Marxizm ve Reformizm, (Almanca Baskı), 
Dietz Verlag, Berlin, DDR
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gelişmeyi unutmak, bu temel çıkarları geçici çıkarlar 
uğruna Feda etmekte, yatar."96

Demokratik haklar için mücadele ile proleteyanın 
burjuv/a düzenini yıkmak v/e onun yerine proleteryanın 
devletini kurmak mücadelesi arasında direkt bir ilişki 
vardır. Demokratik mücadele ile proleteryanın siyasi 
iktidar mücadelesi birbirleri üzerinde etkide bulunur
lar, bir birlerinin gelişmelerini olumlu veya olumsuz 
yönde etkilerler. Demokratik mücadele her zaman, her 
durumda ve her şartlar altında, ilke olarak proleterya- 
nın siyasi iktidar mücadelesinin gelişmesini engellemez, 
onu hedefinden saptırmaz ve yozlaştırmaz. Aynı şekilde, 
demokratik mücadele, ilke olarak her zaman, her durumda 
ve her koşullar altında, zorunlu olarak proleteryanın 
siyasi iktidar mücadelesinin gelişmesine ve amacına 
varmasına da hizmet etmez.

Demokratik mücadele, duruma göre proleteryanın siyasi 
iktidar mücadelesinin gelişmesine ve amacına varmasına 
hizmet edebilir, ama, aynı şekilde onun gelişmesini 
engellemeye ve amacından saptırmaya da hizmet edebilir. 
Demokratik mücadelenin, proleteryanın siyasi iktidarı 
ele geçirme mücadelesini ne şekilde ve hangi yönde etki
leyeceği, onun üzerinde olumlu veya olumsuz yönde mi? 
etkide bulunacağı, mevcut durumdaki objektif ve sübjek
tif şartlar, hareketin gelişme seviyesi, demokratik 
mücadeleyi veren parti ve örgütün sınıfsal karekteri ve 
demokratik haklar için mücadeleyi ele alış yöntemi gibi 
şeyler tarafından belirlenir.

Demokratik mücadele, iki durumda proleterya siyasi 
iktidar mücadelesinin gelişmesini engellemeye, hedefin
den saptırmaya ve amacına varmasını engellemeye hizmet 
eder. Birincisi; Demokratik haklar için mücadele araç 
değil, amaç olduğu zaman, bu mücadele amaç haline geti
rildiğinde, proleteryanın siyasi iktidar mücadelesinin 
gelişmesini engeller, hedefinden saptırır ve amacına 
varmasına mani olur. Bu durumda, demokratik mücadele

96W.l. Lenin, Marxizm ve Revizyonizm, (Almanca Baskı), 
Dietz Verlag, Berlin, DDR

149

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



abartıldığında, proleteryanın iktidar mücadelesi demok
ratik haklar için mücadele sorununa indirgenmiş olunur, 
proleteryanın nihai kurtuluş sorunu göz ardı edinmiş 
olunur, hareketin geleceği şimdiye kurban etmiş olunur. 
Amaç reddedildiğinde ve amaca varmaya hizmet eden araç 
amaç durumuna getirildiği için, demokratik mücadele 
burjuvaziye hizmet eder.

İkincisi; Demokratik mücadele araç olarak reddedildi
ği zaman, bu durum proleteryanın siyasi iktidar mücade
lesinin gelişmesini ve amacına varmasını engellemeye 
hizmet eder. Araç reddedildiğinde amaca varmak olanaksız 
olur. Amaca, araç olmadan varılmaz". Bu nedenle, aracı 
reddetmak amaca varmayı reddetmekten başka bir şey de
ğildir. örneğin, basın ve yayın aletleri olmadan basın 
ve yayın yapmak mümkün değildir. Gerek aracı amaç haline 
getirme durumunda olsun ve gerekse amaca varmada aracı 
reddetme durumunda olsun yani gerek demokratik mücadele 
amaç haline getirildiğinde, başka bir deyişle çok abar
tıldığında ve gerekse demokratik mücadele araç olarak 
reddedildiğinde,, her iki durumda bir ve aynı olan sonu
ca varır: proleteryanın iktidar mücadelesinin gelişmesi
ni ve amacına varmasını engellemeye hizmet etmek.

Komünist ideolojiye göre, proleterya sınıf mücadele
sinde amaç, burjuva devletini yıkmak ve onun yerine 
Proleterya Diktatörlüğünü kurmaktır. Demokratik haklar 
için mücadelede, bu amaca varmada araçtır.

Yukarda da gördüğümüz gibi, Kürt emekçileri, eğitim 
olanaklarından yoksun, en kötü sosyal ve sağlık koşulla
rı altında yaşamını sürdürüyor, tüm sendikal ve demokra
tik haklardan yoksundur, kendisinin ana dili-Kürtçe bile 
yasaktır. Böyle bir durumda, Kürdistan'da demokratik 
haklar için mücadele etmek, yani okul, su, yol, elekt
rik, hemşire, doktor ve hastahane, ana lisandan eğitim, 
Kürtçe basın ve yayın, sosyal haklar, asimile politika
sının kaldırılması, sürgünlerin durdurulması, devrimci
ler için politik af, sendikal haklar, çalışma koşulları
nın düzeltilmesi, ...vs gibi haklar için mücadele etmek 
yanlış değildir. Kürtçe eğitim, sendikal hakların veril
mesi yol yapımı, su ve elektriğin getirilmesi, Kürtçe 
basın ve yayının yapılması, demokkartik derneklerin
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kurulması, çalışma koşullarının düzeltilmesi, ücretlerin 
artırılması, hastahane ve doktor istemek ...vs Kürt 
emekçilerinin mevcut durumdaki somut ihtiyaçlarıdır.

Kitlenin somut ihtiyacı olan bu demokratik istekler, 
kitlenin somut ihtiyasına cevap verdiğinde onları örgüt
lemeye hizmet eder. Kitle, somut ihtiyaçları etrafında 
örgütlenir. Yol, su, elektrik, doktor, hastahane, Kürtçe 
basın ve yayın, ana dilde eğitim, sendikal haklar, iş 
...vs isteyen kitle, karşısında burjuvazinin kanunları
nı, polisini ve ordusunu görür. Bunları isteyen kitle, 
burjuvazinin baskısı ve işkencesiyle karşılaşır. Yol, 
su, ekmek, iş, doktor ...vs istediği için hapishaneye 
atıldığını, işkence edildiğini görür. Yaşadığı pratik 
olaylar ve gördüğü şeyler, onları etkiler ve kafalarda 
sorular yaratır. Sağlık ve sosyal şartlarının düzeltil
mesini ve somut ihtiyaçlarının giderilmesini istedikleri 
için burjuvazinin işkencesi, polisi, ordusu, baskı ve 
zülmü ile karşılaştığını gören emekçi kitle, belki ilk 
anda neye uğradığına, burjuvazinin bu girişimlerine bir 
anlam vermeye bilir. Ama, bu durumda bile gene de, onla
rın kafalarında sorunlar belirlenir, mevcut düzen ve 
yönetime karşı hoşnutsuzlukları artar. Böyle gelişmeler, 
onların devrimci harekete katılmalarına ve örgütlenmele
rine hizmet eder.

Sömürgeci burjuvazi, Kürdistan'da devrimci hareketin 
veya burjuva ulusal kurtuluş hareketinin geliştiği ve 
sömürgeci burjuvazi olarak zayıf düştüğü bir dönemde, 
tehlikeye düşen iktidarını ayakta tutmak, Devrimci Kur
tuluş Hareket i'nin veya burjuva Ulusal Kurtuluş Hareke
ti'nin gelişmesini engellemek, yozlaştırmak, hedefinden 
saptırmak, emekçileri aldatmak ve hareketin amacına 
varmasını engellemek için-sırf bu amaçla- Kürdistan'a 
demokratik hakların "verilmesini" (aslında vermek zorun
da kaldığı için) kabul eder. Güney-Kürdistan'da, Kürdis- 
tan Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin geliştiği bir dönemde, 
1970'de 11 Mart Antlaşması'nda Sömürgeci Irak burjuvazi
sinin yöntemi, Giiney-Kürdistan'a demokratik hakların 
"verilmesini kabul etme" şeklinde olmuştur. Kürdistan 
Demokrat Partisi ile Irak Hükümeti arasında yapılan 11 
Mart 1970 Antlaşmasının maddeleri bunu gayet açıkça
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gösteriyor.
Böyle durumlarda bile, devrimcilerin görevi demokra

tik haklar için mücadeleyi reddetmek değil, tersine 
savunmaya devam etmektir. Böyle durumlarda devrimcilerin 
görevi, bir yandan demokratik haklar için mücadeleyi 
sürdürmek ve diğer yandan, sömürgeci burjuvazinin bu 
konudaki taktiğine karşı mücadele etmektir. Böyle şart
larda, marxist-leninistlerin görevi, demokratik haklara 
karşı gelmek ve onu reddetmek değil, sömürgeci burjuva
zinin bu aldatma taktiğine-yöntemine karşı mücadele 
etmektir. Komünistler her zaman, demokratik mücadeleyi 
amaca varmada araç olarak kullanmayi savunurlar. Yanlış 
olan, doğru bir yöntemle demokratik haklar için mücadele 
etmek değil, tersine bu mücadelenin küçümsenmesi ve 
reddedilmesi veya amaç durumuna getirilerek siyasi ikti
dar mücadelesine egemen kılınmasıdır. Başka bir deyişle, 
yanlış olan demokratik mücadelenin ya küçümsenmesi veya 
abartılmasıdır.

Devrimci mücadelede, demokratik mücadele ile siyasi 
iktidar mücadelesi arasındaki ilişki konusunda Le Duan 
şöyle yazıyor; "Hangi biçimde ve hangi durumda sürdürü
lürse sürdürülsün, günlük politikalarda olsun devrimci 
savaşım pratiğinde olsun, bir devrimcinin nihai ereği 
hiç gözden kaybetmemesi bir ilke sorunudur. Eğer günlük 
küçük başarılar ve güncel hedefler için savaş "her şey" 
olarak düşünülürse ve nihai ereğe "hiç" gözüyle bakılır
sa ("hareketin geleceğini şimdiye kurban etmek"), o 
zaman bu ancak halk yığınlarını sonsuz kölelikte tutma 
sonucunu verebilecek en kötü türden oportünizm olur.

Ancak yalnızca nihai ereği kavramak da asla yeterli 
değildir. Devrimci önderlik sanaat, devrimin nihai hede
fi sıkıca gözetirken zafere nasıl akıllıca adım adım 
gidileceğini bilmekte yatar."97 işte demokratik mücadele 
ile nihai amaç mücadelesi arasındaki ilişki bu şekilde
dir. Bu genel ilke, Kürdistan için de geçerlidir. Ezbere 
bir şekilde, prensip olarak demokratik mücadelenin sade
ce emekçileri aldatmaya, sadece devrimci hareketi yoz-

9 \ e  Duan, Vietnam Devrimi
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1

laştırdığına, hedefinden saptırdığına, sırf devrimci 
hareketin gelişmesini ve amacına varmasını engellemeye 
hizmet ettiğini söylemek yanlıştır, tıpkı demokratik 
mücadeleyi amaç haline getirilerek nihai amacı göz ardı 
etmenin yanlış olması gibi. Bunlardan biri diğeri değil, 
ama birbirlerinden kopuk şeylerde değil. İkisi arasında 
diyalektik bir ilişki var.

153

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



1986 8,50 DM

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s




