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ÇAĞRI

Günümüze kadar Kürdistan’daki ulusal hareketin
önderliği burjuva-feodal geleneksel güçlerin tekelin
de olagelmiştir. Önderliğin burjuva karakterinin yol 
açtığı durum ortadadır: Uzlaşma, oyalama, ihanet ve 
yenilgi. Ulusal Kurtuluş Hareketinin önderliği gele
neksel güçlerin elinden sökülüp alınmadıkça, hareketin 
önderliği üzerinde proleteryanm hegemonyası sağlan
madıkça Kürdistan devriminin bir adım bile ileri at
ması olanaksızdır. Kürdistan halkları geleneksel ön
derliğin yeteneksizliğini ve tükenmeye yüztuttuğunu 
bizzat kendi tecrübeleriyle görmeye ve kavramaya baş
lamışlardır. Bu yüzdendir ki hareketin kurmayı «yeni 
stratejiler yayınlayarak, strateji yeniliyor gözükmeye 
çalışmaktadır. Bu bir aldatmacadan öte anlam taşımaz, 
ö z  eski öz’dür. Değişen şey eski özün yeni kılıflarla 
kamufle edilmesidir. Geleneksel önderlik yığınların 
gözünde umut olmaktan çıktıkça bu tür yöntemlere sık 
sık başvuracağa benzer.

Kürdistan’da ulusal-demokratik muhalefet her ge
çen gün genişliğine ve derinliğine boyutlanmaktadır; 
Güçlü bir proleter önderlik yaratılmadıkça bu toplum-
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sal muhalefetin milli ve küçük burjuvazinin siyasal ör
gütlerine kanalize olması engellenemez. Burjuva-feo- 
dal önderliğin çarpıtılmış talepler uğruna halkımızın 
devrimci enerjisini heder etmesi önlenemez. Yenilgi
ler birbirini kovalayacak, sonuçta ne «otonomi» ne ba
ğımsızlık ne de başka birşey elde edilemeyecektir.

Tek çözüm yolu ülkemizdeki yurtsever-devrimci 
hareketi proleteryanın öz politik örgütünün öncülüğü 
ile birleştirmektir. Harekette proleteryanın hegemon
yasını gerçekleştirmektir. Hem Kürdistan bütününde
ki ve hem de Kuzey Kürdistan özgülündeki objektif 
şartlar proleterya partisinin inşa sürecini olabildiğin
ce hızlandırmayı dayatmaktadır.

Biz, K. Kürdistanlı sosyalistler, özgül görevlerimiz 
ve içinde bulunduğumuz aşamanın özellikleri gereği 
proleterya partisini öncelikle üzerinde bulunduğumuz 
parçada yaratmalıyız.

K. Kürdistan’da proleterya partisi, işçi sınıfı ha
reketi içerisindeki akımların birleşmesi yoluyla da o- 
luşabilir. Bu bir biçim sorunudur. Örnek vermek ge
rekirse, Çarlık Rusyası ve Vietnam’daki proleterya par
tileri ve Mozambik’te FRELİMO, bu şekilde, yani bir
kaç grubun birleşmesi ile yaratıldı. Şüphesiz ki her 
halükârda birliğin temeli marksizm-leninizm’in ülke
mizin somut koşullarıyla birleşmesinden doğan ideolo- 
jik-politik çizgidir. Marksist görüş ve ilkelerden taviz 
verilerek, pazarlık konusu olamayacak şeyler üzerin
de pazarlıklara girilerek bolşevik anlamda birlikler 
oluşturulamaz. İhtiyaç duyulan şey, BOLŞEVİK bir 
partidir, başka türden bir parti değil.

TEKOŞÎN, Kürdistan devriminin ideolojik-politik 
hattını esas olarak belirlemiş durumdadır. TEKOŞÎN 
1, 2, 3 ve 4’te bu görev esas olarak yerine getirilmiştir.
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Hareketimiz program sorununa eğilme aşamasında
dır.

Tüm sosyalist gruplan, burjuva ve küçük-burjuva 
milliyetçiliğinin saflannı terkederek «bağımsız» kalan 
güçleri hareketimizin görüşlerini yapıcı ve canlı bir 
tarzda tartışmaya çağınyoruz. Tartışma platformu, ya
yın platformu başta olmak üzere, görüşmeler yoluyla 
saptanabilecek çok çeşitli platformlar olabilir. Bu tar
tışmalar öncelikle siyasetler düzeyinde gerçekleşmeli- 
dir.

Sosyalist siyasal birlik ertelenemeyecek bir aşama
dadır. Sosyalist akımlan, içinde bulunulan aşamayı ob
jektif olarak değerlendirmeye, her türlü tabuyu yıka
rak, küçük hesaplan ve yapay çelişkileri bir kenara 
iterek, savunageldikleri görüşleri yeniden gözden ge
çirmeye ve sosyalist siyasal birliğin önündeki engelle
ri temzilemeye çağmyoruz. Bu tarihsel önemde bir gö
revdir.

TEKOŞİN
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TOPLUM BİÇİMLERİ ÜZERİNE GENEL

Tarihte, başlıca toplum biçimlerinin sayısı bestir- 
Bunlar. sırasıyla; İlkel Komünal Toplum, Köleci Top
lum. Feodal Toplum, Kapitalist Toplum ve Sosyalist 
Toplum’lardır. Bu toplum biçimleri genel kural olarak 
birbirlerini izlerler. Ancak kimi halkların bütün bu 
aşamaları bir bir yasamadıkları da bir gerçektir. Ya* 
ni tüm toplumların bu aşamalardan geçmeleri gerek
tiği gibi bir kural yoktur. Bazı halkların, örneğin, kö
leci aşamayı atladığı ve ilkel toplumdan doğrudan doğ
ruya feodaliteye geçtikleri bilinmektedir. Yine bazı 
halkların ekonomik evrimin kapitalist aşamasını atla
yarak doğrudan doğruya sosyalizme ulaştıkları da 
gerçektir. Çarlık Rusya’sında iktisadi ve kültürel ba
kımdan oldukça geri olan halkların (Moğolistan gibi) 
tarihi bunu kanıtlamaktadır. Bazı iç ve dış etkenlerin 
bileşimi bu tür durumları da mümkün kılmaktadır.

Toplumların evrimini, bir toplum biçiminden daha 
ileri bir toplum biçimine geçişi belirleyen. say, maddi 
servetlerin üretim biçimidir. Üretim biçimi ise üretici
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güçler ve bu üretici güçler düzeyine uygun dügenjbu 
üretici güçlere tekabüLeden üretim ilişkilerinden olu
şur. Üretici güçler denildiğinde, üretim araçları, bu 
aradan (aletleri) kullanarak maddi servetleri üreten 
insan, insanın emek-gücû, yani is yapma gücü ve bilgi, 
deney vb. gibi yetenekler anlaşılır. Üretim ilişkileri de-....-.vr- ----  — ŝ«gtKsajiiııgıııw»ı|i" saBB»"— »■«.
nildiğinde ise anlaşılması gereken, üretimde bulunan 
insanlann, bu üretim faalivnti-^asm.da_üirbirleriyîe 
kurduktan zorunlu ilişkiler ve üretilen ürünlerin bö- 
lüşürn biçimleridir^ki bu ilişkileri belirleyen şey de üre
tici güçlerin mevcut düzeyi ve üretimde bulunanların 
YSTİli^iiratim. jaxaşlgrı_karşısındaki konumlandır. Bir 
başka deyişle (hukuksal.) üretim _araclanmrL-m.ülkivet 
biçimidir. Belirli bir topluma özgü üretim ilişkileri, o 
toplumun eJkonomik temelini oluşturur. Bu ekonomik 
temel, bütün ideolojik ve siyasal üst yapıyı belirler. 

«Varlıklarının toplumsal üretiminde, insanlar, 
...belirli ilişkiler kurarlar; bu üretim ilişkileri, on- 
lann maddî üretici güçlerinin belirli bir gelişme 
derecesine tekabül eder. Bu üretim ilişkilerinin tü
mü, toplumun İktisadî yapısını, belirli toplumsal 
bilinç şekillerine tekabül eden bir hukuksal ve si
yasal üst yapının üzerinde yükseldiği somut teme
li oluşturur. Maddi yaşamın üretim tarzı, genel 
olarak toplumsal, siyasal ve entellektüel yaşam 
sürecini koşullandırır. İnsanların varlığını belirle- 
yen şey, bilinçlerideğildin..tamtersine. onların bi
lincini belirleyen, tonlumsa! varlıklarıdır. Geliş
melerinin belirli bir aşamasında toplumun maddi 
üretici güçleri, o zamana kadar içinde hareket et
tikleri mevcut üretim ilişkilerine, ya da bunların 
hukuksal ifadesinden başka bir şey olmayan mül
kiyet ilişkilerine ters düşerler. Üretici güçlerin ge
lişmesinin biçimleri olan bu ilişkiler, onların en-

10 • .. .

1



gelleri haline gelirler. O zaman bir toplumsal dev
rim çağı başlar, iktisadi temeldeki değişme, koca
man üst yapıyı, büyük ya da az bir hızla alt üst 
eder. Bu gibi altüst oluşlarm incelenmesinde, dai
ma, iktisadi üretim koşullarının maddi altüst olu
şu ile —ki, bu, bilimsel bakımdan kesin olarak 
saptanabilir—, hukuksal, siyasal, dinsel, artistik 
ya da felsefî biçimleri, kısaca, insanlarm bu ça
tışmanın bilincine vardıkları ve onu sonuna ka
dar götürdükleri ideolojik biçimleri ayırdetmek 
gerekir. Nasıl ki, bir kimse hakkında, kendisi için 
taşıdığı fikre dayanılarak bir hüküm verilmezse, 
böyle bir altüst oluş dönemi hakkında da, bu dö
nemin kendi kendini değerlendirmesi gözönünde 
tutularak bir hükme vanlamaz, tam tersine, bu 
değerlendirmeleri maddî yaşamın çelişkileriyle, 
toplumsal üretici güçler ile üretim ilişkileri ara
sındaki çatışmayla açıklamak gerekir... Geniş çiz
gileriyle, as ya üretim tarzı, antikçağ, Feodal ve 
modern burjuva üretim tarzları, toplumsal-ekono- 
mik biçimlenmenin ileriye doğru gelişen çağlan 
olarak nitelendirilebilirler.»
(K. Marks, E.P.E.K., abç.)

Üretim biçimlerindeki altüst oluşlar, değişmeler, 
üretici güçlerle üretim ilişkileri arasındaki uzlaşmaz 
çelişkilerden kaynaklanır. Bu uzlaşmaz çelişkiler belir- 
li' bir üretim ilişkisinin sınırlan  içerisinde ortaya çıkan 
uzlaşmaz çelişkilerdir. Üretici güçler ve özellikle de 
ÜIBÜIDuaraçlan, üretimin en hızlı gelişen en devrimci 
unsurudur. Üretici güçlerdeki gelişmeler fivle bir dü- 
zeve_ulaşır ki..diretimJüşkiletLüfi üretici güçler ara
sında ilaha önce yaralaruuygımluk,.dekabüliyet_bezu- 
lur. Eski üretim iliskilerijzani-üratici güçlerin, gelişme-



ki ancak toplumsal bir devrimlet veni üretici güçlerin 
gelişim düzeyine uygun düsen veni _ûretim ilişkilerinin 
kurulmasıyla çözümlenebilir.

JQ££iü^qpljjm_feicimlerLar^
Mkf1 komı'îna1 toplum ile sosyalist toplum hariç tutu* 
lursa, artı-ürûne elkoyma biçimleri, vani sömürü bi- 
çimleri arasındaki farklılıktır. Bu biçimleri incelerken, 
her toplum biçiminin kendine özgü sömürü biçimlerine 
de değineceğiz.

Her özgül toplumsal-ekonomik biçimleniş, insan
lığın tarihsel evriminin belirli bir çağma denk düşer. 
Ne var ki bu çağlan birbirinden kesin ve keskin sınır
larla ayırdetmek güçtür, «çünkü toplumun tarihin
deki çağlar, jeolojik devirler gibi birbirlerinden kesin 
ve belirli sınır çizgileri ile ayrılmamıştır.» (K. Marks, 
Kapital, cilt: I, s. 386, Sol Yayınları)

CesitlLİPPİum biçimleri saf halde, homojen bir bi- 
ÇİTTldft da vamLamazlgr Her özgül toplumsal-ekonomik
biçim , kflnrhnHAn ftnr-pki hiçimlardAn knlrrifi kahrÜÜa-
n  ve kendisinden sonraki.-daha ileri biçimin tohumla
rını yapısında şıı ya hıı ölçüde taşır. Sosyalist üre
tim ilişkileri hariç tutulursa, köleci ekonomi, ilkel ko- 
münal toplumun, feodal ekonomi köleci toplumun ve 
nihayet kapitalist ekonomi de feodal ekonominin ya
pısından doğup gelişmiştir. Bu durum üretim biçimle
rinin neden saf halde bulunamayacağını açıklar. Ay
rıca, iki ekonomi biçiminin özelliklerinin yanyana ve 
birbirieriyle birleşmiş, kaynaşmış bir biçimde varoldu
ğu geçiş halindeki biçimlerde mevcuttur. Yan-feodal 
toplum biçimi, böyle geçiş halindeki toplumun bir ör
neğidir.

Şimdi ise ana hatlanyla, ilkel toplum, köleci top
lum, feodal toplum ve kapitalist toplumu ele alacağız.
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1 — İLKEL KOMÜNAL TOPLUM

İnsanlık tarihinde vergin  dik.Japlum biçimi İIK'LL 
komana! toplumdur. Bu .biçimin’ özelliği sınıf  ların_xe. 
sömürünün olmayışıdır. Bu nedenle .bil toplum biçimi. 
ilkel komünizm olarak da adlandırılahilmektedir. 
kel toplumda üretici güçlerin düzeyi oldukça düşük
tü. İlkel denilmesinin neueni de budur. Toplumsal iş
bölümü ve uzmanlaşma henüz mevcut değildi. Üretici 
güçler geri, ilkel ve dolayısıyla emeğin üretkenliği de 
aynı düzeydeydi. Bu şartlarda insanlar yaşamak için 
gerekli olan ürünleri yalnız başlarına üretemezlerdi. 
Bu durum onları, ortaklaşa üretimde bulunmaya ve 
emeklerinin ürünlerini eşit olarak bölüşmeye zorla
mıştır. Ancak bu koşulla, yaşamlarını yeniden ürete
bilme imkânlarına, hem de çok güç olarak sahip ola
bilmişlerdir. Üretim araçları ve özellikle toprak hu sjs- 
temde tüm toplumun mülkivetindevdi. Bu çağdaki top
lumsal örgütlenme biçimleri kan bağlarına, akraba
lık ilişkilerine dayalı ol an klan ve aşiret örgütlen mç.- 
şivdi. Klan ve aşiretlerin İçinde bir kastla sma. .süzko- 
nusu değildi. Topluluğun yöneticileri, topluluk iradesi 
ile belirlenirdi ve herhangi bir ayrıcalığa sahip ola
mazlardı.

Süreç içerisinde üretim ..araçlarında, topluluğun 
bilgi, tecrübe ve "yeteneklerinde bir gelişme oldu. İlk 
toplumsal is bölümü olarak tarım ve hayvancılık bir
birinden ayrıldı. Bunu yavaş yavaş zanaatçılığın or
taya çıkısı izledi. Bu, ikinci büyük toplumsal işbölü- 
müJdi. Tarımcı ve Hayvancı topluluklarda tedricen bir 
ny,manlaşma. gnfpTdü Bu gelişme ve değişmelerin so
nucu olarak ortaklasa üretimde bulunmanın şartları 
ortadan, kalkıyordu. Çünkü üretim güçlerindeki yeni
likler bir artı-ürünün doğmasına neden oldu. Ve artı-



ürünün ortava çıkması ile birlikte topluluk bünyesin
de özelmü^lvet^boyyordi. Artı-ürünün ortaya çıkma
sı (îeffsunoîâlvımda gündeme getirdi. Değişim, başlan
gıçta, hayvan yetiştirici topluluklarla tarımcı toplu
luklar arasında, toplulukların sınır noktalannda ve 
nadiren görülüyordu. Ürün fazlası topluluklar arasın
da trampa ediliyordu. Bu işlem vavas vavas rastlantı
lara bağlı ve seyrek rastlanan bir olav olmaktan çıkıp 
bovutlandı ve bir düzenlilik kazandı. Topluluklar ara
sında ortaya çıkan ve giderek süreklilik kazanan de
ğişim bilâhare topluluğun kendisi içinde gündeme ge
liyordu. Topluluk içi değişim, klan, aşiret tarzı eski 
toplumsal örgütlenme biçimlerinden ataerkil aile ör
gütlenmesine geçişe paralel olarak doğuyordu, özel 
mülkiyetin yerleşmesi topluluk bünyesinde aileler ara
sındaki yeni değişim tipini yaratıyordu.

Açıktır ki, değişim ancak toplumsalJsbölümû ve 
uzmanlaşmalarsa, mümkünün alanına giriyor JBütÜfl 
bu gelişmeler, yani toplumsal işbölümü ve uzmanlaş
ma, artı-ürün ve özel mülkiyet, ilkni knmıina.1 toplulu
ğun dfiğıl*p-pfti*çfl.1fl.nmfl-şı aşamasında. üretici güçler
deki ve emeğin üretkenliğindeki artışın sonucu olarak 
ortava çıkmıştır

Daha önce üretici güçlerin düzeyi ile verili üretim 
ilişkileri arasında bir uygunluk sözkonusuydu. Ne var 
ki bu toplumun ekonomik evriminin belirli bir aşama
sında, ilkel topluluğun parçalanıp dağılması aşama
sında, üretici güçlerdeki gelişimin zorunlu sonucu ola
rak bu uygunluk bozuldu. Üretim araçlarının ortak 
mülkiyetinin, nitelendirdiği eski üretim ilişkileri üreti
ri gürlerin gelişmesine engel olmaya başladı. Eski üre
tim ilişkileri verini veni üretici güder düzeyine uygun 
venl üretim ilişkilerine bırakmalıydı. İlkel ITomûnal



toplumun- f̂tgkti daha ileri bir toplumsal-ekonomik bi
çim olan Kölecilik aldı.

2 —  KÖLECİ TOPLUM

tlîkel komûnal toplumun ekonomik yapısından do- 
fcup gelişen köleci toplum tarihsel olarak daha ileri bir 
toplum biçimidir. Toplum, tarihte ilk kez, köleni biçim
de. üretim ve geçim araçlarına sahiP-Oİanlar ile üretim 
araçlarından yoksun olanlar biçiminde sınıflara bölün
dü. Yani lirfitiTOJlişkiİprinin niteliği-değist^ Köleci top
lu mdaki-iki,-ifi m al sınıf, üretim araçlarından ve her 
türlü mülkiyetten yoksun ve kendileri de özel jnülki- 
vet konusu olan kölelgr ile knleIer_.da.hi]33üIamlğFenH 
araçlarının mülkiyetini' ellerinde bulunduranefendi-' 
İ^dirTBıOrncitemel sınıftan başka köleci toplumcfa" IcenT 
31 üretim aletlerine sahip olan küçük mülkiyet (işlet
me) sahibi özgür üyelerin oluşturduğu ikinci derecede 
önemli bir sınıfta mevcuttur. Şüphesiz ki bu sınıflar 
birdenbire oluşmadı, ilkel topluluğun bağrında yavaş 
yavaş şekillenmişlerdi, köleci toplumda ise tam anla
mıyla belirginleşerek temel sınıflar haline geldiler. Es
kiden topluluklararası savaşlarda tutsak edilenler, va 
öldürülüyorlar ya da ender olarak topluluğun eşit bir 
.üyesi olarak kabul ediliyorlardı. Çünkü topluluk kendi 
gereksinmelerini zor karşılıyabiliyDudu Oysa_Jsöleci 
toplumda bu savaşlardan_ elde edilen tutsaklar öldür 
rülmûyor, köle statüsüne sokularak-amansızca sömü
rülüyorlardı. Çünkü emeğin üretkenliğindeki artış...bi
reyin artı-ürün yaratmasını mümkün-kılmıstı. Kaldı 
ki, kölenin tüm emeğine el konuluyor, kendisine ise 
yaşammı zar zor devam ettirebileceği kadarı veriliyor
du. Ancak, karnı doyuruluyordu. Tek köle kaynağı sa
vaş tutsakları değildi, elbet, topluluk içerisinde mülk-
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sözleşen, yıkıma uğrayan özgür üyelerde bir başka kay 
nağı oluşturuyordu.- Ne'var kı, en önemli kaynag~sa^~ 
vaş'.arda ele geçirilen tutsaklardı. Bu iki kaynaktan 
devşiriljBn...uıiS3jXİar-^alLiiiIen değil, hukuki olarak da 
köle statüsündeydiler ve efendilerin yasal j nalı savılı- 

. yorlardı. Köle, bir efendiden bir başka efendiye geçe
bilen, yani alınıp-satıiabilen bir meta’dan başka, hir 
şey değildi. Kölenin kendisi bir meta olmakla beraber. 
emek-gücüTienüz bir meta haline gelmemiştir. Ken- 
disınîn r̂iîelTğûcü üzerinde kendisi tasarrufta bulu- 
namaz, onu kendi öz metaı olarak satabilemez. Köle 
kendi irâdesi ile efendisini terkedemez. Bu durum kö- 
leyi özgür emekçiden, yani proleter’den ayırır. Kölö’- 
nin~statüsü seHTSIstatüsünden de geridir. Gerçi, âSCL 
de (köylü) kendi iradesi ile toprağı ve dolayısıyla top
rağın sahibini (feodal bey’i) terkedemez. Ne var ki, 
o, tonrakla birlikte alınır ve satılır, birey olarak değil. 

.Serf köleve nisbetle daha özgürdür.
Açıktır ki, köle sahipleri sınıfı, bu ölçüde korkunç 

bir sömürü ve zulüm düzenini zor kullanmaksızm sür
düremezdi. Toplumun özgür üyelerini ve köleleri elle- 
rinde_lutabilmelerinin tek volu .yardı. Bu ancak toplu-, 
luktan ayn, sürekli bir zor örgütü olabilirdi. Bövlece 
egemen sınıfın baskı aracı olan çlevlefr doğdu. Bu dev
let, köleci tipte bir devletti. Köleci devletin değişik bi
çimleri varolmuştur. Köleci demokrasi ve Oligarşi gibi. 
Köleci demokrasi adı verilen devlet biçimi t̂üm köle 
sahipleri sınıfının,çıkarlarını temsil ediyordu, oysa Qljb__ 
garşik denen siyasal egemenlik biçiminde tüm köle sa- 
hiplejtinin değil, köle sahibi sınıfın _̂ ensind.ç,..sadece

menliği ye iktidarı söz konusuydu. Oligarşik deyj.et.M--
^iminde..amÇâ^rtla^.AaklarıSdan..jararIâjıajxLar- •
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dar toplumun oldukça küçük bir bölümünü teşkil edi
yordu. Bunlar «yurtluk» lara sahip olanlardı.

Değişimin, yanı ürünün meta haline gelişinin kü
çük çapta da olsa daha ilkel komünal toplumun dağıl
ma aşamasında, toplumsal işbölümü zemini üzerinde 
ortaya çıktığına işaret etmiştik. Toplumsal işbölümü 
zemini üzerinde diyoruz, çünkü toplumsal işbölümü 
olmak-s ı̂a -̂değisim olanağı yoktur. Değişimin ortaya 
çıkması ve gelişmesi genel eşdeğeri de yaratmıştı. An
cak o dönemde, genel eşdeğer rolünü, kimi zaman ve 
yerde deri, hayvan, kürk, fildişi, vb. gibi önemli sayılan 
ürünler oynuyordu. Köleci toplumda ise genel eşdeğer 
rolü madenlere geçti  Demir, bakır, gümüş, altrn gibi 
değerli madenler sırasıyla genel eşdeğer işlevi gördü
ler. Böylece, para^enel eşdeğer olarak ortaya çıktı.

Paranın genel eşdeğer olarak ortava cıkısL meta 
üretiminde ve dolaşımında bir gelismenin ifadesi idi. 
Meta üretiminin ve ticaretin gelişmesi sonucunda ise 
bir tüccar tabakası ortaya çıktı. Tüccarlar, doğrudan 
üretimdehulunmuyor, sadece doğrudan üreticinin ürün 
fazlasını, yani ürünün meta olarak üretilen bölümünün 
değişimi ile ..uğraşarak ve bu ürünün değerinin bir bö
lümünü kendilerine malederek para şeklinde servgt 
ediniyorlardı. Bu hareketin formülü ^M-F^dir. Meta 
üretiminin ve ticaretin gelişmesinin sontmTnîda tüccar
ların ortava çıkması ile ..köleci toplumda ücüncû_top- 
‘lumsal işbölümü doğdu.

Köleci toplumda zanaatçılığın ve ticaretin gelişme
si ile pazar merkezleri olarak kentler' belirdi. Ticari 
hayatın gelişmesi,~paranm eşdeğer rolünün yanısıra 
ödeme aracı olarak yeni işlevler kazanması ile tefeciler 
ortava çıktı. Bunların başlıca mesleği faize para._ver-

sırcetiyla daha fazla para vığmaklnJ3uradaki ha
reket &  ile formüle edilir. ...



Komünal toplumdaki eski toplumsal örgütlenme 
biçimlerinin, klan ve aşiret tarzındaki örgütlenmelerin 
ekonomik temeli adım adım çöküyor, sınıfsal kurum
lar tedricen bunların yerini alıyordu.

Köleci, toplumun çerçevesi içerisinde gelişen veni 
Üretici güçlerin düzevi veni üretim ilişkilerini gerekli 
kılıyordu. Köle emeği verimli olmaktan çıkıyordu. Kö
leci düzenin yerini, köleciliğe kıyasla daha ileri bir top_- 

Jumsal-ekonomik biçimlenme olan Feodalite aldı. Kö
leci ilişkiler, ilkel komünal topluluğun bağrında orta
ya çıktığı gibi, feodal ilişkiler de embriyon halinde kö- 
leci düzenin bağrında ortaya çıkıp geliştiler.. Feodal 
ilişkilerin gelişmesi önünde engefteşkil eden köleci üst 
yapı, köleci devlet devrimci bir ayaklanmayla yıkılabil- 
di. Köleci Batı Roma İmparatorluğunun yıkılış, tarihi 
olan 476 yılı (5. yy.) köleci düzenin son bulduğu tarih 
olarak kabul edilir.

3 — FEODAL TOPLUM
Feodalite çağı kendi içerisinde üç aşamaya ayrıl

maktadır. Avrupa ülkeleri açısından bu üç dönemin sı
nırları şöyle belirlenmektedir:

1 -— 5/11. yüzyıl; feodalitenin biçimlenme döne
mi.

2 — 11/15. yüzyıl; feodalitenin açılıp-gelişmesi dö
nemi.

3 — 15/17. yüzyıl; feodalitenin dağılması, kapita
list ilişkilerin gelişmesi dönemi.

Feodal toplumda en basta gelen (temel) üretim a- 
racı topraktır Feodal sömürünün asıl kaynağı doğru
dan üreticiler olan" köylüler ve zanaatçılar üzerindeki 
sömürüdür, Yani feodalizmin öz'ünii doğrudan ürpt.i-



çilerle feodal bev arasındaki bitkiler oluşturur. Doğru 
dan üreticiler olan köylülerle üretim araçları, en başta 
da toprak arasındaki sıkı bağ feodal baskı ve sömürü 
nün koşuludur.

Feodal iş i etmede üretilen herşoy. koylu emeğinin 
sonucudur. Köylünün emeği iki-anaç-kısımdan oluşur:

1 — Koylunun_ye_ ajieşjniıı..y.aşairLa.Si içiıı gerekli 
olan kısım, bu, gerekli ürün ya da gerekli-cmek'tır.

2 — Feodal hnyitı_kfindi.sinn-malcdindigi kısım bu 
da, artı-ürün ya da artı-emeği oluşturur. Yani ödon- 
memiş artı-emek’tir.

Feodal toplumda, «ödenmemiş artı-omeüin d b r u - 
dan üreticilerden çekilip alınmasının özel iktisadi bi- 
çimi...» (Marks) Jlauiı daha doğrusu, feodal-rant adı-

de ettiği biçim, kâr değil, ranttır.» (K. Marks, Kapital, 
cilt: III, 47. Bölüm, s. 828). Qvsa„ örneğin, kapitalizm 
koşullarında, ödenmemiş artı-emeğin kendisini ifade 
ettiği biçim rant değiHtâr’dır. «ŞimcTi rant yerine kâr, 
artı-değerin normal biçimi olmuştur. ...«(A. y, s. 838). 
Daha önce çeşitli sınıflı toplum biçimlerini ayıran esas 
ölçüt’ün sömürü biçimlerindeki farklılık olduğunu vur
gulamıştık. JFeodal-rant'ın ü£ temel biçimi mevcuttur:
1— Emek-rant va da Angarya, 2— Aynı-rant ya da 
ürün-rant ve, 3— Para-rant.

Feodalite, rant’ın bu temel biçimlerine göre de aşa
malara ayrılmaktadır. Hangi rant— biçiminin, rant’m 
ağırlık merkezini, egemen ve normal biçimini oluş
turduğuna göre yapılır bu ayrım. Çünkü, emek-rant 
feodal' tenin başlangıç aşamasında; aynı-rant. daha gm 
lişrniş bir aşamada, ve son olarak pâra-rarit ise feoda- 
litenin parçalanıp-dağılrna aşamasmtlâ'rant’m egemen 
vo normal biçimleri olurlar.



^  Emek-rant, rant'm basit ve ilkel bir biçimidir. 
Emek-rant. .doğmian^üreticinin, «gerçekte j v a da hu- 
kuken kendisine ait olan iş. aletlerini fsahan, sığır yb.). 
kullanarak, haftanın bir kısmında gerçekten kendisi
nin sahip olduğu toprağı ektimi Yft geri kalan günlerde, 
feodal beyden hiç bir karşılık almaksızın feodal beyin 
malikânesinde çalıştığı.» (K. Marks. Â. y,. s. aas)...du- 
rumdur. Doğrudan üretici, bir parça toprağa ve iş alet
lerine, yani üretim araçlarına sahiptir. «O, tarımsal faa
liyetini ve onunla bağlantılı olan kırsal ev sanayilerini 
bağımsız olarak yürütür.» (K. Marks, A yy,) O halde, 
nasıl oluyorda doğrudan üretici İktisadî açıdan belirli 
bir bağımsızlığa sahip olduğu halde, feodal toprak beyi 
için çalışmaya mecbur olmaktadır. Açıktır ki bu ekono- 
mi-dıgı zj?r yoluyla, olmaktadır.

«Böyle koşullar altında, toprağın ismi sahibi için 
artı-emek, bürünülen biçim ne olursa olsun, on
lardan ancak ekonomi-dışı baskı ile alınabilir. Bu, 
köle ya da plantasyon ekonomisinden, kölenin ya
bancı üretim koşullan altında ve bağımsız olma
dan çalışmasıyla aynlır. O halde kişisel bağımlı
lık koşullan gereklidir, ne ölçüde olursa olsun ki
şisel özgürlük eksikliği ve toprağın bir eklentisi 
olarak toprağa bağlı olmak, sözcüğün gerçek an
lamıyla bağımlılık. Eğer doğrudan üreticiler özel 
bir toprak sahibi ile karşılaşmayıp, Asya’da oldu
ğu gibi, toprak beyleri ve aynı zamanda hüküm- 

; ; darlan olarak başlarında duran bir devletin doğ
rudan emri altında iseler, o zaman, rant ve ver
giler çakışır ya da daha doğrusu, burada, toprak 
rantının bu biçiminden farklı olan hiçbir vergi bu
lunmaz. Böyle koşullar altında, bu devlete bağlı 
herkes için geçerli olandan daha güçlü bir siya
sal ya da iktisadi baskın m varlığına gerek yok-
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tur. Devlet bu durumda en yüksek beydir. Bura
da, egemenlik ulusal çapta yoğunlaşmış olan top
rağın sahipliğinden oluşur. Ama öte yandan top
rağın gerek özel, gerek ortaklaşa zilyedliği ve ta
sarrufu olmasına karşın, toprağın özel mülkiyeti 
yoktur.
ödenmemiş artı-emeğin doğrudan üreticilerden 
çekilip alınmasının özel İktisadî biçimi, doğrudan 
üretimin kendisinden doğan ve kendisi de belirle
yici bir öğe olarak onu etkileyen, yönetenler ile 
yönetilenlerin ilişkisini belirler. Ama, bunun üze
rine de, üretim ilişkilerinin kendilerinden doğan 
İktisadî topluluğun tüm oluşumu, böylece de aynı 
zamanda onun özel siyasal biçimi yerleşmiştir. 
Tüm toplumsal yapının ve onunla birlikte ege
menlik ve bağımlılık ilişkisinin siyasal biçiminin, 
kısacası, buna uygun düşen özel devlet biçiminin, 
en içteki sırrını, gizli temelini açığa vuran şey her 
zaman, üretim koşullarına sahip olanlar ile doğ
rudan üreticiler arasındaki ilişkidir-bü, her zaman 
doğal olarak, emek yöntemlerinin gelişmesinde 
belli bir aşamaya ve böylece de onun toplumsal 
üretkenliğine uygun düşen bir ilişkidir. Bu aynı 
iktisadi temelin —esas koşullan açısaldan aynı— 
sayısız farklı deneyimsel durumlar, doğal çevre, 
ırksal ilişkiler, dışsal tarihsel etkiler vb. yüzün
den yalnızca deneyimsel olarak verilen koşulların 
tahlili ile anlaşılabilen görünüşteki sonsuz değiş
meler -ve nüanslar göstermesini engellemez.

En basit ve en ilkel rant biçimi olan emek-rant 
bakımından şu kadarı açıktır; rant, burada, artı-eme- 
ğin ilkel biçimidir ve onunla çakışır.» ’ ’

(K. Mars, Kapital III, Sol Yayınlan, s. 828-830, abç.)
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Görüldüğü gibi, her üretim biçimi, hakim sömü
rü biçimiyle, ilişkisiyle belirlenir. Bu ilişki, yani belir- 
lgjdsLÜİsM^doğrudan üreticiler ile üretim koşullarına 
jÇyani araçlarına) sahip olanlar arasmdaki ilişkidir. 
Köleci toplumda hakim ilişiri IföTft sınıfı ijfvköle sahip- 
-leri sınıfı arasmdaki ilişkidir. Feodal toplumda, hakim 
ilişki  ̂doğrudan üreticiler olan köylülerle feodal bey
ler araşııjdaki iüşkidir. Kapitalist toplumda da ûcretli-
emekçiler,
arasmdaki ilişkidir. Her Özel ilişki biçimi açıktır ki ü- 
retici güçlerin veÜmek üretkenliğindeki gelişimin be
lirli br aşamasına tekabül etmektedir. Ne var ki her 
toplum biçiminde sözünü ettiğimiz temel sınıflardan 
başka, örneğin, köleci toplumda özgür çiftçiler, zana- 
atcılar vb. ayni şekilde feodal toplumda da zanaatkar
lar ve özgür üreticiler vardır. Bpnlar üzerindeki sû.-. 
mûrû dş devlet aracılığıyla gerçekleşmektedir
>  Aynı-rant feodal toplumun daha yüksek bir asa- 

jnâsını öngörür. Burada feodal bey artı-emefci. ürün 
olarak alır. Değişen şey rant’ın niteliği değildir, sadece 
almış biçimidir. Eskiden feodal bey artı-emeği doğru
dan biçimiyle, doğal biçimiyle alıyordu, burada ise, 
«...bunun yerine, içinde gerçekleştiği -ürünlerin doğal 
biçimiyle alır.» (Marks) Doğrudan üretici artık eski
den olduğu gibi feodal beyin malikânesinde değil, ken
disinin islediği toprağın üzerindeki üretim alanmda 
çalışmakta ve feodal beye artıyı ürün cinsinden ver
mektedir. Eskiden üretici toprak beyinin ya da onun 
temsilcilerinin doğrudan gözetimi ve zorlaması altın- 
da, kırbaç zoruyla ^ıjıyördu. Şimdi "ise" böyle "bir "zor
lama olmaksızın kendilisinden emek harcamâktadır 
Dolayısıyla emek-zamanının bir bölümünü .Jtrtylrii- 
nün bir bfiIflmfiniQten<Iİ^ Bu da
gerekli-ûrûn sayılır. Açıktır ki burada, eskiye oranla,
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jioğrudan üreticinin statüsünde nisbi bir ilerleme var
adır. «Aynı-rant, ne ölçüde egemen ve üstün toprak 
rantı biçimi olursa olsun, aynca, her zaman daha ön
ceki biçimin kalıntıları, yani toprak beyi ister özel bir 
kişi .ister devlet olsun, emek olarak, angarya-emek 
olarak ödenen rantm kalıntıları azçok buna eşlik eder.» 
(Kapital III, s. 832)

S* Para-rant’ta ise doğrudan -üretir) rantı, ürün ola
rak doğal biçimiyle defeil. ürünün fivatı olarak vani 
para olarak verir. Bu demektir ki ürünün bir bölümü 
metava dönüşmüş nlmahdır. Bu durum, yani ürünle
rin bir bölümünün meta olarak, pazar için üretilme
si. feodal ekonomi üzerinde çözücü etkilerde bulunur. 
Feodal ekonomi, kendine yeten niteliğini, yalıtık du
rumunu azçok yitirir. Burada ürünün paraya çevrilen 
bölümü ile hem yeni üretim araçları ve hem de geçim 
araçları alındığına göre, yeniden—üretim için zorun
lu olan bu harcamaların üzerindeki fazla belirleyici 
rol oynar, Avny-rantın nara-ranta dönüşmesi ve para- 
rantın ulusal çapta egemen ye normal hiçim olarak 
ortaya çıkması; kentleşmede, sanayide, meta üretimi 
ve dolaşımında önemli ölçüde bir gelişmeyi öngörür. 
kanto en sonbiçimi. PihftF bicirm. olm . t birlikte 
pâra-rant’ta da do&rudan tjri HfllA ı̂ n tfifn a lııratim 
aracı olan toprağa bağımlı durumdadır ve üretim qraç- 
larmın sahibi olan feodaTbeve. para, olarak (paraya 
dönüştürülmüş ürün) kârsdığı ödenmemiş emek har
camak zorundadır.

«Aynı-rantm bir biçim değiştirmesi ve onun anti
tezi olarak para-rant, şimdiye kadar incelediği
miz toprak rantı tipinin, yân; artH&ğerin ve üre
tim koşullarının sahibi için harcanması-gereken 
ödenmemiş artıemeğin normal biçimi olarak top
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rak rantının sonal (nihaî, Tekoşin) biçimi ve ay
nı zamanda da son bulına biçimidir.» (A y, s. 836)

Belirtmeye gerek yok ki para-rantm egemen bi
çim olarak ortaya çıkması halinde de daha önceki bi
çimlerin kalıntıları şu ya da bu ölçüde kendisine eşlik 
eder. Yani emek-rant ve aynı-rant egemen olmayan 
biçimler olarak varlıklarını sürdürürler.

Feodal ekonomi biçiminin ayırdedici özellikleri, 
kendi içine kapalı, kendi kendine yeten bir ekonomi 
oluşu, artı-ürün elde etme yönteminin (sömürü yönte
minin) köylüye üretim araçları (özel olarak toprak) ve
rilmesi koşuluna bağlı oluşu, doğrudan üreticilerin 
(köylü çiftçilerin) feodal beye kişisel olarak bağımlı ol
ması, yani «İktisadî baskı dışında baskı» (Marks) ’nm 
varlığı ve son olarak da teknolojinin son derece geri (il
kel) ve durağan oluşudur. Feodalitenin temel nitelik
leri bunlardır. «Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi» adlı 
yapıtında, Lenin. feodalitenin bu dört ayırıcı özelliğini 
şöyle açıklar:

«Bu sistemin varlığı, açıktır ki, aşağıdaki şu zo
runlu koşullan öngörür: birincisi. do6al ekonomi
nin hakimiyeti. Feodal malikâne, kendi kendini 
yöneten, kendi içine kapalı, dış dünya ile çök âz 
ilişkisi olan bir varlık olmalıdır. Özellikle, serflı- 
ğin son döneminde gelişen, toprak beyleri tarafın
dan satış için tahıl üretimi, daha şimdiden eski 
rejimin yıkıldığını müjdelemektedir. İkincisi, böy
le bir iktisat, doğrudan üreticiye, genel olarak üre
tim araçlarının özel olarakta toprağın dağıtılma
sını ve aksi taktirde toprak beylerine, işçi sağlan
ması güvence altında olmayacağından, bu 
üreticinin tonyftğa
du. O halde, angarya.iktisadında ve kapi-
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talisi Ĵ sullan)7d a ^ ^ tı:ürün elde etme
yöntemleri tamamen birbirinin karşıtıdır: birin- 
cisi, üreticiye toprak sağlanması temeIIne~3ayâ-'~ 
mr, İkincisi ise, üreticinin topraktan kopanlma- 
şina dayanır. (Engels bu konuda şöyle diyor: 
‘...ortaçağlarda, halkın toprağının elinden alın
ması değil, tam tersine, onlara toprak verilmesi 
feodal baskının kaynağı olmuştur. Köylü toprağı
nı koruyordu, ama ona bir serf ya da soylu olma
yan köylü olarak bağlıydı ve beye emek ya da 
ürün olarak haraç vermek zorunda bırakılmıştı.’, 
Tekoşin, RKG, s. 170’den aktarma) ücüncüşü, böy
le bir iktisat sisteminin bir koşulu da, köylünün 
toprak beyine kfşiseOiâğımlıhğıdır. Eğer toprak 
beyi köylünün kişiliği uzeHn^"^6ğrüHin~ güç 
sahibi olmasaydr bir parça toprağa sahip ve ken- 
di' çiftliğini isleten bir adamı, kendisi için çalış
maya zorlayamazdı. Dolayısıyla, bu iktisat reji
mini tanımlarken Marks’m dediği gibi, ‘iktisadı 
baskı dışında baskı gerekliydi, (ve yukarda daha 
önceden de belirtildiği gibi, Marks, bunu emek- 
rant kategorisine dahil ediyordu; Das Kapital III, 
2, 324) Bu zorlama,, köylünün serf olma durumun
dan, toplumsal mevkilerde hak sahibi olmayışı
na kadar uzanan, çok çeşitli biçim ve dereceler
de olabilir. Dördüncüsü ve sonuncusu, tanımlanan 
bu iktisa±--sis.tfinxm.i.n_ bir koşulu ve sonucu da, 
tekniğin son derene.düsük...ve.durgun halidir, çün- 
lpTçİîtçilik. vaksulluğmi-ezdiği ve kişisel bağım
lılık ve cehaletin alçalttığı, küçük köylülerin elin
dedir »

(Lenin, Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi, s. 170, 
Sol Yayınlan)
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Feodalitede kentleşme önemli ölçüde gelişti. Kent
ler, zanaatçıların yerleştiği (ki zanaatçılar artık meta 
üreticileri olmuştu), tefeci ve tüccar sermayenin yo
ğunlaştığı,, ticarî üretim merkezleri haline gelmişti. Ti
carî hayatın canlanması, gelişmesi, paranın önemini 
daha fazla artırıyordu. Paranın rolü arttıkça doğrudan 
üreticiler, emekçiler ve feodal beyler paraya daha faz
la ihtiyaç duyar oldular. Bu sebeple feodal beyler, köy
lüden artı-ürünün karşılığım para olarak istiyordu. 
Üreticilerin ve feodal beylerin paraya duydukları ge
reksinme,. te&ollar târa-fmılan. karşılaşıyordu. Parayı 
çok yüksek bir kâr yüzdssi ile borç veren tefeciler ö- 
nemli miktarda para-seıvet ediniyorlardı. Meta üre
timinin ve ticaretin gelişmesi tarımsal nüfusu da et
kiliyor, para-rantı egemen ve normal biçim yapıyor
du. Emek-rant ve ûrûn-rant biçimleri giderek kaybo
luyordu.

Kapitalist üretim biçhainln.-öğeleri yavaş yavaş 
feodal ekonominin bağrında boyveriyordu. Feodalite
nin ̂ îitfm^IişMkvd, gelişmekte olan üretici güçlerde 
uzlaşmaz bir düşüyordu. Yeni üretici “güçleri
temgil ederi ._sm'Hİar,_ oluşmuş ’ burjuvazi, proiö-
terva ve köylü yığınları feodal sınıfın' egem&îiîİğing

tK?âtObIardl. ouvaçı oaıyuvassuııu oııuerııgı 
olarak yığraîarkazaâdû bichrünm ’verini
kapitalist toplum aldı.

4 — KAPİTALİST TOPLUM
Kapitalist ekonomi, meta ekonomiaimnnscfiiisiminin 

sonuciLPİarakajolamıstur. Meta ekonomisi gelişiminin 
belirlj bjr aşamasında kflPÜflhzrnft dönüşmüştür, Bu 
dönüşümün nasıl gerçekleştiğine geçmeden önc8 me
ta ekonomisinin evrimini kısaca izleyelim.
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Her emek ürününün. her toplumda bir kullanım 
değeri varolmuştur. Fakat ürünün meta halini alabil- 
mesi için kullanım değerinin yanışım ikinci bir nite
liğe, yani değişim de&erinecîe sahip, olması gerekir. O 
halde ûrûniln meta, haline geldiği çağ..değişim değeri 
kazandığı çağdır, «...bu çağ, yararlı bir nesnenin üre
timi için harcanan emeğin, bu nesnenin nesnel nite
liklerinden birisi, yani onun değeri olarak ifade edil
diği çağdır. Bundan şu sonuç çıkar ki, basit değer biçi
mi, aynı zamanda, bir emek ürününün, tarih içinde me
ta olarak ortaya çıktığı ilkel biçimdir, ve bu ürünlerin 
metalara dönüşmesi, değer-biçiminin gelişmesi ile aynı 
hızla ilerler.» (K. Marks, Kapital, cilt I, s. 77, Sol Ya
yınları, abç.)

işte paranın değer-biçimi olması, bu nedenle, me
ta üretiminde bir gelişmenin, ifadesi olmaktadır.

O halde, ürünlerin, meta haline dönûsmfesi. yani
doğrudan^Qğmva^değisii]iJ^..AreJjIme.sLoMuksg.^ş- 
ki bir-tarihe davarnr_.Değisim. ilk kez, ilkel toplulukla
rın birhirleriYİe temas haline, geldikleri emir noktala
rında olmuştur. Bilahare topluluğun kendi içerisinde 
gerçekleşmiştir.

«Ne var ki, ürünler, bir topluluğun dış ilişkileriyle 
bir kez metalar halini alınca, bunlar gerisin ge
riye toplum içi ilişkilerde de meta halini alırlar.» 
(A, y, s. 103)

Değişimin zamanla süreklilik kazanması ürünle
rin bir bölümünün değişim amacıyla üretilmesini ge
rektirmiştir. «işte o andan itibaren/ bir nesnenin tüke
tim amacı için yararlılığı ile, değişim amaçlan için ya
rarlılığı arasındaki fark kesinlik kazanır. Artık kulla
nım değeri, değişim değerinden farklı hale gelmiştir.» 
(A, y, s. 103)



Bir ürünün meta halini alması için, üretiçiıûg biz
zat kendi gereksinmeleri için değil, yani kullanım de
ğeri olarak değil, değişim amacıyla üretilmesi gerekir, 
işte değişim de Serin in kullanım değerinden ayrılması 
ürünlerin bir bölümünün meta olarak üretildiğini gös
terir. Başlangıçta ürünler' Trampa ediliyordu, giderek 
çeşitli değer-biçimleri ortaya çıktı, (Hayvan, deri, kürk 
vb. gibi) ve süreç içerisinde para değerin ifadesi oldu. 
Bu daha çok köleci toplumda madenlerin işlenmeye 
başlanması ile gerçekleşti. Ürünlerin metalara dönüş
mesi için zorunlu bir ön koşulda toplumsal iş bölümü
nün varlığıdır. Ürünleri birbirleriyle değişen topluluk
lar, kabileler ve aileler, farklı koşullarda yaşadıkları 
için, ürettikleri ürünlerin türleri ve üretim araçları da 
farklı oluyordu. Topluluklar arasındaki bu farklılıklar, 
ilişki kurduklarında değişimi mümkün kılıyordu.

Meta üretimi ve dolaşımı görüldüğü gibi ilk ev
velâ boyutları çok küçükte olsa ilkel komünal toplum
da ilkel biçimde görülebilmektedir, özellikle, ilkel ko
münal toplumun son aşamasında, ki toplumsal işbö
lümünün gerçekleştiği aşamadır bu. Kölecilikte ve feo
dalitede ise meta üretimi ve ticaret bir hayli gelişmiş
ti. Ticaret merkezleri olarak kentler belirmişti. Ancak 
bu üretim biçimlerinden hiçbirinde ürünlerin tümü ya 
da büyük çoğunluğu meta halini almamıştı. Feodal top
lum biçimi gördüğümüz gibi kendi içine kapalılığı ile 
karakterize olmaktadır. Ürünlerin büyük çoğunluğu
nun ya da tümünün metalar haline geldiği üretim bi
çimi, kapitalist üretim biçimidir. Şimdi kapitalist üre
tim biçimine geçebiliriz.

«Kapitalist üretim daha başlangıçta iki karakte
ristik özellikle aynim
Birincisi, ürünlerini metalar olarak üretir. Meta
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üretmesi olgusu onu öteki üretim tarzlarından a- 
yırmaz; ama, meta olmanın, ürünlerin egemen ve 
belirleyici karakteristiği olması olgusu, onu diğer 
üretim tarzlarından ayırır. Bunun ilk ve başlıca
anlamı, emekçinin, bizzat, sırf meta satıcısı ola
rak ve dolayısıyla serbest ücretli-emekçi olarak 
ortaya çıkması, böylece emeğin genellikle ücretli 
emek olarak kendisini ortaya koymasıdır. Yuka
rıda söylenmiş olanlar gözönünde bulundurulur
sa, sermaye ile ücretli-emek arasındaki ilişkinin, 
üretim tarzının tüm niteliğini belirlediğini yeni 
baştan göstermek gereksiz olacaktır. Bu üretim 
tarzının belli başlı aracıları, kapitalist ile ücretli- 
emekçi, bu nitelikleriyle, yalnızca, sermaye ile üc
retli emeğin somutlaşması, kişileşmesidir; toplum
sal üretim sürecinin bireyler üzerine damgaladığı 
belirli toplumsal niteliklerdir; bu belirli toplum
sal üretim ilişkilerinin ürünleridir.»
(K. Marks, Kapital, cilt: III, s. 918, abç.)
«Kapitalist üretim tarzının ikinci avırdedici özel
liği, üretimin dolaysız amacı ve belirleyici dürtüsü 
olarak artı-değer üretimidir. Sermaye, özü bakı
mından. ğjrâÖMglyaratır .va hunn, ancak- art.urifl-

(A, y, s. 919, abç.)

«Üretim ve geçim araçları kendiliklerinden nasıl 
sermaye değilse, para ve metalarda kendiliklerin
den sermaye değildir. Bunların sermayeye dönüş
meleri gerekir. Ama bu dönüşümün kendisi, an
cak belli koşullar altında olabilir, yani birbirin
den çok farklı türden iki meta sahibinin yüzyüze 
ve temas haline gelmesi gerekir,* bir yanda, baş
kalarına ait emek-gücünü satın alarak, ellermde-
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ki değerler toplamını artırmak isteğinde bulıınan, 
para, üretim aracı ve geçim aracı sahipleri; öte 
yanda, kendi emek-güçlerini ve dolayısıyla emek
lerini satan özgür emekçiler. İki anlamda özgür 
emekçiler: Çünkü bunlar, ne köleler, serfler, vb. 
gibi üretim araçlarının ayrılmaz bir parçasıdır- 
lar, ne de mülk sahibi köylüler gibi üretim araç
larına sahiptirler; demek ki bunlar, kendi üretim 
araçları bulunmayan, böyle bir engel ve yükten 
kurtulmuş kimseler olmalıdırlar. Meta pazarın
daki bu kutuplaşma ile kapitalist üretimin temel 
koşullan sağlanmış olur. Kapitalist sistem, emek
çilerin, emeklerini gerçekleştirebilecekleri araçlar 
üzerinde her türlü mülkiyet hakkından tamamen 
ayrılmış ve kopmuş olmalarını öngörür. Kapita
list üretim, ayaklan üzerinde doğrulur doğrul
maz, yalnız bu aynlığı sürdürmekle kalmaz, bu
nu gitgide artan boyutta yeniden üretir de. Bu 
nedenle kapitalist sistemin yolunu açan süreç, e- 
mekçinin elinden üretim araçlarının sahipliğini 
alan süreçten başkası olamaz; bu süreç, bir yan
dan toplumsal geçim araçlarını sermayeye dönüş
türür; öte yandan, doğrudan üreticileri ücretli e- 
mekçilere dönüştürür, tikel hirikim denilen şey,, 
bu nedenla-iireticivi üretim araçlarından ayıran 
tarihsel süreçten başka birşey değildir,. İlkel ola
rak görünür, çünkü, sermaye ve bjma.nyg.un dü- 
şen-üretim tarzının tanh-önceaLaşarn e si m oluştu- 
xur.»
(K. Marks, Kapital, cilt: I, s. 729, 26. Bölüm. ‘İlkel 
Birikimin Sim’)

Görüldüğü gibi kapitalizmin iki ayırdedici özelliği 
vardır: Birincisi, ürünlerin hemen hemen tümünün ya
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da büyük çoğunluğunun meta halini almasıdır. Bu dö
nüşümde ancak işgücünün meta halini alması ile 
mümkündür. İşgücünün meta halini alabilmesi için 
doğrudan üreticinin üretim araçlarından tam anla
mıyla kopması gerekir. Yani özgür-emekçi haline gel
mesi gerekir. Emeğin özgür-emek olmasının birinci an
lamı budur. İkinci anlamı ise, kendi emekgücünü ken
di öz malı gibi satabilmesi demektir. Yani her türlü 
kişisel bağımlüıktan tam anlamıyla kurtulmalı, kendi 
emek-gücü üzerinde sadece kendisi tasarrufta buluna- 
bilmelidir. Doğrudan üreticinin özgür emekçi olarak 
meta pazarına girmesi, belirli bir süreci gerektirmiş
tir. Bu süreç, adma ilkel birikim denilen süreçtir. İlkel 
birikim süreci, üreticinin üretim araçlarından zor yo
luyla koparttınldığı, yani mülksüzleştirildiği süreçtir. 
Bu nedenle Marks, «Ve onların mülksüzleştirilmesini 
anlatan bu öykü, insanlık tarihine, kandan ve ateşten 
harflerle yazılmıştır.* diyor.

Kapitalizmin ikinci ayırdedici özelliği, üretimin 
amacıdır, burada amaç, artı-değer üretmek olmalıdır 
Oysa, meta üretiminin amacı artı-değer üretmek Hpğîi 
değer üretmekti. Değer yasası tüm meta üretimi döne
mi boyunca geçerli olmuştur. Meta üretiminin ekono
mik yasası, değer yasasıdır.

Meta üretiminin gelişerek kapitalizme dönüşme
si, kapitalist üretimin özgül ekonomik yasası olan artı- 
Seğeri doğurmuştur. Ancak artı-değer üretimi kapital 
üst üretimi gerektirir, kapitalist üretimde daha önce 
varolan bir para-sermayeyi zorunlu kılar.

Kısaca kapitalist üretim için iki ön knşııl, -özgür- 
emekçilerin ve sermayenin (para) varlığı gereklidir, 

j Meta pazarında kendi-mstamı satan özgûr-^mpkÇi i1ft 
) üretim araçları, para ve geçim aradan sahihinin kar- 
\ şılaşması kapitalist üretim sürecini başlatır.
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Kapitalist meta üretiminin ikinci koşulu olan pa- 
ra-sermave da. başlıca iki yoldan sağlanmıştır: Birin
cisi, ticaret ve tefecilikten sağlanan tefeci jüccarjşer- 
mayesi; İkincisi, ilkel biriMm^cağında sömürgelerin 
va&ma ve Talanından sağlanan sermayedir. Sermaye 
diyoruz, ancak, sermaye gerçekte kapitalizmin bir ka
tegorisidir; kapit.H.iizmda-Qrt.ava_cıkan bir ilişkidir. Te- 
feci-tüccar sermayesi ve sömürgecilikten sağlanan ser
maye, para-sermayedir. Bu para-sermaye ile emek-gû- 
cü satin alımp, artı-değer üretilmeye geçildiğinde, ar- 
tıdeğ Jli _ 13_' u 2£i * sermaye, kapitalist anlam
da Sermayeye dönüşür. Sanayi sermayesi böyle ortaya 
sıkan__  “

«Üretim ve geçim araçlannm, ilk üreticinin mül
kiyetinde kaldığı sürece sermaye olmadıklarını bi
liyoruz. Bunlar ancak, aynı zamanda, emekçiyi 
hem sömürme ve hem de boyunduruk altına al
ma aracı olarak hizmet ettikleri zaman, sermaye 
halini alırlar.»
(K. Marks, Kapital cilt: I, s. 786, 32. Bölüm, ‘Kapi
talist Birikimin Tarihsel Eğilimi.’)

Açıktır ki tggganJts. tefe_cLsermay.eL.ila sanavi ser
mayesi farklı kategorilerdir. Tüccar sermayesi üretken 
bir sermaye değildir. Tüccar sermayesinin amam iira  ̂
tim değil, değişimdir.. Tüccar sermayesi değer yarat
ma sürenine.■ katılarak değil, yaradan degeflerip de
ğişimi sürecinde, yani dolaşım alanında büvür. O, salt 
aracı rolü ovnaıj Ovsfi sanayi sermayesinin amacı, üre
tim ve esas olarakta artı-değer üretimidir, Dolayısıyla 
sanayi sermayesi üretim sürecine katılarak büyür. 
Tüccar ve tefeci sermaye birikiminin sanayi sermaye
sinin önkoşulu olduğu, tarihsel olarak sanayi serma
yesinden önce mevcut olduğu açıktır.
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Kapitalizmde belirleyici ilişki, sermaye ile ücretli- 
emek araamriakj Riskidir. Kapitalist üretim tarzının ni
teliğini belirleyen ilişki biçimi budur. Kapitalizmde 
emek, genellikle ûcretli-emefee dönüşmüştür. Ücretil- 
emek ve sermaye ilişkisi proleterya-burjuvazl ilişkisi 
olarak somutlaşır. Kapitalizmde ̂ akim sömürü biçimi, 
ücreti i-emek- üzerindeki sömürüdür. Feodal baskı ve 
sömürü biçimi yerini belirleyici olarak kapitalist baskı 
ve sömürüye, ücretli-emeğin sermaye tarafmdan sö
mürülmesine bırakmıştır. Feodal sömürü kapitalist sö
mürüye dönüşmüştür.

Kapitalizmde, «ödenmemiş artı-emeğin doğrudan 
üreticilerden çekilip almmasının~özel iktisadi biçimi...T 
rant değil, kâr’dır. Bu temel bilgileri, ülkemizin top- 
lumsal-ekonomik yapısını ele aldığımız bölümde kul
lanacağız.

«Kapitalist toplumun ekonomik yapısı, feodal top
lumun ekonomik yapısından doğup gelişmiştir. 
Bu ikinci toplumunda çözülmesiyle birincinin öğe
leri serbest kalmıştır.» ^
(Kapital, cilt: I, 26. Bölüm, ‘İlkel Birikimin Sırrı', 
s. 730)

Kapitalist üretim ilk ke2 İtalya’da ve diğer bazı 
Akdeniz nlkftlftrinrin 14 ve 15, yüzyılda ortava cıkmış- 
tır. Ancak kapitalist dönemin başlangıcı 16, yüzyıldır. 
Kapitalizm-çağı bu yüzyılla^Jadikt£LbMlar. Feodalite
nin dağılıp jparcalanma cafeı. kapitalist ilişkilerin do
ğuş cağı oldu- Kapitalizmin şafağı ile birlikte, milliyet: 
ter ulus olarak evrimlestiler, Ulusal pazarlar ortava 

i .  Ancak pazar, kapitalizme özgü bir  kategori de- 
ğildir. meta ekonomisine ait bir kategoridir. Ne var ki 
meta ekonomisi altında ulusal ölçüde bir pazar ortaya 
çıkamazdı. Ulusal pazarın ortaya çıkması meta ekono
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misinin, kapitalist meta ekonomisine dönüşmesi ile bir
likte oldu. Bu dönüşüm, meta ekonomisi altmda var
olan yerel pazarları birbirleriyle bütünleştirerek bir 
tek ulusal pazar haline getirdi. «Pazar, gelişimi sıra
sında kapitalist ekonomiye dönüşen meta ekonomisine 
ait bir kategoridir ve ancak kapitalist ekonomi altın
da tam egemenlik ve evrensel geçerlilik kazanır.» (Rus 
ya’da Kapitalizmin Gelişmesi, Lenin, s. 25, Sol Yayın- 
lan)

«Meta ekonomisi Ortaya çıkınca, iç pazarda orta
ya çıkar: İç pazar bu meta ekonomisinin gelişme
siyle yaratılır ve toplumsal iş bölümünün yayıl
ma derecesi, onun gelişme düzeyini belirler; iç pa
zar, meta üretiminin, ürünlerden işgücüne uzan
ması ile yayılır; ve ancak işgücünün meta haline 
dönüşmesiyle orantılı olarak, kapitalizm, tüm ül
ke ekonomisini kucaklar, ki bu ekonomi, esas olar 
rak, kapitalist toplumda gitgide daha önemli bir, 
yer tutan üretim araçları sayesinde gelişir. Kapi
talizm için «iç pazar», toplumsal iş bölümünü de
rinleştiren ve doğrudan üreticileri, kapitalist ya 
da işçiye dönüştüren, gelişen kapitalizmin kendi
si tarafından yaratılır. İç pazarın gelişme derece
si, ülkedeki kapitalizmin gelişme derecesidir. 
(Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi, s. 52, abç.)

Sanayide kapitalist üretimin ilk aşaması basit el- 
birliğidir. Elbirliğinde .nJ^^^f*a6eİırîeymrrol oynar. 
Teknik nek az gelişmiştir. Sadece eski zanaat tekniği 
kullanüarark~ı i reli m i n hnyntle.n genişletilmiştir. Bura
da bfr tüccar, tefeci, ya da paralı bir zanaat ustası olan, 
girişimci kapitalist, isçi haline gelen doğrudan üretici
leri bir atejyede Inpleyarek çalıştırır ŞqZ. konusu bu 
kapitalist atelvede henüz işbölümü yoktur. İşçilerin
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hepsi aynı işi yapar. Buna rağmen emeğin üretkenli
ğinde nisbeten bir ilerleme vardır.

Sanayi kapitalizminin ikinci aşaması JManifaktür 
Kapitalizmi aşamasıdır. Manüfaktür de teknik temel 
eskisi gibi kalmıştır. Fakat burada işçilerin hepsi aynı 
işi yapmamaktadır Bir işbölümüne gidilmiştir. Yani 
manüfaktür işbölümüne dayanan elbirliğidir. Bu ma- 
nüf ak türün en tipik özelliklerinden biridir. Manüfak
tür kapitalizminde eskiye oranla teknik temel pek de
ğişmediği için hüvük kapitalist atelyeler küçüklerin 
yasama şansım bûvûk ölçüde yok edemezler. Küçük

ırarak varlıklarını
korurlar. Manüfaktür aşamasında sanayi tarımdan av, 
rılmakla birlikte, bu avnlmaHEâm olmaktan uzaktır. 
Üreticinin toprakla (tarımla) bağlan hâlâ mevcuttur. 
Sanavi sermayesi, tüccar,..sermayesi ile sıkı bağlara sa- 
hiptir. Sanayi sermayesinin tam egemenliği henüz ku
rulamamıştır. Üretimde tüccar~s'ermavesinin büyük rol 
oynaması sanayi sermayesinin geriliğini gösterir. Çün
kü bu ikisinin gelişimi birbiriyle ters orantılıdır. Ma
nüfaktür aşamasında evde çalışma biçimi oldukça yay
gındır. Kısaca, sanayi kapitalizminin manüfaktür aşa
masının tipik özellikleri bunlardır. (Geniş bilgi için 
bkz: RKG)

Sanayi kapitalizminin ycüncü evresi geniş-çaph 
makina sanayiidir. Bu aşamaca kol-emeğinin y erini 
makina almıştır. Bu nedenle manüfaktür asamasındap 
makineli sanavie-aecise .Sanayi Devrimi denir Sanaıd 
Devrimi illüiezJjigUte:ce^e v e T Q ti5fîMa gırceklesi- 
2Şf> İÜ. yüzyılda ise bütün kapitalist ülkelere savılıyor.

«Bu aşamanın bas ve on önemli özelliği. üretim ioin 
bir makineler sisteminin Tcullanılmasıdın»''Makinenin 
üretime katılması manüfaktür tekniğinde bir devrimi 
in Bu aşama acıktır ki, rekabetin jmğunlaş&ğı,^ar



nayi ile tarım, 
ve sanayi sermayesinin tüccar sermayesini kesin ola
rak kontrolü altına aldığı aşamadır. Lenin, «...manü- 
faktür evinden fabrikaya geçiş, kapitalizmin gelişme
siyle uğraştığımız zaman özellikle önemlidir. Her kim 
bu iki aşamayı karıştırırsa, kapitalizmin dönüştürücü, 
ilerici rolünü anlama olanağından yoksun kalır.» 
(A, y, s. 397) demektedir.

Kapitalizmin, en son, en yüksek aşaması da bildi
ğimiz gibi Emperyalizm aşamasıdır. Emperyalizm aşa
masının en^m eı özelEklenT ise, serbest rekabetin ye
rini takalJ eri rı~aiması, sanayj^nnâ^ ^ jlg ^ ^ ^ ^ ^ gg -', 
maygşjam. kaynaşarak jna^grm & yeye dönüşmesi. \ 
dünyanın paylaşılmasının tamamlanması ve yeniden 
paylaşım savaşlannm gündeme gelmesi, dünyanın bir 
avuc ezen ulus~Üe ffûnya nüfusunun ezici çoğunluğu- 
nu oluşturan ezilen ulu^kıra_böjünmeoj vb.dir. Kapita
lizm bu aşamada asalak ve can çekisen kapitalizmdir.

Kapitalizmin sözünü ettiğimiz bu aşamalarını, ser
maye biçimlerine göre, "ticâret sermayesinin belirle- 
yicTolduğu aşama, sanayi sermâyesinin belirleyici ol
duğu aşama ve mali sermayenin belirleyici olduğu 
aşama biçiminde de üç aşamaya bolebÜfrizT

Kapitalist üretim biçiminin tarımdaki gelişimini 
ele alırsak, bu üretim biçimi, emeğin koşullarının (a- 
raçlannın), doğrudan emekçilerinin elinden alınması 
olduğuna göre, tarımda da üreticilerin mülksüzleşmesi 
ve ücretli-emeğin gelişmesi kapitalizmin başlıca gös
tergesidir. Ücretli-emeğin ortaya çıkması ile, tarımı 
kâr amacıyla yürüten kapitalist kiracı çiftçinin varlığı 
birbirini tamamlar.

«O halde, kapitalist üretim tarzının ön koşullan 
şunlardır: Toprağı gerçekten işleyenler, bir kapi



talist tarafından, tarımla, yalnızca sermayenin ö- 
zel bir sömürü alanı olarak, özel bir üretim dalın
daki sermayesi için bir yatırım olarak uğraşan 
kapitalist çiftçi tarafından istihdam edilen ücretli 
işçilerdir.»
(K. Marks, Kapital, cilt: III, 36. Bölüm, s. 653)
«O halde, burada, birlikte ve karşılıklı zıtlık ha
linde, modern toplumun çerçevesini oluşturan üç 
sınıfın hepsi-ücretli işçiler, sanayici kapitalistler 
ve toprak sahipleri — ortaya çıkmış oluyor.»
(A, y, s. 654)

Kapitalist kiracı çiftçilik, devreye sanayici kapita
listin girmesiyle oluyor. Burada tarımsal emeği de bo
yunduruğu altına alan artık toprak değil, sermayedir.

Tarımda kapitalizmin_gelişmesinin basta gelen
göstergesinin ûcreüi^.dliğin.„varhğı oldugMfi. işaret 
ettik. O halde tarımsal emeğin, ücretli-emefee dönüş
me derecesi tarımda kapitalizmin gelişme derecesidir. 
Ülkemizde hakim üretim biçimi hangisidir sorusunun 
cevabını ararken, elimizdeki en önemli ölçütlerden bi
ri budur.

Tarımda kapitalist gelişimin fair„diğ£E- göstergesi 
de tarımsal nüfusla  ̂Tâtnm-dışı nüfus arasındaki oran- 
«ür. Kapitalizm, gelişmesi boyunca, süreklL l o b i c im
de. ticari ve sınai nüfusun ftanm-dışı nüfusun) tarım- 
şaL-nüfusun aleyhine bûy.ûmasirrL£ağl.a.xL- Bu konuda 
Marks, şöyle diyor:

«Tanm-dışı nüfusa oranla tarımsal nüfusu sürek
li olarak azaltmak, kapitalist üretimin niteliğinde 
vardır, çünkü sanayide (dar anlamda) değişme
yen sermayenin değişen sermayeye göre artışı, 
değişen sermayede, nispî bir azalma olsa da, mut
lak bir artışla bir arada gider; öte yandan, tarım
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da, belirli bir toprak parçasından yararlanmak 
için gerekli olan değişen sermaye mutlak olarak 
azalır; böylece, bu, ancak yeni toprakların ekime 
açılması ölçüsünde artabilir, ama, bu da gene, ön 
koşul olarak, tanm-dışı nüfusta daha da fazla bir 
büyümeyi gerektirir.»
(A, y, s. 672)

Kürdistan’da hakim üretim tarzını araştırırken 
kullanacağımız önemli bir ölçüt de bu olacaktır. Di
ğer ölçütleri konuyu ele aldığımız bölümde belirtece
ğiz.

Tarımda kapitalizmiru^elismesinin iki tipik volu 
vardır: .Birinci gelişme volu, bir toprak devrimini ve 
toprakların köylülere dağıtılmasını içerir. Böylece üre
tici güçler ve kapitalizm hızla gelişir. Bu gelişme çiz
gisi nerika’da ve Fransa’da izlenen çizgi olduğu için. 
buna «Amerikan Sistemi» de denilmektedir. Amerika'
da. 1861-1865 Kuzev-Güney iç savaşından sonra 1862’- 
de Lincoln hükümeti devlete ait toprakları çiftçilere 
bedelsiz olarak ya da az bir para karşılığında dağıtmış 
ve yine aynı tarihte kölelere özgürlük verilmişti. Bu 
durum Amerika’da kapitalizmin çiftçiler eliyle gelişti
rilmesini sağladı,

/O Tarımda kapitalizmin gelişmesinin ikinci yolu, ka
pitalizmin feodal bevler aracılığıyla geliştirilmesidir. 
Bu cçmimdaımıımLbir^jçözüm-değildir. Burada toprak 
sahiplen.tûDraklaxınL-aa.e.ski nüfuzlannı korurlar. Sa
fi c-r o loprak_beyliği ekonomisi adım adım kapitalist 
ekonomiye dönüşür. Toprak sorunu çözülmeden kalır. 
Bu gelişme îz.erisi Prusya’da ve Rusvafda izlenen ge
lişil. o çizgisidir. Bu nedenle tarımda kapitalizmin_ge- 
ligmesinija.iül. biçimine. «Prusya Yohı»da denir.

Kapitalizmle birlikte üretici güçler düzeyinde ve
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emeğin üretkenliğinde büyük bir ilerleme olur. Kapi
talizm emeği toplumsallaştırır. Bu yüzden kapitalizm, 
feodalizme kıyasla, kapitalizm-öncesi üretim tarzları
na kıyasla, tarihsel bakımdan devrimci ve ilerici bir 
rol oynar. Kapitalizmin ilerici ve devrimci rolü emeği 
toplumsallaştırma derecesine bağlıdır.

Kapitalizmin hangi anlamda ve neden ilerici bir 
tarihi rol oynadığını Lenin’den dinleyelim:

«Kapitalizmin ilerici tarihi rolü, iki kısa önerme
de özetlenebilir: toplumsal emeğin üretici güçle
rinde artış, ve o emeğin toplumsallaşması. 
Toplumsal emeğin üretici güçlerindeki gelişme, 
ancak geniş-çaplı makineli sanayi döneminde 
tam olarak görülebilir. Kapitalizmin bu en yük
sek aşamasına (Lenin bu sözleri 19. yüzyılın son
larında, 1897’lerde söylemektedir. Tekoşin) erişi- 
linceye kadar, tamamen kendiliğinden ve son de
rece yavaş gelişen el üretimi ve ilkel teknik, hâlâ 
varlığın ısürdürür. Reform-sonrası dönem, bu açı
dan, Rusya tarihindeki önceki dönemlerden bü
yük ölçüde ayrılır. Kara saban ve tokaç, su de
ğirmeni ve el tezgâhı Rusya’sı, hızla pulluk ve 
harman dövme makinası, buharlı değirmen ve 
motorla çalışan tezgâh Rusya’sı haline dönüşme
ye başlamıştır. Ulusal ekonominin kapitalist üre
timin egemen olduğu her dalında aynr ölçüde de
rinlemesine bir teknik değişimi görülür. Bu dö
nüşüm süreci, bizzat kapitalizmin yapısı gereği, 
bir dizi eşitsizlikler ve oransızlıklar ortasında ger
çekleşir; refah dönemlerinin yerini bunalım dö
nemleri alır, bir sanayiin gelişmesi, bir başkası
nın zayıflamasına yol açar, bir alanda, tanmın 
bir yönünde ilerleme vardır, bir başka alanda, bir
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başka yönde ise ticaret ve sanayideki büyüme ta
rımdaki büyümeyi aşar vb. Narodnik yazarların 
işledikleri hataların önemli bir bölümü, bu oransız, 
kasınmalı ve ateşli gelişmenin gelişme olmadığım 
kanıtlama çabalarından kaynaklanır. 
Kapitalizmin toplumsal üretici güçleri geliştirme
sinin bir başka özelliği de, üretim araçlarındaki 
büyümenin (üretken tüketimin), kişisel tüketim
deki büyümeyi çok aşrnış olmasıdır: bunun tarım 
ve sanayide nasıl ortaya çıktığını birçok kereler 
belirtme fırsatını bulmuştuk. Bu özellik, kapita
list toplumda ürünün gerçekleştirilmesi genel ya
salarından kaynaklanmakta ve bu toplumun uz
laşmaz karşıtlıklar taşıyan yapışma tamamen uy
maktadır.
Kapitalizmin emeği toplumsallaştırması aşağıda
ki süreçlerde kendini gösterir: Birincisi, bizzat 
meta üretimindeki büyüme, doğal ekonomiye öz
gü olan, küçük İktisadî birimlerin dağınık duru
munu yok eder ve küçük yerel pazarları büyük bir 
ulusal (sonra da dünya) pazarı halinde birleşti
rir. Kendi için üretim, bütün toplum için üretime 
dönüşür ve kapitalizmin gelişmesi ne kadar bü
yük olursa, üretimin kollektif niteliği ile mal edin
menin bireysel niteliği arasındaki çelişki o kadar 
güçlenir. İkincisi, kapitalizm eski dağınık üreti - 
min yerine, gerek tarımda, gerekse sanayide gö
rülmemiş bir yoğunlaşma getirir. Bu, kapitalizmin 
incelemekte olduğumuz özelliğinin en dikkate de
ğer ve en göze çarpan belirtisidir, ama tek belir
tisi değil. Üçüncüsü, kapitalizm, önceki ekonomik 
sistemlerin ayrılmaz bir parçasını oluşturan kişi
sel bağımlılık biçimlerini yok eder. Rusya'da, ka
pitalizmin bu yöndeki ilerici niteliği özellikle be



lirgindir, çünkü ülkemizde, üreticinin kişisel ba
ğımlılığı, yalnızca tarımda değil, manüfaktür sa
nayiinde (serf emeği kullanan «fabrikalar»da), 
madencilik ve metalürji sanayiilerinde, balıkçılık 
sanayiinde vb. gibilerinde mevcuttu. (Bu durum, 
bugünde kısmen sürmektedir.) Bağımlı ya da köle 
köylünün emeği ile karşılaştırıldığında ücretli iş
çinin emeği, ulusal ekonominin bütün dallarında 
ilerici nitelik taşır. Dördüncüsü, kapitalizm, zo
runlu olarak, nüfusta hareketlilik yaratır; bu, ön
ceki toplumsal ekonomik sistemlerin gereksinme
diği ve bu ekonomik sistemlerde geniş-çapta ger
çekleşmesi olanaksız olan bir şeydir. Beşincisi, ka
pitalizm (en geri toplumsal ve ekonomik ilişkilerin 
her zaman hüküm sürdüğü) tarımla uğraşan nü
fus oranını, sürekli olarak azaltır, ve büyük sınaî 
merkezlerin sayısını artırır. Altmcısı, kapitalist 
toplum, nüfusun birleşme, örgütlenme gereksin
mesini artırır ve bu örgütlere eski günlerdekinden 
ayrı bir nitelik kazandırır. Kapitalizm, ortaçağ 
toplumunun, dar, yerel, lonca birliklerini yıkıp, 
amansız bir rekabet yaratırken, bir yandan da, 
bütün toplumu, üretimde farklı yerler işgal eden 
büyük insan gruplarına böler, bu grupların her 
biri içinde, örgütlenmeye büyük bir hız verir. Ye- 
dincisi, kapitalizmin, eski ekonomik sisteme ge
tirdiği yukarda değinilen bütün bu değişiklikler, 
ayrıca kaçınılmaz olarak nüfusun kafa yapısın
da da bir değişikliğe yol açar. İktisadi gelişmenin 
kasınmalı niteliği, üretim yöntemlerinin hızla de
ğişmesi, üretimin büyük ölçüde yoğunlaşması, 
tüm kişisel bağımlılık biçimlerinin ve ilişkilerdeki 
ataerkilliğin yok olması, nüfusun hareketliliği, 
büyük sınaî merkezlerin etkisi vb... bütün bun-
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lar, bizzat üreticilerin niteliğinde derin bir deği- 
, şikliğe yol açmak zorundadır; Rus araştırmacıla

rının buna uygun gözlemlerini belirtmek fırsatım 
bulmuştuk.»
(Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi, s. 516-519)

Açıktır ki kapitalizm daha önceki üretim biçimle
rine kıyasla ve iktisadi bakımdan ilericidir. Aynca be
lirtmek gerekir ki burada sözü edilen kapitalizm, ken
di iç dinamiği ile gelişen millî bir kapitalizmdir. Em
peryalizm çağında ise kapitalizm gelişen üretici güçle
re ayakbağı olmaya başlamıştır. Üretimin toplumsal 
niteliği ile mülk edinmenin özel niteliği arasındaki uz
laşmaz çelişki iyice keskini eşmiştir. Kapitalizmin bu 
temel çelişkisi sosyalist devrimle çözümlenir.

MÜLKSÜZLEŞTİRENLER
MÜLKSÜZLEŞTÎRİLECEKTİR.



II. BÖLÜM
■/

YAPI TAHLİLİNDE GÜDÜLEN AMAÇ ve 
TOPLUMSAL SINIFLAR ÜZERİNE

Devrimini vanmıs ülkelerin deneylerini incelediği
mizde, sözkonusu ülke devrimrilftri^jn ilk iç »lnrnk. 
kendi ülkelerinin İktisadî ve toplumsal yapısını, nlgu- 
lara dayanarak ciddi bir tahlile tabî tuttuklarını görü
yoruz. Lenin’in 1894’de yazdığı «Halkın Dostlan Kim
lerdir ve Sosyal-Demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar?» 
adlı yapıtı bir bakıma bu amaca yönelik bir araştır
madır. Konunun özel olarak ve derinlemesine ele alın
ması ise «Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi» adlı yapı
tın amacı olmuştur. Yine Mao Zedung’un ilk yazılan 
Çin toplumunun toplumsal-ekonomik yapısının tahlili 
üzerinedir. Diğer ülkelerin devrimcileri de kuşkusuz 
aynı şeyi yapmışlardır.
V Toplumsal-ekonomik yapı tahlili şu konulara açık

lık kazandırmak amacıyla yapılır:
■y. 1 — Devrimin Hedefleri,
v 2 —  Devrimin Görevleri,
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73 — Devrimin İtici Güçleri,
4 — Devrimin Niteliği.
Birbirine bağlı olan bu dört temel meselenin çö

zümlenmesi ülkemizin toplumsal-ekonomik yapısını 
tahlil ederek mümkündür. Dogmatizme ve subjektiviz- 
me düşmemek için bu tahlil ülkemizin gerçeklerine, 
somut verilere dayanmalıdır. Bilimsel yöntem gerçeği 
olgularda arar. Ne var ki aynı olgulara dayanarak 
farklı sonuçlara ulaşmakta mümkündür. Siyasal so- 
 ̂nuçlar üzerinde birleşmek için, yaklaşım birliği sağla
mak gereklidir. Bu sebeple, ülkemizin İktisadî ve top
lumsal yapışma ilişkin verilerin değerlendirilmesine 
geçmeden önce benzer toplumlarda çoğunlukla mev
cut olan toplumsal sınıfların İktisadî özelliklerine ve 
bu toplumsal sınıfları ayırt etmek için kullanılması ge
reken ölçütlere değinmeliyiz. Çünkü sınıflan ayırdet- 
mek için kullanılması gereken doğru kıstaslara sahip 
olamazsak doğru bir tahlil yapamayız.

KÖYLÜK BÖLGELERDEKİ SINIFLAR
Köylük bölgelerdeki sınıflan aşağıdaki başlıklar 

altında ele alacağız:
/s1 — Feodal Toprak Ağalan,
2 — Zengin Köylüler,
v'3 — Orta Köylüler,
4 — Yoksul Köylüler,
5 — İşçiler.

Köylülük içindeki farklılaşmanın boyutlanna bağlı 
olarak (ki bu da tarımda kapitalizmin gelişme derece
sine bağlıdır.), «Köylülüğün bölündüğü temel iktisadi 
gruplan», üç ana grup olarak ele almakta mümkün
dür: 1— Kırsal Burjuvazi, 2— Kır Proleteryası, 3— Or-
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ta Köylülük. Nitekim, Lenin. «Rusya'da Kapitalizmin 
Gelişmesi* adlı yapıtında.köylülük nüfusunu «ûc ana 
grup» halinde inceler. Lenin. voksuL-koıdülori -kır prcb. 
leteryasımn kapsamına dahil etmektedir. Bunlar 
«yaklaşık» olarak yapılan saptamalardır. Köylülüğün 
hangi iktisadi gruplara böiüneceği, biraz evvel belirt
tiğimiz gibi köylülük içindeki kutuplaşmanın derece
sine bağlıdır. Biz, köylülüğü yukarda belirttiğimiz 
gruplar halinde ele alıp, bu grupların iktisadi özellik
lerini kısaca belirteceğiz.
1 — Toprak Ağalan

Toprak ağası kırsal alanda geniş topraklara sahip 
olan, doğrudan üreticilerin artı-eineğine Jartı-ürün’e) 
ekonomi-dısı zor yoluyl a i  .koyarak sömürüde bulunan 
kimsedir. .sömürüye feodal rant öenir. Feodal
toprak rantı,, toprak ağasının başlıca sömürü biçimi
dir. Rant’m üç ana biçimine daha önce değinmiştik. 
Ancak bu ana biçimlerin dışında çeşitli ülkelerde öz
gül rant biçimlerine de rastlanabilir. Rant’m üç temel 
biçimi, sırasıyla,- angarya (ernek-rant), ürün-rant (ay- 
m-rant) ve para-rant’tır. Bu temel biçimlerin herbiri 
daha önceki bölümde işaret ettiğimiz gibi feodalitenin 
belirli aşamalarında egemen ve normal rant biçimini 
oluştururlar. İşte toprak ağasının esas geçim kaynağı
nı hangi biçime bürünürse bürünsün köylülerden alı
nan bu rant oluşturur.

Ancak toprak ağasının farklı ülkelerde farklı bazı 
özellikleri de olabilir. Bu yüzden hangi unsurların top
rak ağası sınıfına dahil olduğunu tespit ederken bu 
özellikler bizi yamltmamalıdır. Örneğin, Mao Zedung. 
Çin’deki toprak ağası sınıfını şöyle tanımlar:

f i  «Toprak ağası, toprağa sahip olan, çalışmayan ya 
/ da çok az çalışan ve köylüleri sömürerek yaşayan
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bir kimsedir. Toprak rantı, onun başlıca sömürü 
biçimidir; aynca tefecilik yapabilir, işçi çalıştıra
bilir, sanayi ya da ticaretle uğraşabilir. Ama köy
lülerden toprak rantı almak, onun başlıca sömü
rü biçimidir.
İflâs etmiş bir toprak ağası, ça]ısmavıp_ başkaları
nı dolandırarak ya da çakp-çırparak ya.da. akra- 

' balarından ve dostlarından yardım görerek haya
tını sürdürüyorsa ve şıradan bir orta köylüden 
daha iyi bir durumdaysa, ggno toprak ağası ola
rak smıflandınlacaktır.

Toprak ağalarına toprak rantını toplamada ve 
mülklerini idare etmede yardımcı olan, başlıca ge
lir kaynağı olarak toprak ağalarının köylüleri sö
mürmesine bel bağlayan ve sıradan orta bir köy
lüden daha iyi durumda olan kimseler, toprak a- 
ğalarıyla aynı sınıflamaya girer.
Tefeciler, başlıca gelir kaynakları tefecilik yoluy
la sömürü olan ve sıradan orta köylüden daha iyi 
durumda bulunan kimselerdir ve toprak ağalarıy
la aynı sınıflamaya girerler.»
(Mao Zedung, Seçme Eserler I, ‘Köylük Bölgeler
deki Sınıflar Nasıl Ayırt Edilmeli’, Ekim 1933, 
s. 160-131)

Görülüyor ki, bir toprak ağası pekâlâ tefecilik ya
pabilir, sanayi ve ticaretle uğraşabilir, işçi çalıştırabi
lir vb. Bütün bunlar onu toprak ağası olarak nitele
meye engel değildir. Çünkü., bütün bunlara rağmen 
toprak ağasının esas sömürü biçimi ve, esas geçim kay
nağı rant’tır.

Toprak ağası ile köylüler arasında aracı fonksiyo
nu taşıyan, doğrudan emekçinin karşısına toprak ağa-
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sim temsilen çıkan unsurlar da bu sınıfa dahil edilmiş
tir. Çünkü, bu tip unsurların da esas geçim kaynağı 
üreticinin karşılığı ödenmeyen emeğine, dayanır.

Eskiden toprak ağası olupta iflâs etmiş kimi un
surlar ile esas gelir kaynağı tefecilik olan kimseler de 
toprak ağası sınıfına dalıil ediliyor.

Ancak, toprak ağasını temsil eden unsurları, iflâs 
etmiş eski toprak ağalarını ve tefecileri toprak ağaları 
sınıfına dahil etmek için bunların ‘sıradan bir orta köy
lüden daha iyi’ bir durumda olmaları gerekir.

2 — Zengin Köylüler:
Zengin köylülük tarımda meta ürçtirn1rıin vft ka-. 

pitalizmin—gelişmesinin sonuçu~ve~~köylülük Teindeki 
fark lılaşm anın ürünüdür Zencin köylülük kırsal (köy
lü) burjuvazi va da hali-vakti yerinde köylülük olarak

Lenin, zengin köylülük için şunları söyler:
«Tahıl satmak amacıyla kirayla toprak tutma (ta
rımsal kuşakta) bunların çiftliklerinde çok bü
yük bir rol, çoğu kez verilmiş topraklardan da da
ha önemli bir rol oynadığından, bu hali-vakti ye
rinde köylüler arasından bir kapitalist çiftçiler sı
nıfı doğar. Çoğu durumda, çiftliğin büyüklüğü, 
ailede mevcut olandan daha büyük bir emek- gü
cü gerektirir, bu nedenle, bir çiftlik emekçileri ve 
daha önemlisi, bir gündelikçiler grubunun oluş
ması, hali-vakti yerinde köylülüğün varolması 
için zorunlu bir koşuldur. Bu köylülerin net gelir 
biçiminde elde ettikleri fazla nakit, ya bizim kır
sal .bölgelerimizde son derece gelişmiş olan ticari 
işlemlere ve tefeciliğe yöneltilir, ya da elverişli ko
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şullar altında toprak satın almaya, çiftliği iyileş
tirmeye vb. yatırılır. Bir sözcükle bunlar, küçük 
tarımcılardır.»
(Lenin, Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi, Sol Ya
yınlan, S. 159)

Yine Mao Zedung bu grubu şöyle tanımlar: 
«Zengin köylü kural olarak toprağa sahiptir. 
Ama bazı zengin köylüler işledikleri toprağın sa
dece bir kısmına sahiptirler, geri kalanını ise baş
kalarından kiralarlar. Diğer bazılarının ise kendi
lerine ait hiç toprakları yoktur ve bütün toprakla- 
nnı başkalanndan kiralarlar. Zengin köylü, ge
nellikle ortalamadan daha fazla ve daha iyi üre
tim araçlarına ve daha fazla sermayeye sahiptir, 
ve kendisi de çalışır, ama gelirinin bir kısmı ve 
hatta önemli kısmı sömürüden elde edilir. Başlı
ca sömürü br  ni. is gücü (uzun süreli işçi) kira
lamaktır. Ayrıca topraklarının bir kısmını kiraya 
verebilir ve toprak kirası yoluyla da sömürüde bu
lunabilir, aynca tefecilik yapabilir ya da sanayi 
ve ticaretle uğraşabilir. Zengin köylülerin çoğu 
aynı zamanda kamu topraklarının idaresiyle de 
uğraşırlar. Oldukça çok miktarda iyi toprağa sa-:t 
hip olan, toprağının bir kısmını işgücü kiralama-! 
dan kendisi işleyen, ama başka köylüleri toprak: 
kirası, bprçjfeizi .ya da .başka yollarla sömüren birf 
kimse de zengin köylü olarak ele alınacaktır. Zen
gin köyîüler'duzenîi bir şekilde sömürüye katılır 
ve bir çoğu gelirlerinin büyük kısmını sömürüden 
sağlarlar.»
(Seçme Eserler, cilt: i, s. 161)
Mao Zedung bir başka yerde şunları da ilâve eder: 
«Çin’deki pek çok zengin köylü, topraklarının bir



kısmım kiraya verdikleri, tefecilik yaptıkları ve 
tarım emekçilerini amansızca sömürdükleri için, 
nitelik olarak yan-feodaldirler. Fakat genel ola
rak kendileri de üretime katılırlar ve bu anlamda 
köylülüğün bir parçasıdırlar.»
(Seçme Eserler, cilt: 2, s. 322-323)

‘ y  Kısaca özetlersek, zengin köylülüğün iktisadi ö- 
zeliikleri şunlardır

J — Ekonomisinin. ticari niteliği (satış için üretim
de bulunmak),

2 — Esas gelir kaynağı sömürüye dayanır ve esas 
sömürü biçimi işgücü sömürüsüdür.

Bu özellikleri ile zengin köylü bir burjuvadır yani

3 — Kural olarak toprağa sahiptir.
4 — Kural olarak kendisi de üretime katılır.
Bu nitelikleri ile de, o bir köylüdür. Köylü burju-

Ancak tarımda meta üretiminin ve kapitalizmin 
gelişme düzeyine bağlı olarak değişik ülkelerde deği- 
.şik özellikleri de olur. Lenin’in tanımına baktığımızda, 
Rusya'da zengin köylülüğün ekonomisinde sahip olu
nan toprağın daha az kirayla tutulan toprağın daha 
fazla rol oynadığını görüyoruz. Mao’ııun tanımına bak
tığımızda ise, Çin’deki zengin köylü ekonomisinde sa
hip olunan toprağın d ah? fazla, toprak kiralamanın 
ise daha az rol oynadığını görmekteyiz. Birincisinde, 
zengin köyîü-ekonomis! daha çok kapitalist, İkincisin
de ise daha çok yarı-feodaldir.

3 — Orta Köylüler:
Orta köylülük kırsal burjuvazi ile kırsal proletar

ya (tarmı jscUcaE-arasındalci ara kategoridir.

} italisttir.
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Lenin, bu grubun ekonomisi hakkında şunları söy-

« Bunlar meta üretimindeki gelişmenin asgarî dü
zeyde oluşuyla göze çarparlar. Bu köylü katego
risine ait bağımsız tarımsal emek, muhtemelen, 
yalnızca en iyi yıllarda ve özellikle elverişli koşul
lar mevcut olduğu zaman geçimlerini karşılarlar, 
bunun için de durumları son derece tehlikelidir. 
jOrta köylü çoğu kez, emek-hizmeti yb. ile öde
mek üzere borçlanma yoluna başvurmadan, gene 
kısmen, işgücünün satılması demek olan, fazladan 
bir ‘yardımcı4 iş aramadan vb. iki yakasım fclrara- 
ya getiremez. Her kötü hasat, orta köylü yığınla
rını proleterya saiTa.noa fırlatır. Toplumsal iliş
kilerinde bu grup, eğdim duyduğu ama ancak 
küçük bir mutlu azınlığın dahil olmayı başardığı 
üst grupla, tüm toplumsal evrim hareketiyle itil
diği alt grup arasında sallanıp durur. Böyiece, 
özel olarak, kapi talist ekonomiye has olan bir sü
reç yer alır, ortadaki üyeler silinip gider, üçta- 
kiler pekişir, bu, 'köylülükten çıkma’ sürecidir.» 
(Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi, s. 162)
«Pek çok orta köylünün, toprağı vardır. Bazılara- 
işledikleri tonra&m sadece bir kısmına sahiptir ve 
gerisini başkalarından kiralarlar. 
nın ise hiç toprakları yektur.,«ek 
m başkalarından kiralarlar^Hepsi de oldukça çok 
sayıda tanm aracına sahiptir., Orta köylü, geli
rinin tümünü ya da büyük kısmını emeğiyle sağ
lar. Kural olarak başkalarım sömürmez ve az da 
olsa toprak ve faiz ödemek zorunda olduğundan, 
çoğu zaman kendisi başkaları tarafından sömü
rülür. Ama genellikle işgücünü satmaz. Bazı orta



köylüler (hali-vakti yerinde orta köylüler) küçük 
çapta sömürüde bulunurlar, ama bu onların dü
zenli ya da esas gelir kaynağı değildir.»
(Mao Zedung, Seçme Eserler, cilt: 1, s. 161-102)

Özetle, bu grubun İktisadî özellikleri şunlardır: îl^ 
tisadi bakımdan kendilerine yeterlidirler. Sık sık işgüç- 
lerini satmak ya da borçlanmak zorunda kalsalar da 
esas geçim kaynaklan  işgüderini satmak va da borç
lanmak değildir. Esas gelir kaynaklan, kendi bağmı
şız çiftlikleri ve kendi .emekkmMir^-Kucük çanta sö
mürüde bulunsalar bile, bu da onları nitelendiren bir 
özellik değildir. Kural olarak başkaları tarafından sö
mürülürler ‘  ~

4 — Yoksul Köylüler

Yoksul köylülüğün ekonomisi hakkında Mao Ze
dung şunlan söylüyor:

V

«Bazı yoksul köylüler bir kısım toprağa ve bir
kaç tarım aracına sahiptirler, diğerlerinin ise hiç 
toprağı yoktur, ama birkaç tarım aracı vardır. Ku
ral olarak yoksul köylüler, üzerinde çalıştıkları 
toprağı kiralamak zorundadırlar, ve toprak kira
sı ve borç faizi ödemek ve bir ölçüye kadar işgüç- 
lerini kiralamak zorunda oldukları için sömürü
lürler.
Genel olarak, bir orta köylünün kendi işgücünü 
satmaya ihtiyacı yoktur, oysa .yoksul kövlû işgü
cünün bir kısmını satmak zorundadır. Bu, orta
köylüyle yoksul köylüyü birbirinden avırt etme
nin başlıca kıstasıdır.’
(Mao Zedung, Seçme Eserler, cilt: 1, s. 162)



• Özetlersek, yoksul köylüler orta köylüler gibi ge
nellikle kendi kendilerine yeterli değillerdir. Toprak
lan ve tarım araçlan azdır. Bu nedenle kural olarak 
kendi tanm aletleri ile işlemek üzere toprak kiralar
lar ve işgüçlerini kısmen satarlar. Mao’nun belirttiği 
gibi bunlan orta köylülerden ayıran esas ölçü, orta 
köylüler kural olarak işgüçlerini satmadıklan halde 
yoksul köylülerin işgüçlerinin bir bölümünü satma
dan yaşayamaz oluşlarıdır. Ancak bunlar tarım işçile
ri gibi geçimlerini bütünüyle ya da esas olarak işgüç
lerini satarak da sağlamazlar. Yoksul köylülük, köy
lük bölgelerin yan-proleteryasıdır.

5 — Kır Proleteryası

«İşçinin (tanm işçisi de dahil) kural olarak hiç 
toprağı ya da tanm araçları yoktur, ama bazıüP  
nnm cok az m i ktarda^Topr aği-y.e_ci3k_az_fia,y ıda 
tanm araçlan olabilir. İşçiler gecimlerirm-hütû=. 
nüyle ya da £§aş olarak işgüçlerini satarak sağ
larlar.»-
(Mao Zedung, Seçme Eserler, cilt: 1, s. 162)

Köylük alandaki grupların ‘ ...sınıf durumunun be
lirlenmesinin tek kıstasının sömürü ilişkisi olması ge
rektiği...’ (Mao, SE, cilt: 4, s. 273) açıktır. İktisadi ba
kımdan geri bıraktırılmış, sömürge ve yarı-sömürge 
ülkelerin çoğunluğunda, köylülük nüfusunun ezici ço
ğunluğunu yoksul köylülük + kırsal proleterya oluş
turur. Kırsal proletaryayı yoksul köylülüğün ya da pro
letaryanın kapsamına alırsak, «‘Köylülük’ terimi esas 
olarak yoksul ve orta köylüleri içine alır.» (Mao, SE, 
Cilt: 2, S. 323)
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1 —  KÜÇÜK BURJUVAZİ

Mao Zedung, Çin toplumundaki sınıflan tahlil et
tiği, ‘Çin Toplumundaki Sınıflann Tahlili' (SE, cilt: 1, 
s. 11-18, Mart-1926) adlı yazısında Çin toplumundaki sı
nıfları: 1) Toprak Ağalan Sınıfı ve Komprador Sınıfı, 
2) Orta (millî) Burjuvazi, 3) Küçük Burjuvazi, 4) Ya- 
rı-Proleterya, 5) Proleterya şeklinde ayırmaktadır. Bu
rada köylülüğü ayrı bir sınıf olarak belirtmemektedir. 
Mao, köylülüğü adı geçen sınıflar arasında şu şekilde 
dağıtmıştır: Zengin köylülüğü milli burjuvaziye or
ta köylülüğü küçük-burjuvaziye; yoksul köylülüğü 
yarı-proleteryaya; tarım işçilerini proleteryaya.

‘Çin Devrimi ve Çin Komünist Partisi’ (SE, cilt: 2, 
s. 318-325, Aralık-1939) adlı bir başka makalesinde ise, 
‘Çin Devrimiııin İtici Güçleri' alt başlığı altında Çin 
toplumundaki smıflan şöyle sıralamaktadır: 1) Top
rak Ağası Sınıfı, 2) Burjuvazi (Komprador Burjuvazi 
+  Millî Burjuvazi), 3) Küçük Burjuvazinin Köylülük 
Dışındaki Diğer Kesimleri, 4) Köylülük, 5) Proleterya, 
6) Başıboşlar.

Görüldüğü gibi, ikinci talılilde; birincisinde tek sı
nıf olarak tahlil edilen küçük-burjuvazi ikiye bölüne
rek ele alınmıştır: 1) Küçük Burjuvazinin Köylülük Dı
şındaki Diğer Kesimleri, ve 2) Köylülük (zengin + or
ta ~f- yoksul köylülük). Köylülük teriminin esas ola
rak yoksul ve orta köylüleri, kapsadığını ve genellikle 
bu anlamda kullanıldığını, belirtmiştik.

Mao, yazılarında genellikle küçük-burjuvaziyi, 
köylülük ve köylülük dışındaki küçük-burjuva kesim
ler olarak ele almıştır.

Küçük-burjuvazinin köylülük dışındaki diğer ke
simleri şu kategorileri kapsamaktadır: Aydınların alt 
kademeleri (öğrenciler +  ilk ve ortaokul öğretmenle
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ri +  alt kademedeki devlet memurları +  büro memur
ları +  küçük avukatlar vb. gibi gruplan kapsar), kü
çük tüccarlar, zanaatkarlar ve serbest meslek sahiple
ri.

Aydıiılar ve öğrenci gençlik ayn bir sınıf ya da ta
baka meydana getirmezler, «...bunların pek çoğu, aile 
kökenleri, yaşama şartlan ve siyasî görüşleri bakımın
dan küçük-burjuva sınıflamasına dahil edilebilirler.»

«İkinci olarak, küçük tüccarlar. Bunlar genellikle 
küçükdükkânlar işletirler ve birkaç yardımcı ça
lıştırırlar, ya da hiç yardımcı çalıştırmazlar.» 
«üçüncü olarak, zanaatkarlar. Bunların sayılan 
çok fazladır. Kendi üretim araçlarına sahiptirler, 
ya hiç işçi çalıştırmazlar ya da sadece bir, iki yar
dımcı ya da çırak çalıştırırlar. Durumlan orta köy
lülerin durumlarına benzer.»

. «Dördüncü olarak, serbest meslek sahipleri. Bu 
kesim doktorlan ve diğer meslek sahiplerini kap
samaktadır. Başkalarını sömürmezler ya da çok 
az miktarda sömürürler. Durumlan zanaatkârla- 
nn durumuna benzemektedir.»
(SE, cilt: 2, s. 321-322)
Mao, küçük-burjuvaziyi iktisadi güçlerine göre de 
ayınr:
«Bu sınıfın bütün tabakaları aynı küçük-burjuva 
iktisadi temele sahip olmalarına rağmen üç ayrı 
bölüme ayrılırlar.» diyor.
(SE, cilt: 1, S. 13)

1 — Her yıl kol ya da kafa emeğiyle tükettiklerin
den fazla kazananlar. Bu bölüm orta-burju- 

; vaziye yakın olan ve ona özenen küçük-bur-
juvazinin sağ-kanadım oluşturur.
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a •— -İkinci bölüm, iktisadi bakımdan esas olarak 
kendi kendine yeterli kimselerden meydana 
gelir.» Bu orta-kanat, küçük-burjuvazinin en 
kalabalık kesimidir.

3 — Durumları sürekli kötüleşen, «zar zor» geçi
nebilen sol-kanat, küçük-burjuvazidir.

Bu bölümü tamamlamak için, yarı-sömürge ve sö
mürge ülkelerde (ezilen ülkelerde) genellikle mevcut 
olan komprador burjuvazi ve millî burjuvaziye de de
ğinmeliyiz. Bu sınıflarında İktisadî özelliklerini belir
lemeliyiz. Biraz ilerde Kürd isten toplumundaki sınıf
ları tahlil edeceğimizden, sözünü ettiğimiz sınıfların 
ülkemizde mevcut olup olmadığını araştırırken bu ik
tisadi özellikleri gözönünde tutacağız.

2 — KOMPRADOR BURJUVAZİ ve MÎLLÎ
. BURJUVAZİ ,
‘Komprador burjuvazi’ kavramını ilk kez kimlerin 

kullandığım kesin olarak bilemiyoruz. Ayrıca bu konu 
o kadar önemli de değildir. Ancak, bildiğimiz kadarıy
la bu terimi ilk kullanan Mao Zedung olsa gerek. Ö- 
nerrdi olan komprador burjuvazi terimi ile Adl&tilmak 
istenenin ne olduğudur. Bu noktayım açıklamamda et
raflı olarak Mao'da vardır.

‘Komprador* kavramım salt aynı milliyetten olma
yan burjuvazi için, yabancı (ezen) milliyete mensup 
burjuvazi için kullananlar yok değildir. Hatta, denile
bilir ki, bu yaygın bir kavrayıştır. Ne var ki, bu kavra
yış tarzı yanlıştır. ‘j£ûmpXâd0X’ tStimjUbiîLâJ&gâe ezen ̂  
mjllivete mensup buriuvazi iciiLX?Idufeu-kadar.aynı i aib 
liyete mensup burjuvazi için de.kullanılır ve doğru elan 
daJaudur, Komprador burjuvazimle. milli olarak nite
lenen burjuvazi arasmdakLlıashca-farkmnilliyet_farkı
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doğüdir^Esas fark komprador karakterdeki kapitalizm, 
i? s .millî karâH eî^iritSpitalizm , bu iki_tür_k.apiia* 
İtenjarâsındakrTaiHırt Komprador burjuvazi. kom;>_ 
rador karakterdeki kapitalist ilişkilerin: ımüî_ burju
vazi" ise,”Bunun anti-tezi otan tvûIK karakterdeki ka-pi- 
talıst ilişkilerin temsilcisidir. Dolayısıyla bu ikisi ara- 
smdakriârk'B'asİt' bir milliyet faikından ibaret olma
yıp, bir nitelik ‘farkı'ndan ibarettir. Un iki tür kapit.a-

î z  bir çelişki mevcuttur. .Bıı. uzlaşmaz çeliş
ki, belli dönemlerde ve. JıeJli ölçülerde de olsa

. yıiHi tLuriuvizipin devrimci. saflarda.... ver..almasını..
komprador burjuvazinin ise h emen. hemen. dMnm kar.- 
şı-devrimci saflarda yedn 1 almasıru_acıklar..JKpmpra- 
dor burjuvazi emperyalist ve sömürgeci burjuvaziye 
göbeğinden bağımlıdır, Eömücg§oi„v.e. empeotgJlsibmj 
juvazinin sömûı,ga..y3^am-r;öma^o-.ttlkeletdfikiJuzajıiiL: 
sidir. Uluslararası bıutuvazmin bir parçası ola.n_kamn- 
fador karakterdeki buıjuvazinin, «.. .Varlığı ve geliş
mesi em.psEya.hV.mft bağılıdır.» (Mao). Ezilen ülkelerde- 
ki ‘...en geri ve en gerici üretim ilişkilerini temsil eder’ 
ve '...üretici güçlerin geîi|mesınl eageHerTT Bu sebep* 
ledîr'k i r ^ ^ r gS^rnîfceİikteki burjuvazi, bir toplum-^ 
dS'ğgîişenrdeğişen, artık eski örelim ilişkilerinin kabı
na sığmayan*yeni üretici güçler düze’ymeTelfabureden 
arelinTilişkilerini Heğjl^jürstici e nderin gelişmesinin.

* ön finde barikat olan eski. Jlraiinı. ilişkilerin in sınıf sal_ 
düzeydeki temsilcisidir. Kısaca Mao’nun cokca_kullan-’ 
dıfeı bir deyişle i f ade_Mej^££VaııüZâîau.ı n j leğ i i, ‘eski1 
olanın temsilr.isidir.^Ovsa millî karakterdeki burjuvazi 

"bir yere kadar ve belli ölçüde ‘yeni’ üretici güçler dû- 
ZŜ İUB.iekBhul edermiiiskilari--teınsil_ eder. Yani ‘eski’ 
olanmdefeii^'venialanm.jjjıs'ii'lmndanbidsidir'.,

Mao Zedung, 19. yüzyılın ortalarına gelinceye ka
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dar Çin’de ‘ügbin yıl kadar’ hûk&B^üren feodalitenin 
büyük bir j jeğisikilğe_ uğramadığım, fakat, 19. yüzyılın 
ortalarında Çin’e ‘yabancı kapitalizmin', girmeliyle
birlikte bu durumun d e lj,stigjıü .̂durakaniijfeırL-Son bui- 
duğunu anlatır. Mao, yabancı ka&iializ-min zorlaması 
olff'asâydı 'bJic, Çin_topiumu kendi içsel dinamiği ile 
giderek kapitalist bir topluma dönüşebilecekti, fakat, 
yabancı kapitalizmin zorlamasının.-bu -Süreci hıziam, 
dırdîğmı belirterek, « 1840 Afyon savasından -Sftora Cjn 
giderek yarı-sömürge, y^rî^eûdal-ktifuioplı;m-Jıalin&. 
gelmiştir.» diyen Mao. devamla şöyle diyor:

«CinİELtOPİ um sal ekonomisinin çözülmesinde ya
bancı kapitalizm-janeınli--Jbig-r-Qİ-oy»adi: ±>ir yan
dan Çin’in kendine yeterli tabii..ûkonûmisinLlial- 
.tafadı ve hem gel:-irlerdekiJıemrde-Jtö-y.. evlerûu 
deki el sanatları sanavisinİJ«klı.: öta-^andaB—ij— 
ve ilçelerdeki meta ekonomisinin gelişmesini hız
landırdı. .
Olayların bu sekilde,gs3isınesi Çin’in feodal eko- 
nomisinin temeljerire yaptıfeıjbu çözücü etkilerin 
dışında, Çin’de kapitalist ür< 
bdirTi jâhjekii L 
yol açtı. Çünkü, tabii e 
pitalizm için bir meta pazarı yarattı; aynı zaman- 
4a çpk sarıda,köykinün-ya-zanaaikânn iflâsı, ka.- 
pitalizme, emeğin bir meta olarak alının satılma- 
sı imkânım sağladı.
Aslında, altmış yıl kadar önce, 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yabancı kapitalizmin etkisi ile've feo
dal iktisadı yapıdaki bazı çatlaklardan dolayı ba
zı tüccarlar, toprak ağalan ve bürokratlar modern 
sanayiye yatırım yapmaya başladılar. Bundan 
kırk yıl kadar önce, yüzyılın başlarında, Çin’in
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milli kapitalizmi ileriye doğru ilk adımlarım attı. 
(Mao’nun bu makalesinin tarihi; Aralık-1939’dur. 

s Kırk yıl öncesi de, 1899-1900’Ierdir. Tekoşin). Sön- 
ra* yirmi yıl kadar önce, birinci emperyalist dün- 

• ya savaşı sırasında Çin milli sanayisi özellikle do
kuma ve ün değirmenciliği alanlarında gelişti: 
Çünkü, Avrupa ve Amerika’daki emperyalist ül
keler savaş ile uğraşıyorlardı ve Çin üzerindeki 
baskılarını bir süre için azaltmışlardı.
Milli kapitahzmim,Q£ta^m-CikLsuımva_ge]ismesimn.

teryasmın doğuşunun ve ̂ gelişmesinin__iaxüıidic.
Nasıl ki, tüccarların, toprak ağalarının ve bürok
ratların bir kesimi Çin burjuvazisinin müjdecisi 
idiyse, aynı şekilde köylülerin ve zanaat işçileri
nin bir kesimi de Çin proleteryasmın müjdeeisiy- 
di. Çin burjuvazisi ve proleteryası ayrı birer top
lumsal sınıf olarak, yeni doğmuş ve daha önce Çin 
tarihinde görülmemiş sınıflardır. Bunlar feodal 
toplumun bağrında gelişerek yeni toplumsal sınıf
lar olarak ortaya çıktılar. Bunlar, Çin’in eski (feo
dal) toplumunun doğurduğu ikiz kardeşlerdir; 
hem birbirlerine bağlıdırlar hem de birbirleriyle 
uzlaşmazlar. Bununla beraber, Çin proletaryası. 
sadece Çin milli burjuvazisi ile birlikte değil, fâc, 
kat. Çin’de doğrudan doğruya emneryalistlenla.- 
rafmdan yönetilen işletmelerle birlikte ojlayaçık- 
tı ve gelişti. Bundan dolayı Çin proleteryasmın 
çok büyük bir kesimi Çin burjuvazisinden daha 
yaşlı ve daha tecrübelidir, dolayısıyla daha büyük 
ve daha geniş bir tabana sahip olan bir toplum
sal güçtür.
Bununla beraber kapitalizmin ortaya çıkması ve 
gelişmesi, Çin’deki emperyalist müdahaleden bu



yana meydana gelen değişikliğin sadece bir yö
nüdür. Bu değişikliğin, kapitalizmle birlikte ge
lişen ve onu engelleyen bir yönü daha vardır: Em
peryalizmin, Çin feodal güçleri ile birleşerek, Çin 
kapitalizminin gelişmesini durdurmak için kurdu
ğu tuzak.
Çin’i istilâ etmekte olan emperyalist devletlerin 
amacı, hic de feodal CinTkapitalist bir Cin hali
ne getirmek dahildir, Tam-i&rsina—amaçlan Çin’i 
kendi yarı-sömürgeleri va da sömürgeleri haline 
getirmektir.
Bu konuda, Çin’in giderek bir yan-sömürge ve sö
mürge haline gelebilmesi için, emperyalist devlet
ler, askeri, siyasi, iktisadıve kültürel baskı yollan- 
na başvurmuşlardır ve başvurmaktadırlar.»
(SE, Cilt: 2, S. 308-310)

Bu uzun alıntıyı aktarmayı gerekli gördük, çünkü, 
milli kapitalizm ile emperyalizme bağımlı komprador 
kapitalizmin ilişkilerini ve sömürge ve yan-sömürge 
ülkelerde emperyalizme bağımlı burjuvazinin rolünü 
öğretici bir tarzda özetlemektedir. •

Başlangıçta, ‘yabancı kapitalizm’in Çin’de ilerici 
bir rolii de vardır~IjmTerce^vıldan~iren'lîaMmiyettni 
korumuş olan feodalitenin temellerini sarsmış, feodal 
toplumsal ekonomik vam üzerinde çözücü etkilerde 
bulunmuştur. Böylece, Çin feodal toplumu 19. yüzyıl 
ortasından itibaren adım adım yan-feodal bir toplu
ma dönüşmüştür. Kapitahst üretim ilişkileri hızla ge
lişmiştir. Ancak, unutmamak gerekir ki, bu ‘yabancı 
kapitalizm’, 19. yüzyıl toprağının kapitalizmidir, ser
best rekabetçi kapitalizmdir. Çok geçmeden (1860- 
1870) adım adım emnervalimm.dQnü£exL±tuitapitaIizm 
gerici karakterini açığa vurmuştur. Fakat, ‘yabancı ka-



pitalizmin’ ve emperyalizmin İktisadî ve siyasi baskısı
na rağmen, bu şartlarda, milli karakterde bir kapita
lizm ve burjuvazi de iktisadi ve siyasî bakımdan cılız 
da olsa doğup gelişebilmiştir. Bu millî kapitalizmi ya
ratan da emperyalizm olmuştur. Fakat, o esas olarak 
komprador kapitalizmi geliştirir. . Millî kapitalizmin 
gelişmesini ise engeller.

Emperyalistleşen kapitalizmin amacı artık girdiği 
ülkelerde kapitalizmi geliştirmek değildir. Aksine, o 
ülkeleri sömürgeleri haline getirmektir. Bu amaçla İk
tisadî, siyasî, askerî ve kültürel her alanda baskısını 
yoğunlaştırır. Nüfuzunu pekiştirmek için, kendi lehi
ne bir takım siyasî ve askerî antlaşmalar yapar, o ül
kenin ticaretini, ulaşmam, gümrüğünü denetimi altı
na alır, hammadde bol ve işgücü ucuz olduğundan, bu 
imkânlardan yerinde yararlanmak amacıyla bir takım 
yatırımlara girişir, emekçi halk yığınları üzerindeki 
baskı ve sömürüsünü kolaylaştırmak amacıyla ülke
nin her yanında kendisine bağımlı bir komprador ve 
tefeci-tüccar sınıfı ve bu sınıfa dayalı bir sömürü şe
bekesi örgütler.

Mao, «Emperyalist devletler, komprador sınıfı ka
dar feodal toprak ağası sınıfını da Çin’deki hakimiye
tinin temel direği haline getirdiler.» diyor.

Emperyalizm;
j«îlk önce, kendinden önceki toplumsal yapının ha
kkim tabakasıyla, yani feodal ağalar, ticaret bur- 
ı juvazisi ve tefeci burjuvazi ile halkın çoğunluğuna 
karşı ittifak yapar. Emperyalizm, her yerde, ken
di gerici müttefiklerinin varlığının temeli olan bü
tün kapitalizm öncesi sömürü biçimlerini (özellik
le köylerde) korumaya ve devam ettirmeye çalı
şır.» (Stalin, MDD...)
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Feodal toprak ağalarım, tefeci-tüccar burjuvaziyi 
hakimiyetinin temel dayanağı yapan emperyalizm, 
böylece üretici güçlerin gelişmesini engellemiş olur. 
Bir yönüyle eski (feodal) üretim tarzı üzerinde çözü
cü etkilerde ele bulunur, fakat, bu durum kendi ira
delerine rağmen ortaya çıkar. Çünkü, emperyalizmin 
amacı esas olarak eski üretim tarzını tasfiye etmek 
değil, onu ayakta tutmaktır, girdiği ülkelerde azami 
sömürüyü gerçekleştirmek, hammadde kaynaklarımı 
ve ucuz işgücünü sömürmek, yağma ve talan etmektir. 
Dolayısıyla eski üretim tarzı üzerinde ikili bir etkide bu
lunsa da, esas olarak üretici güçlerin ve milli kapita
lizmin gelişmesinin önünde engeldir.

Emperyalizmin bir özelliğinin de, girdiği ülkelerde 
kapitalizmi hızla geliştirmesi olduğunu söyler, Lenin. 
Ancak, bu kapitalizm esas olarak milli değil, komp
rador karakterdedir. Ve bu komprador kapitalizm de 
feodalizm karşısında 19. yüzyıl Avrupasmda ve Rus- 
yasında olduğu gibi ilerici bir tarihi rol oynamaz. Ak
sine, feodalizmle birleşerek tutucu ve gerici bir rol 
oynar. Kapitalizmin feodalizme kıyasla ilerici bir in i  
oynamasının nedeni (örneğin, B. Avrupa ve Rusya’da) 
üretimi . toplumsallaştırması idi. Çünkü, -kapitalizmin 
ilericiliği (ki bu tarihsel ve ekonomik anlamda bir ile
riciliktir.) iy-etimi toplumsallaştırma derecesi ile ölçü- 
,lür. Ovsa. emperyalizm ve emperyalizme bağımlı 
komprador kapitalizm üretimin toplumsallaşmasının 
önünde esas olarak bir engerTsTevTgörür.

Emperyalizm ve emperyalizme bağımlı komprador 
kapitalizmin aksine milli kapitalizm feodalizme kıyasla 
ekonomik bakımdan ilerici bir rol taşır. Fakat, van- 
sömürge ve sömürge ülkelerdeki milli kapitalizm ve 
millî burjuvazi emperyalizmimaömürgeci I iğ i n. -ve .yeril 
feodalizmin çifte baskısı altında olduğundan güdük
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kalır. Bu ülkelerin milli burjuvazisi sözünü ettiğimiz 
şartlardan ötürü genellikle şu özelliklere sahip olur:

1 — Mao’nun ifadesi ile, «Yan-sömürge bir ülke
nin başlıca siyasî ve İktisadî özelliklerinden biri, milli 
burjuvazisinin zayıf olmasıdır.» (SE, cilt: 1, s. 183)

2 — «Milli burjuvazi, toprak ağası smıfından da
ha az feodaldir ve komprador sınıfı kadar da kompra
dor değildir.» (SE, cilt: 1, s. 181)

Çünkü, bu ülkelerde (hepsinde değil) milli burju
vazi köylük alanlarda feodal toprak rantı yolu ile ya
pılan sömürüyle ilgilidir ve bu sömürüden o da sebep
lenir. Bu özelliği, onun, feodalizm karşısında yalpala
yan bir tutum takınmasına neden olur. Yine sömürge 
ve yan-sömürgelerin milli burjuvazisi emperyalizm 
karşısında tam bağımsız değildir. Emperyalizm ve 
komprador kapitalizm ile de bağları vardır. Ancak 
millî burjuvazi, burjuvazinin, «emperyalizmle en az 
bağları olan kesimini» oluşturur. Bu yüzden de, emper
yalizm ve komprador burjuvaziye karşı mücadelede 
yalpalar.

3 — Emperyalizmle, komprador sermaye ile ve feo
dal toprak ağalarıyla bazı bağlan olduğu için millî 
burjuvazi, emperyalizme ve feodalizme karşı mücade
lede yalpalayan bir tutum takınsa bile, «Bir yandan, 
emperyalizm tarafından baskı altında tutulmakta ve 
feodalizm tarafından kösteklenmekte, dolayısıyla her 
ikisi ile de çelişmesi bulunmaktadır. Bu bakımdan dev
rimci güçlerden birini meydana getirir.» (SE, cilt: 2, 
s. 320)

Milli burjuvazi (Mao Çin'deki milli buriuvazmin_ 
esas olarak orta~5urfûvazi olduğunu sövler. Orta bur- 
juvazi için de, «Bu sınıf Çin’in şehirlerindeki ve köylük 
l^IgeîeıdndeM~kapîfâlTsFûre t i m ilişkilerini temsil et- 
mektedîr» diyor.TYmperya 1 üt sermaye ve toprak ağa-
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lanyla olan bağlarının derecesine göre, dolayısıyla 
devrime karşı takındığı tuluma göre, sağ kanat, orta 
ve sol kanat olarak kendi içinde bazı farklılıklar taşır. 
Yani, homojen bir sınıf teşkil etmez. Dar anlamda, mil
li burjuvazi ile millî sanayi burjuvazisi kastedilir. Ge
niş anlamda milli burjuvazi ise, kırsal alanda kapita
list ilişkileri temsil eden zengin köylülük ile sağ-kanat 
küçük burjuvaziyi de (küçük-burjuvazinin üst kanadı, 
orta burjuvaziye yaklaşan kanadı) içerir. Emperyalizm, 
sömürge ve yarı-sömürge ülkelerde esas olarak komp
rador kapitalizmi geliştirmekle birlikte, kendisinin an- 
ti-tezi olan millî kapitalizmi ve mezar kazıcısı prole- 
teryayı da yaratır ve geliştirir. Bir ülkede köylülük içe
risinde hızlı bir farklılaşma sürecinin yaşanması ve 
ticarî tarımın hızlı büyümesi söz konusuysa, bu du
rum, esas olarak milli kapitalizmin gelişmesinin bir 
göstergesi olur. Çünkü komprador karakterde kapita
lizm, feodalizm ile ittifak kurduğundan bu ölçüde bir 
farklılaşmanın esas nedeni olamaz.

Bu bölümü bağlarken, hatırlatmakta yarar var, 
amaç özel olarak Kıirdistan’daki toplumsal sınıfları 
tahlil etmek değildi. Bu tahlili doğru olarak yapabil
mek için gerekli olan teorik ön bilgileri kısaca da olsa 
vermekti. Çünkü, bazı teorik sorunlar doğru olarak 
kavranmadıkça isabetli bir tahlil yapabilmek mümkün 
olmaz.
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III. BÖLÜM

KUZEY KÜRDÎS TAN'DA SOSYO - EKONOMİK 
YAPI VE TOPLUMSAL SINIFLAR ÜZERİNE

Kürdistan devrim inin hedeflerini, görevlerini, iti
ci güçlerini ve dolayısıyla niteliğini doğru olarak sap
tamak için Kürdistan’ın toplumsal ve ekonomik yapısı
nı tahlil etmek gerekir. Bu tahlil esasen Kürdistan bü
tünü (4 parça) için yapılmalıdır. Fakat, bölümün baş
lığından da anlaşılacağı gibi bu yazıda özel olarak K. 
Kürdistan’daki (K.K.) yapı üzerinde durulacaktır. Şim
dilik kendimizi üzerinde bulunduğumuz parçayla sınır
lıyor olmamız, kendi parçamızdaki özgül görevlerimi
zin yansıra ülkemizin diğer parçalarındaki sosyo-eko- 
nomik yapıyı sağiıklı olarak değerlendirebilecek ölçü
de yeterli verilere sahip olamayışımız yüzündendir. 
Daha ileride ülkemiz bütünündeki sosyo-ekonomik ve 
sosyo-politik yapıyı ayrıntılı olarak ele almak göreviy
le karşı karşıya olduğumuz inancındayız. Bu ölçüde 
kapsamlı bir görevi yerine getirmek ise yeterli zaman 
ve İmkânlardan bağımsız olarak ele alınamaz. Verili 
durumda ise bu ölçüde bir zaman ve imkâna sahip
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değiliz. Ayrıca, ülkemizin sosyoekonomik, politik ve 
tarihsel gerçekleri konusundaki araştırmalar uzunca 
bir süreç boyunca gündemden eksik olmayacaktır. Ba
zı görevler vardır ki, onları şimdiden açıklığa kavuş
turmak imkânı mevcut değildir. Tüm teorik sorunları 
bir çırpıda halletmek gibi bir ütopyaya da kapılma
mak gerekir. Çözümü ancak daha ileri ki aşamalarda 
mümkünün alanına girebilecek bazı teorik meseleleri 
şimdiden gündeme almak ne mümkün ne de gereklidir. 
Zaten, hiçbir ülkede sorunlar bu boyutlarıyla daha 
başlangıçta ele alınamamıştır. Ayrıca, devrimci müca
dele süreci boyunca ne gibi teorik ve pratik meseleler
le karşı karşıya gelineceğini şimdiden bütünüyle kes
tirmek olanağı da yoktur.

Kuzey Kürdistan lakı sosyo-ekonomik yapıyı kav
ramaya yönelik bu çabamız da bir başlangıç niteliği ta
şımaktadır. Bu noktada da konunun ayrıntılarına gir
meden mevcut yapının niteliğini göze batıracak bazı 
önemli olgular üzerinde durmakla yetineceğiz. Ayrıca, 
özel olarak K.K. toplumu ile ilgili de olsa bu yazıdaki 
yaklaşım Kürdistan bütünü açısından da genel anlam
da geçerli sayılmalıdır. Çünkü, ele aldığımız konuda 
Kürdistan’ın dört parçasındaki durum birbirinden esa
sa ilişkin farklar taşımıyor. Parçaların herbiriııin ken
dine özgü birtakım motifler taşıdığını reddetmiyoruz. 
Sadece bu benzemezliğin ya da kendine özgülüğün ni
teliksel düzeyde ele alınmaması gerektiğine işaret et
mek istiyoruz. Örneğin, parçalar arasında, hakim üre
tim biçimi açısından, biz kendi payımıza bir ayrım gö
remiyoruz. Her parçanın sosyo-ekonomik gelişme dü
zeyleri nispeten farklı olmakla birlikte, bu farklılık ay
nı üretim tarzı çerçevesinde ele alınması gereken bir 
farklılıktır. Yoksa, bu farklılık ayrı ayrı üretim biçim
leri arasındaki farklılık düzeyinde ele alınamaz. Kimi
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parçalarda feodal ve aşiretçi yapı nispeten daha güçlü 
kimisinde daha zayıf ya da başka bir deyişle kapitalist 
gelişme düzeyi kimi parçalarda daha geri kimisinde 
daha ileridir, vs. Parçalar arasındaki sosyo-ekonomik 
farklılığı biz bu çerçevede kabul ediyoruz. Bu neden
le, en temel meselelerde bu yazıdaki yaklaşım Kürdü, 
tan bütünü açısından da doğru olacaktır. Bu durum 
her parçanın özel koşullarından kaynaklanan taktik 
sel farklılıkları dıştalamaz. Bu konuda bir sonra ki bö
lümde baz: görüşlerimizi açıklıyacağız.

K. KÜRDİSTAN’DA TARIMSAL YAPI
Kürdistaıı (okucu bu terimden özel olarak K.K.'m 

kastedildiğini hatırda tutmalı) ekonomisi belirleyici 
olarak tarıma (lıayvancılık dahili dayalı bir ekonomi
dir. B_ujıadenle hakim üretim biçimini araştırırken ön- 
celikle tarımdaki üretim ilişkilerinin niteliğini belirle- 
mek gerekecektir. Ülkemiz tarımında üretim ilişkileri
nin niteliğiniT sosyo-ekonornbk gelişme düzeyini sapta- 
mak için de aşağıdaki temel göstergeleri ̂ kullanacağız:

* 1 — Kentleşme ve Niteliği, 
t 2 — Pazar İçin Üretim Durumu, 
v 3 — Teknolojik Düzey, 

f  4 — Toprak Mülkiyeti ve Dağılımı.

I — Kentleşme (Ticarî Ve Sınaî Nüfusun Büyümesi)
Ve Niteliği

Tarımsal nüfus ile lanm-dıscuiüfusla..(.ticarî ve sı
nai nüfus) ortaya cıkim.cieğisiJüiMeıy.Mr ülkede kapi
talizmin gelişme düzeyini saplamadaJmliâmlaçak göş- 
tergelerden biridir. Çünkü, meta üretiminin ve kapita
lizmin gelişimine paralel olarakTanna-dışı JiiifnsJkfint-
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II nüfusl-tarımsal nüfusun JLkırsal.nüfus) aleyhine ola
rak sürekli bir biçimde büyüme kaydeder. Bu olgunun 
nedenlerine birinci bölümde kısaca değinmiştik. Bu 
nokta da K. Kürdistan’daki durum resmi kaynaklar
daki verilere göre aşağıdaki tablodan (Tablo: 1) izle
nebilir.

TABLO: t
KENT VE KIR NÜFUS DEĞİŞİMİ (1965-1975)

Kuzey (Bin) (Sin) Toplam (Bin) Toplam
Kürdistan Toplam Kent Nüfus Kır Nüfus

(20 II)1 Nüfus Nüfusu İçinde Nüfusu içinde
Yüzdesl Yüzdesl

(% ) (% )
1965 7.034 1.876 26.7 5.158 73.3
1970 8.049 2.564 31.9 5.484 68.1
1975 9 029 3.176 35.2 5.852 64.3

Türkiye
(1975) 40.347 16.869 41.8 23.478 58.2
47 il

(1975) 31.318 13.693 43,7 175626 56.3

Kaynak: Çeşitli kaynaklardan yararlanılarak düzenlenmiştir.

(1) K.K. kapsamına 20 il alınmıştır. Resmi kaynaklarca «Doğu Ana
dolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi» olarak adlandırılan Coğraf- 
ya'da yer alan bu 20 il: Ağrı, Bingöl, Bitlis. Elâzığ, Erzincan, Er
zurum, Hakkâri, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Adıyaman, Di- 

■- yarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Urfa, Maraş ve Sivas illeridir. 
Belirtelim ki (20) rakamı bir kabüldür. Yoksa, hudut tesbiti ya
pıyor değiliz.

Tablo’da görüldüğü gibi (No: 1) 1965 nüfus sayımı
na göre Kürdistan’da toplam nüfus 7.034 olup, bunun 
1.876'sı kentlerde, 5.158’i köylerde oturmaktadır. Buna 
göre, kentli nüfusun toplam ülke nüfusuna oranı 
(kentleşme oram) 1965’te %26.7 olup, bu oran 1970’te
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%31.9’a, 1975'te ise %35.2’ye yükselmiştir. Köylü nüfus 
ise, 1965’te %73.3 iken, bu oran 1970’te %68.l’e ve 1975’te 
ise %64.8’e düşmüştür.

Son nüfus sayımı (1975) kesin sonuçlarına göre 
K, Kürdistan’ın toplam nüfusu yaklaşık 9.029’dur. Bu 
rakamın 3.176'sı kentli. 5,852’si ise köylüdür. Yani, yu
varlak hesapla K, Kürdistan nüfusunun %35'i şehirli, 
%65'i ise köylüdür. Görüldüğü gibi, ülkemiz nüfusu
nun ezici çoğunluğynujcöylûlük oluşturmaktadır. Kürt 
ulusu köylü bir ulustur. Kürdistan bütünü gozonüne 
almırsa Kürt ulusunun köylü vasfı daha bir açıklık 
kazanır.

«Türkiye» ortalaması açısından baktığımızda, ise 
kentlijıüfus %_42, köylü nüfus %58’dir. Yirmi K. Kür- 
distan ilinin dışında kalan 47 rfTTürkiye diyoruz) in 
toplam nüfusunun ise % 44’ü kentli %56’sı köylüdür. 
Kürdistan’daki oranların ortalama rakamların yanısı- 
ra, 47 il’in kent ve kır nüfus oranlarının hayli altında 
olduğunu görmekteyiz. Kıyaslama K. Kürdistan ile 47 
il (Türkiye) arasında yapıldığında farkı daha açık göz
lemlemek mümkün olabilmektedir.

Kaldı ki bu fark gerçekte daha büyüktür. Çünkü. 
resmi kaynaklarca .benimsenen kır-kent ayrımı, bu ay
rımda kullanılan ölçütler tutarlı olmaktan ve dolayı
sıyla gerçeği olduğu gibi...doğr.nya--daha-.-vakın bir bi
çimde yansıtmaktan uzaktır. Ki resmî kaynaklarda 
bile kullanılacak ölçütler konusunda bir ayniyet yok
tur. Sayım sonuçlarının düzenlenmesinde, köy, «il ve 
ilçe merkezlerinin belediye sınırları dışında kalan bu
cak ile köy muhtarlıkları» olarak şehir ise «il ve ilçe 
merkezlerinin belediye sınırları içinde kalan alanı» o- 
larak ele alınmaktadır. Yani buna göre, ke.nL.lLve il
çe merkezi statüsüne sahip olan yerleşmedir. Kürdis-
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tan’da ise sömürgeci Türk burjuvazisi daha çok aske
ri amaçlarla stratejik konuînâ sahip yerleşme birimle
rini İT ve ilçe merkezi statüsüne almıştır. Per£iın_lsva- 
nından sonra sadece birkaç askeri kışlanın bulunduğu 
Dersim’in Tunceii__adı ile, il .statûsüng-almması (1947) 
örnek olarak.verilebilir. Bugün de K. Kürdistan’da bir 
çok il ve ilçe pazar ilişkilerinin merkezi olmaktan çok, 
«... yönetim örgütü ve kamu hizmet organizasyonunun 
toplandığı ve ekonomik etkinlik olarak-başlıca yöne
tim işlevinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik küçük 
zanaatkârlık ve ticaretin belirdiği bir topluluk olarak 
biçimlenmiştir.» Bu tür il ve ilçelerin ekonomisi tarım - 
dışı kesimlerden çok tarım;-- dayalı bir özellik ta
şımaktadır. Kısaca, K.K' ! ?  kent statüsü içinde olduğu 
halde kırsal niteliği ağır basan, daha çok geleneksel 
toplumlardaki kentleri andıran yerleşme birimleri ol
dukça çoktur. Bu durum, K.K.’da genel kentleşme ora
nının yükselmesine yol açan faktörler (Demografik, 
toplumsal ve yönetimsel) arasında, yönetimsel faktö
rün önemli bir rol oynadığını gösterir. Kentleşme ora
nı ve niteliği değerlendirilirken K.K. için bu nokta göz- 
önüne alınmalıdır. 1976 yılma ait verilere göre Ağrı, 
Bingöl, Hakkari, Mardin ve Tunceli illerinde ne devlete 
ne*de özel sektöre aiT.10 ve daha fazla işçi çalıştıran tek 
bir sanavl kurulusu dahi_ yoktur. Ama, bunlar resmi 
kaynaklarda kent sj^ilmaklaflıi -

1965 genel nüfus sayımına göre K. Kürdistan nü
fusunun tüm Türkiye nüfusuna (31.391 bin) oram 
% 22.4’tür. 1975 genel nüfus sayımına göre ise 9.029 bin 
olan K. Kürdistan nüfusunun tüm Türkiye nüfusuna 
(40 347 bin) oranı %22.3’tür. On sene içinde K.K. nü
fusu yaklaşık iki milyon civarında artmasına rağmen, 
Türkiye nüfusu içindeki nispeti, artış bir yana %0.1 öl
çüsünde eksilmiştir. Halbuki, K. Kürdistan’daki nüfus
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artış oranının Türkiye ve 47 il’In ortalama nüfus artış 
oranlarından yüksek olduğu da görülmektedir.

TABLO: 2

NÜFUS ARTIŞ ORANLARI

K. Kürdistan
Sayım Yıllan Türkiye (% ) (19 il için) {% )

1945-50 21.7 27.4
1950-55 27.7 29.5
1955-60 28.5 28.6
1960-65 24.6 27.2
1965-70 25.1 29.3
1970-75 25.0 ?fL3

Kaynak: 1960-1975 Genel Nüfus Sayımları, DİE, Ankara.

Kürdistanlda^nüfiLS artış oranı Türkiye ortalama
sından daima vüksek olduğu halde. K~. Kürdistan nü
fusunun Türkiye nüfusu içindeki, .nispetinin. artış .kay
dedeceği yerde eksilmesi neyin göstergesidir? Bu du
rum Kürdistan’dan Türkiye’ye yapılmakta olan 
ne kadar vahim boyutlar kazandığını göstermesi ba
kımından ilginçtir. Kürdistan’m şehirlerinden yapılan 
göçün kırlarındaki göç oranından yüksek olduğunu da 
ayrıca belirtelim.

Şu göçün hemen hemen tamamı 15-35 yas grubu 
içinde olan aktif nüfustur. Yani bir işçi göçü sözkonu- 
sudur. Bir araştırmanın sonuçlarına göre K.K.’ın sade
ce 13 ilinden (D. Anadolu illeri) 1955-60 döneminde yıl-, 
da ortalama kırkbin kişinin, yani bu iller nüfusunun i 
%6’sınm ülke dışına çıktığı saptanmıştır. Bazı illerde 
ise net göçün il nüfusuna oranı. % 10’un üzerindedir. 
Meselâ, Tunceli’de %13.2, Malatya’da % 11.5, Erzurum’- 
da %19.4 oranları elde edilmiştir. 1965 yılında ülkemiz-

71



den harice göçeden nüfus 349.226’dır. Ki bu rakamlar 
bütün illeri kapsamadığı gibi, sözkonusu iller içinde 

'gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Resmi kaynak
lardaki verilerin bir bakıma, gerçeği gizlediği de ha
tırlanmalıdır. Gerçek rakamın daha kabarık olacağı 
muhakkaktır. K. Kûrdistan’dan harice devamlı olarak 
ve artan boyutlarda bir göc hareketi vardır.■j-Jarico- 
giden göç Türkiye’nin en büvûk ..sanayi mejkgzlexin.de
yoğunlaşmaktaçb r.. C çr üruan bi&ük.bid.ümjinOştan- 
bul, İzmit, Anke 'p ■ danş r? İsken ’ ••>•••• m İ y e
vb. gibi merkezi m.- y ■ »V  
ropoîde en ağır-, 
sosyal güvenceci 
d.s.v’.ar. En alan] 
ı -den va dolay: .• 
riy haklarından 
îr- j aut sa cr-yil, b 
tuğ’a ve kömür •

erinin, çahşt. •

‘ •‘ÜrdîStA. ; isriri. •a-
• iiyümctİe çalışma

• ;d. y \.uı.ri:;C • k; r;
' -'ri ■’ lirim

nhOJ'ipn-ik-ğy.o ’.rr-
S

■ rik, lâğım .ririç ül ük.
,bi Üstelik, ger 'İ e ririt.

ov.:İmlik içleıdjıy,!. n- shu T...
yunca bir gün s r ; 
gün işsiz beklen V.e

Göcedsa-Rib'-'
E. K'ürdist&n'm eri- 
ye Türk.bj-iriıiöai>i 
• ffllüüu .ılenosıi-. i,;; - ç:;: •; 
.burjuvazisinin K i> rd

• gür tok, bir gün çalışmakla, bir 
‘jiri: kelime ile sürünırekledir. 

P-heliği, ırdkiyn. ye_,göçün_.y.a,ıü 
;iürge_ ola^k Türk kapitalizmi 

çin iısta :■ yelen.: :J< bir u c u emri;> 
. .güsierraekte^-.. Ijykç

s tan ..üzerindeki, sömürüşünü r, .3-
gırlık merkezini.emek-gûcû sömürüsünün olusturdufaı 
söylenebilir. Yukarıda verdiğimiz rakamlar bu gerçe
ği açık olarak göstermektedir. K.K.’dan harice yapılan 
göçün bir bölümü de (daha az) yurt dışma-akmaktadır. 
Türk burjuvazisinin Türkiye proleteryasmm yanısıra 
Kürdistan proleteryasmm bu bölümü üzerindeki sö
mürüsü de bir sır olmasa gerek K. Kûrdistan’dan sû- 
Jrekli olarak Tfırkiyfl’yfl flkîpakto olan bu göc hareka*-
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tinin niteliğini kısa<7ft snvle fnnnıiİP» etmuk mümkün- 
«... bir üretim faktörü olan emek,bir Hip r̂ ürc-tim fak
törü olan sermayeye doğru kaymaktadır.»

Böylesine bir sömürgede kentler ne kadar sanayi 
merkezi sayılabilir ve kentleşmenin niteliği ne olabi
lir ki? Kürdistan’da şehirleşme oranının gerçekte çok 
düşük olduğu fakat, yönetimsel ve demografik etken
lerin bu oranı yükselttiği açıktır.

Çünkü, sözkonusu şehirleşme tarımda ve sanayide 
hızlı bir kapitalist gelişime paralel düşmemektedir. Oy
sa gerçek anlamda kentleşmeyi yaratan sebep, eko
nominin çeşitli alanlarında kapitalizmin gelişmesidir. 
Tarımsal alanda kapitalist ilişkilerin gelişmesi sonucu 
mülksüzleşen ve işsiz kalan kitleler kapitalist kent sa
nayii tarafından emilir. Bu süreçte tarımsal nüfus aza
lırken tarım-dışı (kent) nüfus sürekli olarak büyür. 
Kürdistan’da nispeten hızlı denebilecek bir kentleşme 
olayını yadsıyor değiliz. Fakat, bu olayda rol oynayan 
etkenlerden hangilerinin ne ölçüde rol oynadığını ve 
bu sürecin niteliğini bilmek gerekir. Aksi takdirde sos- 
yo-ekonomik yapıyı doğru olarak kavramak mümkün 
olmaz.

2 — Pazar İçin Üretim Durumu
üretiminin ve kapitalizmin kırsal alandaki 

gelişme düzeyinin önemli bir göstergesi da pazar için 
üretimin kazandığı boyutlardır. Pazar içip üretimin 
gelişmesi oranında feodaliteyi karakterize eden kendi 
İçine kapalılık, kendine v t^ finik durumu da giderek 
vok olur. Ancak, sık sık rastlanan bir yanılgıya yeri 
gelmişken işaret etmek gerekir. Kimileri kapitalizmden 
ya da onun «egemenlik» kavramı ile ilişkisinden söz 
açıldığında, Kürdistan’da pazar için üretimin varlığı- '
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na değinmekteler. Oysa f zar için üretimin (meta üre
timi) varlığı kapitalizme özgü bir olgu değildir. Pazar 
için üretim ya da meta ekonomisi kapitalizm öncesi 
toplum biçimlerinde de şu ya da bu ölçüde mevcuttu. 
Onun içindeki Lenlm «paı; am kategorisinin meta, eko
nomisine ait bir kategorfoTduğuna işaret eder Menin 
şöyle der; «Pazar, gelişimi sırasında 'kapitalist ekono
miye dönüsen meta ekonomisine ait bir kategoridir 
ve ancak kapitalist ekonomi altmda tam egemenlik ve 
evrensel geçerlilik kazanır.» (RKG, s. 25, Sol YJ, Bu 
nedenle meta üretimi olgusunu kapitalizmin' ayırıcı ö- 
gesi olarak görmek yanlıştır. Meta üretimi ilk bölüm
de de anlattığımız gibi kölecilikte ve feodalitede de 
mevcuttur. Ve meta üretiminin gelişmesi oranında bu 
kapitalizm-öncesi toplnmlarda verel pazarlar oluşmuş
ta, Bu yerel pazarların gelişerek bir tek ulusal pazar J 
halinde bütünleşmesi ise meta üretiminin kapitalist 
meta, üretimine; dönüşmesi ile gerçekleşti. Çimkü. Jja- j 
pitalizm.de. ürün 1 erinMCmın.-vaMLa_faûyük çoğunluğu I 
meta haline almıştır. İste, kapitalizmin-aıancı ..çizinle-8 
Hnden birisi hııdur Marks’m deyişiyle, «...meta olma- 
nın, ürünlerin egemen ve belirleyici karakteristiği ol
ması olgusu, onu diğer üretim tarzlarından ayırır.» 
Bunun, doğrudan üreticilerin üretim araçlarından ve 
her türlü kişisel bağımlılıktan kurtularak özgür-emek- 
çiler statüsü kazanmaları anlamına geldiğini tekrar 
vurgulavalım. Lenin, «Kapitalizm, nek-gücünûn ken

disinin meta haline geldiği, gelisriıesinin en yüksek 
aşamasındaki meta üretimidir.» (Emperyalizm, s. 74) 
diyor.

Kapitalist,meta .üretiminin ikigd: avmcı özelliğinin 
da. üretimin amacı olduğunu daim Önce dp-helirt.inis- 
tik. «Kapitalist, üretim, valnızpn mfttf ürgtimi değil, 
esas olarak artı-değer üretimidir. Emekçi kendisi için



değil. sermaye için üretir.» (Kapital; I, s. 193) Demek 
ki, kapitalist üretimde öz olarak meta üretimi olmakla 
birlikte belirttiğimiz bu iki temel özellik onu öteki üre* 
tim tarzlarından olduğu gibi kapitalist olmayan Ipre- 
kapitalist) meta üretiminden de ayırır. Kısaca her me
ta üretimi kapitalist anlamda meta üretimi değildir. 
Üretici, ürün fazlasını pazarda değişime sokarak ih
tiyaç duyduğu başka türden metalar alabilir. Ya da 
ürünün önemli bir bölümü meta olarak üretilmiş ola
bilir. Ancak, burada kapitalist meta üretimniden bah
setmek mümkün değildir. Kapitalist meta üretiminin 
arpan sadene değer üretmek defril. esas olarak artı-de- 
ğer üretmektir.

Bu bilgilerin ışığında K. Kürdistan’da pazar için 
üretim durumunu araştıracağız. Bunun için bazı veri
ler kullanmaya ihtiyaç vardır. Lenin, «Rusya’da Ka
pitalizmin Gelişmesi» adlı yapıtında, ‘iç pazarın büyü
mesi’, ‘meta dolaşımının büyümesi’, sorununu inceler
ken bu konuda ne tür göstergeler kullanılabileceğini 
de belirtmiştir. (8. Bölüm, s. 479)

Biz, ulaşım şebekesindeki büyümeye ve sınaî bitki 
üretimindeki gelişmelere ilişkin verileri aktararak pa
zara açılmanın boyutlarım kabaca da olsa kestirmeye 
çalışacağız.

1 — Ulaşım Şebekesinin Durumu
a) Demiryolları: Türkiye’de 1965 vılı vpı-iWinp gü

re 8.008 km, Oİfln demiryolunun lffZ5 km ’gi K Kfirdic. 
tan’dadır Yani toplanan %?4’ıi iflzaltû ise Türkiye'de
ki demiryolu uzunluğu 8 141 kimidir. 14i kimilik, bîr ar
tış sözkonusu. Bu kür.ük fazlanın ne kadardık hnlümıi- 
nün Kuzev’d ısabetettiğini bilemiyoruz Büyük ola
sılıkla Kürdistan bu artıştan nasiplenmemiştir. Yani
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demiryolu uzunluğunun 1965’deki düzeyinde (1.975 
km.) kaldığını varsayabiliriz. 1905-75 arasmdaki on yıl 
İçinde herhangi bir artışın olmadığı görülüyor.

K. Kürdistan’daki demiryolları batı-doğu istikame
tinde ve dört paralel hat halinde uzanır.

aa) Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars ve hudut, (Sov- 
yetler Birliği ile bağlantı). Bu hat 1936-1939 arasında 
yapılmıştır. Uzunluğu 483 km.’dir.

’Y  . bh) Sivas-Çetinkaya- Malatya-Elâzığ- Bingöl-Muş 
Tatvan ve hudut, (îr«n ile bağlantı). Bu hat 1934-1364 
yılladı arasında yapılmıştır.

^ cc) Maraş - Malatya - Diyarbakır (Ergani) —Kur
talan, Çukurova ile bağlantıyı sağlamaktadır. 1929-1944 
yılları arasında inşâ edilmiş olup, en eski ve en uzun 
(664 km.) demiryolu hattıdır.
y  çç) Adana - Fevzipaşa - Maraş - Gaziantep - Mar- 

dm (Nusaybin). Suriye ile de bağlantıyı kuran hattır.
Adana - Nusaybin demiryolu bir Fransız şirketi 

tarafından yapıldı. JJ927 yılında bu hatta çalışan işçiler 
(çoğu Kürt işçisi) 20 gün süreli bir greve başvurdular 
Bu grev Kemalist iktidar tarafından kana boğuldu. Kür 
distan proleteryasının bu ilk ve sanlı mücadelesi, onun 
mücadele tarihinden önemli bir sayfadır, Snurof’un bu 
konuyla ilgili sözlerini aktarıp konumuza dönelim:

«Türk (biz Kürt ve Türk diye okuyalım. TEKO- 
ŞİN) işçisinin mücadelesi için en belirli örnek, 
1927 Ağustos ayında patlak veren Adana - Nu
saybin demiryolu grevidir. Bu hatta çalışan yapı 
işçilerinin durumları gerçekten dayanılmaz bir 
halde idi. Fakat işçilerin işlerini bırakmaları as
lında pek önemi olmayan bir nedene dayanıyor
du: bayram arifesinde kendilerine istedikleri a- 
vans ödenmemişti. Bundan önce işçi temsilcileri
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31 dilek saptadı; bu dilekler oldukça mütevazi ve 
basitti: Örneğin, iş sırasında hastalanan işçilerin 
ücretsiz tedavisi, yol harcırahının ödenmesi, şir
ketin yönetimi tarafmdan herhangi bir suç isnad 
edildiğinde, işçilere kendi avukatları tarafından 
savunma hakkı, tatil günleri içinde ücret ödenme
si, yabancı işçilerin dâvet edilmemesi (birkaç uz
man dışında), izin verilmesi ve ücretli izin tanın
ması, fazla mesai için daha yüksek ücretlerin ö- 
denmesi, keyfi işten çıkarmalara son verilmesi, 
sendikanın tanınması gibi. (Aslında işçiler, tabii 
hakları olan, fakat kumpanya tarafından mah
rum bırakıldıkları adaleti istiyorlardı.) Kapitalist
ler bir türlü cevap vermediler ve aradan birbu- 
çuk ay geçtikten sonra da dilekçeyi reddettiler. 
Bunun üzerine başlayan grev 20 gün sürdü ve 850 
işçi katıldı. İki gün tren işlemedi.
Nihayet üçüncü gün kumpanya (Fransız kapita
listler şirketi) grev kırıcılara yardım için bir tren 
yolladı. O zaman birkaç yüz işçi kanları ve ço- 
cuklan ile hat boyunca ray  üzerine yattı ve tren 
yolunu kapadılar. Buna karşılık Kemalist hükü
met yetkilileri askerî birlik göndererek araların
da çoluk çocuk ve kadm bulunan silâhsız işçilere 
«keş açtırdı. Raylar alkana boyandı, 22  «elebaşı» 
tutuklandı.
Grev yabancı kapitalistler tarafından ezildi ve bu 
işe «demokratik» olan kemalist hükümet de işti
rak etti. Kapitalistlerin smıf kardeşliği, millî düş
manlıklarından ağır bastı.»
(A. Şnurof, Türkiye Proleteryası, s. 63-64)

Görüldüğü gibi demiryolu şebekesi Kürdistan pa
zarını, Kürdistan’a hudut iller yoluyla Türkiye’ye bağ
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layacak şekilde inşa edilmiştir. Amaç Kürdistan’ı ta
lan' etmektir. Kürdistan düzleminde üretim ve tüketim 
merkezlerini birbirine bağlayacak bir demiryolu siste
mi yoktur. Demiryolu hatlarının durumuna bakıldığın
da, bu projenin askerfanöâçlâr gözetilerek de uygula
ma alanına söküldüğünü görebilmek mümkündür.

Ülkemizde demiryolu yapımına ilk kez yaklaşık 
1927-1929 yıllarında başlandığı görülmektedir. En eski 

.demiryolu hatlarından biri de Ergani madenine ulaşan 
hattır. Bu yıllarda bir Türk (İs Bankası) —Almâh~te- 
keli Ergani madenlerine el atmıştır. Diğer denizyolu 
hatlarının üğraı; noktalarına baktığımızda da gördü
ğümüz budur. Hemen her uğrak noktası Kürdistan’da 
zengin yeraltı kaynakla; ;mn bulunduğu yerlerdir.

b) Karayolları f 'rri-it —iî ve köy yollan): 1965 
verilerine göre devlet yollanma. Türkiye toplamU34.5Q2 
km.’dir. Bunun 9.322 km.’si, yani %27’ si Kürd i s tanda
dır. 1960da bu uzunluk 9.182 km.’dir, 5 yılda 140 km.’- 
lik bir artış olmuştur. Eu artış yeni yol yapımmdan 
değil, mevcut il yollarının onarmandan gelmektedir. 
1965 yılında geçit veren 31.523 km . devlet yolunun an- 
cak 7.885 km.’si, yani %25’i; geçit vermeyen 2.979 km. 
devlet yolunun ise 1.437 km.’si (%48)7 yani hemen he
men yansı üîkiîhîzdedTf. ~l ~MârT 1979 durumuna göre 
ise~TûHEiye’deki 32.50 i İnıT. devlet yolunun. 9.800 km.’si 
(%30) -ülkemizdedir. Bunun büyük bölümünü 6.50-7.99 
metre genişlikli yollar oluşturmaktadır.. Örneğin, 12_ 
m.'den daha geniş yol kategorisi mevcut değildir.

Yine 1 Mart 1879 durumuna göre Türkiye il yollan 
toplam uzunluğu 27.489 km.’dir. Bunun 8.348 km.’si ül
kemizdedir. (Kaynak: Devlet ve İl Yollan Uzunluğu, 
Karayollan Genel Md. 1 Mart 1979).

Karayollan da hemen hemen demiryolları ana doğ
rultusunu izlemektedir. Trabzon - Erzurum-D. Beyazıt
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yolu (İran transit yolu) ülkemizi Karadeniz’e; Erzin
can - Tunceli - Elâzığ - Malatya - Maraş ve İskenderun 
yolu Akdeniz’e; Erzincan - Sivas - Yozgat ve Malatya - 
Kayseri karayolları da İç Anadoluya bağlamaktadır, n- ^ 

Son olarak bir de köy yollarının durumuna bak
makta fayda var. Çünkü, Kürdistan düzeyinde pazara 
açılmanın boyutlarını bize en iyi biçimde gösterecek 
olan köy yollarının durumudur.

TABLO: 3
KURULUŞ YERLERİME GÖRE KÖYLER (1976)

Ovada Vadide Etekte Sırtta Yamaçta Bilinmeyen Toplam
2.612 1.435 2.932 1.441 2.491 98 11.491

Kaynak: KİB, YSE Gn. Md„ 1976 İstatistik Yıllığı.

TABLO: 4
YERLEŞİM ÜNİTELERİNİN DURUMU (1976)

ilçe Bucak Köy
Köyden Küçük 

Yerleşim Ünitesi
Yerleşim Ünitesi 

Toplamı

155 295 11.196 14.141 25.337

Kaynak: A.g.y..

TABLO: S
KIRSAL YERLEŞMELERİN YOL DURUMU (1968)

Genel Köy Yolu Olmayan, Yolu Olmayan Köy
Sayısı Köy Sayısı ; Genel Köy (% ) ' -J-  '

11.251 7.160 63.6

Genel Köy Yolu Olmayan Yolu Olmayan Köy
Nüfusu Köy Nüfusu Nüfusu
(1965) Genel Köy Nüfusu (% )

5.158.545 3.208.948 62.2

Kaynak: KİB, YSE Gn. Md., Ankara, 1968.
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TABLO: 6
KIRSAL YERLEŞMELERE GÖTÜRÜLEN  

ULAŞIM HİZMETLERİ (1978, km.)

Toplam Yapılan
1 Toplam Yapılan Yol Yapılacak Toplam Yol

(Kaplama+Tesvlye) Yol Yol Toplam Yol

Kuzey Kürdistan 32.957 19.595 52.552 0.62
Türkiye 128.970 43.133 172.103 0.75
47 il 96.013 23.538 119.551 0.80

Kaynak: A.g.y..

TABLO: 7
BÖLGELERE GÖRE KÖYLERİN DURUMU (% )  (1966)

Ege Marmara Akdeniz Karadeniz içanadolu Doğu Anadolu
B. B. B. B. B. B.

\ Anayola 20 km.’den Uzak Köyler 8 6 9 14 28 32.5
! İlce Merkezine 4 Saatten Uzak Köyler 15 38 30 33 28 38.5

Pazara Yakın Olan Köyler 68 72 47 54 55.5 8.5

Kaynak: Frederlch W. Erey. Regional Variations in Rural Turkey, Reglonal Development Projock, MİT, 1966.



v~'f Bu rakamsal verileri toplu bir değerlendirmeye ta
bi tutacak olursak:

a) Kürdistan’daki ana ulaşım şebekesi sömürgeci 
burjuvazinin askeri ve ekonomik çıkarlarına sıkı sıkı
ya bağlı bir tarzda inşâ edilmiştir. Kürdistan’da, özel
likle il, ilçe ve köy düzeyinde ulaşım şebekesi gelişti
rilmemiştir.

b) Kırsal yerleşim üniteleri oldukça dağınıktır.
c) Yerleş uru- ünite.!. eri içerisinde köyden küçük _ 

(köy-altı) yerleşim, üniteleri savıca egemen durumda
dır, (yerleşim üniteleri toplamının yaklaşık %56’sı.)

d) 1968 yılı verilerine.ir.Qre konuşursak, K, Kürdis
tan’daki toplam 11.251 köyden 7.160’ınmJLJlçe vfl ana
yollar ile bağlantısı yoktur. Yolu olmayan köylerin top- 
lam köy sayısına oranı %63'tür. Bu gerçeği başka şe- 
kîlde ifade edersek, 1965 sayımına, göre 5.158.545 olan 
Kürdistan kırsal nüfusunun 3,208.948’inin (kırsal nüfu- 
sun %62’si ve toplam nüfusun %45.6’sı) pazarla, yani 
üretimve tüketim merkezleriyle bağlantısı vok dene
cek düzeyde zayıftır. Bu durumun bugün ne ölçüde de
ğiştiğini kesin olarak bilememekle birlikte, 1976 yılına 
ait diğer veriler önemli bir gelişmenin olmadığını gös
termektedir.

Sonuç olarak, «Türkiye» de pazar için üretim du
rumunun, jpazara, açılmanın en düşük seviyede oldu- 
ğu yer, K. KürdTston'girrtlTkemıHn^ırsarâlinTarına^ 
ilişkin yukarıdaki asriler niaaatfin ica-kanalı bir eko
nomik yapının sözkonusu olduğunu, kapitalist, ilişki
lerin zayıf olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Türk bur
juvazisinin amacı da hiçbir dönemde, Kürdistan’ı ka
pitalist bir ülke haline getirmek olmadı. Aksine, o, ül
keyi iliğine kadar yağma ve talan etme politikâsı iz
ledi. Burjuvazinin Kürdistan’daki ulaşım politikasının
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bu amaca uygun düşen bir politika olduğunu göster
miş bulunuyoruz. Aşağıdaki sözler bu politikayı güzel 
anlatıyor:

«1.— Kemalizm şark vilayetlerine, hatta sömürü, 
için zaruri olan yol yapma hususunda bile geri 
bir sömürge muamelesi .yapıyor: 2— Bu siyaset 
Kemalizmin tarihi ile beraber baslar... Kemalizm. 
KürdistanTlayîkıyla soyabilmek için: oranın zi
raî ürün ve ilk maddelerini tefeci fiyatları (ile- 
y.n.) yok pahasına çekebilmek ve kendi sanayi 
ürünlerini orada sürüm edebilmek için hiç olmaz- 
sa, bütün emperyalist anavatanların sömürgele
rinde yaptıkları kadar olsun, şark vilayetinin yol
larını düzeltmeye mecburdur. Kürdistan’m kapa
lı iktisadiyatını parçalamak için bundan daha ta
bii bir zaruret ve mecburiyet de yoktur. Ne çare 
ki Kûrdistan esasen, «kendisi muhtacı himmet bir 
dede» vaziyetinde olan Türk finans-kapitali gibi, 
pic bir kapitalizmin sömürgesidir. Onun için ora
da Kemalizmin tatbik ettiği iktisadi usuller, hat
ta normal bir sömürgecilik bile değilde, adeta bir 
taht-el müstemlekecilik ( =  sous-calonialisme) en 
aşağı sömürgeciliktir.»
(Dr. Hikmet Kıvılcımlı, İhtiyat Kuvvet-Milliyet- 
Şark, s. 125, Sol Y.)

Bu satırlara ilâve edilecek pek bir şey olmasa ge
rek. Bu sözlerin 46 yıl önce söylendiği ve fakat bilinçli 
olarak saklı tutulduğundan başka... Tabii ki, yine o 

' Kemalizm «zılgıdı»ndan ötürü. Kemalizmle olan göbek 
bağının bir türlü kopanlamayışından ötürü. Zaten Türk 
solunun bir türlü yakasını kurtaramadığı illet de bu 
değil midir? Kemalizmle dirsek teması halinde olmak 
fakat yaman anti-kemalist görünmek.

82



2 — S ma Bitkilerin Ekimi Ve Üretimi
Tarımsal ürünlerin niteliği ve niceliği pazar için 

üretimin boyutlarını ve kapitalist ilişkilerin gelişme 
düzeyini kavramamıza yarayan bir-gösterge, olmakfcâ' 
dır._Tarım ürünlerini nitelik açısından iki başlık altın
da toplayabiliriz:
>ŝ  a) Tüketim için üretim özelliği ağır basan ürün

ler: Bu kategoriye şu ürün türleri girer: Buğday, Arpa, 
Çavdar, Yulaf vb...

b) Pazar için üretim özelliği ağır basan ürünler: 
Bu kategoriye de başta sınai bitkiler— tütün, şeker 
pancarı, pamuk, keten, kenevir...— olmak üzere, yağlı 
tohumlar, yumru bitkiler, baklagiller, meyve ve sebze
ler girer.

Tarımda meta üretiminin ve kapitalizmin gelişme 
hızına bağlı olarak özellikle ikinci gruptaki ürünlerin 
ve daha çokta sınaî bitki türlerinin ekim alanında ve 
üretim miktarında bir artış beklenir. Buna ürün -çe
şitlerindeki artış, yeni ürün tiplerinin geleneksel ürün
lerin yerini alması süreci eşlik eder.

İkinci türden ürünlerin j âni pazar için üretim ö- 
zelliği ağır basan ürünlerin bir diğer özelliği de belirli 
bir noktadan sonra ücretli-emeğe ve ileri bir teknolo
jiye öcü a çok ihtiyaç göstermeleridir. Örneğin, tütün, 
şekerpancarı ye pamuk gibi sınai ..bitkilerin ekimi söz- 
konusu olduğunda, işletme alanı küçük de olsa, daha 
fazla emek-gûcü-, ve ..modem girdiler . zorunlu duruma 
gelir. Üreticinin aile emeği işletmenin emek-gücü ge
reksinimini karşılayamaz. Pay ar için üretim__özelliğL
afeır basan ürünlerin, özellikle de niteliği gereği, bü
tünüyle pazar için üretildiğini söyleyebileceğimiz sı
nai bitkilerin önemli bir sermayeye ihtiyaç göstereceği 
-açıktır. Bu su demektir ki. smaı bitkilerin üretildiği iş-
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Ietmeler bir noktadan sonra, ikrelli-emagin Jg3--serma- 
yenin ortaya çıkmasıyla kapitalist bir nitelik kazanır- 
iaı:. Meta~üretiminin "ve kapitalizmin gelişme düzeyini 
araştırırken sınaî bitki üretimindeki gelişmeyi bir gös
terge olarak kabul etmenin nedeni de budur. Fakat, 
sınaî bitki ekili tüm alanları kapitalist ilişkilerin ege
menlik alanı içerisinde görmek yanlıştır. Sanayide ol
duğu gibi tarımda-jilaJamitaliamiP^baa-belirtisi ücretli 
emektir, fakat, ücretli-emek. kullanan her isletme ka
pitalist, bir isletma-̂ sa-vılmaz. Sözkonusu isletmede üc- 
retli-emeftin oynadığı rolü de hesaba katmak çeke
cektir- Tarımsal hir işletmede, işlet m a—sahihinin »i İr 
emeği ücretli-emekten daha ağır basıyor ve elde edi
len gelir üretici ailenin geçimine ancak yetiyorsa, bu
rada sözknmısu^iiajt-iıapitalist meta üretimi deMTba^ 
sit meta üretimidir. Çünkü, «...kapitalist üretim, val- 
pızca meta üretimi defril. esas olarak artı-değer üreti- 
jrüdir.» Sözünü ettiğimiz durumda ise üretimin esas 
amacı henüz artık-değer üretimi değil, genel olarak de
ğer üretimidir. Üretilen ürünün bütünü pazarda de
ğişime sunulsa bile bu durum değişmez.

Şimdi de, ülkemizde yetiştirilen başlıca tarım ü- 
rünlerini ve sınaî bitki üretiminin toplam üretim için
deki payını görelim.

K. Kûrdistan yüzölçümünün_yuvarlak., hesapla
%23'ü tarıma müsait, %7Tsi gayrı müsait arazi olarak 
tanımlanmaktadır. Tanma müsait'ârazi (tarım arazi
si) tanımına, tarla, bağ, bahçe, sebze ve meyvelik alan
lar ile nadasa bırakılan alanlar girmektedir. Yine, 1970 
genel tarım sayımı sonuçlarından çıkardığımız bilgile
re göre K. Kürdistan'da toplam işlenen alan (Ekilen+  
Nadas) 7.172.076 hektar’dır. Bu alanın 4.033.254 hektarı 
ekilen, geriye kalanı ise nadasa bırakılan alan olarak
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TABLO; 8

Buğday Arpa

TAHIL ÜRETİMİ (1976, Ton) 

Çavdar Mısır Dan Pirine Mahlut Yulaf Toplam

T.C. 16.500.000 4.900.000 740.000 1.310.000 34.000 158.000 233.000 400.000 24.354.500
K.K. 3.659.099 1.084.196 119.355 22.161 18.323 15.110 24.960 5.508 4.948.712

TABLO; 9
BAKLİYAT (1976, Ton)

Nohut Fasulye Mercimek Piğ Burçak Bakla Diğer Toplam

K.K.
T.C.

33.344
170.000

29.781
159.000

157.555
210.000

18.290
90.000

19.879
57.500

21.805
47.500

8.970
12.192

289.624
752.042



TABLO: 10
MEYVE ÜRETİMİ (1976, Ton)

Yumuşak Taş Sert Üzümsü
Çekirdekliler Çekirdekliler Kabuklular Meyveler Turunçgiller Toplam

(D (2) (3) (4) (5)

K K . 76.478 142.191 44.260 1.080.029 16 1.342.974
T.C. 1.307.300 1.759.400 462.800 3.451.100 975.300 7.955.900

(1) Armut, ayva, elma...
(2) Erik, kayısı, kiraz, şeftali, vişne, zerdali, zeytin, iğde...
(3) Antep fıstığı, badem, ceviz, fındık, kestane...
(4) Dut, İncir, nar, üzüm...
(5) Portakal



TABLO: 11
YAĞLI TOHUMLAR (1976, Ton)

çiğit Susam Keten Ayçiçeği Toplam

K.K.
T C .

134.146
759.723

3.911
25.000

2.955
6.900

6.781
550.000

147.793
1.430.373

TABLO: 12
YUMRU BİTKİLER (1976, Ton)

Soğan Sarmısak Patates
Hayvan
Pancarı Toplam

K.K. 108.024 11.038 480.800 1.600 601.492

T C . 760.000 60.000 2.850.000 33.000 3.703.000

T A B L O :13

SEBZE ÜRETİMİ (1976, Ton)

Yaprağı
Yenen

Sebzeler
(D

Meyvesi
Yenen

Sebzeler
(2)

Soğansı 
Yumru 
ve Kök 

Sebzeleri
(3)

Baklagil
Sebzeler

(4) Toplam

K.K. 50.997 1.561.595 43.991 18.734 1.675.317

T.C. 1.051.050 8.912.750 196.100 400.000 10.605.000

(1) Lûi^ana, marul, ıspanak, pırasa...
(2) Kavun, karpuz, kabak, hıyar, patlıcan, bamya, domatee, biber...
(3) Sarmısak, soğan, havuç, turp...
(4) Fasulye, bezelye, bakla...

T A B L O :14
SINAİ BİTKİLER (1978, Ton) 

Şeker
Tütün Pancarı Pamuk Kenevir Diğer Toplam

K.K. 30.100 1.163.417 84.441 1.806 8.050 1.287.814
T C . 313.864 9.406.150 474.827 12.000 13.411 10.246.079
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T A B L O :15
EKİLİ ALANLARIN DAĞILIMI (1976, Hektar)

Tahıl Baklagiller
Sınai

Bitkiler
Yağlı

Tohumlar
Yumru

Bitkiler Toplam Sebzelik

3.483.896

13.580.870
241.532

630.310
198.174

1.193.062
12.048

520.500
42.698

262.400
3.978.348

16.187.142
133.485

618.500

Kaynak: Tarımsal Yapı ve Üretim, (1974-76), DİE'den yararlanılarak düzenlenmiştir.



T A B L O :16
TARIM ALANININ KULLANILIŞA GÖRE DAĞILIMI 

(1970 Genel Tarım Sayımı Sonuçlarına Göre)

İşlenen Alan Sebze
Ekilen Nadas Bahçeleri Bağlar Meyvelik Zeytinlik

4.033.254 3.133.822 106.249 441.988 137.335 28.168

Kaynak: 1978 Cep Yıllığı, DİE'den yararlanılarak düzenlenmiştir.

T A B L O :17

HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜN VARLIĞI (1976, Adet)

Hayvanlar %
Sağılan

Hayvanlar %

Belediye 
Mezbahalarında 

Kesilen 
Hayvanlar 

(Her Yaşta)

31.306.707 (402) 13.742.695 (38.6) 1.754.510 ı
77.828.857 35.543.000 10.893.820

kabul edilmiştir. 1976 verilerine göre ise ekili alan mik
tarı 3.978.348 hektar’dır. Ekilen alanların %87.5’u tahıl 
ekili olan alandır. Türkiye’de tahıl ekili alanm 1/4’ü 
(%25.6) Kürdistan’dadır. Tahıl ekili alanın büyük bö
lümü ana tahıl türleri olan buğday ve arpa’ya ayrıl
mıştır. Türkiye’deki toplam tahıl üretiminin %20’sin- 
deıı fazlası, buğday ve arpa üretiminin %22'sinden faz
lası K. Kürdistan’da yapılmaktadır. Buğdayın ülkemiz
deki toplam tahıl üretimi içindeki payı %74, arpanın 
ise yaklaşık %22’dir. Tahıl üretiminin geri kalan %4 
oranmdaki bölümünü ise, çavdar, mısır, yulaf, dan, pi
rinç ve sair üretimi oluşturmaktadır.

Ülkemizde ekili alanların %87.5’unu tahıl ekili a- 
lanlarm oluşturduğunu söyledik. Ekili alanın %6’smda
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T A B L O :18

HAYVANSAL ÜRÜNLER ÜRETİMİ (1976, Ton)

Süt

Üretimi %
Et

Üretimi %
Deri

Üretimi % Yapağı % Kıl %

1.884.825

5.005.520
(37.6) 44.125

226.330
(194) 2.105.320

13.070.450
(18) 21.735

53.915
(40.3) 4.855

8.790

(55.2)

Kaynak: Tarımsal Yapı ve Üretim, 1974-76, DİE'den yararlanılarak düzenlenmiştir.



bakliyat, %4.9’unda sınai bitki, %1.0’sında ise yağlı to
hum ve yumru bitki üretimi yapılmaktadır.

Türkiye’deki toplam bakliyat üretiminin %38.5’u, 
meyve üretiminin %16.8’i, sebze üretiminin yaklaşık 
% 10’sı ve diğer bitkilerin biraz daha küçük bölümü ül
kemiz topraklarında gerçekleştirilmektedir.

Urfa. Diyarbakır. Mardin. Antep. Maras ve Sivas’
ta Kürdistan’daki buğday üretiminin %82’si yapılmak
ta djr. Arna’nm da bu nrarta-vakm hic -holümü yine ay
rı merkezlerde elde edilmr.ktfiriir.

1970 tarım sayımı sonuçlarına göre Kürdistan'da 
sınai bitki ekili alan toplam ekili alanın %1.14’üdür. 
1970 için bu oran %4.98'dir. Türkiye ortalaması ise 
%7.37’dir. Sınai bitki ekili alanın toplam ekili alan için
deki payının ülkemizde Türkiye ortalamasının bile hay
li altmda olduğu görülmektedir. Sınaî bitki ekili alan
ların Türkiye toplamı 1.193.062 hektar’dır. Bunun 
198.174 hektarı, yani %16’sı ülkemizdedir. Yine 1970 
verilerine göre ülkemizde sınai bitki üretimi 1.287.814 
ton’dur. Bu rakam Türkiye toplam üretiminin 
(10.240.079 hektar), %12.5’idir.

Şinfll—hitki olarak .K_ Kiirdlslankla. en cok ekilen 
sırasıyla, şeker pancarı. sâimık.Jtiüiiö ve kenevirdir: 
ÇgV.r.r pancarı üretimi encok sırayla Maras. Kars. Si
vas. Elâzığ. Erzurum ve Malatya'da yapılmaktadır. Bu 
altı şehirdeki pancar üretimi, ülkemizdeki toplam ûre- 
t.irrpn vaklasrM...%76’sı kadardır. Pamuk üretiminin 
% 92'si Urfa. Maras, Mardin, Adıyaman. Antep ve D. 
Bakır’da yapılmaktadır, ’̂ ütün üretiminin hemen he
men trımü_p&9g.0'a,). Şiiri, Adıyaman, Malatya J> Ba
lar. Mus ve Bitlis gibi altı şehirde yer almaktadır. Ke- 

. nevir üretiminin tümü iki şehirde. Urfa ve Antep'te ya
pılmaktadır. Ana ürün tütleri açısından baktığımızda 
sınai bitki üretiminin belirli merkezlerde temerküz et
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tiğini, ülke sathında yaygınlık göstermediğini görmek
teyiz. Yağlı tohum ve yumru bitkilerde ağırlıkla belirli 
birkaç şehirde üretilmektedir. Ancak, sınai bitkiler ü- 
retiminin giderek artış kaydettiğini ve yaygınlaşma 
eğilimi taşıdığını da belirtmek gen-Akif Ayrına., ürün 
türü açısından giderek bir çeşitlenme de görülmekte
dir. Smai bitki eküi alanların ne k'adarlık bölümünde 
kapitalist ilişkilerin egemenlik  ̂kurduğunu saptayabi
lecek -verl1̂ ^  sahip değiliz. Biran için sözkonusu ala
nın tümünde kapitalist ilişkilerin hakim olduğuniLka- 
bul etsek dahi, bu alanın, tarım arazisi içindeki payı
nın oldukça küçük, ekili alan içindeki payının ise he- 
püz sözü edilir bir boyut kazanmadığı aşikâr olan bir- 
şevdir. Bununla geri kalan alanlarda bir tek üretim 
ilişkisi gördüğümüz anlaşılmasın. Sınai bitki ekili a- 
lanlarda kapitalist meta üretimin ağırlığını saptayabi
lecek durumda olmadığımızı belirttik.^Eakat. su kada
rını rahatlıkla söyleyebilecek durumdayız: Bu alanlar- 
da genel olarak meta üretimi egemen durumdadır. U- 
nutmayalım kİ genel olarak meta üretimi ayrır kapita - 
list meta, üretimi ayrı birsevdir. Bu noktaya yeterli öl
çüde değindiğimiz inancındayız.

Ülkemiz ekonomisinde tarımın yanısıra diğer 
önemli sektör ha.wanediktir. Kültür arazisinin (resmî 
yayınlarda kültür arazisi deyimi, tarım, orman, çayır 
ve mer’a alanlarının toplamını ifade etmektedir.) yak
laşık %47’si çayır ve mer’alann kapladığı alandır. Eki
me elverişli arazi nisbeten az olduğu için çayır ve mer’
alann açılması yoluna gidilmektedir. Fakat, çayır ve 
mer’a alanlan yine de büyük bir yer tutmaktadır.

Canlı hayvan ve hayvansal ürünler, çliğer tarımsal 
ürünlerle birlikte ülkemizdeki en önemli ihraç (devim 
verindeyse) ürünleridir. Resmî kaynaklarda yeraldığı
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kadarıyla bile bu gerçeği görmek mümkün, (bkz. Tab
lo: 17 ve 18)

Türkiye’deki toplam havvan. sayısının %40.2’si, sa- 
jglaa ^ayvanların .ise %38'si K. Kürriistan’daHır Bu 
rakamların güvenilir olmadığını, rakamları veren ku
ruluşun kendisi bile teslim etmektedir. Kaynağın ba
şında şöyle bir açıklama yer almaktadır: «Gerek Ta
rım ve gerekse Veteriner teşkilâtının bildirdiği rakam
lar objektif metotlara dayanan bilgiler değildir.» Yine 
sözkonusu rakamlar için şöyle denilmekle: «Mevcut 
hayvan sayıları, yıl sonu itibariyle derlenmektedir. Bu 
tarihte hayvan mevcudu, yıl içindeki en düşük seviye
sindedir.» (DİE, Tarımsal Yapı ve Üretim, 1974-76) Kı
saca biz, hayvan ve sağılan hayvan sayısının yarıya 
yakın bölümünün ülkemizde olduğunu söylersek on
lardan çok daha fazla objektif davranmış olacağız.

Vır,Q y-po-rv,; gQre Türkiye'deki süt üretimi
nin %37.fi’sı. yapağı üretiminin %4n ahi kıl üretiminin 
% 5 5 ^ i ülkemizde yapılmaktadır. F,t. üretimi için bıı 
oran deri AiraÜIIJJÜPİıı̂ %J-S dolayın da^

Tüm hayvanların %40.2’si, sağılan hayvanların 
%38.G’sı ülkemizde olduğu halde, et üretiminin %19.4’- 
ünün ve deri üretiminin ise ancak %16’smın ülkemizde 
yapılabilmesi dikkat çekicidir. Belediye mezbahaların
da kesilen hayvan adedinin %16.1 gibi hayvan adedi
ne nisbetle çok küçük bir oran oluşu da aynı şekilde 
düşündürücüdür.

nin üretime nisbetle çok düşük bir düzRvdp olduğu gö
rülmektedir. K. Kürdistan’da satılan büyük ve küçük 
bas hayvanların ancak %10’y kendi içinde tüketilmek
tedir. Geri kalan %90’ı ise Türkiye’ye ihraç edilmekte
dir. Jlaygansal iirün ihracı verine şanavi gelistirilme- 
diği için, canlı hayvan ihracı yanılmaktadır.
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Tarımın diğer kollarında olduğu gibi hayvancılık- 
ta da kullanılan teknik ve yöntemler oldukça ilkeldir.' 
Hâlâ geleneksel yöntemler yaygın ve egemendir.- Üre
tim tekniği geri olduğu için verimlilik oldukça düşük
tür.

Ülkemizin zengin hayvan potansiyelinin büyük 
bölümü belirli şehirlerdedir. JTum—hayvan varlığının 
%42.4’ü Erzurum. üâ£§, Yâû, Süıas ve Ağrı gibi sade
ce dört ildedir.

Ülkemiz tarımında (hayvancılık dahil) koı ku..-ç. 
bir söu.ıür.ü„ye-talaınrL yürürlükte-J3J.du.ğu...acıktır. Bu_ 
sömürül. mJaJaııı^samij^ii^s.a devletin bizzat
çenelisidir. TMO (Toprak Ma,hsülİm^ûsiJ-EBIO£l.ve-..

ası (ZB), ZDK (Zirai Do
natım "Kurumu) mbi'lcim"alıst~dev]et tekelleri sözûrnT 
ettiğimız~1rlanları haraca bağlamışlardır. Kürriistard- 
dâSESSSü ve tüccar burjuvazi (komprador burjuvazi) 
ile feodal toprak ağaları da adı geçen kurum ve kuru
luşlarla işbirliği halinde, bu. a, 1 anda- önem]i_ raLovna-

bir avuç KıixdLüajıh^^İjIlkci^iivdıi]dikin.-aı:b--n£icaıı. 
canitalist is’

3 — Teknolojik Düzey
Ffipdâlİtenin temel niteliklerinden birisi de .tekno- 

Jgjjmil ilkel pliiaudur. .Teknoloji kavramı, suni gübre. 
sulama, ürün türü gibi bir dizi unsuru da içermekle bir
likte. bu kavramdan özellikle tarımsal alandaki üre
tim araçlarının nitelilf (düzev) ve nicelik durumu an- 
lasılmahdır. Bu anlamda, Jk̂ rasahgn ğoiri hayvan^ 
vb. gibi araç ve gereçler fpnrialvtayj; Jjaktön- mibaeg, 
bicer-döğer gibi araç ve gereçler ise kapitalist tonlu
mu «rnngglpr. Bü pederde t.anmdakijtt retim flraçlanmn,
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jitelik ve nicelik durumu, başka bir deyişle kullanılan 
.teknolojinin düzeyi, bir toplumdaki kapitaliştlg§mçBİn_ 
düzeyini ölçmede başvurulacak en önemli gösterge ol- 
maJitadic.

Makin a.Jtullajıımsmn .-artması, kullanılan makina- 
lann sayısında ve reşidinde büvüme. tarımda kapitalist. 
ilişkilerin geliştiğini-gösterir. _Bu gelişime bir ölçüde 
paralel olarak köylülük içerisinde yavaş ya da hızlı 
bir mülksûzlesme süreci yasanır. Köylülerin önemli bir 
böl» jp ii-pmleterleşp.rvk kırsal alanı t erkede r.-Kanilerin 
nüfusu bu süreç boyunca sürekli çoğalırken, kırsal nü
fusla bir azalrna oiıu . Çünkü, kol gücünün verini ma- 
kina almaktadır. .Bal, süreçte. sözünü ettiğimiz mûlk- 
süzleşme ve tarımsal alalıdan kopma doğrultusundaki 
gelişmelere paralel ola rai : köylülüğün çeşitli gruplan, 
arasındaki sınıf farklılaşması da giderek büvür. Bu 
farklılaşmanın büyümesi oranında ara katmanların 
dağılmasıyla köyjülük. ı.- role ter ya. ve burjuvazi biçi
minde iki temel sınıf ol arak kutuplaşır. Kırsal nüfusun 
nrolei.ery_a ve bur j u v a m i n d e _ | k i temel sınıf ola
rak kutuplaşma?;.kapıtgUst.ü;;etim ilişkilerinin belirle
yicilik kazanmasrria r-ıü? Ttö ajolyj.

Tı ırk i ve tarımı uda, kapitalist üretim ilişkileri ege
mendir, 1973 yılı itibanylo. Türkiye’de toplam işlenen 
alanlu-ı 24.243 bin hektar'dır. Traktör sarası ise 281.802’- 
dir. TopIanTlşlerıon alannı,21.1c 

V geri kalan 3.104... bin fıeklar ise hayvanla isk 
dir. Yani traktörle...işlenen alan toplam islenen alanın 
%37.2’sini, çşki Imvvamylj^şlemen alanmae-taolajn is
lenen alanın %12.8’ini. oluşturmaktadır. Bu oranlar or
talamayı yansıtıyor. K. Kürdisen hariç tataldıığuada 
Türkiye’de işlenen alanın neredeyse tümünün traktör
le işlendiği görülebilir.. Fakat, K. Kürdistan’da durum 
çok farklıdır. Aşağıdaki tablo bunu açıklıkla göster
mektedir.
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TABLO: 19
TARIM ARAÇLARININ NİTELİĞİ /NİCELİĞİ/ DAĞILIMI

K. Kürdistan
Biçer-

Türkiye •
Biçer-

47 İl
. Biçer-

Yıllar Karasaban Traktör Döğer Karasaban Traktör Döğer Karasaban Traktör Döğer

1964 479.017 3.031 611

1973 572.904 . 
592.0>^ 

5261123

*17.217 1.100 1.555.313 156.139 10.023 982.409 138.922 8.923

1974 21.944 1.120 1.540.691 200.466 10.796 948.679 178.522 9.676

1975 27.851 1.266 1.381.142 243.066 11.245 855.019 215.215 9.979

1976 512.208 35.282 1.120 1.340.712 281.802 12.586 828.504 246.520 11.466

Not: 1963-1967 K.İBKEE sonuçlarına göre elde edilen rakamlar için ortalama olarak'1964 tarihi gösterilmiştir.



T A B L O :20
İŞLENEN ALAN, ÇİFT HAYVANI VE TRAKTÖR KULLANIM!

Hayvanla Traktörle işlenen Alan
işlenen Alan İşlenen Alan Traktör Toplam işlenen

Ülke . Yıl (Bin Hektar) (Bin Hektar) Sayısı (Bin Hektar) Alanlara Oranı

T.C. .1976 24.239 3.104 ? § 1 § ^ 21.135 872
K.K. 1976 7.243 4.597 35.282 2.646 36.5



TABLO: 21
TOPRAK MÜLKİYETİ DURUMU VE İŞLETME ŞEKLİ

Köyde arazisi olup şehir ve 
kasabalarda oturan aileler ve

ilin Adı
Köy Arazisinin Aidiyeti

<D
İşletme Şekil

JCS* "S

bu arazilerin işlenme durumu

Sk» >>>o O
oe

». £ ■o e
S

i  o
o>•>. ®

>■o<o
£  :3

O
S

ojy
ot

35>. >* ıO D

A
ile Sa

yı
sı 3j£o

o
aor-

OsK (0 S4 X m u y m < CÛ (O y O * (0 (0 o 2
1) Adıyaman 339 337 — 2 — 32 211 1 146 1044 32 129 4
2) Ağrı 544 514 16 4 10 1 268 168 614 91 130 1
3) Bingöl 325 314 7 — 6 12 235. 146 711 18 115 8
4) Bitlis 253 251 2 — — 50 80 124 1589 26 66 40
5) Diyarbakır 663 593 32 29 9 — 503 325 1740 61 300 —
6) Elâzığ 587 568 4 2 13 25 312 340 2754 111 240 11
7) Erzincan 559 554 2 2 1 31 198 247 2639 60 198 31
8) Erzurum 1039 981 10 4 44 170 482 385 2686 149 258 75

- 9) Gaziantep 572 476 38 27 31 55 390 466 6372 274 353 1
10) Hakkâri 134 119 1 12 2 11 44 25 229 1 14 4
11) Kars 764 764 — — — 92 137 397 2817 301 170 13
12) Maraş 491 486 1 1 3 40 363 188 2000 28 147 1
13) Mardin 708 617 25 46 20 26 470 249 2666 104 190 13
14) Muş 366 350 7 6 3 133 247 318 2081 78 275 10
15) Malatya 510 510 — — — 1 305 199 1286 96 92 69
16) Siirt 469 437 11 17 '4 96 163 120 667 14 70 38
17) Sivas 1281 1277 1 2 1 143 735 677 5176 152 532 64
18) Tunceli 414 368 12 34 — 41 270 2 V 1123 61 145 30
19) Urfa '644 521 51 40 32 14 552 52'- 3913 195 496 6
20) Van 546 535 11 — — — 279 186 573 51 106 —

Toplam (11208) 

Kaynak: KEE 30 ve 31 ı

(10572) (231) (230) (173) 

nolu ‘tablolardan derlenmiştir.
(973) (6244) (5408) (43483) (1903) (3947) (487)



TABLO: 22
KUZEY KÜRDİSTAN'DAKİ TOPRAKSIZ AİLELER

(ORTAKÇILIK ■ KİRACILIK ■ TARIM İŞÇİLİĞİ)

ilin Adı
Genel Aile Gere* ■ Çiftçi Hlc Topraksız Aileler Oranı

Sayısı Ailesi Sayısı Ortakçı Kiracı Tarım işçisi Toplam (%>

Adıyaman 42.612 42.234 4.193 113 10.172 14.478 34.0
Ağrı 32.162 32.044 970 1 10.599 11.570 36.1
Bingöl 26.368 26.368 1.173 748 8.445 10.366 39.3
Bitlis 19.131 18.988 441 115 6.014 6.570 34.6
Diyarbakır 57.494 57.092 8.524 — 18.226 26.750 46.8
Elâzığ 41.255 40.804 1.006 55 12.103 13.164 32.3
Erzincan 46.379 45.678 1.294 458 15.698 17.450 38.2
Erzurum 90.046 88.532 2.560 628 25.032 28.220 31.8
Gaziantep 50.841 49.304 1.837 112 16.061 18.010 36.5
Hakkâri 12.397 12.390 142* 154 5.281 5.577 45.0
Kars 91.548 91.283 156 56 20.520* 20.735 22.7
Malatya 59.229 58.227 916 — 16.975 17.891 30.7
Maraş 65.078 61.619 1.634 99 17.737 19.470 31.6
Mardin 58.328 57.456 4.005 236 19.249 23.490 40.8
Muş 31.062 31.015 416 173 9.971 10.560 34.0
Siirt 37394 36.128 1.093 1.845 12335 15.173 42.0,
Sivas . 124.592 121.597 479 25 41.301 41.805 34.4
Tunceli 26.581 26.532 1.644 766 7.407 9.807 37.0
Urfp 54.989 53.785 10.766e*. 748 18.050 29.564 54.0
Van 30.716 30.623 295 — 4.504 4.799 373

Toplam 998302 981.699 43.544 6.325 295.580 345.449 353

Kaynak: *KÖy içleri Bakanlığı Köy Envanter EtOdlerlmdeki 29 nolu tablolardan derlenmiştir.



Tablo’dan görüldüğü gihi 1976 yılında 281.802 adet 
traktörden sadece 35.282’si K. Kürdlstan’dadır. Diğer 
modem tarım araçlarının da küçük bir yüzdesi ve ge
leneksel araç ve gereç stokunun ise ezici çoğunluğu K. 
Kürdistan’dadır.

Resmî kaynaklarda (DİE yayınlarında) traktörle 
işlenen tarım alanı, traktör sayısı 75 rakamı ile çarpı
larak bulunuyor. Çünkü, «Her traktöre 75 hektarlık iş 
kapasitesi hesaplanmıştır.» (DİE, TÎY, 1977) Esasen bu 
yöntemle gerçek durumu saptamak mümkün değildir. 
Bu yöntem traktörle işlenen alanı fazla, hayvanla iş
lenen alanı ise az gösterir. Dolayısıyla feodal ve yarı- 
feodal ilişkiler gizlenmektedir. Ancak, bu hesap yön
temine göre bile K. Kürclistan’da traktörle islenen alan
lar toplam alanın %36.5'u. hayvanla islenen alanlar ise 
toplam alanın %63.5’udur.

4 — Toprak Mülkiyeti ve Dağılımı
Toprak Sahipliği Bakımından Kırsal Aaileler.
_K. Kürdistan’da, jmnel kırsal aile sayışı 998.202'dir. 

«Genel Aile Sayısı» terimi Köy İşleri Bakanlığı, Köy 
Envanter Etüdleri (KİBKEE)nde şöyle tanımlanır. «Ge
nel aile, köyde oturan ve tarımla uğraşan veya uğraş
mayan ailelerin tümüdür.». Çiftçi ailelerinin sayısı ise 
081.699 bindir. «Çiftçi Ailesi» terimi ile de, köyde otu
rup, tarımla uğraşan aileler kastediliyor. K. Kürdistan’- 
da toplam 981.699 çiftçi ailesinden 345~449’u hic toprak- 
az_ailg, geriye kalan 636.250 aile ise topraklı ailedir. 
Yani toplam çiftçi ailesinin ^%35[£si t»*- tr.prflV^ 
%64.8’i ise topraklı ailedir.

Topraksız Aileler.
Jonraksız aile tanımına tarımla (çiftçilikle) u&ra- 

jan. fakat ekecek toprağı nlmavan kiracı, ortakçı, ta-.
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ran işçisi gibi aileler girmektedir. Topraksız aile ora
nının K. Kürdistan’da %35.2 olduğunu belirttik. Unut
mayalım ki, gerçekte topraksız köylü ailelerinin oranı 
daha yüksektir. Toplam 345.449 hic topraksız ailenin 
43.544’ü ortakçılık. 6.325’i kiracılık. 295.58Q’i de tanm 
isçiliği yapmaktadır.

TABLO: 23
Gene! Kırsal Çiftçi Aile Topraklı Aile Topraksız AHe

Aile Sayısı Sayısı % Sayısı %
998.202 981.693 636.250 64.8 345.449 35.2

TABLO: 24
Gene! Hiç Tanm
ÇifSçi Topraksız Ortakçı Kiracı İşçisi
Ailesi Aile Aile % Aile % Aile %

981.699 345.449 43.544 12.6 6.325 2 295.580 85

Tablo’dan (Tablo.- 22) izlenebileceği gibi hic top
raksız aile orana.; Urfa’da %54.0, Diyarbakır’da %46.8, 
Hakkâri’de % 4ö.O. Siirt’te %42, Mardin’de %40.8'i bul- 
makta; Kars’ta ise _%22.7]^ö düşmektedir. Topraksız 
köylü ailelerinden fazla rJ£tüğu.TUar..LUr£a. D- -Bakır.
k Jn r ^ te p.\ıbJ^odaLy.amniD,.m ğü.çlûj>lduiaı»jİD-
layısıyia toprak şorununun.yoğunluk kazandığı iUerdüL.

İşletmecilik Biçimleri (Ortakçıhk-Kiracılık-Tanm
İşçiliği)
İşletmecilik biçimleri, üretim sürecinde toprak Cü

retim aracı) ile insan arasımdaki ilişkilerin va da bas 
ka şekilde ifade edersek, toprak ve diğer üretim araç
larına sahip Olanlarla doğrudan üreticiler arasındaki
İlişkilerin hir gnstp-rgpsi__olmaktadır. Bu biçimlerden
birkaçına kısaca değinelim.
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Ortakçılık: K. Kürdistan’da yaygınlık gösteren bir 
Sistemdir. Bu sistem feodal rant’m ana biçimlerinden 
biri olan ürün-rant’a tekabül eder. Toprağı isleyenin. 
toprak sahibine ürünün belirli bir oranını aynı olarak 
verdiği bir bölüşüm ilişkisidir. Bu sistemde ürün, ge- 
nei olarak üretici ile toprak' sahihi-arasındu. ı/p r>™. 
nrnda (yan yarıya) pavedilir. Bu sebeple yarıcılık ola
rak da bilinir. Çoğunlukla tarla ve tohum mal sahibin
den olmak üzere ürünün yan yarıya paylaşılması esa
sına göre hareket edilir. Ancak, ortakçılık şartlan böl
geden bölgeye hatta aynı ilin ilçe ve köylerinde ' ile 
azçok farklılık göstermektedir. Tarımsal girdilerin 
(çift hayvanı, araç, tohumluk vb.) toprağı işleyenle 
toprak sahibi tarafından hangi tarzda sağlandığına 
bağlı olarak ürün,, 1/2, 1/3, 2/3 gibi değişen oranlar ü- 
zerinden bölüşülür. Ortakçılık şartları farklılık taşı
dığı içindir ki, aynı sistem, farklı yerlerde başka ad
larla anılır-, Yancılık, ortakçılık, çanyek (1/4), mara- 
bacılık gibi. Ortakçılık yapan aileler, topraksız köylü
lerin yanısıra küçük topraklılar arasından Ha çıkmak» 
tadır,

Kiracılıkı Bu sistem para-rant’a tekabül eder. B i
rada gerek kira bedeli gerekse de süre anlaşma ile 
saptanır. Toprak sahibinin rantı (toprak kirası) para 
olarak ödenir. Açıktır ki, bu sistem meta üretimi ve 
para dolaşımında ileri bir aşamayı öngörür. Zaten pa- 
ra-rant, rant’m nihai biçimidir. Belirtmeye gerek vok 
ki, sözünü ettiğimiz rant kapitalist rant değil, feodal 
ranttır. Bu iki rant tipi arasındaki ayrıma gelince, her 
iki rant tipi de toprak mülkiyeti üzerindeki tekele da-, 
yaajf. Fakat, birisinde feodal toprak mülkiyeti, diğe
rinde kapitalist toprak mülkiyeti söz konusudur. Ya
ni, feodal rant ile kapitalist rant arasındaki fark feo- 
daLüretim biçimi ile kapitalist üretim biçimi arasında-



ki nitelik farkına—tekabül eder. Kapitalist tarım için, 
«.. .modern tonlumun çerçevesini oluşturan üç sınıfın 
hepsi-ücretli isçiler, sanayici kapitalistler ve toprak sa
hipleri— ortaya çıkmış...» olmalıdır. Feodal isletmede 
emekçi ile toprak sahibi arasında doğrudan bir ilişki 
vardı. Devreye.-tarımcı-kapitalistin girmesiyle hu Piş
kinin verini emekçi ile — artık-ÖZgür işçi— kiracı ka
pitalist arasındaki doğrudan-iliskLalımsür. Toprak sa
hibi ile .da^udarL-iilskiILpIan da__arbk kapilaJjfittiLjfe- 
rımsal emek üzerinde artık toprağın dgğil, sermayenin 
boyunduruğu, vardır. Tarımsal emek ücretli emeğe dö
nüştüğü için, kapitalist rantın kaynağı da ücretli emek 
üzerindeki sömürüdür. Yani artı-değerdir. Burada 
rant, feodal biçimlerde olduğu gibi artı-emekle çakış
maz. Rant, artı-değerin sadece bir bölümüdür. Diğer 
bölümü ise sermayenin kârını oluşturur. Feodalizmde, 
«...ödenmemiş artı-emeğin kendisini ifade ettiği biçim» 
rant iken, kapitalist üretim koşullarında, «...rant ye
rine kâr, artı-değerin normal biçimi olmuştur.» Kısa
ca, sömürü biçimi değişmiş, feodal sömürü ve baskının 
yerini, kapitalist sömürü ve baskı almıştır.

Tanm İşçiliği: KİBKEE’nde «tarım işçisi aile» ola
rak tanımlanan bir kategori vardır/ Bu kategoriye üc- 
retli-isciler giriyor olmakla .birlikte"genellikle ücretli 
Tc-r. ur) isçi statüsünde sayılamayacak kesimler bura
ya dahil-fid il mislin. Bu durum, özellikle K. Kiirdistan
illeri için söz konusudur. Çünkü, K. Kürdistan’da «ta
nm isçisi aile» olarak gösterilen doğrudan üretici aile
ler üzeriııdeki'feodal baskı ve sömürü ortakçı ve kiracı 
ailelere nispetle daha yoğundur. Esasen, burada mev
cut olan ortakçılık sisteminin farklı bir biçimidir. Şny-_ 
}e ki; tüm araç ve gereçleri (öküz, karasaban, tohum 
vb.) sağlayan toprak sahihidir. Doğrudan üretici araç 
v p . gfiyeno sahip değjldir Q sadece, emek-gücü ile üre
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tim sürecine girmektedir. Bu nedenle doğrudan ûre- 
Jiciye diğer biçimlerdekine nispetle ürünün daha kü
çük bir bölümü düşmektedir. Burada, doğrudan üreti
ciyi, üretim araçlarından yoksun olmasından kalkarak 
özgür işçi statüsünde görmek mümkün değildir. Bir de
fa «tarım işçisi aiie» k^ipiikip. n?gpîr Hpğ-iirHr Aksine 
üretici ailenin feodal beye bağımlılığı daha bir  a.ri-.mıs
tır. Ayrıca, doğrudan üretici, toprak sahibinden ücret 
almamakta, ona ürün olarak rant ödemektedir. Esanen 
bir toprak kölesi aile kategorisi ile karsı karsıvavız. Yi
ne, burada, bir özgür işçiler topluluğu değil, aileler top
luluğu söz konusudur. Aile bireylerinin ortak emeği 
söz konusudur. Bu da işin başka bir yanıdır.

^Kısaca değindiğimiz bu işletmecilik biçimleri feo
dal baskı ve sömürünün somutlaştığı biçimlerdir. Bu 
biçimlerde mevcut ilişki doğrudan üreticiler olan ^yy- 

_bilerle feodal bevler arasındaki ilişkidir, «.■.ödenme- 
pıig artı-emeğin doğrudan üreticilerden çekilip alın
masının özel iktisad^.biçtmi* burada ranttır Avnı va 
da para biçimiyle feodal rant söz konusudur. K, Kûr- 
distan tarımında fazla yaygınlık göstermese bile feo
dalitenin başlangıç aşamalarına özgü rant biçimi olan 
angaöŞgk da rastlamak mümkündür. Bazı farklı bi
çimler de gözlemlemek mümkündür, ftrneğfo. hasat 
mevsimi geldiğinde toprak ağalarının köylüleri hiçbir 
karşılık ödemeksizin çflliRiırmalan sıkça rastlanan bir 
olgudur . Bunu bir nevî angarya olarak nitelemek yan
lış olmasa gerek. Ayrıca, belirtmek gerekir ki. K. Kûr- 
distan'da feodal üretim ilişkilerinin egemenlik alanı nr. 
takşı kiracı -vb şekillerdeki isletmelerin alanı ila si
ni rlı„defrildir-Feodalizmin güciînn hıı şekilde smırla- 
jnflık Kfirdistan— gerçek lerinden  behersiz olmaktır. 
Çyrı1fllı fîa" a1 n1nr,nlr ğı^ay»ir. kır^nnda feodal ve va- 
n-feodal baskı ve sömürü, hakim baskı ve sömürü bl-
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cimidir. Yukarıda sözünü ettiğimiz işletmelerde görü
len de bu gerçeğin sadece bir parçasıdır. JKürdistan 
tanmmda_Jkapitalisl_baskı ..ye .sömfirümün. jnejzcut-ol- 
madiğini, söyiamiynruz. Feodal sömürü ve baskı ile yap 
rang. ve içiçaJtjapUaUfi44>askı v.e-somüjüim de gözlem
liyoruz, Ancak, kapitalist ilişkilerin hakimiyetinden 
bahse npakdan K. Kürdislaa.İQPXağmda'~değlI, "başka'  
tpprakİEtda-JzasamakjB^.ekir. Kür.distan tarımında ha: 
kim.lli.ski biçimi ücxftüi--aıpslt ile fiermave arasındaki 
diki değildir. Büinci bolümde değindiğimiz gibi ka- 
nl-lLislJiisk.ile.rin süeme? oIduğu_:gerd& belirtevicüüg- 
k* d e-sermaye ilftjûcı-atli s-mek. arasındaki ilişkidir. Ka
pitalist üretim biçiminin niteliğini belirleyen ilişki bi
çimi budur. Kapitali.rmd: emek, genellikle üoretli-eme-
ğ&. dönüşmüştür,..Hakim sömürü biçimi ücretli emek
bz.ejladc.ki s.öu dırüdür.J.!' naUç-ian. darımmda.ise., ücret
li emek, sömürü sû var-., m okla birlikte belirleyici bir 
.konumdâ değjM § | . ;• ı nzey’den..aınünlercfi köy- 
ip ailesin {fa Jca.f-.ar etmesi. ..jR-
mek-gücünü orada satmam K i,gerçeğin hır vansıma7

K. Kürdjstan’da feodal ilişkilerin hakimiyet alanı
nın ortakçılık, kiracılık gibi ilişkilerin varolduğu alan
la / rnırîı olmadığı gerçeğini vurguladık. Buna rağ
men «Türkiye^deki ortakçı ve kiracı ailelerin ezici ço
ğunluğunun K. Kûrdistan’do toplaştığım ve bunların 
toplam ailelere mabetle önemli bir niceliğe sahip ol
dukların' görmekte yarar var.

Tablodan görüldüğü gibi Türkiye toplamı 71.07? 
plan arta&ci-AÜ %612’si. kiracı ailelerin %56.Fi. 
K. Kürdistan'dadır. Ortakçılık ve kiracılık biçimindeki 
tarım işletmeciliğinin, ki bu koşullar altında işlenen 
topraklarda feodal üretim ilişkilerinin sözkonusu oldu
ğuna işaret etmiştik, özellikle K. Kürdistan’da yaygın
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TABLO: 25 

Hiç Topraksız Aileler

Çiftçi Aile Tarım
Sayısı Ortakçı Kiracı işçisi Toplam

Türkiye 3.802.805 71.077İ 11.2661 1.074.727 f 1.158.070
K. Kürdistan 981.699 43.544! 6.3251 295.580) 345.449
47 İl 2.821.106 27.533) 4.941 { 779.147 { 812.621

Kaynak: KİBKEE (1963-1967).

olduğu açık bir gerçektir. Bu rakamların gerçeği yan
sıtmadığı. feodal ilişkileri gizlediği bir yana, ortakçı
lık ve kiracılık biçiminde tarımsal üretimde bulunan 
aileler tablo’daki sayılardan ibaret değildir. Çünkü, bu 
rakamlar sadece hiç topraksız olup ortakçılık ve kira
cılık yapan aileleri göstermektedir. Oysa K. Kürdistan’- 
da küçük topraklı aileler içinde de ortakçılık yapan ai
lelerin sayısı bir hayli kabarıktır. Toplam çiftçi aileler 
içinde bu tarzda üretimde bulunanların toplam sayısı
nı ve bu tarzda işlenen alanların ağırlığını bilemedi
ğimiz için burada sağlıklı bir oran elde etmek mümkün 
olmayacaktır. K. Kürdistan’da feodal ilişkilerin gücü
nün bu rakamlara dayanarak saptanamayacağmı vur
gulamakla yetinelim. Ayrıca, Köy Envanter Etüdlerin- 
de tarım işçisi aile olarak gösterilen ailelerin gerçekte 
hangi statüye sahip olduklarına değinmiştik. Bunla
rın ağırlıkla özgür işçi statüsünde olmadıklarını, ağıt 
bir feodal baskı ve sömürüye tabi bulunduklarını söy
lemiştik. Elbetteki, ücretli işçiliğin geliş">e derecesi ka
pitalist ilişkilerin gelişme derecesinin eıı önemli gös
tergelerinden biridir. Ne var ki, «ta m işçisi aile» sa
yısı, tarım işçisi aileler özgür emekçiler olmadıkların
dan K. Kürdistan tarımında kapitalizmin gelişme dü
zey mi ölçmede bir gösterge olarak alınamaz. Tarım iş-



çişi ailelerin çalıştığı alanları kapitalist tarım işletme
leri olarak göremeyiz. Bu, resmi kaynaklardaki verile
rin içerdiği esaslı yanlışları görmemek olur. Şayet, bu 
verilerle Kürdistan tarımında kapitalizmin gelişme de
recesini belirlemeye kalkarsak hangi sonuçlara ulaşı
rız? Tarımda kapitalist üretim ilişkilerinin Urfa’da, 
%33.5, Diyarbakır’da %3T9, Âritep'Te %32.5 olduğu hal
de, Hakkari’de %42.6 olduğu sonucuna ulaşırız. Yani 
Kürdistan tarımında kapitalizmin en cok geliştiği il 
Hakkari olur çıkar. Oysa, Hakkari kapitalizm-öncesi 
üretim ilişkilerinin tartışılmaz bir ağırlığa sahip oldu- 
ğu ilimizdir. Buradan şu sonuç çıkarTri, KEE’nin «tarım 
işçisi aile» olarak tanımladığı kategori, ücretli işçi ka
tegorisi değildir ve dolayısıyla kapitalizmin gelişme dü
zeyi araştırılırken ölçü olarak alınamaz.

Mülkiyet Açısından Kürdistan Köyleri (Ağa Köy ve
Kentleri)
Dr. Hikmet Kıvılcımlı, 1932-33’lerde yazdığı «İhti

yat Kuvvet: Milliyet (Şark)» adlı kitabında bu konuda 
şunları söyler: «...Kürdistan’da iki çeşit köyler var de
miştik: 1— Ağanm idaresindeki köyler, 2— Serbest köy
ler. Fakat ağanın idaresindeki köylerde ayrıca iki çe
şittir: a) Ağanın köyü, b) Ağa idaresindeki köy. Baş
ka tabir ile üc cesit köy var: 1— Ağanın köyü: Ağanm 
tapu mülküdür. 2— Ağanın idaresindeki köv: Sözde 
toprağı ekenlere ait olan fakat derebeyin patentesi al
tında bulunan köv. 3— Serbest köy: Yani muhtarla 
idare edilen .ve güva ağanın karışmadığı köy... Haki
kat halde bu üç çeşit köyde bugün fiilen Kürdistan 
ağa-beylerinin emrindedir.» (A. g. y, s. 77-78)

Kırkaltı yıl evvel yazılan bu gerçekler büyük ölçü
de bugün de Kürdistan’m gerçekleridir. KİBKEE’ne



göre (Tablo: 21) Türkiye’de mülkiyeti bir sahsa alt 237. 
bir aileye ait 259 ve bir sülaleye ait 201 köv olmak üze- 
re toplam 697,köy mevcuttur. Bu tip köylerin hemen 
hepsi K. Kürdistan’dadır. Mülkiyeti bir şahsa ait olan 
köylerin 2311, bir aileye ait olanların. 2ao’u. bir sülaleye 
ait olanların 173’ü Kürdistan köyleridir. Demek ki, top
lam 697 olan Ağa köylerinin 634’ü K. Kürdistan'dadır.

TABLO; 26
Köylerin Mülkiyeti Ağa

Köy Köy Bir Bir Bir Köyleri
Sayısı Halkına Şahsa Aileye Sülâleye Toplamı

11.208 10.572 231 230 173 634

Kaynak: KİBKEE (1963-1967). Aynı kaynağın 1970'de tamamlanan so
nuçlarına göre, Ağa köyü sayısı: 943'tür. Bu köylerin tarım 
toprakları: 18.972315 dönümdür. Bu köylerde 22.577 aile ya
şamaktadır.

Resmi istatistiklerde verilen rakamlara göre K. 
kürdistan’da Ağa köylerinin toplam köy sayısma oranı 
yaklaşık %6’dır. Geriye kalan 10.572 köy ise, sözde köy 
halkına, yani köylülere aitmiş. Tarımda feodal üretim 
ilişkilerinin ağırlığı kimilerince işte bu rakamlara gö
re saptanıyor. Buna göre, Türkiye’de feodal kalıntıların 
ağırlığı %2, Kürdistan’da ise %6 oluyor. «Türkiye’de bu 
tip köylerin 700 civarında olduğu ve bunun % 70’inin al
tı ilde olduğu düşünülürse, bu kalıntının %2 oranında 
bir ağırlık taşıdığı söylenebilir.» (Özlem Özgür, Türki
ye’de Kapitalizmin Gelişmesi, s. 151) Resmi istatistik
lerdeki veriler temel alınırsa elbetteki böyle komik so
nuçlara ulaşılır. Bir defa KEE Afra köylerinin sayısını 
tam olarak vermemiştir. Elbetteki bu bilineli bir tavır
dır. İsmail Beşikçi, bu rakamların güvenilir olmadığım
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şövlaacıklar: «Örneğin, Nusaybin ve Cizre’de yanlığı
mız araştırmalarda durumu söyle saptadık: -Cizre'nin 
27 köyü vardır. Bu köylerin 23’ü bir ağava veva sülale
ye ait olduğu halde, KÎBKEE'de bu rakam sadece 8 ola
rak gösterilmektedir. (KİBKEE. Mardin. Çizelge: 31) 
Nusaybin’in de 72 köyü vardır. Burada Ağa ve sülalere 
ait köy savısı 56 olduğu halde KİBKEE’nin ariT geçen ki
tabında 16 olarak gösterilmiştir. Öte vandan, Diyarba- 
kır’da yanılan köy tipoloiisi çalışmasına göre, 75’i.tgk 
ağalara, 175’i de sülalere ait olmak üzere toplam 250 
köyün mülkiyetinin ağalara ait olduğu saptanmıştı! 
Oysa bu Diyarbakır Envanter Etüdlerine göre, sadece 
70 gösterilmiştir.» (Poftu Anadolu’nun Düzeni, s. 62) 

Resmî kaynaklardaki verilerin ne ölçüde yanıltıcı 
ve yanlış olduğu açıktır. Beşikçi devamla şöyle der: 
«öte yandan, Doğu Anadolu’da tek bir köyün mülkiye
tine sahip olanlar yanında, tek bir kasabaya sahip olan 
sülaleler bile vardır. Örneğin, son 8-9 yılın bir kasabası 
plan Silopi böyledir. Tamamen bir sülalenin- mülkive- 
tinde olan bu kasabada Belediye, özel idare ve mer- 
kezi idarenin memurları bile (Kaymakam, Jandarma 
vs. başka) aynı sülaledendi iv Bu_d.a_f aodal. yapınu^gü-. 
ney_ illerinde devlet bûrokrasisi-ile sıkı bir hûtünlük 
içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Burada mülki
yet ve üretim ilişkileri, akrabalık gibi bir üst yapı ku- 
rumuyla sıkı bir biçimde bütünleşmiştir.» (A. y, s. 63) 
Buna bir başka ilginç, fakat gerçek bir örnekte biz ve
relim. En iyisi, sözü hem büyük bir toprak ağası hem 
de Urfa CHP Milletvekili olan Celâl Paydaş’a bırak
mak:

«Hilvan, Urfa yöresinin çok geri kalmış bir yeri
dir. Orada sefalet çemberi alabildiğine diz boyu
dur. Her zaman orada sesini duyurmuş, kendini 
kabul ettirmiş 4 aile vardır. Birisi bizim mensup
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olduğumuz Paydaş ailesidir. Biz aşiret olarak de
ğil de aile olarak biliniriz. Bizim dışımızda bir Sü- 
leymanlar Aşireti var, bir İzollar, bir de Mustafa 
Kılıç’m mensubu olduğu bir aile var. Yani Hil- 
van„ bu 4 aile üzerine kuruludur. Biz öteden be
ri CHP’liyiz. CHP’nin iktidarı bizim elimizde. Ge
rek Belediye Başkanlığı, gerek İl Genel Meclisi. 
Muhtarlık hepsi CHP’lidir. (Yani Paydaş ailesinin 
elindedir. TEKOŞİN)...

Belediye baştan da dediğim gibi Paydaş ailesinin 
elinde. Hatta babam 4 devre Belediye Başkanlığı 
yaptı. Milletvekilliği de, İl Genel Meclisi’de, Muh- 
tarlık’ta bizim elimizde idi. Herşey bizden olma
sın diye düşündük.»
(Aydınlık, 30 Haziran 1979, s. 8, a.b.ç.)

Burjuva basınında yer alan bu sözlere ilave edile
cek bir şey olmasa gerek. Bir ilçedeki, hatta bir ildeki 
tüm ekonomik ve politik iktidarın bir ya da birkaç feo
dal toprak ağasının elinde nasıl tekelleştiğini bu örnek- 
te açık olarak görmek mümkün. Yine bu örnekte tüm 
politik yaşamı kontrol eden unsurların aynı zamanda 
Kürdistan’da feodal üretim ilişkilerinin en iri temsilci
leri olduğunu görmekteyiz. ..Yani kimi çevrelerin san
dığının aksine feodalizmin üst yapıdaki hakimiyeti e- 
konomik yaşamdaki hakimiyeti ile genellikle bir içiçe- 
lik, bir bütünlük taşıyor. Feodalizmin üst yapıda ege
men, fakat alt yapıda egemen olmadığını ileri sürmek 
Kûrdistan gerçekleriyle bağdaşmıyor. Çünkü, yukarı
da gösterilen örnekler Kûrdistan gerçeğinin bir ma
keti gibidir. Aynı gerçekleri sadece bir kısım il ve il
çelerde değil, ülkemizin büyük bölümünde gözlemle
mek zor olmasa gerek.

Açıktır ki, Köy Envanter Etüdlerindeki bilgilerle
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Kürdistan’da hakim üretim biçimini saptamaya kalkar
sak, kapitalizm hakim üretim tarzıdır demek ola ki 
mümkündür. Fakat, mümkün olabilen şey ile gerçek 
olanı ayırdetmek gerekir. Gerçek ise, K. Kürdistan’da 
Ağa köylerinin resmi rakamların kat kat üstünde ol- 
duğunu, dahası, yalnıFağa köylerinin değil ağa kent
lerinin dahi bulunduğunu (hem de pek çok) göşter
mektedir, .Bir diğer olgu da, feodal baskı ve sömürü
nün sadece ağaların mülkiyetindeki köy ve kentlerle 
sınırlı olmadığıdır. Ağaların silâhli-birlikleri ve gele- 
Q6kaeLJ0JüfuzJarı_sayesin de. bunalanların _ çok . ötelerin e_ 

-taştığıdır.—Ayrıca, öyle köyler vardır ki, köyün bütünü 
bir tek kişiye ait olmadığı halde büyük bölümü bir ki
şiye aittir. Fakat, envanterlerde bununla ilgili rakam
lar yok. Orada yerleşme biriminin bütünü esas alın
mış. Bu açıklamaların ardından şunu diyebilmek 
mümkün olsa gerek.- K. Kürdistan’da kaç ağa köyü 
vardır demek yerine, ağaya ait olmayan kaç köy var
dır demek ve bunu araştırmak gerekir. Sanırız, bu 
ikinci yöntemle sorunu araştırmak, biraz daha kolay
dır. Öyle yerleşmeler biliyoruz id, neredeyse her köyün 
bir ağası, bir hakimi vardır. Sözü uzatmadan Kürdis- 
tan'da, feodal sömürü ve baskının egemen sömürü ve 
baskı biçimi olduğunu resmî kaynaklan bırakıp, Kür- 
distan toprağına indiğimizde görmemiz pek zor değil. 
O topraklara döndüğümüzde ise yer yer burjuva bası
nında bile yansıyan şu acı gerçeğe bütün somutluğuy
la tanık oluyoruz: «...Köyünü, topraklan, meralan, 
hayvanlan, evleri ve ortakçıları ile birlikte satıyor- 
muş...» (31.3.1978)

Toprak Mülkiyeti Durumu ve Tanmsal İşletmelerin
Yapısı
Resmî kaynaklarda toprak mülkiyetinin dağılımı

n ı



na ilişkin veriler bulmak zor. Sadece işletme büyüklü
ğüne göre toprak düzeni hakkında bazı bilgiler mev- 
cut. Mülkiyet ve işletme durumu ise avn şevler. .Top
rak mülkiyeti, toprağın özel mülkiyet olarak hangi 
tarzda paylaşıldığını gösterir. İşletme durumu ise, top
rakın mülkiyeti ile belli ölçüde bağıntılı olsa da farklı 

Sövle ki: ş J İsletmeci, işlediği toprağın özel 
lir, b MileTm e diri sİ ed i ğ i topra- 

ğın özel mülkiyetine sahip değildir, anlaşmayla saotan- 
m!ş~koşulIarâgöre ortakçı ya da kiracidır. Ortakçılık ve 
kiracılık gibi biçimlerle işlenen toprakların mülkiyet 
durumu resmi kaynaklarda belirsiz olan bir durumdur. 
Bu durum, toprak mülkiyetinin dağılımını saptama
da güçlük çıkarmaktadır. Çünkü, mülkiyet ile işletme 
arasındaki bağıntı gizli kalmaktadır. Ne var ki, toprak, 
lann işletme büyüklüğü bakımından dağılımı da top
rak düzeni hakkında bazı bilgiler üretmeyi mümkün 
kılmaktadır.

TABLO: 27
Alan Toprak Mülkiyeti Büyüklüğü Tarımsal işletme Büyüklüğü
(DK) Aile Adedi % İşletme Alanı %

0-10 178.038 31.27 925.859 2.99
11.25 128.110 22.50 2.224.310 7.18
26-50 114.444 20 10 4.289.066 13.84
51-75 48.808 8.57 2020.340 9.42
76-100 38.401 6.75 3.431.711 11.07

101-200 39.517 6.94 5.684.300 18.34
200+ 22.037 3.87 11.510.852 37.16
Topiam 569.355 100.00 30.986.444 100.00

Kaynak: «Doğu Anadolu Bölgesi». İİB /PİGM/BPD/1970 yararianıla- 
nılarak düzenlenmiştir. Rakamlar Sivas hariç 19 II içindir.

Tablo’daki veriler 1964 yılı baz kabul edilerek bu
lunmuş olup 1963/1964/1985 yıllarına ait verilerin orta-
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lamalarıdır. Bu verilere göre, O ilâ 100 dekar arasında 
toprağı'olan çiftçi ailesi toplamı 507.801 olup, bu da 
toplam çiftçi ailesinin %89.2’sine tekabül etmektedir. 
Yine, 0-100 dekarlık işletmelerin kapladığı alan 13.781. 
292 dekar olup, toplam işlenen alanın %44.5'una denk 
düşmektedir. 101-200 dekar arasmda toprağı olan çift
çi ailesi sayısı 39 517 olup, toplam çiftçi ailesinin 
%6.94’üne; aynı kategorideki işletme ünitelerinin kap
ladığı alan 5.684.300 olup, toplam alanın %18.3’üne te
kabül etmektedir. 200 dekardan büyük toprağa sahip 
çiftçi ailesi sayısı 22.037 olup, toplam ailelerin %3.87’- 
sini, aynı kategorideki işletmelerin toplam alanı ise 
11.510.852 dekarla tüm işletmelerin kapsadığı alanın 
%37.16’sma tekabül etmektedir. Özetle, tonrak sahihi 
ailelerin %89.2’si ancak 0 jlft 100 dpkny AragındA. hir 
toprağa sahiptjr. İsletme büyüklüğü açısından baktığı
mızda ise QklOQ1 dekarlık işletmeler alanı toplam alanın 
%44,5’una, yani hemen hemen varışına yaklaşmakta
dır. Avrıca. 200 dekardan büyük toprağa sahip aileler. 
toplam ailelerin (va da nüfusun) % 3.9’fl gibi küçük bir

melerin alanı, toplam alanı;r %37.2’sldir.
Bu rakamlar hangi gerçeğin ifadesidir? K. Kûrdis- 

tnn’daJmçük toprak ?~nü]kiyptirvirı ve küçük tarrmlşlek
melerin in ağıriı&ıuııJiadesidir. Aym zamanda bu_ ra
kamlar Kürdistan kırında feodalizmin, feodal ö zel mül
kiyetin boyutlarını ve dolayısıyla toprak devriminin ö- 
naımni ggştşrmekiüdix. Ülkemiz tarımında küçük mül
kiyet ve küçük işletme ile feodal büyük mülkiyet ara
sındaki bağı ifade etmektedir bu rakamsal gerçek. Bu 
iki olgunun birlikte yeralması doğaldır. «Çünkü feo
dal toprak mülkiyeti, özünde, küçük işletmeye daya
nır. Ne denli büyük toprak mülkler olursa olsun, bu
nun toprak sahibi tarafından işleneni dışında kalan
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topraklar, ortakçılık ve bazan da kiracılık biçiminde, 
parçalı olarak işletilir. Bir kişiye ya da aileye ait bü
yük topraklar, hatta bir veya birkaç köyün topraklan, 
toprak sahibi ailelerin işlediği alan hariç, tarlalar ha
linde, ortakçılığa verilir. Ortakçının emek gücüne ve 
^ok zaman üretim aranma göre, üç-beş tarladan sekiz- 
on tarlaya kadar, toprak, işletmelere bölünür. Mülkiyete 
büyük oldu&u halde, isletmeler küçüktür. Feodal tarı
mın küçük isletmelere parçalanması, özünde üretim a-

araçlannm büyük ve güçlü olması (karasabmm yeri
ni, traktör ve pulluğunun, orağın ve tırpanın yerini 
biçer-döğer makinesinin alması) halinde —işletmenin 
niteliğinin nasıl ye ne anlamda değişeceği konusunu 
bir yana bırakalım—, bu küçük işletmelerin yerini da
ha büyük işletmelerin alma olasılığının ortaya çıkması 
doğaldır. Ama feodal mülkiyete damgasını vuran, o- 
nun hem toprak alanının büyük olması, ve hem de tek 
bir işletme olarak işietilememesidir. Kölelik (ya da im
paratorlukta kulluklarda), toprağın büyük işletmeler 
halinde işletilmesi, köle veya kulların sayısına göre, 
olanak içerisindeydi. Feodal mülkiyet bu bakımdan 
farklılık gösterir, ve burada, işletmeler aile birimleri
ne göre bölünür. Bu feodal işletmelerin bir başka özel
liğidir. Burada özgür ücretli işçi değil, aile topluluğu 
vardır.» (Toprak Reformu Kongresi—1978, M. Erdost). 
Bilindiği gibi feodaliteyi niteleyen özelliklerden birisi 
de üretim teknolojisinin geri ve ilkel ol usudur. -Yani-ü.- 
retim karasaban, kağnı, öküz vb. gibi üretim aracla- 
ngla-gflpılmaktadır. Bu yüzdendir ki. tarımda kiiçük 
çaplı isletme birimlerinin taşıdığı ağırlık feodal üretim 
üiskilerinin ekononrıid0 iaşıdiğt-ağırhğm hir göstergesi 
olmaktadır Mülkiyetin hüvıik. .işletmelerin kıicük ol
ması feodalizmin özü ile ilgili bir durumdur, «...özûn-
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de+ üretim araçlarının küçük ve cılız olmasından dola
yıdır.»

Denebilir ki, bu, on beş yıl öncesinin manzarasıdır. 
Ancak, bugün durumun büyük ölçüde değiştiği iddia 
edilemez. Devlet Plânlama Teşkilâtı’nm bir araştırma
sına göre (1974) «Doğu ve Güneydoğu Anadolu»da ha
ne halkı reislerinin %86.17’si 1-50 dönüm toprağa sa
hiptir. 1-50 dönüm toprağa sahip olanların kontrol et
tikleri ve işledikleri arazinin, toplam araziye otum ise 
% 19.3 gibi bir orandır. 100 ilâ 500 dönüm toprağa sar 
hip hane halkı reislerinin sayısı toplamın %14.93’ü ol
duğu halde, kontrol ettikleri arazi toplamın %47.75’- 
idir. 501 ve daha yukarı tanm arazisine sahip hane 
halkı reislerinin oranı %1.15, sahip oldukları ya da 
kontrol ettikleri tarım arazisi ise toplamın %12.78’i ka
dardır.

TABLO: 28
Hane Halkı

Büyüklük Reisi Sayısı % Dönüm %

1-50 398.042 66.7 6.940.154 18.30
50-100 106.743 17,74 7.247.995 20.16

100-500 89.791 14.93 17.168.720 47.15
501 + 6.929 1.15 4.595.885 12.78

Kaynak: Doğu ve Güneydoğu İlleri Sosyal Yapı Araştırması, DPT,
KÖYD, Ankara, 1974, s. 188.

Bu rakamların gösterdiği gerçekte K. Kürdistan’- 
da küçük işletmelerin ağırlığıdır. Toplam toprakların 
%12.78'ine sahip olduğunu gördüğümüz %1.15 nispe
tindeki grubun (toprak ağalan) önemli bir bölümü 
kentlerde oturmaktadır, kentlerde yaşayan toprak Sa
hiplerinin %73.5’u 501 ve daha fazla toprağa sahip 
gruptandır.

Ülkemizin kırlarında hızlı bir mûlksûzlesme. ton-
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mki,an ve ûmtim_,axan)arırıdan konuş süreci oin yaşan
dığını da unutrgflraak^erekin Mülksûzlesme olavı ka
pitalist gelisimin_hir göstergesidir^ Fakat, sadece mülk- 
süzleşine olgusunu görmek yeterli değildir. Bu işin bir 
yanıdır. Mülksûzlesme olayına paralel olarak tarımda 
ücretli isçiliğin gelişip geliş aedigpne dn hakma.k gnrn-

atbaşı yürüyen bir proleterleşme sûi'ecinir^^rlığından 
bahsetmek zordur. Bu nokta kapi ialistleşmenin niteli
ği ile ilgilidir. •Kürdistanida... .gelişmekte olan kapitaliz- 
min şehirlerde ..olduğu gj.bi kırlarda da hakim biçimi 
i|^lli-Jde6&îakpmpra:dt« ’ kar/ii-a.Uz-mdir. Yeni ülkemizde 
varolan kaaiialIzS,.ud?ı~Uk.■ .ve.^]{|m.esL-Tösle., kap.t?- 
ljzmin& ve giderek -nnoerv» ; iv- h&ğmdı.,aI.anJ-jL Jca^ 
pitalizmdin Dolavısıvk f. -.u .:zm!s. birlikte, kocüü&dör 
kapitalizmde ülkemizdeki-imleri .mgarıcijücstiro JHs-_ 
kileri kalegonsine.girer. tlJk8mizin.SûMrlerinde_ve kır
larında millî nitalikta-kanitalıst. ilişkiler de mevcuttur. 
Ancak, belirlitbir ölcüdaüretici güçler düzeyine uygun 
ctüşenbu kapitalizm’ (milli), kapitalizmin hakim biçi
mi değildir. Ve gelişmesi engellendiği için zavıf bir ko
numdadır. Kürdistan’da kapitalizmin bu karakterin
den ötürü, mülksüzleşmeye ve tarımın makinalaşma- 
sına paralel düşen bir süreç gözlemlemek zordur. Feo
dalizmle ittifak içerisindeki komprador kapitalizm bu 
sürecin engelidir.

Kürdiatan tarımında makinalasma._tonrak toplaş
ması ve mülksûzlesme gibi süreçler yer almakta fakat, 
mülke Özleşen kitleler aynı alanda ücretli işçiliğe-onem- 
li ölçüde geçememektedir- Tanm-riısı alanlarda da bu 
imkân oldukça sınırlıdır. Bövle olunca avnı alanda, nro 
leterlesme süreci yerine, h ır l ı  n ü f u s  artışının d a -h ad a.  

diği bir yığılma ve lümpen proleterleşen gftmı.
mektedir.
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Mülksüzleşen yığının ancak önem sizbirbölüm û  
tarımsal ve tanm-dışı alanda ış edinebilmektedir. Bu 
durum, Kürdistan kırlanndaki çelişkileri keskinleştir
mektedir. Yurtdışma yapılan göçler çelişkilerin üst üs-, 
te yığılmasını ve şiddetlenmesini bir ölçüde törpülemiş 
olsa da, Avrupa kapılarının giderek kapanması ve Türk 
kapitalizminin bunalımı, kırsal alanda sınıf mücadele^ 
sinin yoğunluk kazanmasını engelleyememektedir.1 
Kürdistan köylülüğünün toprak ve özgürlük mücadele
si günbegün büyümektedir. Kırsal alanda mülksüzleş- 
meyle atbaşı giden bir toprak toplaşmasına işaret et
tik. Ne var ki, topraklar gene bir avuç zengin köylü
nün ve ağırlıkla da toprak ağalarının tekeline geçmek
tedir. Yani söz konusu süreç bir bakıma feodalizmi güç- 
lendirmektedir. Tonrak hey 1 iği ftknnnmisi öz*
gy hir tarzda Xbuaa Junkeree-de-^ienüemezl ka.pita.HBt 
ekonomiye de dönüşmekte ve feodalizm aşınmaktadır: 
Toprak ağalarının kapitalist tarıma geçmeleri ile mülk- , 
sûzleşen kesimler bir ölç^öo tarım proletaryasına ha. 
nûsmektedir. Fakat, bu oluşumun dinamiği oldukça 
zayıftır. Tarıma traktör, biçer-döğer, mibzer, pulluk gi
bi modern araçların girmesi kapitalistleşmenln bir gös
tergesidir fakat, sadece teknolojinin yenilenmesi yet
miyor. Ağırlıkla feodalizmin temsilcisi sınıfın elinde bi
riken bu araç ve gereçler (ki bunlardı niceliğine işa
ret etmiştik) beklenen gelişmeyi döfrurmuvor. Mülk-
BÜzlesen kitlelerin proleterleşmesini Pırigfillfiycm yapı- 
flfll fflktAri9^Qrı Ötürü tafimgfli glftndfl. işgı~ırönı~ın hnl
Y e  U n u ?  rılııg ıı fw v t a l  eır.| f İ ç in  T nnfrînrtyı İViri'Tİ p lf ln f l

yitiyor- -i;.-*-
Sömürgeci Türk burjuvazisinin de. aynı nedenler

le Kürdistan’da teknoloji —yoğun yatırımlar yerine e- 
mek—- yoğun yatırımlara öncelik tanıdığım biliyoruz. 
Sözünü ettiğimiz sürecin niteliğinden ötürü kırsal alan,
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da belirgin bir kutuplaşma yer almıyor. Köylülük ho
mojen bir yapıdan çoktan çıkmıştır, fakat, onu bir yan? 
da tarım proletaryası öte yanda tan m burjuvazisi ve 
ikisinin ortasında orta köylülük olarak üç ana grup ~ 
hallinde tasnif etmek mümkün değildir. Farklılaşma 
bu boyutlara ulaşmış değildir. Bu nedenle kırsal alan
daki sınıflan ancak aşağıdaki tarzda koyarsak somut 
duruma uygun düşer bir belirleme yapmış oluruz:

1. Toprak Ağaları,
2. Zengin Köylülük,
3. Orta Köylülük,
4. Yoksul Köylülük,
5. Tarım Proleteryası. Köylülüğün ayrıldığı grup

lar yukarıdan aşağıya bu beş gruptur.

KUZEY KÜRDÎSTAN’DA SANAYİ KAPİTALİZMİNİN 
DURUMU VE YAPISI

Bir toplumun ekonomik yapısı, sanayi, tarım, in
şaat;, ticareti ulaştırma ve diğer hizmetler rektörü ol
mak üzere beş ana sektörden oluşur. Tarım ve sanayi 
sektörleri asıl üretken sektörleri oluşturur. Bir önceki 
bölümde ülkemizdeki tanmsal yapıyı incelemiş bulu
nuyoruz. Bu bölümde ise ana hatlanyla sanayileşme
nin düzeyi ve yapısı üzerinde duracağız.

Skiıayi sektörü kendi içinde, imalât (yapım), ma
dencilik ve enerji sanayi olmak üzere üç kesime ayrı
lır. Sanayinin bu üç alanında ülkemizdeki durumu gör. 
meye çalışalım.

İMALAT (YAPIM) SANAYİ

1940’lı yıllara kadar ülkemizde sözü edilmeye de
ğer bhr sanayileşme göremiyoruz. Birkaç kuruluş ha-



riç tutulursa, ilk sanayi tesislerinin ÎMO’lardan itiba
ren inşa edildiğini görmekteyiz. Bunun nedenlerini bi
raz ileride açıklamaya çalışacağız. Önce mevcut sana
yilerin niceliği ve niteliği üzerinde duralım.

Tablo 29 da K. Kürdistan’da sanayi tesislerinin ku
ruluş tarihleri gösterilmektedir. Bu tabloyu incelediği
mizde şunlan görmekteyiz-.
ov l) 1940’larda mevcut sanayi, gıda, içki, tütül/, b o 
kuma, deri gibi hemen hemen bütünüyle tüketim mal
lan üreten sanayilerdir.

2) 1940-50 döneminde aynı tip sanayiler sadece, 
Gaziantep, Erzurum ve Elazığ gibi üç il'de kurulmuş
tur. Bu on yıllık dönemde geri kalan 16 il’e hiçbir sa
nayi yatırımı yapılmamıştır. _

a  3) 1950-60 dönemi önceki yıllara göre sanayileşme
nin nisbeten hızlandığı bir dönem olmuştur. Eski tip 
sanayilere kauçuk, metal, mobilya, kimya, petrol gibi 
yeni türden sanayiler ilâve edilmiştir. Sanayilerin coğ
rafî dağılımında da bir yaygınlaşma görülmektedir.

^ 4) 1960 sonrasında ise gıda sanayilerinin bulunma
dığı bazı illere gıda, diğer bazı illere ise taş-toprak (çi
mento) , madenî eşya, giyim, taşıt araçları yapımı gibi 
sanayiler kurulmuştur.

5) Tablo’da yeralmayan altı il’de ise hiçbir yatı
rım sözkonusu değildir.

Toblo’daki bilgilerin ışığında 1940-63 yıllan arasın
daki durum kısaca budur. 1964’den itibaren imâlat sa
nayindeki gelişmeleri ise aşağıdaki tablo’dan izleyebili
riz.
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TABLO: 29
KUZEY KÜRDİSTAN’DA 

8ANAYİ TESİSLERİNİN KURULUŞ YILLARI

(63 ve Bilin*
1940 (4044) (4549) (5054) (55-59) (6063) sonrası) meyan

T 3 2 tütün
Bitlis D 3 taş-top. kimya

ö —

T e gıda gıda
Diyarbakır D 3 İçki dokuma dokuma makine

Ö S tütün

T 10 dokuma gıda metal
Elazığ D 4 metal gıda içki dokuma içki mad. iza. 2 toş-top. gıda

o 6 metal

T 6 kauçuk
Erzincan D f dokuma 3 gıda metal 3 gıda

Ö 3

T 16 matbaa matbaa mobll 6 giyim
Erzurum D 5 deri ağaç gıda 4 gıda kauçuk 2 gıda taş-top.

ö 16 4 gıda makine

T 43 14 gıda 5 gıda 4 gıda 2 gıda taş-top.
Gazlar tep D 4 3 içki gıda 2 içki 5 dokuma 3 dokuma mad. iza.

Ö 30 3 (lokuma kimya 3 dokuma kimya kimya 1 metal 1 dokuma
3 kimya 2 metal kimya



T 3
Kars D — 2 gıda dokuma

Ö 3 -

T 10 gıda gıda
Malatya D 4 tütün gıda tütün

Ö 6 dokuma dokuma dokuma
metal

T 6
Maroş D — 2 gıda gıda

Ö 6

r 3 kimya
Siirt D 3 mad. eş. petrol

Ö —

T dokuma
Adıyaman D petrol

Ö

T
Urfa D

Ö

Van T
D
Ö

Kaynak: Doğu Anadolu Bölgesi, imar ve iskân Bk! 197 0, 19 II içirt. 
T  —  Toplam.
D —  Devlet, 
ö  —  özel.
Bu tablodaki bilgiler tüm smaT kuruluşları İçermektedir,

j

mad. şş.
*

dokuma taş-tap.

2 gıda 
dokuma

tütün• •» I

gıda > 
mak, san

çimento gıda
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TABLO: 30
10 VE DAHA FA2LA KİŞİ ÇALIŞTIRAN İMALAT 

İŞYERİ SAYISI

1 9  6 4 I S  7 6

Devlet
işyeri Sayın  

özel Toplam
işçi

Sayısı
t

17.03$ •

Devlet
işyeri Sayısı 

Özel Toplam
işçi

Sayısı

K.K. ^ 5 15 101 49 m 239 J34.332
T.C. 257 2775 3102 326.000 407 5737 6144 724.385
K.K./T.C. ıo,o 2.7 3,2 5,2 12,0 3,3 3.8 4,7

Kaynok: 1) Sanayi ve işyerleri Sayımı, imalat Sanayii, 1964, DİE, (19 il için).

2) Yıllık İmalat Sanayi Anket Sonuçlan, 1976, DİE, (20 il için).

3) Tablodo « ... devlete ait olanların tümü ile özeı Kesime ait 10 ve daha fazla kişi çalıştıran işyerleri 
kapsanmtştır.r ,



1964 Sanayi ve İşyeri Sayımından günümüze ka
dar imâlat sanayii işyerlerinin ve bu işletmelerde ça
lışan işçilerin sayısında bir artış olmuştur. Devlet ve 
özel imâlat sanayi işyerleri (10-1-kişi çalıştıran) sayısı 
101’den 239’a çıkmıştır. Artış, yüzde yüzün üstündedir. 
Ne var ki Türkiye’ye nisbetle bu artış pek önemli de
ğildir. 1964’de K. Kürdistan’daki işyeri sayısının Tür
kiye toplamı içindeki oranı % ş.2 gibi oldukça düşük 
bir orandır. 1976jda ise bu oran ^3.8’dir. On iki yıl gi
bi önemli bir zaman diliminde "cI33T bir değişikliğin 
olmadığını görmekteyiz. *

1964’de K. Kürdistan’da imâlat sanayinde çalışan 
işçi sayısı Türkiye toplamının %5,2’si; 1976'da ise %4,7’- 
sidir. Ancak işyeri sayısındaki artışla beraber Kürdis- 
ytan’daki işçi sayısında da iki misli bir artış sözkotlusu
dur.

1976 yılında bile, Ağn, Bingöl, Hakkari, Mardin ve 
Tunceli gibi beş il de ne devlete ne de özel sektöre ait 
(10 ve daha fazla sayıda işçi çalıştıran) fabrikalar yok
tur. Diğer on beş il de ise 49’u devlete, 190’m özel sek
töre ait olmak üzere toplam 239 sanayi kuruluşu mev-,; 
outtur. Yani yapım sanayindeki fabrikaların %20.5’u_ 
devlete %79,5’u özel sektöre aittir. Fakat devlete ait 
%20,5 oranındaki işyerinde imâlat sanayindeki işçile
rin % 78,7’si; özel sektöre ait %79,5 oranındaki işyerin
de ise aynı sanayi kolundaki işçilerin ancak %21,3 ça
lışmaktadır. İmâlat sanayinde çalışan isçilerin büvük 
holümü AnteT S i,rn c ı Elâzığ v£l Malatya gibi az sayıda 
merkezde tpplq.nmıstır-

K. Kürdistan’da imâlat sanayinde çalışan işçilerin 
sayısı yukarıdaki rakamlardan ibaret olarak görülme
meli. Çünkü bu rakamlar sadece 10 ve daha fazla sa
yıda işçi çalıştıran kuruluşları kapsamaktadır. On’dan 
az işçi çalıştıran işyerlerindeki işçi sayısı bu rakam-
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lara dahil değildir. Demek ki, gerçek işçi sayısı bu ra
kamların. kat kat üstündedir. Resmi kaynaklara göre 

^K. Kürdistan’da imâlat sanayinde çalışanların, sayısı 
1960’da 59103; 1965’de ise 78960 kişidir. İmâlat sanayin
deki işçilerin büyük bölümünün küçük çaplı sanayide 
çalıştığı görülmektedir. Küçük sanayi derken, resmi 
kaynaklar, çalışan kişi sayısı ve çevirici güç büyüklü
ğünü esas almaktadırlar. Buna göre, 10’dan daha az 
kişi çalıştıran ve 50 beygirden daha küçük çevirici gü
ce sahip olan işyerleri küçük imâlat sşnayi işletmeleri 
sayılmaktadır. (1970'^lıyımına göre) . Sanayide küçük 
meta üretiminde bulunan işletmeleri de dikkate al
mak gerekir. Bu tür işletmelerin özelliği, el emeğinin 
üretimde önemli rol oynaması, yani tekniğin geri olu
şu; aile emeğinin ücretli emeğe göre daha fazla rol 
oynaması: dolayısıyla sağlanan gelirin ancak işletme 
sahibinin geçimini sağlayabilecek büyüklükte oluşu
dur. Bu tür işletmelerinde pazar için üretimde bulun
duklarını ve ücretli işçilik kullandıklarını zaten biliyo
ruz. Bu işletmelerin kapitalist nitelikte işletmeler ola
rak görülmesi yanlıştır. Özlem Özgür «Kabaca, 5’den 
daha az kişi çalıştıran yapım sanayii işyerlerinin küçük 
meta üretiminde bulunduğu varsayılabilir» (Türkiye’de 
Kapitalizmin Gelişmesi, s. 213) demektedir.

Sonuç olarak ülkemizde imalât sanayinde çalışan 
işçilerin sayısı küçük sanayi'de (küçük meta üretimin
de bulunan işletmeler dahil) çalışanlarda dikkate alın
dığında yüzbinlerle ifade edilebilen rakamlara ulaş
maktadır. K. Kürdistan’da imğ-lflt san»yirırİQ küçük 
çaplı işletmelerin önemli (savır-a) .L ü-uen .tuttuğu gö
rülmektedir. Fakat bu tür sanayilerin-niceliği -önemli 
olsa bile toplam lirptimdekl-payln.rınm-önemaiz olduğu 
ve daha çok yerel ihtiyaçları karşılamak amacıyla üre
timde bulundukları söylenebilir. Küçük çaplı yerel sa
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nayilerin Türk tekelleri ile rekabet şansları yoktur. 
Kapitalist devlerKüruluşlanınK Kürdistan pazarı üze^ 
rindeki tekelleri bunlan çökertmektedir. Fakat küçük 
sanayinin belirli bazı alanlarda bir hayli yaygınlık ar-
zettiiri ve vasama şansı bulabildiğide bir gerçektir. An^ 
tealtfi rirnpgrin tekstil kolunda, küçük sanayi önemli bîr~ 
var tutmaktadır.

MADENCİLİK VE ENERJİ SANAYİ
K. Kürdistan’ın Türk hakim sınıflan ve emperya

lizm için hammadde deposu özelliği taşıyan bir sömür
ge olarakta önemini yer yer vurguladık. Türkiye pet- 
ıui rezervinin tamamı, demir rezervi erinin .%?.?.>' ha
kirin %24’fl. _ kromun %32’si. kursun ve çinkonun 
%ıa’i-ve mangenezin %12’si ülkemizde bulunmaktadır. 
Bu rakamlar 1965 yılı için resmî kaynaklann verdiği 
ve ondokuz ili kapsayan rakamlardır. Ülkemiz bütü
nünün olduğu gibi, Kuzey parçasmında maden varlığı 
ve rezervi yönünden oldukça zengin olduğu görülmek
tedir. Siirt ve Diyarbakır petrol yönünden, Elazığ ise 
bakır ve krom yönünden en büyük potansiyele sahip 
illerdir. Ülkemizin hemen hemen her ilinde zengin ma
den yataklarının bulunduğu söylenebilir.

K. Kürdistan’ın maden varlığı ve rezervleri bu alan 
daki birkaç Türk ve uluslararası tekel tarafından pay- 
edilmiştir. Bru tekeller, Mnhil. Shell Iıduslararası tekel
ler), Etibank, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
(TPAO) ve Ersan Şirketi’dir, Etibank ve TPAO Türk ka
pitalist devipf_tflkfi]Widir- Kendilerine bağlı yan kuru
luşlarla birlikte Mobil ve Shell’den sonra bu alandaki 
en büyük te lro lİA rr lir  j\f]ıyprpa.n-KAhtfl. petmllorini iş
leten Ersan Şirketi ise Türk özel sektörüne aittir.

Tablo 31 ve 32 ülkemizde matencilik alanında dev
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let sektörü ve özel sektörün (Mobil, Shell, Ersan) top
lam üretimdeki paylarını göstermektedir, petrol, de
mir ve linvit. üretiminde özel töreller (başta Mobil ve 
Shell) basta gelmektedir. Baku krom, kurşun ve çin
ko üretiminde..lsa--birinci sıravı sömürgeci devlet te
kelleri almaktadır. Jıirkiva-genelinde... madencilik sa- 
payinde, özel sektör birinci_şjr&yı. işgal ettiği halde, 
Kürriistan özfüi.ndfi-devlataedctörJimürLİms.ta .geldiği gö
rülmektedir Gerek devlet gerekse de özel sektör her
alanda olduğu gibi, bu.alanda da, Kürdistan’a uzun
vadeli ve ciddi boyutlu yatırımlar yanmaktan kaçın
maktadır. Yatırımlarda kısa vadede azami kâr sağla
mak ve derhal ihracata dönük üretimde bulunmak po
litikasına öncelik verilmiştir Nitekim ülkemizin yer
altı zenginlikleri sayesinde sömürgeci Türk burjuvazi 
önemli miktarda döviz sağlamaktadır. Yani her alan
da olduğu gibi bu alanda da ülkemizde tam mânasıyla 
bir soygun ve' talan yürürlüktedir.

Türk ve emperyalist tekeller ülkemizin yeraltı kay
naklarına çok önce göz dikmişlerdi. Fakat bu kaynak- 

. larm işletilmesi ve üretime geçmesi 1940’li yıllardan. 
itibaren mümkün" olabildi. İkinci emperyalist savas ve 
özellikiede 1960 sonrasında basla .petrol olmak üzere 
m ad enlerimiz üzerindeki, rekabet in.. şidd etlendiği gö
rüldü.

K. Kürdistan enerji potansiyeli bakımından da st
ratejik önem taşır. Ülkenin enerji kaynakları da ma
lûm biçimde Türk kapitalizminin hizmetine koşulmuş
tur.

1965 verilerine göre madencilik sanayinde çalışan 
işçi sayısı 9jj9’dur. Fakat gerçek rakamın bunun çok 
üstünde olması gerektiği açıktır.
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TABLO: 31
A LT BÖLGELER İTİBARİYLE 1965 YILINDA (Petrolde —  1967) 
BİRİNCİ DERECEDE ÖNEMLİ OLAN MADEN ÜRETİMİ (Ton)

Petrol Bakır Demir Krom Linyit Kurşun Çinko
Alt Bölge D Ö D ö  D ö D Ö D Ö D ö  D ö

Elâzığ — — 322.025 —  — 145.217 — 8.043 --------  --------- 21.900 —  21500
Diyarbakır 991.287 1.642.814 —  —  — — — 2.613 —  — — --------  -------- — -

Gaziantep — 47551 —

Erzurum — — —  —  — 14.647 — — —  151.000 — —  -------- —

Van — • — —  —  — — — — —  17.740 — --------  --------- —

Bölge 991.287 1.690.765 322.025 —  — 159.864 180.299 10.656 —  168.740 21500 441 21500 —  -

Ülke 991.287 1.760.433 817.401 —  872.622 672.674 270.333 314.326 4.640.728 1.708.967 21.900 11594 21500 6.419
% 39,4 ■ — 23,8 67 3,4 -  9,9 , 3.9 —



TABLO: 32
ALT BÖLGELER İTİBARİYLE 1965 YILINDA İKİNCİ DERECEDE 

ÖNEMLİ OLAN MADEN ÜKETİMİ (Ton)

(özel 8ektör İçin)

Ait Bölge Manganez Barlt
Sodyum

Sülfat
Taş

Kömürü Amyant

Elâzığ — — — — 136
Diyarbakır — — — 11.639 —
Gaziantep 1.611 10.080 10.080 — —
Erzurum 7 060 — — — —
Van — — — — —

Bölge 8.691 10.080 10.080 11.639 136
Ülke 27.929 12.380 19.870 11.639 3.819
% 31 80 51 100 3

Kaynak: Doğu Anadolu Bölgesi, imar ve İsk. Bk., Pl. ve im. Gn. Md.
Blg. Pl. Dairesi, 1970, 19 İl İçin.

Alt Bölgelerin Kapsamı: Elâzığ A.B.: (Elâzığ, Tunceli, Bingöl, Malatya) 
Diyarbakır A.B.: (Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Mar

din, Urfa)
Gaziantep A.B.: (Antep, Maraş, Adıyaman) 
Erzurum A.B.: (Erzurum, Erzincan, Kars, Muş) 
Von A.B.: (Van, Ağrı, Hakkâri)

İNŞAAT SANAYİ
Ülkemizde nisbeten hızlı bir kentleşme sürecinin 

yaşandığına daha önce işaret etmiştik. Bu sürecin zo
runlu bir türevi de hiç şüphesiz inşaat sanayinin ve 
yapı malzemeleri sanayinin büyümesi olgusudur. Ni
tekim K. Kürdistan’da diğer sanayilere göre inşaat sa
nayindeki gelişme oldukça belirgindir. Kürdistan’da gi
derek büyümekte olan inşaat sanayii Türk kapitaliz
minin ürünlerine yeni bir pazar sağlamıştır, J u rkiyelg 
n_in bnlirli kpntjprinrlpn KıirHiştan’a tuğla,_kİr£inİt, çi
mento. sıhhî tesisat malzemeleri, tomruk, ahşap gihi 
sanayi ürünleri ihracı yapılmaktadır. Bu tür ürünleri
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ihraç eden merkezlerin başında, Adana, İstanbul, Es
kişehir ve Trabzon gelmektedir. • '

K. Kürdisian’m yapı malzemeleri üreten sanayiler 
içinde bir tüketim alanı özelliği taşıdığı ve Türk kapi
talizmine bağımlı olduğu açıktır. Ne var ki inşaat sa
nayinin büyümesi Kürdistan’ria vere! sanayinin geliş
mesini de kamçılamıştır. Nitekim yerli sanayilerin be
lirli bir gelişme kaydettiği ve önemli bir rol oynadığı a- 
lanlann başında inşaat malzemeleri sağlayan sanayiler 
gelmektedir. Tuğla, kiremit, kireç, kereste vb. sanayiler 
gibi.

İnşaat sanayinde ihtiyaç duyulan malzemelerin ö- 
nemli bir bölümünü bizzat. Kürdistan'daki yarli-sana.- 
yiler üretmektedir. Bu sanayiler bütünüyle yerel tüke
timi karşılamak amacıyla kurulmuşlardır. Elazığ, Er
zurum Malatya Antep sözünü ettiğimiz sanayilerin yp- 
ğualaştığı illerdir Rıı aa sayıdaki merkezde üretilen 
tuğla kiremit, çimento ve sıhhi tesisat malzemeleri 
Kürdistan düzeyinde pazarlanmaktadır. Hattâ üreti
min bir bölümü Karadeniz bölgesindeki bazı illere de 
ihraç edilebilmektedir.

Yine Kürdistan’m hemen heryerinde yersel tüke
timi karşılamaya dönük, tas ocakları, tuğla ve kömür 
ocakları, kireç oc a briket ve kereste imalâthane
leri mnırrnttıır- JBjj alanlarda ilkel yöntemler hayli yay
gın olmakla beraber—toplam üretimin azımsanmaya-

înşaat ve inşaat malzemeleri sağlayan sanayi alan
ları Kürt komprador burjuvazisinin (müteahhitlerin 
eri irileri) yamsıra Kürt, millî sanayi burjuvazisinde 
nisbeten belirgin olduğu alanlardır.

Ayrıca Kürdistan proletaryasının Oldukça önemli 
bir bölümüde (daha çok mevsimlik proleter) yine'inşa
at sariayindedir. 1965 verilerine göre bu alanda 47.022



inçinin çalıştığı görülüyorsa da, bu rakam gerçek sa
yının çok küçük bir bölümü olabilir. Resmi rakamla
rın güvenilir olmadığı bir yana, inşaat sanayindeki iş
çilerin göçebe niteliği ve bu sanayiye özellikle egemen 
olan örgütsüzlük, işçi sayısını tam olarak saptamada 
güçlük çıkarmaktadır. Biz, bu rakamın, en azından bu
gün için, yüzbinin çok üstünde olduğuna işaret etmek
le yetinelim. jCürdistan-Jnşaat sanayinde feodal ...kaim- 
tılann taşıdığı önemi vurgulamadan geçmeyelim. Feo
dal kalıntıların bu sanayi alanındakuvei'ir-bem-feodal 
kökenli (va da feodal) müteahhitlerin varlığı ve hem 
de inşaat iscilerinin-vanzköyjü ve mevsimlik durumu 
fşrözönûne alm<Mmda^dalıa-an taşılır olur.

TİCARET
K. Kürdistan'da. ticaret sektörü en gelişmiş olanı

dır. Ülkenin en önemli ticaret merkezleri. Anten, Ma- 
latya, Elazığ^ Erzurum, Diyarbakır ve Maraş’tır.

Bu iller ticari malların toplandığı ve dağıtıldığı 
merkezlerdir. Ulaşım, haberleşme gibi alt yapı hizmet
lerinin en çok geliştiği, kentleşmenin en ileri olduğu, 
olabildiği kadarıyla sanayi kuruluşlarının toplaştığı, 
ticari kurum ve kuruluşlarının, pazarlama olanak ve 
tesislerinin odaklaştığı iller bu az sayıdaki illerdir.

K. Kürdistan’m Türk burjuvazisi için meta ihraç 
alanı özelliği taşıyan bir sömürge olduğunu birçok kez 
belirtmiştik. Çünkü Kürdistan’ın sanayileşmesi bilinçli 
olarak engellenmiştir, «...bir mıntıkanın sömürge va
ziyetinde tutulduğu, bir kelime ile o mıntıkada sınai 
inkişafın siyasi maksatlarla durdurulmasından anlaşı
lır.» (Dr. Hikmet Kıvılcımlı, a.g.e, s. 110)

Türkiye’den ülkemize ihraç edilen mallar arasın
da. otc. parçalan, otomobil, inşaat malzemesi, mani
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fatura esva sı, akaryakıt, dayan ık lı thuydolabı. caıım - 
j ır  maklnası. televizyon, radyo, pikap, dikiş maklnala- 
n  fa.) ve dayanıksız t gıda sanavi ürünleri» İçki, kon
serve. şeker. VS.) tüketim mallan  basta gelmektedir. 
ç A  Kûrdistan’dan Türkiye’ye ihraç edilen mallar iwe 
canlı hayvan iküçük ve btivük bas), havvan ürünleri 
fitil. yapaftı, yün, süt, deri, vafc. peynir). tahıl ifinee- 

HkleJmfcday ve arpa) gibi tarımsal mallar ile, kuru ye
miş, maden (büyük çapta), pamuk gibi mallardır. Bu. 
ihraç ürünleri hammadde ve yan-mamûl madde ola
rak ülkemizden dı^enya, mamul mal olarakta dışarı
dan ülkemize girer.

Türkiye’den ülkemize ihraç edilen mallar özellik
le İstanbul, Adana, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ille
rinden gelmektedir. Kürdistan’daki belirli ticarî mer
kezlerde toplaşan bu mallar toptancılar kanalıyla pera
kendeciye ve tüketiciye uzanır. Ülkemizden Türkiye'
ye ihraç edilen mallar ise yine adı geçen merkezlerde 
toplanmakta ve sevk edilmektedir.

. Kısaca Kürdistan'daki ithalatın ve ihracatın yapısı 
budur. İthalat ve ihracat gibi kavramları, konuyu bi
linen kavramlarla ve açık olarak koyabilmek ağsın
dan zorunlu olarak seçtik. Esasen bu kavramlar pkn- 
yucuyu bilmiyoruz ama, bize oldukça garip geliyor. 
Çünkü Kûrdistan’m ithalatını da. ihracatını da vanan 
eden, asafeı yukarı bir ve aynı güder, sömürgeci riev- 
İgt. tekelleridir. TMO, EBK. Etibank. TPAO vs.dir. 
var ki, yine benzer kavramlarla konuşursak, ülkemi
zin dış ve ic ticaretinde adı geçen tekellerle işbirliği 
halinde Kürt ve di&er milliyetlere mensup (Türk, Aram 
Ermeni...) komprador burjuvazide önemli rol oyna
maktadır. Zaten ülkemizdeki komprador burjuvazide 
esas olarak ticaret burjuvazisidir. Aynı şekilde Kûr- 
distan millî buriuvaziside esas olarak ticaret burfuva-
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irisidir. Komprador ve mili! burjuvazinin her liriğin a.
-Sanayide b i

raz zor seçilebilen Kürt mülî burjuvazisini ticaret ala
nında daha belirgin olarak gözlemlemek mümkün oi- 
maktadır. Küçük-burjuva ve burjuva milliyetçi akım
larla, oportünist çizgilerin hemen hepsi ülkemizde mil
li burjuvazinin varlığını yadsımaktadırlar. Çünkü on
lar Kürdistan gerçeklerine büyük ölçüde yabancıdır
lar. Ve millî burjuvazi ile marksist literatürde neyin 
kastedildiğini araştırma zahmetinede katlanmamışlar
dır. Milli kapitalizmin ve onun temsilcisi sınıf olan mil
li burjuvazinin iktisadı ve siyasi özellikleri bilinmedik
çe böyle vahim yanlışlar yapmak kaçınılmaz olur.

Ülkemizde milli burjuvazinin varlığını inkâr et
mek. burjuvazinin bütününü komprador olarak nite
leyip, aynı sepete koymakla bir ve avnı sevdir. Ola ki. 
biz, burjuvazinin hepsini komprador olarak- nitelemi
yoruz, komprador karakterde olmayan bir burjuva ka
tegorinin, örneğin diyelim ki orta burjuvazinin da_y.ark. 
İlgını kabul edivorüz. gibi görüşlerle ortaya çıkacak
lar olabilir düşüncesiyle: o. orta burjuvazi denilen nes- 
henin müh bmâuy-azimtL ta kendisi olacağını hatırlat
makta yarar görüyoruz.• Biz millî burjuvaziden küçük 
l?uriuvazivi anl]vomz.-divfibiI.ftnlerde volt değil. Qnla- 
Ca^anylenebilecek 4e k sev^marksist -ekonomi-politik a- 
diria konuşmaktan Vazgeçmeleridir.

Ülkemizde daha evvel yeterli ölçüde tanımladığı
mız bir milİî burjuvazi vardır. Üstelik onun sınıf çıkar
ları doğrultusunda mücâdele halinde olan siyasi hare
ketler bile vardır, (KDP, KYB vb.). Ülkede bir millî 
burjuvazi görebilmek için, onun politik sözcülerinin, 
cbîz milli btırjüvâzimîi temsilcileriyiz» diye bağırmala
rını bekleyecek değiliz: Çünkü böyle sözler şimdiye 
kadar ne duyuîabildine de duyulabilir. Ama millî bur
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juvazinin siyasal temsilcilerinin, yerine göre «...biz 
sosyalist bir hareketiz» tarzında konuşabildiği ve sos
yalizm maskesi taktığı hem görülmüş hem de görül
mektedir.

Ülkemizde ticaret sektöründe çalışanlara gelince 
1965 verilerine göre bu savı _4»4»ı’dir, Bu rakam top
lam cahsan nüfusun mars) %ı oranındadır. Bu 
sektörde çalışan isçilerin büyük çoğunluğu da şüphe
siz ki bes-altı firar! merkezde yoğunlaşmıştır.





4. BÖLÜM

KUZEY KÜRDİSTAN’DA KAPİTALİST GELİŞİMİN 
KISA BİR TARİHİ

Türkiye'de kapitalist üretim, ilişkileri 19._-gy,!ın 
başlarından itibaren gelişti Rıı, Batı Avrupa kapitaliz» 
minin ülkeye girişiyle birlikte oldu. 19, yy.'m ikinci ya. 
gsında kapitalistleşme sûreni hı?. kayandı an yy ’a gn. 
rildiğinde Osmanlı Türkiye'sinde kapitalizm, dışa ba
ğımlı ve çarpık bir yapıda da olsa havli mesafe almış
tı. Fakat üretim ilişkilerinde kapitalizm doğrultusun
da köklü bir, dönüşüm İmparatorluğun dağılması ve
1923 te Cumhuriyetin__kurulmasını izleyen dönemde
gerçekleşti.

Jlürk burjuvazisinin 20. yy.’da hu rjııva-ri «m nVrq.- 
tik devrim doğrultusundaki atıhmlan, özleri zavıf ve 
yarımda kalsalar. Türkiye’de, feodal, ilişkilerin çözül
mesini bir ölçüde kolaylaştırdılar, Feodalizm çözülü
yor. kapitalizm gelişiyordu. Ancak cumhuriyet sonra- 
smda da burjuvazi politik iktidarı büyük toprak ağa
larıyla paylaşmak zorunda kaldı. Çünkü feodalizm be- 
lirli_ölçüde gerilemekle .birlikte hâlâ gûclûvdû.
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Günümüzde ise, Türkiye'de ıeodai kaim ular mev
cut olmakla birlikte, bu kalıntıların gücü önemli de
ğildir. Bu kalıntıların temsilcisi sınıfında politik ikti
darda fazla bir rolü yoktur. .Türkiye’de kapitalizm, hâ
kim üretim biçimi knnıpıınfl. çoktan__yükselmiştir.
Ayrıca Türk burjuvazisinin hâkim kanadı artık ticaret 
burjuvazisi daldl. sanayi burjuvazisidir Yine Türk bur
juvazisi işbirlikçi ve tekelci bir burjuvazidir. Emperya
list burjuvazi ile uzak geçmişe dayalı gerici ittifakı, ona 
süreç içerisinde tekelci bir nitelik kazandırmış.

Türkiye’de kapitalist ilişkilerin 19. yy. başlangıcın
da ortaya çıkıp geliştiğine işaret ettik. Fakat bütün 
19. w . boyunca Kuzey Kürdistan (dikkat: K -Kiirdia- 
lan) kapitalizme kanal.» tutuldu. Ülke salt feodaLni-

_20 yy. Türkiye’sinde burjuva-demokratik devrim- 
eski tip— tamamlanamadıysa da bu doğrultuda önem
li mesafe alınabildi. Oysa, Türk burjuvazisi Kürdistan’- 
da burjuva-demokratik nitelikte bazı reformlar bile 
yanamadı. Feodalizme hiç mi hic dokunmadı. Üstelik 
ülkemizdeki (K.K.) sömürge ve feodal yapıyı daha da 
güçlendirdi. Türkiye’de feodalizm çözülüyor, kapita
lizm gelişiyorken; Kürdistan’da aynı zaman diliminde 
bir bakıma tersine bir süreç yeralıyordu. Sözünü etti
ğimiz dönem özellikle 1923-40 yılları arasındaki dönem-

J.923-40 yılları arasındaki dönemde, bir önceki bö
lümde açıkladığımız gibi, birkaç girişim sayılmazsa, 
burjuvazinin Kürdistan’da hiçbir yatırıma yönelmedi
ğini görmekteyiz. Oysa Kürdistan Türk burjuvazisi 
için kolay kolay bulamayacağı zenginliklere sahip_bir 
sömürgeydi. O da bunun farkındaydı. Buna, rağmen 
Havran m adıysa, bunun en. önemli. nedenT&üi 
zarını güvenli bulmayışıydı.
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BÜiöin fimpftryal ve sömürgeci ülkelerin sömür
gelerine yöneldi politikalarında .acık olarak gûztemte: 
jıebilen ortak bir vön vardır.- Sömürge ülke pazarını 
kendi yatırımları için güvenli görmedikleri sürece hiç
bir yatırıma yönelmemek^ İşte sözünü ettiğimiz dönem
de Türk burjuvazisi de benzer kaygıları taşıyordu. Çün
kü ata yadigarı Kürdistan sömürgesinde, yüzyıllardır 
süregelen sömürge rejimini devam ettirmek bir hayli 
güçleşmişti.

20. yy’ın başlarında Türk soTr"'rgflf,i1nrinin Kür»- 
distan’daki hakimiyeti ciddi varalar almıştı. 19. w . 
sonlarında —1880— son bulduğu sanılan Kürt ulusal 
hareketi, 20, yy. başlangıcında, kırk yıllık bir sıiküt rTö̂  
nemini takiben yeniden gündeme gelmişti.

Emperyalist savaş ve Ekim devrimi ile birlikte hız 
kazanan ulusal kurtuluş devrimlerinin Kürdistan hal
kını etkilememesi düşünülemezdi. Kaldı ki, Kürdistan 
toprakları Ekim sosyalist devriminin ve ulusal kurtu
luş devrimlerinin toprağına bitişikti. Ayrıca impara
torluğun parçalanması, ordularının dağıtılması ye sa
vaş sonrası koşullar Kürdistan’da sömürgeci otoriteyi 
tahrip etmişti. Bir nevî otorite boşluğu belirmişti. Kürt 
ulusal hareketi bu özgül durumu bir avantaj olarak 
kullanabilirdi. Türk burjuvazisinin «Kurtuluş Savaşı» 
süresince Kürt ulusuna yönelik vaadleri ve uluslarara- 
sTantlasmalardaki sahte vaadi er de Kürt ulusal hare
ketinin önderliğine cesaret veren atkardar nbıynrd^, 
Böylece Kor.giri ile başlayan isyan dalgası 1938ıgjgrgim 
ayaklanmasına kadar aralıksız sürdü gitti. Türk bur- ' 
iuvazisi K Kıirdist.an’daki snn_ ayaklanmayı —Dersim— 
ancak ha.st.ırahildi.

Kısaca, 1940’lara kadar, Türk burjuvazisi Kürdis
tan’da sömürge düzenini korumanın ve devam~5ttir- 
menin nesinde oldu. Sonuçta, askeri, siyasi, idari, ide~
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olojik ve kültürel tum kurum ve kuruluşlarıyla ülke
mizdeki hâkimiyetini yeniden kurdu. gİL taraftan da 
kolonyal ekonomik sömürüyü yoyunlaştırmaya kovul- 
,dü..

Bütün sömürgeci devletler, hâkimiyetlerini sağla
mak için, sömürgelerinde ikili bir politika uygulaya- 
gelmişlerdir:
=-< 1 — Zor kullanarak boyun eğdirme ve,

2 — O ülkedeki en gerici egemen güçlerle ulusun 
ezici çoğunluğuna karşı ittifak kurmak,

Türk haki msınıfları da bu ikili politikayı, birincisi 
si esas, ifoncfo tâli olmak üzere ustalıkla uygulama 
alanına soktu. Tarihte benzerine ender rastlanan baskı 
yöntemleriyle önce ülkemizdeki sömürge rejimini pe
kiştirdi. Eski yönetim örgütünde bazı yenilikler yaptı.

Bilindiği gibi Çaldıran Savaşını (1514) takiben, 
bugünkü Suriye ve Irak Kürdistan’ının vanısıra. Kara. 
Ağrı, V an ve Hakkari toprakları hariç Türkiye Kür- 
distan’ı kapsamına giren bugünkürillerin. hensi de Os
manlI yönetimi tarafından ilhak edilmişti. Sözünü etti
ğimiz bu dört İl’de Kanunî’nin (1534-1548-1553) üc Iran 
seferinden sonra yapılan—1555 «tAjgUL&yfl. Antu^ması» 
ile Osmanlı derdetine dahil edilmişlerdi.

Sömürgeci Osmanlı devleti ülkemizin bu ikinci ya
rısında, feodal toprak rejimi ile sıkı sıkıya bağlantılı bir 
yönetim örgütü kurmuştu. İmparatorlukta, bir ölçüde 
Kürdistan’a özgü olan bu yönetim örgütüde kendi için
de bazı değişiklikler taşıyordu: Kürdistan Hükümetle
ri, Yurtluk ve Ocaklıklar ve Osmanlı Devlet Sancak
ları gibi. Bu ayn yönetim şekilleri, birbirlerinden, mer
kezî otorite ile olan ilişkilerinde ve feodal toprak mül
kiyetindeki nisbî farklılıklarda ayrılıyorlardı.
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Kürdistan topraklan, klâsik sömürgelerde genel
likle rastlandığı gibi eyalailare-Osmanlılarda «Beyler
beylik- dive biIineo.--.vfl eyaletlerde sancaklara .̂—aaıv 
cak beyliği— bölünmüştü. «Beylerbeylik» diye de bili
nen eyaletler Türk geael„¥aillerl. .sancaklar ise san
cak beyleri tarafından yönetilirdi. Tanımlanan bu yö
netim düzeni yüzyıllarca yürürlükte kalp l i k  kez 1839 
«GüIhane~HâTtTHumavunu»ndan sonra Avrupa ülke
lerinden esinlenilerek yönetim ..bölümlerinin yeniden 
düzenlenmesi yoluna gidildi. Anlaşılan, adına «Nizam-ı 
■Cedicû, yani «Yeni Düzen» denilen bu sahte reform
lardan sömürge Kürdistan’da nasibini almış. 1864 ta
rihli «Vilayet Nizamnamesi» ile Sivas, Erzurum. Di- 
yarbekir gibi vilayetler kuruldu. Fakat Kürdistan’daki 
yönetim örgütünde bu doğrultuda gsıl değişiklik Cum
huriyet sonrasında yapıldı, 1928 yılında çıkarılan 1426 
aayılı «Vilayetler îda-resi.Kanunu» ile, îl. İlçe, Bucak, 
Köy tarzındaki veni idari düzene geçildi. Bu idari dü
zen 5442 savdı «tl İdaresi. Kanunu» ile hâlâ yürürlükte 
Olan düzendir

Kürdistan’da bugünde devam etmekte olan siya
sal ve idari düzene geçişin kısa hikâyesi bundan iba
ret.

Türk burjuvazisi yeni siyasal ve idari düzeni ne
den gerekli bulmuştur? Bu düzenin gerekliliğini, 1923- 
40 döneminin orijinalitesi yeterince açıklar. 1928 yılı 
bu dönemin arasında bir yerdedir.

Bu dönemde anlatageldiğimiz gibi merkezi otorite 
bazı iç ve dış nedenlerle Kürdistan’da sarsılan otori
tesini kurma peşindedir, Sömürgecilikten ve Kürdis
tan tarihinden hayli habersiz olan kimi çevrelerin san
dığı gibi Kürdistan’ı henüz sömürgeleştiriyor değildir. 
Bir vandan Kürt ulusal hareketlerini kana boğarken. 
diğer yandan Kûrdistaıı’m ücra köşelerine varana ka
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dar kontrolünü, yaygınlaştırmak ve pekiştirmek ama
cındadır Tiirk hakim &uuüaxı Ye ıi siyasal ve idari dü
zen işte bu amaca uygun düşmektedir, gu yönetim tar- 
zı, sömürge düzenini pekiştir;
yı yoğunlaştırmaktan öte bir anlam taş ı m az. __BiL_gfi r- 
Ç6ği kavrayamayan sosy a l -bir- gmaal-ım  ̂
II verine yirmi sömürge valisi, birkaç eyalet yerine 
adına «il» denilen 20-eım3ef„ oJıınca..bir ülkenin sömür
ge olmaktan xjicacaâı m-^ana-eak-kadar .̂ c&ıüjzekâliflır- 
jar_ Osmanb sultanlarının ve Türk burjuvazisinin sö
mürge düzenini bir ölçüde kamufle etme yöntemi on-

Türj^bml^âiiüJlürdisiaırkia.^maiLÜJİâkİJm-Si- 
n ı fi a r ı n dan devraldığı sömürgeci ~i«

olarak zora başvurdu. Bunun vanısıra basta feodal top
rak ağaları olmak üzere Kürt topiumunun hakim ta
bakalarıyla veniden_sıkı ve sağlam_iınrJl.t.ifn.kırı yolu
nu aradı. Belki biraz geç ve de güç oldu ama sözünü 
ettiğimiz dönemde (1923-40) Teodal-tonrak ağalan, sı- 
•nıliyla ittifakını da büvük öicüdem:enlleyahiI,d.LJSQrmc- 
•ta Kürdistan halkına karşı işleyen gerici ittifak (Türk 
bunuvazisi^,JKüxdistaO- toprak ağaları sınıfımiL ıBIL. 
irileri) gerçekleşmiş oldu Feodalizmin ve aşiretçi ya
pının en iri temsilcileriyle sömürgeci burjuvazi arasım 
daki bu ittifak süreç içerisinde ve her düzeyde giderek 
pekişti.

Sömürgeci burjuvazi kendisine müttefik olacak 
güçleri sadece toprak ağalan arasında aramadı. Kür
distan topiumunun bütün üst tabakaları, arasından 
kendisiyle ittifaka girebilecek unsur ve zümreler ara
yın buldu^k...Kemalizm Şarktaki temelini iki direğe 
dayatıyorsa, direklerden birisi bu münevverliktir. Cum 
huriyet burjuvazisi şarkta iki bacakla yürüyorsa, ba
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cağın bir tanesi münewerliktir.»f (İhtiyat Kuvvet: Mil- 
liyet-Şark s. 64) diyor. Dr. Hikmet Kıvılcımlı. Demek 
ki sömürgeci devletin Kürdistan'da kendisine da.yan«.k 
yaptığı en önemli iki güç, feodal toprak ağaları ve Kürt 
aydınlarının üst, tabakalarıdır...Fakat burjuvazinin 
Kürdistan’da oluşturduğu ittifaklar silsilesi sa/tera hn 
sınıf ve tabakalardan ibaret değil Sözü yine, bu döne
mi özel olarak irdelemiş Dr. Hikmet’e bırakıyoruz: 
«Türk burjuvazisinin Şark Vilayetlerinde dayandığı 
sınıf ve zümreler hangileridir? Malûm: Basta büvûk 
arazi sahipleriyle koca müteahhitler gelmek üzere, ge
nel olarak buriuvalaşan ve hnrjuvalaştıkça kozmo-po- 
litleşerek Türkleşen zümreler ve nihayet iskân edilen
lerden tutunabilen ve sivrilen bazı Türk aileleri... Yu
karıda banka sermayesine iştirak ettikleri kayıt olunan 
‘bazı kimseler’ daha evvelce Kemalizmin ağalıktan te
feci arazi sahipliğine doğru inkişaf ettirmeye uğraştı
ğı* kimselerle, devlet hâzinesinin kurdu haline gelmiş 
burjuvalaşmış unsurlardır.» (A. y . s. 115)

Görüldüğü gibi, Türk burjuvazisi Kürdistan’da ken-. 
dişine Kürt toplumunun bütün üst tabakaları arasın
dan müttefik devsirmistir. Fakat bu müttefikleri he
nüz yeterince güvenilir bulmadığından olacak ki. ken- 
disine- dayanak yanmak için Kürdistan-'a Türk aileler 
yerleştirme v n l n n a. gitmiştir. Kurdifi('ith,’«. kapit.fl.lİ7TT| 

verine, güvenilir mıittefikigr ihraç etmiştir. Kürdistan’a 
iskân ettirdiği Türk nüfus ile sömürgeci devlet Kür- 
distan’ı imha eyleminde sıçrama tahtaları oluşturmak 
istemiştir. Yani bir nevi «stratejik kövcûkler» inşa et
miştir. Anlaşılan Türk burjuvazisi sömürgeci ataları
nın ve emperyalist ağababalarının iyi bir öğrencisidir.

• Bu dönemde Türk burjuvazisi —Sömürgeci-Türk 
dev^ğti demek daha doğru olsa gerek. Cürikû Dr.’unda 
belirttiği gibi; «Avrupa’da büyük kapitalistlerin vantı-
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gım bizde Kemalist devlet cihazı yapıyor» —, örneğin, 
«Diyarbekir’de 300.000 lira sermayeli bir banka» kura
rak (i232) Kürdistan’daki dağınık ve küçük ilkel ser
mayeyi toparlamaya çalışıyor. Ayrıca tek tük bazı ka
pitalist işletmelerde kurulmaktadır. Fırın vs. gibi. Bur- 
juvazi bu tür girişimlerine admıandığımız sınıf ve ta
bakalardan en İri unsürlânda ortak ederek. (özellikle. 
«finar ve Bayındırlık» imtiyazları vererek) sa&lam bir  
Sömürü beraberliği oluşturmaya çalışıyor

Türk burjuvazisinin Kürdistan pazarını soymak 
amacıyla aracı olarak kullanabileceği bir Kürt ticaret 
burjuvazisi 1923-33 döneminde henüz mevcut değildi. 
Ülkede meta üretimi ve ticaret önemli ölçüde gelişmiş, 
olmakla beraber kapitalist meta üretimi ortaya çık
mış değildi. Şüphesiz ki. Türk kapitalizmi olmasaydı 
Kürdistan’da meta ekonomisi kapitalist ekonomiye 
kendi içsel dinamiği ile varabilecekti. Türk kapitaliz- 
minin girişi bu süreci nisbeten hızlandıran bir faktör 
oldu denebilir. Kürdsitan ekonomisi belirli bir süreçte 
kendi coğrafik ortamından kopartılarak bütünüyle 
Türk ekonomisine tâbi kılındı.

1923-33 dönemini inceleyen Dr. Hikmet Kıvılcımlı, 
bu dönemde Kürdistan'da az-çok bağımsız bir pazarın 
mevcut olduğunu ve Türk burjuvazisinin Kürdistan pa
zarına henüz yabancı olduğunu anlatır. Dr. şöyle der: 
«Kürdistan’ıh kendisinin bağımsız'pazar münasebetle
riyle Anadolu’dan avrı kalışını bize açıkça gösterecek 
iki su götürmez vak’a va.n 1— Kaçakçılık 2—Gümüş, 
para» (A. y. s. 46). 1923-33 döneminde Türk parasının 
Kürdistan’da «ecnebi» bir nara olarak görüldüğü ve- 
Türk buriuvazisininülkemiz pazarına henüz nüfuz et
mediğini görmekteyiz. Önceki bölümlerde anlattığımız. 
ulaşım şebekesinin (özellikle demiryolu ulaşımının) 
durumunıTlı^tırladîğlrrnzda7~amacın Kürdistan .pazarı-
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jıa  nüfuz etmek olduğu açıkça görülür. Bu dönemin u- 
laşım politikası, kışa vadede askerî çıkarlara, yzun va
dede ise hem askerLh&m de ekonomik yıkarlara cevap 
veren bir politika olmuştur. J&lakimJ 923r*û dönp.rnin. 
de Türk burjuvazisi ülkemizde askeri ve siyasi hâkimi
yetini sağlamlaştırdığı gibi kapitalist yöntemlerle eko
nomik sömürüyü de başlatmıştır. Artık Kürdistan pa
zarını-.tekelleştirmeye yönelmiştir. Türk hakim smıf- 
lmimnsömüjgu.pQüll^^ kadar hAlâ flftprM-
la feodal, .dönemin .sömürge politikası iken, 1930 son
rasında adım adım kapitalist anlamda sömürge politi
kası egemen olmaya başladı. Feodal sömürü yöntemle
ri yerini esas olarak kapitalist sömürü yöntemlerine 
bırakıyordu. Durumdaki değişiklik aşağı yukarı bun
dan ibaretti. Yoksa kimilerinin sandığı gibi Kürdistan 
1923 sonrasında sömürgeleşme sürecine sokulmadı. 
Yüzyıllardır süregelen sömürge rejimi bu dönemde pe
kiştirildi, o kadar. Çünkü sömürgeci otorite ülkemizde
adamakıllı yara almıştı. JCiirdistan’m_1923'ten . sonra.
sömürgele-stirildiğini söylemek gerçeklerimize, aykırı
dır. Bu hatalı kavrayış, sömürgeciliği kapitalizme üz.-.. 
gû bir olgu olarak kabul eden vaygm kavrayışın ürür 
nüdür. Kürdistan’daki bazı akımlara da özellikle Türk 
solunun sosval-soven birimlerinden bulaşmış olduğu
nu sanıyoruz. Kürdistan Cumhuriyet sonrasında de- 
ği0.a_15l£dejıitibajıeiLMmiüge.leşme^ürncin£Liii2k^ 
dtkjÇmiihüriyct.döneminde,J.se_JCü.rj3M.âJQ. meta ihrşn 
a.lmL„.USüZ.J^gü£!i_ve hammadde depûju_oIaraK_öng£}^ 
klan d ı. (Bkz. Tekoşin, sayı: 3)

Sömürgeci devletin, kendisiyle Kürdistan pazarı 
arasında aracı olarak kullanabileceği bir Kürt ticaret 
burjuvazisinin lg23^33 döneminde mevcut olmadığına 
işaret ettik. Gerçi Kürdistan'da bir tefeci-tüccar sınıf 
yok değildi. Dr. «Sark vilayetlerinde burjuva unsurla--
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jn var m i?T£ar. Bu unsurların zümreleri nelerdir? Şark 
vilayetlerinin klâsik anlamı ile «burjuvadan» zivade 
«burjtıvalaşan» unsurlar içinde egemen tip: ticaret ser
mayedar ile tefeci sermayedarıdır. Bu iki başlıca kate
goriden sonra gelenler malî sermayedarlar ve en belli 
belirsiz olanlar da sanayi sermayedarlarıdır. Sanayi 
sermayesi burada hâlâ koza devrinde .el imalâthanesi 
aşamasındadır-» (A. y, s. 64) diyor. Evet, bir tefeci ve 
tüccar sermave ve bu sermayeye sahip bir tefeci-tüc- 
car tabaka vardı. Dr. bu tabakaya dahil unsurları şöy
le sayar: «Bu zümreye: a)|İşi küçükten büyüten bezir
ganlar, manifaturacılar ilh... azmanlan, bir kelime ile 
özellikle tacirler; b) Katırcılar (büyük veya küçük bir 
nevî ticaret kervancıları); c) Kaçakçı tüccarları gi
rer...)»! (A. y. s. 64-65) Görüldüğü gibi sözü edilen te- 
feci-tûccar tabakaya tanımlanan «tacirler», «katırcı
lar» ve «kaçakçılar» girmekte. Bünlara modern anlam
da ticaret burjuvazisi denemeyeceği oldukça acık. Za
ten Dr. da bü unsurları «burjuvalaşân unsurlar» ola
rak nitelemektedir.

Kısaca. Kürdistan’da yerli bir .sınıf olarak burjuva
zi 1930’larda henüz oluşmamıştı. Fakat çok cılızda olsa 
proleterya ortaya çıkmıştı. Kûrdistan proletervası ilk 
olarak demiryollarında (daha önce değinmiştik) Tinsa-

henûz embriyon halinde sömürgeci devletin yönetimin^ 
deki işletmelerde ve emperyalist sermayenin yöneti
mindeki demiryolu, sanayinde belerdi, Sömürgeci devlet 
kendisinin mezar kazıcısı olan proleteryayı istemeye
rekte olsa bizzat kendisi yarattı. Demek ki Kûrdistan 
proleteryaşi jfrenûz bir Kûrdistan burjuvazisi yokken 
mevcuttu. Yani bîrinvazideh' daha yaşlı bir smiftir, 

j j roleterva./ ~ "  ; ; ; -v  •
Komprador burjuvazi ise yine embriyon halinde'



193P’lar (1933’Ier diyebiliriz) sonrasında belirdi. Bu sı
nıf sömürgeci devletin yaratığı olan bir sınıftı. Sömür
geci devlet, bu~sımfı, kendi, kucağında ve adeta sak
sıda büyütür gibi ihtimamla büyüttü. Kendisiyle asla 
rekabet edemeyecek ve kendisine oldukça sadık olma- 
s ^ n j t t e 5 Q l ^ m | a  dahil unsurlârKu?aT5tafi~toü- 
lumunun üst tabakalan arasından devşirildi. Yani, ağa
lardan. tacirlerden ve üst tabaka aydınlarından. «Şark 
vilayetlerinin burjuvalaşma sürecine uyan unsurlar 
başlıca şu üç kökten gelir:

1 — Ağalardan,
2 — Tacirlerden,
3 — Aydınlardan» (A. y. s. 84)
Sömürgeci devletin yaratığı olan komprador bur

juvazinin varlığı ve gelişmesi doğal olarak Türk kapi
talizminin varlığı ve gelişmesine bağlı kaldı. 1933.1erde
embriyon halinde nlan__komprador—hmj11vazi süreç
İçerisinde belirli bir gelişme kaydetti, özellikle j.940’- 
Jardan ve daha çok da 1960’lardan sonraki dönemde. 
Ancak Kürdistan ve Kürt komprador burjuvazisi baş
ka sömürge ve yan-sömürge ülkelerde örneklerini gör. 
düğümüz gibi «tekelci» bir konu mve yapı kazanama
dı. Yani Kürdistan ve Kürt komprador burjuvazisinde  ̂
kelci bir buıiuva2İ değildir. Kürdistan pazarını yağma 
ve talan eden Türk kapitalist devlet tekellerinin, sö
mürgeci devletin işbirlikçisi durumundadır, o kadar. 
Örneğin bir Vietnam ve Çin komprador burjuvazileri
ne benzemez. Vietnam_ve Çin, komprador_.hur juvazile» 
ri kendi ülkelerinin pazarlan ile sömürgeci devlet ara
sında aracı olarak nisbeten sağlam bir konum elde ede
bilmişlerdi. Ama Kürt ve Kürdistan komprador burju
vazisi bu alanda sağlam bir konuma. sahip değildir. 
Çünkü Kürdistan’da ekonominin bütün alanları bizzat 
sömürgeci devletin ekonomik işgali altındadır^



Kürt milli burjuvazisine gelince. Türk kapitalizmi
nin ülkeye aHım adan yerleşmesi sonucu ve daha geç 
ortaya çıktı. Bu konuda kesin bir tarih saptayabilmek 
için elimizde yeterli veri yok, fakat 1_94Q’lardan itiba.- 
r n̂ şekillendi darsek-p&k~yanılmış saydrrmyız Türk 
kapitalizminin Kürdistanlılaştırılması süreci bir—yö»-

du. Komprador kapitalizmin ve feodalizminde baskısı 
altında olan millî burj ııvazi oldukça zayıftır. Zaten bir 
sömürgede, hem de «beter» bir sömürgede başka tür
lüsü düşünülemez. Mao Ze Dung, «Yarı-sömürge bir 
ülkenin başlıca sivasî ve ile t i s a di öz elli k 1 er i n d e n biri, 
millî burjuvazisinin zayıf olmasıdır» (SE, I, s. 183) di
yor. Ülke, Kürdistan gibi, üstelik «beter» bir sömürge 
olursa mili burjuvazi zayıf olmaz da ne olur?

Proleterva ve komr ador burjuvazi gihi millî hıır- 
iuvazide 1940’h. daha çok 1960’iı yılları takiben.nishs.- 
ten güçlendi ve yayılma, imkânı.,bulabildh- E«_hurj.U: 
vazinin de f ^ dalizmle,-kcümrador .kapitalizmle ve sö-, 

, mürgeci devletle bağları mevcuttur. Kimileri millî bur
juvaziden «ekonomik olarak bağımsız» bir sınıf anla- 
^maktalar. Böylelerine az rastlamadık. Emperyalizm ça
ğında yaşadığımız biliniyor olmalı. Peki, bütün ülke e- 
konomilerinin (sisteme dahil) bir tek zincirin halka
ları haline geldiği bu çağda, bağımsız bir ülke pazarı, 
dolayısıyla bağımsız bir kapitalist sınıf düşünmek ola
sı mıdır? Böyle birşey mümkün değildir. Kaldı ki, şö- 
mürge ve yarı-sömürge ülkelerde milli burjuvazi da, 
her zaman değil ama genellikle emperyalizmin ve sö
mürgeci kapitalist devletlerin ülkeye girmesivle orlava 
çıkmıştır, yani milli kapitalizmi ve milli burjuvaziyi de, 
bizimki gibi ülkelerde kendisinin bir ölçüde anti-tezi 
olarak yaratan yine sömürgeci kapitalizmdir. O halde, 
milli burjuvaziden «ekonomik olarak bağımsız» bir sı^
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nıfı anlamak, tek kelimeyle saçmalamaktır. Doğaldır 
ki, milli burjuvazinin de sömürgecilerle, emperyalizm
le, feodalizm ve komprador kapitalizmle bağlan ola
caktır. Ancak Mao’nun da belirttiği gibi, milli burju
vazi, burjuvazinin.,«...emperyalizmle en az bağlan o- 
lfrn kesimini— .o]ıışt.unır_ Yine «Milli burjuvazi, t.np, 
rak ağası sınıfından daha az feodaldir ve komprador 
sınıfı kadar da komprador defeildir». (SE, Cilt: I, s.181> 
Milli burjuvazinin bizim gibi ülkelerde sömürgeci dev-* 
letler ve feodalizmle olan bu bağları onlara, karşı mü- 
cadelede yalpalamasmm nedenidir. Ne var ki milli 
burjuvazi sömürgeciliğitı ve-feodalizmin baskısı .altın
dadır ve gelişmesLengeHamnektedir. Bu yüzden onlar
la çelişmesi yardım a  « . devrimci güçlerden birini mey
dana getirir...» Milli burjuvazinin tonlumda devrimci 
güçlerden birini meydana getirmesi esas olarak onun 
İktisadî konumundan ötürüdür. Millî burjuvazi, milli 
kapitalizmin temsilcisidir. Milli kapitalizm ise komp-̂  
fador kapitalizm gibi üretici güçlerin gelişmesi önün
de esas olarak engel değildir. Milli kapitalizm belirli, 
ölçüde üretici güçler düzeyine tekabül eden bir üretim 
ilişkisidip. Bıı nedenle.. millî.Jtapii&lizmin temsilcisi sı-i 
ruf olan milli burjuvazi de belirli ölçülerde ve belirli 
bir yere kadar devrimcidir. Mesele ana hatlanyla bun
dan ibarettir. Yoksa, millî burjuvazi, ekonomisi, sö
mürgeci devletlerden, emperyalizmden, komprador ka
pitalizm ve feodalizmden bağımsız olan bir sınıf değil
dir ve olamazda. Millî burjuvazinin toplumdaki İkti
sadî konumunu, temsilcisi olduğu üretim ilişkilerinin 
niteliğini kavramaksızm, onu, salt politik tavır alışıy
la tanımlamaya kalmakta temelsiz ve yanlıştır. Her 
sınıfın politik tavrını son kertede belirleyen, onun ik
tisadi konumudur. Ancak her sınıf, her zaman, iktisat 
di konumuna tekabül eden, ona uygun düşen bir po-I



litik tutum takınmaz. .Bir sınıf. ke^Hi n? sınıf çıkarlflç 
n  halkın devrimci saflarında bulunmasmı zorunhi-kıl- 
dığı halde, belirli şartlarda ve belirli bir dönem-karsı- 
devrim saflarında yeralabilir. Bunun örnekleri sayıla
mayacak kadar çoktur. Bu, her sınıf —ya da «her» de
ğil, birçok diyelim— için olduğu gibi millî burjuvazi 
için de doğrudur. Milli burjuvaziyle, devrimin öncüsü 
proleteryanm belirli bir yere kadar ve belirli düzeyler
de ittifakının objektif şartlan vardır. Ama bir ittifakın 
objektif şartlarının varlığı ayrı birşey sözkonusu itti
fakın gerçekleşebilmesi ayrı birşeydir. Burada işin içi
ne bir dizi sübjektif etken katılır. Sübjektif durum va_ 
ortam objektif şartlan mevcut olan bir.-ittifakın geni.. 
çekleşmesinin engeli olabilir ve cok kere de olmuştur. 
Örneğin ülkemizde devrimci ve yurtsever güçlerin it
tifakının objektif şartlan yok mudur? Şüphesiz ki var
dır. Ama böyle bir ittifakm gerçekleşmediği de ortada 
değil midir? Bırakalım ittifakı, kıyasıya bir Icopuşma 
ve saldın ortammda yaşıyoruz.

Kürt millî burıuvazisininde sömürgeci devletler.. 
emperyalizm, komprador kapitalizm ve feodalizmle 
bağlan mevcuttur. Kürt milli burjuvazisi ile Kürdistan 
'komprador burjuvazisi arasında Çin Şeddi yoktur. 
«•...aynı burjuva zaman zaman birinden diğerine...» ge 
çebilmektedir. Kürt milli burjuvazisinin en çok da 
Kürt feodalitesi ile bağlan vardır. Bu nedenle Kürt mil
li burjuvazisi. van-feodaL yan-buriuva bir sınıftır di
yebiliriz. Yine Kürt milli burjuvazisinin sömürgeci dev
letler ve giderek emperyalizmle de bağlan vardır. Ama 
hüt.üp bu yarini hağlanna ra&mea Kürt milli burjuva
zisi kendine özgü— talenlerie -^-OTONOMİ gibi—  sö
mürgeci devletlere karsı henüz mücadele halindedir. 
Millî burjuvazi fiftmürgeciliğe karşı savaştığı ölçüde ve 
savaştığı yere keder özellikle ulusal kurtuluş devrimin-
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j je Kürdistan uroJ ı r. •
Esas konumuza devam edelim... Kürdistan’da ka

pitalist ilişkilerin Türk kapitalizminin girişiyle birlikte 
ortaya çıktığı açık. Buraya kadar söylediklerimizden de 
anlaşılacağı gibi kapitalist ilişkiler ve modern toplum
sal sınıflar —milli burjuvaziyi , katmazsak— 1940 ön
cesinde h enüz çek irdek  halinde mevcutturlar Nisbî bir 
gelişme kaydetmeleri I940’lı yıllardan sonra, özellikle
üe 1960 sonrası dörıemde mümkün. 
de .nispeten .eksik bilgilerle.konuşursak.. i p 4o '1i y ı i i g r .
üan itibaren şekillendi divov..uz. HMO öncesinde burju
vazinin ve proleteryanm henüz çekirdek halinde oluşu 
1Ö2Ü4Û. döneminin belirttiğimiz özgüllüğünden kay
naklanıyor. 1923-40 döneminde Türk burjuvazisi Kfir~ 
distan’da kapitalizmi geliştirmiyor, sömürge rejimini 
sağlamlaştırıyordu. Kürdistan’daki otoritesini pekiştir
medikçe de ciddi hiçbir yatırıma yönelmiyordu. Kaldı ki 
Türk burjuvazisinin amacı hiçbir dönemde Kürdistan’ı 
kapitalist bir...üIk.eJbalina getirmek olmadı ve olamazdı 
da. Kürdistan pazım -üzerinde kendi tekelini kurmak. 
ülkeyi yağma ve talan etmek onun esas amacıydı. Bu 
nedenle de Kürdistan’da feodal yapıyı korudu ve üste
lik güçlendirdi. « ..kendi gerici müttefiklerinin__var
lığının temeli olan bütün kapitalizm öncesi sömürü bi
çimlerin {özellikle köylerde) korumaya ve devam et
tirmeye...» çalışmak bütün sömürgecilerin uğrasıdır. 
Türkiye emperyalist değil, emperyalizme van-bağımh 
bir sömürgecijalke olduğıma_g-öre bunu anlamak da
ha kolaydır. BuJşin_MiLyöni&to olan vö-
aS-

Ama Türk kapitalizmi Kürdistan’m salt feodal e- 
konomisi üzerinde çözücü etkilerde de bulundu. 
J3u da işin tâli ve diğer yönüdür, ftdeta üretimi ve kapi
talizm çok yavaşta olsa gelişti.. Eeodal ekonomi 1930, ö-
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’ zellikle 1940’lı yıllardan sonrabadım adım van-feodal e- 
nnmivR dönüştü..Böylece, sömürge ve feodal Kürdistan 

j toplumu, sömürge ve yan-feodal bir toplum haline gel- 
[ dL Günümüzde de Kürdistan yarı-feodal ekonomiye 
1 sahip bir ülkedir. Ülkemizde kapitalizm gelişmesine 

rağmen, hakim üretim biçimi değildir. Ayrıca bu kapi
talizm. esas olarak komprador nitelikte bir, kapitalizm
dir. Acıktır ki. Kürdistan tonlumu salt feodal bir top- 

, lum da değildir. Feodalizm önemli bir ölçüde aşınmış 
ve yan-feodalizme dönüşmüştür.

Ülkemizin yan-feodal niteliği bazı çevrelerce kav- 
ranamamaktadır. Hatta «yari» ön takısından hareket
le yan feodalizmi, «...yansı kapitalizm yansı da feo
dalizm» şeklinde yorumlayan sığ kavrayışlı kimseler
de vardır. Bu nedenle yan-feodal ekonomi üzerinde bi
raz duralım. Belki uzun, fakat öğretici bir pasajı Le- 
nin’den aktarmayı yararlı buluyoruz.

«Demek ki, kapitalist iktisat hemen doğamaz, an- 
! garya iktisadı da hemen yok olamazdı. Bu yüzden 

de, mümkün olan tek iktisat sistemi, hem angarya 
sisteminin hem de kapitalist sistemin özelliklerini 

I birleştiren, geçici bir sistemdi. Ve gerçekten de,
' Reform sonrasmda, toprak beylerinin uyguladığı, 
çiftçilik sistemi, tam tamına bu özellikleri taşır. 
Geçici bir döneme özgü sayısız türde biçimlere sa
hip olan çağdaş toprakbeyi tanmı, çok çeşitli bir
leşimler halinde iki ana sistemden ibarettirv£mek_ 
-hizmeti sistemi ve kapitalist sistem. Birinci sis
tem. toprak beyine ait topraklann. komşu kövlü- 
lera ait aletlerle ekilmesidir, (ödeme ister İse gö
re ûcrfetteki gibi bara olarak, ister vancılıkta oL- 
diıfeu gibi ffiûn olarak, ister toprak ya da yer ola*

' rak yapasın). ödemenin biçimi, bu sistemin temel 
niteliğini değiştirmez. Bu. doğrudan doğruya, jm-
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garya iktisadının bir kalıntısıdır, ve angarya ik
tisadının yukarıda açıklanan iktisadi nitelikleri,
hemen hemen tümüyle, smek-hl?meti sistemine 
uygulanabilmektedir, (tek istisna, emek-hizmeti 
sisteminin biçimlerinden birinde, angarya iktisa
dının koşullarından birinin yok olmasıdır, yani 
işe göre ücrette, emeğin karşılığı avm olarak de
ğil para olarak verilmektedir). Kapitalist çiftçilik 
sistemi, toprağı, toacakjsakihinin aletlfirtyJa.İsle
yen (yıllık, mevsimlik, günlük, vb.) işçilerin, ki
ralanmasından ibarettir. Yukarıda adı geçen sis-

de içiçe geçmişlerdir: toprak beylerine ait bir yığın 
malikanede, bu iki sistemin farklı çiftçilik biçim
lerine uygulanan bir bileşimi mevcuttur. Böyle 
farklı, ve hatta karşıt iktisat sistemlerinin uygu
lamada, bir dizi, çok derin ve karmaşık çatışma
ya ve çelişkiye yolaçması, bu çelişkilerin baskısıy
la, bir dizi çiftçinin iflas etmesi vb. çok doğaldır. 
Bütün bu olgular, her geçiş dönemine özgü olgu
lardır.
Bu iki sistemin nispî etkileri nedir sorusunu or
taya atacak olursak, herşeyden önce, bu konuda 
hiçbir kesin istatistiğe sahip olmadığımızı söyle
mek zorundayız ve bu istatistikler pek de toplana
bileceğe benzemiyor; böyle birşey için sadece bü
tün malikanelerin değil, bütün malikanelerde uy
gulanan tüm iktisadi işlemlerin kayıtları gerek
lidir. Yalnızca bu sistemlerden birinin ya da öte
kinin egemenliği açısından tek tek yerlerin genel 
tanımları biçiminde yaklaşık veriler mevcuttur.» 
(Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi, s. 172, a.b.ç.)

Lenin, yan-feodal ekonominin ne tür bir ekonomi 
olduğunu yukarıda açıklıkla anlatıyor. Biz, birinci bö-



Iümde, yine Lenin’e başvurarak feodal ekonominin a- 
yırtedici öze]likleri. kendi içine kapalı, kendi kendine 
yeten bir ekonomi olusu., artı-ürün elde etme yönte
minin (sömürü yönteminin)-.köylûye. üretim .anaçlan, 
(özel olarak tnnrakL-veriImeaLiıoşuluna hağh„pluşu. 
doğrudan üreticilerin (çiftçilerin) feodal beye kişisel 
olarak bağımlı olması, yani «İktisadî baskı dnsnda bas
kı» nın varlığı ve son olarak ta teknolojinin son derece 
geri ve durağan olusudur, flemiştik.

Meta üretimi ve kapitalizm geliştikçe saydığımız 
bu temel niteliklere sahip feodal ekonomi, çözülür. Fa
kat, Lenin’in de belirttiği gibi feodal ilişkiler birden bi
re ortadan kalkmaz. Ve kapitalizm de hemen egemen 
duruma gelmez, «...mümkün olan tek iktisat sistemi 
hem angarya sisteminin (feodal sistem. Tekosin) hem 
de kapitalist sistemin özelliklerini birleştiren, geçici 
bir s i s t em .o l ur .  Kapitalist üretim, ilişkileriyle feo
dal ilişkiler «...en çeşitli ve görülmemiş biçimlerde içi- 
çe...» geçer. «Bütün bu olgular, her geçiş dönemine öz
gü olgulardır.» Kısaca, varı-feodalizm. kapitalist üre
tim ilişkileriyle feodal ilişkilerin yaııyana. iç ice. bir- 
Jeşmiş bir biçimde bulunduğu bir ekonomi biçimidir. 
ŞalF feodalzm ileT kaptitajizm arasmda bir geçiş eko
nomisidir. Ancak feodal üretim ilişkileriyle kapitalist 
üretim ilişkilerinin etki derecesi kural olarak eşit, ol
maz, Biri diğerine göre ağır basar, ya da başka Ijjr  de
yişle biri diğerine egemen durumdadır. Egemenlik kav
ramını böyle kavramak gerekir. Yani verili bir toplum
da ve verili bir süreçte birlikte ve içiçe varolan üretim 
ilişkilerinden (esas olarak feodal ve kapitalist üretim 
ilişkileri) hangisi diğerlerine ya da diğerine göre da
ha etkindir, «...bu iki sistemin nispi etkileri nedir?» 
şeklinde kavramak gerekir. «Egemenlik» kavramı nis
pi bir kavramdır. Ayrıca egemen üretim tarzı sapta
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nırken verili toplum ve verili süreç temel alınır, «...ik-l 
tisadi evrimin genel hareketi içinde bunlardan hangi! 
sinin ötekini safdışı ettiği» (Lenin) ayrı bir sorundur!
Elbetteki ağırlık eski üretim tarzından yavaş yavaş 
yenisine geçer. Fakat bu noktada kapitalist üretim iliş
kilerinin ne ölçüde «yeni» yi temsil ettiğide önemlidir.
Örneğin ülkemizde gel kapitalizm esas olarak
komprador karakterdedir. Dolayısıyla esas olarak «va- 

niıı
ürerim jlişklieri kategorisinde ele alınmalıdır-, Kûrdis- 
tan’da gelişen kapitalizm Çarlık Rusya’sındaki gibi
feodalizme göre tarihsel ve ekonomik anlamda ilerici 
bir nitelik taşımaz. Aksine feodalizmle esas olarak it
tifak halindedir.

Kürdistan’da biraz önce tanımladığımız gibi salt 
feodal bir yapı mevcut değildir. Feodalizm, özellikle 
1940’lardan sonra önemli ölçüde aşınmış ve kapitalizm 
komprador nitelikte de olsa bir hayli gelişmiştir. An
cak kapitalizm hâkim üretim tarzı olmaktan çok uzak
tır. Kürdistan’da ağır basan feodal ve aşiretçi yapıdır.

Staîin’in şu sözleri bizim ülkemizede yabancı söz
ler değildir.-

«Eğer birçok bölgede köylülerin gelirinin %70'i 
müteg&llibeye, toprak ağasına gidiyorsa; eğer 
toprak ağası ekonomik alanda olduğu kadar yö
netim de ve yargılamada da fiili iktidara sahipse; 
eğer birçok eyalette bugün kadınlar ve çocuklar 
alınıp satılıyorsa, o zaman, bu ortaçağ koşulların
da hâkim gücün feodal kalıntıların gücü olduğu
nu, toprak ağalarının askeri ve sivil bürokrasisi
nin gücü olduğunu ve bunun kendine özgü bir 
şekilde ticaret sermayesi ile içiçe geçtiğini kabul 
etmek gerekir.»
(Millî Demokratik Devrim, s. 62, Aydınlık Yay.)
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Bu satırlarda ifadesini bulan gerçekler bizim de 
gerçeklerimizdir. Ancak ilâve etmek gerekir: «Eğer bir
çok bölgede» ağa köyleri ve hatta ağa kentleri hile var, 
sa. bu ağalar dilediklerinde «56 atlı» ile gece varılan 
köyleri basıyor, kimini öldürüyor kimini dağa kaldın- 
yorsa, köylünün n esEvaLlıesI^k talan, udiyorsa; «Eğer 
birçok bölgede» aşiret kavgaları, kan davaları, mezhen 
çatışmaları bir türlü dinmek bilmiyorsa: «Eser birçok 
bölgede» köyler, üstündeki köylülerle birlikte alınıp sa
tılıyorsa, atalar yalnız burjuva partilerini değil, söz
de devrimci gruplan da kontrolüne alabiliyorsa vb.
vb... oradft, «hakim  gücün fvnrinl kalıntılan n  gıirıi ol
duğunu ... kabul etmek gerekir.»

Bu kısımda, K. Kürdistan’da kapitalizmin gelişimi
ni anahatlarıyla anlatmış olduk. İleri ki dönemlerde 
daha ayrıntılı incelemeler şüphesiz ki yapılacaktır. 
Fakat Kürdistan devriminin temel meseleleri konusun
daki görüşlerimizi, bir bütün olarak siyasi çizgimizi 
oturtacağımız temel, yani İktisadî tahlil anahatlarıyla 
yapılmış demektir.
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KÜRDİSTAN DEVRİMİ ÜZERİNE
l — KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN NİTELİĞİ

Kürdistan devrimi, sömürge ve yan-feodal bir ül
kenin devrimidir. Bugünkü Kürdistan toplumunun bu 
iki niteliği, yani sömürge ve yarı-feodal nitelikleri, Kür
distan devriminin karakterini tayin ederler. Çünkü 
devrimin niteliği bir ülkedeki sosyo-ekonomik ve sos- 
yo-politik yapının niteliği tarafından belirlenir. Kür
distan devriminin iki stratejik görevi sömürgeciliği ve 
feodalizmi yıkmaktır. Yani sömürge ve yarı-feodal ya- 
pîyTfasTiye etrneYgrrElas^krüşmajılar-Sömürgecilik ve 
yerli-gericiliktir. Devrimin iki -Stratejik görevi sömür- 
ge ve~yarı-Teoda! yapıyı_ort,adanJiâldJxmakJçin sömûr- 
geciliği kovmak, feodalizmi yıkmak olduğuna göre bu 
devnmlîroleter-sosvalist değil burjuva-demokratik ni
telikte bir devrimdir.

Burjuva-demokratik devrimin Kürdistan gibi sö- 
mürğe ve yarı-feodal bir ülkedeki adı Ulusal Demok
ratik Devrimdir. Ulusal demokratik devrim kesintisiz 
devrim sürecinin ilk aşamasıdır. Biz Kürdistan Komü-



rüştlerinin nihai amacı sosyalist ve komünist bir Kür- 
distan toplumu kurmaktır. Bu, bütün dünya komünist
lerinin de nihaî amacıdır. Ne var ki, ilk adım olan de
mokratik devrimi tamamlamadan ikinci adım olan sos
yalist devrime geçemeyiz. Sosyalizm yolunu açmak 
için demokratik devrimi gerçekleştirmek gerekir. Bu 
aşamanın üstünden atlanamaz.

Devrimimiz kesintisiz ve aşamalı bir devrimdir. Bi
rinci aşama olan demokratik devrim aşaması esas ola
rak tamamlandıktan sonra durmaksızın sosyalist dev
rime geçilir.

Açıktır ki, ülkemizdeki demokratik devrim__eski
tipte bir demokratik devrim değil yenijipte bir_demok-^ 
ratik devrimdir.'Yiâ f^ yem^gemökratik devrimdir. Es
kiden burjuva-demokratik devrimin öncü sınıfı bur
juvazi idi. Ve burjuvazinin önderliğindeki devrim ka- 
pitalist bir toplumun ve "kapitalist tipte bir devletin ku
rulması ile sonuçlanıyordu. Emekçi halk yığınlarının 
kazandığı zafer sayesinde burjuvazi kendi sınıf dikta
törlüğünü, burjuva-diktatörlüğünü gerçekleştiriyordu. 
Oysa, emperyalist savaş ve Ekim devrimLdle birlikte^,
artık, burjuva demokratik.devrimi erin hncıiali m-ojg-
teryadır. Ve proleteryanın öncülüğündeki demokratı!^ 
devrimin sonucunda kurulan toplum ve devlet, kapita
list nitelikte değil, yeni-tipte bir toplum ve yeni tipte 
bir devlettir. Proleteryanın hegemonyasında, proleter- 
ya ve müttefiklerinin ortak diktatörlüğü altındaki De
mokratik Halk Diktatörlüğü. Demokratik halk dikta
törlüğü henüz proleterya diktatörlüğü değildir. Ne var 
ki bu, proleterya diktatörlüğünün özgül bir biçimidir 
ve belirli bir süreç içerisinde proleterva diktatörlüğü
ne dönüşür. Çünkü proletaryanın önderliğindeki de
mokratik devrim kesintisiz devrimin ilk adımıdır ve 
hiçbir kesintiye uğramaksızın sosyalist devrime dönü
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şecektir. Demokratik devrimin görevi, . sosyalist dev
rim için şartları hazırlamak, ve yolu. açmaktır. Kesin
tisiz devrimin bu ilk adımı nitelik olarak burjuva-de- 
mokratik olmasına karşın, o, dünya proleter-spsyalist 
devriminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bağımlı ve sömür
ge ülkelerdeki devrimler, sosyalist sistem ve kapitalist 
-emperyalist ülkelerdeki devrimci işçi sınıfı hareketle
ri ile uluslararası kapitalizme-emperyaîizme— .karşı 
bir bütün oluşturur. Artık burjuva-demokratik devrim 
eski tipte değil, yeni tipte bir devrimdir. Mao buna Ye- 
ni-demokratik devrim diyor.

Emperyalist savaş ve 1917 Ekim Devrlmiaden ön- 
cekLsJİrfiç. eşkj tiple demokratik devrim,smıflamaşı-
na dahil olan süreçtir. Iv.npo: - ......■- ve Ekim dev-
rlmi sonrasına tekabül eden süreç, veni-demokratik 
devrim sürecidir. Eu, uluslararası platformda böyledir. 
Tek tek ülkeler özgülünde eski tipte demokratik dev
rim sürecinin yerini yeni sürece bıraktığı tarihsel dö
nüm noktası uluslararası platformdaki dönüm nokta
sıyla fiilen çakışmayabilir. Nitekim öyle olmaktadır, 
örneğin, yeni-d.gmokratik de vtür_ süreci Rusya özgfl- 
l_ûnde_20. yy. girişinden, Çin'de daha kesin olarak Çin 
Komünist Partisi’nin kurulduğu 1921'den, Vietnam’da 
VIPTri'kuruTduğü 1930'dan itibaren gelişti. Ülkemiz öz
gülünde de demokratik devrim sürecine bir göz ata
lım.

Bir bütün olarak K ûrdistan'da burjuva-demokra: 
tik devrim süreci 19. yy.’ın başlarında şekillendi. Bu 
sürecin başlangıcı için bir tarih saptamak gerekirse 
1806’daki Abdurrahman Paşa hareketini alabiliriz. Ya
ni eski-iipte demokratik devrim süreci ülkemiz özgü
lünde 1806’dan itibaren gelişti diyebiliriz. V^üphesiz ki 
bu süreç günümüze kadar çeşitli aşamalardan geçti. 
8u aşamaları kabaca şöyle sıralamak mümkün:
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1 — 19. yy. Kürt Ulusal Hareketleri (1806-1880)
2 — Güney Kürdistan Kuıtuluş

Hareketi
3 — Kuzey Kürdistan Kurtuluş

Hareketi
, 4 — Mehabat Cumhuriyetinin

Kuruluşu
5 — Güney Kürdistan Kurtuluş

Hareketi
6 — 75 yenilgisini takibeden dönem...

Bu aşamaları dört ana başlık altmda da 
toplayabiliriz:

1 — 19. yy. Kürt Ulusal Hareketleri (1806-1880) 
^  2 — Güney, Kuzey ve Doğu Kürdistan’daki ulusal 

hareketler (1918-46)
c< 3 — Güney Kürdistan Kurtuluş

Hareketi (1961-75)
^ 4  — 75 sonrası dönem.,.

Bütün bu aşamalarda sürecin burjuva-demokratik 
(nesnel olarak) niteliği değişmedi. Her aşamanın or- 
tak hedefi ulusal ve sömürgeci, .baskıyı, yani yabancı 
boyunduruğunu c iladan kaldırmak. «.. -kertdi-topraki 
larında bağımsız bir Kürdistan devleti kurmaktı.» (Hâr_ 
.lifin). Bu ortak yanın yansıra, her aşamanın bazı ayı- 
ncı özellikler taşıdığında muhakkak. Söylejd. 20. yyTa 
kadar burjuva-demokratik ulusal..JiPJ^ketiıı„iind.erliği 
bıitıiniivle feodal unsurların elindeydi. Ve Jsuriuva-de
mokratik öz cılızdı. 20. yy.’m birinci yansında feodal^ 
unsurlar önderliği belirli ölçüde aydınlarla paylaştılar. 
Ve ulusal hareket ilk olarak nisbeten örgütlü bir ya
pıya kavuştu. Şüphesiz bu örgütler milliyetçi nitelikte 
örgütlerdi ve bu milliyetçilik yarı-burjuva, yan-feodal 
özellikler taşıyan bir milliyetçilikti. Kürdistan Demok-

(1918-1946)

(1920-1938)

(1946-)

(1961-1975)
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rat Partisi’nin (KDP) kuruluşunu izleyen 1946 son
rasındaki dönemde ise ıdaha belirgin olarak 1961 son
rasında) ulusal hareketin önderliği adım adım Kürt 
millî burjuvazisine ve küçük ve orta toprak ağalarına 
geçti. 1975 yenilgisinden sonra yeniden boyveren ve gü
nümüzde devam eden ulusal hareketin de önderliği yi
ne aynı sınıflarda, yani Kürt milli burjuvazisi ile küçük 
ve orta toprak ağaları (elbetteki hepsi değil bir bölü
mü) ndadır. KDP’ler ve KYB Kürt millî burjuvazisi ile 
küçük ve orta toprak ağalarının siyasal partileridir 
Yüzelli yılı aşkın bir dönemi kapsayan burjuva-demok- 
ratik ulusal hareketin önderliği üzerinde Kürdistan 
proleteryasmın etkileri (daha çok ideolojik) yeni görül
mektedir. Fakat önderlik hâlâ esas olarak millî burju
vazidedir. Ülkemiz özgül ünde. i SPC’dan it ibaren geliş
tiğini söylediğimiz eski.-tipte buriuva-demokratik dev
rim sürecinin hâlâ hakim süreç olduğu söylenebilin 
Çünkü ulusal hareketin önderliği hâlâ millî burjuvazi
dedir. Ancak burjuvazi eskisi gibi önderlik konusun
da rakipsiz değildir. Günümüzde devrimci proleterya 
hareketi ile millî burjuvazi arasında önderlik gibi ha
yati bir sorunda giderek şiddetlenecek olan kıyasıya 
bir kavga yerahnaktadır. Bu kavganm galibinin Kür
distan proleteryasmın öncüsü olacağı kesindir. Kür- 
distan’da devrimci proleterya hareketi ve yurtsever 
hareketle marksizm-leninizmin bütünleşmesi, bu ikisi
nin sentezinden bir Kürdistan Komünist Partisi’nin 
doğması uzak değildir.

Bugün yaşanmakta olan süreç, böylesine bir sü
reç, yani partileşme sürecidir. Partileşme süreci her 
türden burjuva (milli ve küçük burjuva) milliyetçiliği 
ve reformist ve revizyonist akımlarla proleter sosya
list hareketin esas olarak ideolojik platformda olmak 
üzere politik ve örgütsel düzeyde de hesaplaşma süre
cidir.
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Günümüze kadar Kürt halk nın milli devrimci mü
cadelesi yenilgiden bir türlü yakasım kurtaramamış, 
halkımızın bitmez-tükcnmez 'rimci enerjisi boş ye
re hede r̂ olmuşsa, bunun başı , gelen, belirleyici nede
ni burjuva-feodal önderliktir. Kürdistan halkları bu 
gerçeğin bilincine bizzat kendi deneyimleriyle her ge
çen gün daha fazla ulaşmaktadırlar. Emperyalizm ve 
proleterya devrimleri çağı olan çağımızda, milli burju
vazinin de, kalıcı ve nihaî kurtuluşu sağlamak için de
ğil, son toplamda kendi smıf çıkarları ve kendi sınıf 
diktatörlüğü için olan mücadelesi her defasında oldu
ğu gibi yine yenilgiy e mahkûmdur. Tek çıkış yolu Kür
distan prolefceryasmın. onun öz politik örgütünün ön
cülüğüdür. Başka bir yol yoktur.

Yeni-demokratik devrimin sömürge ve yarı-feodal 
bir ülke olan Kürdistan'dajl.usal demokratik bir dev
rim olması gerektiğine işaret ettik. Bu devrim sömür
geciliği ..ortadan kaldıracağı, .kin ıdusai ve feodalizmi 
tasfiye edeceği için de demokratiktir. Ulusal ve demok
ratik görevler, yani anti-sömürgeci ve anti-feodal mü
cadele birbirine cd-- '-'Yya. bağlıdır. Biri diğerinden ba
ğımsız olarak düşünülemez. Ancak her devrimin oldu
ğu gibi, Kürdistan devrirnininde, birbiriyle bağıntılı 
fakat birbirini izleyen farklı aşamalardan geçeceği 
unutulmamalıdır. Kûrdistan’da ujusal demokratik dev.-. 
rim sürecinin şu aşamalardan geçeceği söylenebilir:

^  1 — Ulu^all^urluîuş DevrrnırııTnTın planda olduğu 
aşama,

2 — Ulusal Devrim ile Demokratik Devrimin, ya
ni her iki yönün eşit derecede önem taşıya
bileceği aşama,

1 3 — Demokratik Devrimin öncelik taşıdığı aşama.
Her aşamanın koşullan, dolayısıyla merkezî görev 

farklıdır, «...her aşamanın bir baş görevi vardır ve bu
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görevin tam olarak kavranmasını ve bütün çabanın 
onun yerine getirilmesinde yoğunlaştırılması zorunlu
dur.»

(VİPT, s. 156)
Ulusal demokratik devrimimizin bugün içinde bu

lunduğu aşama hangisidir sorusuna biraz sonra cevap 
verelim.

2 — KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN İTİCİ GÜÇLERİ VE
HEDEFLERİ

Bir devrimin itici güçlerini, hedeflerini ve görev
lerini berrak bir şekilde ve doğru olarak kavramak bir
çok temel meseleyi çözmek demektir. Mao, «Düşmanla
rımız kimlerdir? Dostlarımız kimlerdir? Bu, devrimin 
en önemli meselelerinden biridir» İSE, cilt: I, s. 11) de
mektedir. Dostlarımız ve düşmanlarımız konusunda 
doğru bir kavrayışa ulaşmak ise ülkemizin toplumsal 
ve ekonomik yapısını doğru kavramakla mümkündür. 
Daha önceki bölümlerde bu konuyu yeterince incele
miştik. Şimdi de, ülkemizdeki toplumsal sınıflan, bu 
sınıfların iktisadi ve siyasî özelliklerini, kimlerin dev
rimimizin hedefini (düşmanlarını) ve yine kimlerin 
devrimimizin itici güçlerini (dostlarını) oluşturdukla
rına bakalım. Önce köylük bölgelerdeki sınıfları son
rada ülkemizin şehirlerindeki sınıflan inceleyelim. 
(Geniş bilgi için bkz: II. Bölüm)

Ülkemizin kırsal alanlarındaki sınıfları, kırsal bur
juvazi, kırsal prok-terya ve ikisinin ortasında orta köy
lülük tarzında kovmanın gerçekçi olamayacağına de
ğinmiş ve kırlarımızda kapitalist ilişkilerin bu ölçüde 
bir kutuplaşmaya neden saçak düzeyde gelişemediği
ni kaydetmiştik. Bu nede - Kürdistan’ın köylük alan
larındaki sınıfları, yuka: an aşağıya, feodal toprak
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ağalan, zengin köylüler, orta köylüler, yoksul köylüler 
ve işçiler biçiminde beş başlık altında toparlarsak doğ
ru davranmış ola-cağız. derr: ik.

1 — Toprak Ağalan:
Toprak ağasi, çalışmayan ya da çok az çalışan ve 

toprağa sahİD-Oİan kimsedir., Tefecilik yapabilir, sanayi 
ve ticaretle uğraşabilir, işçi çalıştırabilir vb. Sıradan 
bir orta köylüden dahajyi bir durumda olmak koşu
luyla, toprak ağasım .temsil eden unsurlar, iflas etmiş 
toprak ağalan, tefeciler v.s. toprak ağası sınıfiaması- 
na girerler. Toprak ağaları köylüleri sömürerek ~yâ- 
şarlnr. Esas sömürü biçimleri toprak rantıdır. Ülke
mizde kimi toprak ağaları topraklarının bir bölümüm 
<JeT kapitalist çiftçiliğide uygulamakta ve kapitalist 
sömürüde de bulunmaktadırlar.

Ülkemizdeki aşiret reisi, şeylik seyit* .deiayV .gibi 
unsurlar çoğunluklajtoprak ağalan sınıflamasına gi- 
rerler. Yani toprak ağalan sınıfı «ruhani» ağalan da 
kapsar. Bu «ruhanî» ağalar kimi zaman bizzat toprak 
ağası konumundadır. Ülkemizde dini feodalitenin tem
silcisi kurum ve kişileri, toprak üzerindeki feodal mül
kiyetten, feodal baskı ve sömürüden ayrı düşünmek 
olanaksız gibi birşeydir.

Toprak ağalan  sınıfı homotemdeğildir. Bu sınıfı 
kendi içinde a> Büyük toprak ağaları.b) Orta toprak 
ağaları ve ç) Küçük toprak ağalan biçiminde ayırmak 
gerekir. Bu ayırımı yapmak ülkemiz özgülünde özel
likle önemlidir.

Toprak ağalannm genel kırsal nüfus içindeki sa
yısı oldukça azdır. Öyle olmasına rağmen toprakların 
çoğunluğu bunların mülküdür.

Toprak ağaları sınıfı, ülkemizdeki en geri ve geri
ci üretim ilişkilerinin temsilcisidir. Sömürgeciliğin ül
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kemizdeki temel toplumsal dayanağıdır. Üretici güç
lerin gelişmesi önünde büyük bir engeldir. Bu nedenle 
bu sınıf Kürdistan devriminin azgın bir düşmanı yani 
hedefidir.

2 — Zengin Köylülen
Kürdistan kırındaki kapitalist ilişkilerin —esas ola

rak milli kapitalizmin— temsilcisidir. Esas gelir kay
nağı sömürüye dayanır ve esas sömürü biçimi işgücü 
sömürüsüdür. Kural olarak toprağa sahiptir. Ama, top
raklarının bir kısmını kiraya verebilir, bir kısım top
rakta kiralayabilir.

Kural olarak kendisi de üretime katılır. Bu nedenle 
o, bir köylüdür. Sanayi ve ticaretle uğraşabilir, tefeci
lik yapabilir. Esas_a&mürû biçimi kapitalist sömürü 
olmakla birlikte toprak kirası yoluyla, yani feodal tarz
da da sömürü de bulunduğu icihu «... nitelik olarak ya- 
n -feodaldirler». Yani jyarı-buriuva. van-feodal ozellik- 
ler taşıyan bir ekonomisi vardır. Toprak ağalarına kar- 
şT yürütülen toprak devrimi mücadelesinde mülkünü 
yitirme korkusu taşıdığından genellikle tarafsız, mil]  ̂
devrime belirli ölçüde ve belirli bir yere kadar taraf 
olabilir. .Bu -özellikle, bir sömürgede., havledir. Zengin 
köylülüğü toprak ağalan sınıfından kesin olarak ayırt 
etmelidir. Onlar köylülüğün bir parçası olarak düşü
nülmelidir. Zengin köylülük, yerli feodalizm ile komp
rador kapitalizmin sınıf.baskısı ve sömürgecilerin milli 
baskısı altındadır. Bu nedenle ekonomisi çok zayıftır. 
Nicelik olarakta toprak ağalan sınıfı gibi kırsal nüfu
sun küçük bir bölümüne tekabül eder.

3 —  Orta Köylülen
Orta köylülük, zengin köylülük ile kırsal proleter- 

ya arasındaki ara kategoridedir. Kendine yeterli bir
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ekonomiye sahiptir. Sık sık işgüçlerini satmakjve borç
lanmak zorunda olsalar da, orta köylülerin esas ~ge^ 
çim kaynağı kendi bağımsız • îiklerl vs kendi emek- 
gûçleridir. Kûcûk çapta sömürüde bulunsalar bile, ku
ral olarak toprak ağalan sınıfı, burjuvazi ve özellikle 
sömürgeci devletin amansız bir sömürüsü altındadır
lar. Kürdistan kırsal nüfusunun önemli bir bölümünü 
teşkil ederler. «Orta köylüler sadece anti-emperyalist 
devrime ve toprak devrimin* katılmakla kalmaz, aym 
zamanda, sosyalizm- ü: kabul s-kdûlirk;'. Bu yüzden 
bütün orta köylülük proleteryanm güvenilir bir müt
tefiki olabilir ve devrimin önemli bir itici gücüdür. Or
ta köylülerin olumlu ya da olumsuz tavırları devrimde 
zaferi ya da yenilgiyi belirleyen etkenlerden biridir; 
ve bu toprak devriminden sonra köylük bölgelerdeki 
nüfusun çoğunluğunu teşkil ettikleri zaman özellikle 
geçerli olacaktır». (SE, cilt: 2, s. 322)

Orta-köyiülüğiL de kendi içinde sağ, orta ve sol ka- 
nat olarak ûc kesime ay^nnakjcdajı&khdır. .Sağ kanat 
frir miktar fazla toprağa ve tarım aranma, orta_k.anal 
zar-zor kendine yeten bir toprağa sahiptir. Sol aşağı 
kanat ise ya kendine yetmeyen.. a_z bir _toprak.parça-, 
sının sahibidir va da hiç. toprağı -yoktur» Orta, köylüle
rin bir bölümü,_öze!likîe sol kanadı, khracılık. ortakçılık 
vgjarım. isçiliği. yakarak geçin i r.. Sol, kanat orta kövlü- 
lüğ ün_en devrimciJkajıadîdır.

4 — Yoksul Köylüler;
Orta köylüler gibi kendi kendilerine yeterli değil

lerdir. Topraklan ve tanm araçları azdır. Kural olarak 
kendi tarım aletleri ile işlemek üzere toprak tutarlar." 
Yani-Ortakçılık .ve kiracılık yaparlar. Kısmen işgüçle- 
rlni de satarlar. Fakat esas geçim kaynaklan bu de
ğildir. Yoksul köylülük, köylük bölgelerin yan-prole-
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teryasıdır. Tarım proleteryası ile birlikte köylük nüfu
sun ezici bölümünü oluşturur. Yoksul köylülük, Kür- 
distan proleteryasının «en güvenilir müttefiki» ve Kur- 
distan devrlminin «en büyük itici gücündür. Devrimci 
kuvvetlerin «esas unsurudur». «Yoksul köylüler, ancak 
proleteryanın önderliğinde kurtuluşa kavuşabilirler va 
proleterya ancak yoksul ye orta köylülerle sağlam bir 
ittifak kurarak devrimi zafere götürebilir. Aksi takdir
de bunlan  g irçik îestirmek mümkünmieğiMüû» (SE, 
cilt. 2, s. 322-323) Toprak devrinn genel olarak yoksul 
ve orta köylülüğün .devrimi.olmakla birlikte esas ola,- 
rak yoksul köylülerin devrimidir diyebiliriz^

5 — Kır Proleteryasn
Kural olarak toprağa ve üretim araçlarına sahip 

değildir. Az sayıda tarım aracına ve az miktarda top- 
rağa sahip olanlar da vardır. Esas olarak geçimlerini 
işgüçlerini satarak sağlarlar. Köylük alanların en dev
rimci sınıfıdır Kürdjstan’da kırsal proletervanın sayı-' 
sı gözardı edilemeyecek olmakla beraber önemli bir 
yekûn tutmaz.

Kırsal proleteryayı yoksul köylülüğün ya da pro- 
leteryanm kapsamına alırsak, «Köylülük terimi esas 
olarak yoksul ve orta köylüleri içine alır.» (Mao, SE, 
cilt, 2, s. 323) Fakat geniş anlamda köylülük zengin, 
orta ve yoksul köylülüğü kapsar.

Kürdistan kırlarındaki suııflan yukarıdaki tarzda 
belirledikten sonra, şimdi de kısaca kentlerdeki sınıf
ları inceleyelim. Kentlerdeki sınıfları kabaca burjuva
zi ve proleterya olarak iki ana başlık altında toplamak 
mümkün. Burjuvaziyi, komprador burjuvazi, milli bur
juvazi ve küçük-burjuvazi olarak üç başlık altmda ele 
alma zorunluluğu vardir.
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6 — Burjuvazi
1 — Komprador Burjuvazi Kürdlstan’daki komp

rador kapitalist üretim ilikilerinin temsilcisidir. Varlığı 
ve gelişmesi bütünüyle Türk kapitalizmine, sömürgeci 
kapitalist devlete bağlı olmuştur. Bu nedenle sömürge
ci burjuvazi ile esas olarak ittifak,halindedir. Kısa^ve  ̂
öz bir devisle komprador burjuvazi ile sömürgeci dev
let ve devletler arasında ittifak esas, çelişki talidir. Top-_ 
rak ağalarıyla sıkı bağları mevcuttur. Zaten köken ola
rak da bu sınıfa dahil unsurların çoğu feodal ve aydın 
kökenlidir. Bu özgül kimliğide komprador burjuvazi
nin toprak ağalan sınıfıyla yakın ilişkiler (bir ölçüde 
içiçelik) ve çok sıkı bir ittifak halinde olmasını etkile
miştir. Ülkemizde toprak ağaları sınıfından sonra sö- 
mürgeciliğin ikinci temel, toplumsal dayanağıdır. Ül
kemizdeki en geri ve gerici üretim ilişkileri kategori
sine dahil olan komprador kapitalizmin temsilcisi ol
duğu için üretici güçlerin özgürce gelişmesi önünde 
engeldir. Ülkemizin kırlarındaki komprador kapitaliz
min (kırsal alandaki kapitalizminde hakim biçimi 
komprador niteliktedir. Çünkü yukarıdan aşağıya feo
daller ve sömürgeci devlet eliyle (DÜÇ) geliştirilmiş
tir. Kırsal alandaki komprador kapitalizmin temsilci
lerini kapitalist bir kategori olarak ayrıca belirtme
miştik.) temsilcilerini de kapsayacak şekilde konuşur
sak, komprador burjuvazi, ülkemizde ağırlıkla ticaret 
(iç ve dış ticaret) sektörü olmak üzere, tanm sektörü, 
inşaat ve imalât sanayii vb. gibi alanlarda temerküz 
etmiştir. Esas olarak Kürdistan pazarı ile sömürgeci 
devlet arasında aracı konumundadır. Türk kapitaliz
minin mallarını pazarlamada rol oynamaktadır. Fakat 
başka bir vesileyle değindiğimiz gibi ağırlıkla mevcut 
olduğu bu alanda bile sağlara bir konumu yoktur.

Kürdistan’da kapitalizmin hakim biçimi konıpra-
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dor kapitalizmdir demiştik. Komprador kapitalizmini 
ikiye bölerek açıklamakta, daha çok ülkemize özgü di
yebileceğimiz bir durumu kavramak açısından fayda 
var:

a) Sömürgeci devletin (T.C) mülkiyetinde ve yö
netiminde olan komprador kapitalizmi. TMO, EBK. 
ZDK, MKE Kurumu, TPAO, Sümerbank, Etıbank, TCDD 
Yollan, Devlet Üretme Çiftlikleri CDÜÇ) ve daha bir 
dizi kurum ve kuruluşun işletmelerinde sözkonusu ka
pitalizm bu tür bir kapitalizmdir. Buna Türk yada ya
bancı kapitalizm de diyebiliriz. Adını andığımız kuru
luşlar kapitalist devlet tekelleridir. Bu kuruluşlarda 
Türk özel sektörünün payı da vardır.

b) Kürt ve Kürdistanlı (Bu kavramı uygun düştü
ğü için kullanıyoruz. Çünkü ağırlıkla Kürt milliyetin
den de olsa baş İta milliyetlere mensup komprador bur
juvalarda sözkur.usudur.), özel komprador grupların 
mülkiyetindeki koivipr.--.ior kapitalizmi. Türk özel sek
törünün mülkiyetinde \ e yönetiminde olan kompra- * 
dor kapitalizmi vurguluyor fakat aynca belirtmiyo
ruz.

Bu iki tip komprador kapitalizm arasında öze iliş
kin bir farklılık olmadığı gibi belirli bir ölçüde içeçe- 
likte mevcuttur. Asıl bizim açıklamaya çalıştığımız me
sele başkadır. Şöyle ki, ülkemzideki komprador kapi
talizmin hakim biçimi birinci tip kapitalizmdir. Ve bu 
kapitalizmin temsilcisi de sömürgeci devletin bizzat 
kendisidir. Başka bir deyişle ülkemizdeki komprador 
kapitalizmin bu t ü nü y' e değil am a esas temsilcisi sömür
geci devlettir.

Bu ne demektir? Bu şu demektir ki. sömürgeci dev
letin hesabını görmek-.asas_ olarak komprador kapita
lizminde hesabını görn ck-demektir*. Kısaca .Kürdistan 
devrimi komprador kapitalist ..üretim ilişkilerini de .
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(Kürt ve Kürdistanlı özel komprador grupların yöne
timindeki ve Türk özel sektörü yönetimindeki dahil) 
tasfiye edecektir. Fakat KürdIslan devrimi genel ola- 
rak kapitalizmi tasfiye^ etmeyeceği için proleter-sosya- 
list bir devrim olmayacaktır. Kürdistan devrimminana 
içeriği burjuva-demokratiktir.

Birinci tip kapitalizmin tekelci olduğunu vurgula
dık. Ne var ki Kürt ve Kürdistanlı özel komprador grup
larca temsil edilen ikinci tip kapitalizmin tekelci oldu
ğu söylenemez. Kürdistan pazarı Türk kapitalist dev
let işletmelerince tekelleştirilmiştir. Kürt ve Kürdistanlı 
komprador burjuvazinin tekelci bir burjuvazi olmayışı 
bir özgüllük olarak kabul edilebilir. Bu durum komp
rador burjuvazi ile millî burjuvazi arasındaki sınırlan 
nisbeten belirsizleştirmektedir.

Toprak ağalari-Sinıfıgjn ve komprador burjuvazi- 
nin sömürgeciliğin temel toplu m sal dayanakları oldu
ğuna. ülkemizdeki en gerici üretim ilişkilerini (sömür- 
ge ve yarı-feodal yapının üretim ilişkileri) tejmsil et
tiklerine ve dolayısıyla Kürdistan devriminin düşman
ları (hedefleri ) olduklarına işaret etmiş bulunuyoruz. 
Her iki sınıfm.-da^sömürgeci devletle ilişkilerinde itti
fakın esas, çelişkinin tâli olduğunu da belirttik. Fakat 
bir noktayı daha gözardı etmemek gerekir. Bir ve aynı 
milliyete mensup burjuvazi ve toprak ağalan arasın
da bile bazı çelişkilerin olduğu, bunlann çelişkisiz bir 
bütün oluşturmadıkları hatırda tutulursa, Kürt ve Kür
distan burjuvazisi ve toprak ağalan ile sömürgeci bur
juvazi arasında, farklı milliyetlere mensup olan bu hâ
kim sınıflar arasında, daha ciddi çelişkilerin bulunma
sı doğaldır. Nitekim Kürt egemenleri ile Türk hurjıı-_ 
vazisi arasında uzak geçmişte de kalsa çelişkilerin ön 
planda geldiği dönemler olmuştur. Bu çelişkilerden,ya
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nı düşman kamptaki çelişkilerden, devrimin çıkarları 
doğrultusunda yararlamnak~onemirBrf~könudur:

2 — Millî Burjuvazi: Ülkemizin şehirlerindeki milli 
kapitalizmin temsiicisidin Ağırlıkla yine ticaret sektö
rü olmak ü zere,.-ir.şa.at ve imalât .aODASİBde Je_mevr 
nottur. Milli kapitalizm, üretici..güçler düzeyine belirli 
ölçüde uygun düştüğünden niştebenjiericidlc._Ve_ onun 
temsilcisi sınıf olan millî burjuvazide belirli ölçüde ve 
belirli bir yere kadar özellikle milJÂ devrimdeıı..jtana 
olur. Yani millî burjuvazi belirli bir .yere kadar-veJaa- 
lirli ölçüde devrimin itici güderi- arasındadır, Eu nok
ta ülkemiz özgülünde oldukça açıktır. Millî burjuvazi
nin siyasal partileri özgül talepleri ile mücadele ha
lindedirler. Ancak bu sınıf ikili niteliği gereği tutarlı 
değildir ve yalpalar. Özellikle proieterya partisi ön
derliğinde mücadelenin yükseldiği dönemlerde, devrim 
korkusu onunda yüreğini hoplatır ve tavrı değişir. Mil- 
li burjuvazide kendi içinde sağ, orta yejsol. kanat.ola: 
rak üç bölüme ayrılabilir. Bu ayrımı başta sömürgeci 
devlet olmak üzere, toprak ağalan  sınıfı ye kom pra
dor burjuvazi ile olan bağlarının derecesine göre, do
layısıyla devrime karşı takındıkları tutuma göre yap- 
mâk gerekir. Ülkemizdeki millî burjuvazinin Kürdis- 
tan’ı sömürgeleştiren, Türk, Arap, Fars burjuvazileri 
ve emperyalizmle değişen ölçülerde bağları olduğu açı
ğa çıkmış bir gerçektir.

Dar anlamda millî burjuvazi ile milli sanayi bur
juvazisini  geniş" anlamda miili burjuvazi lla_dg_milli 
sanayi burjuvazisinin yanısıra, kırsal alandaki kapi
talist ilişkilerin^m sjlcisi olan zengin köylülük (hepsi 
değili ile küçük burjuvazinin üst kanadım anlatmak 
istiyoruz.

Milli burjuvazi il • ilgili uzun teorik açıklamaları 
çeşitli vesilelerle yapmış bulunduk. Aynı şeyleri bu
rada anlatmayı gereksiz buluyoruz.
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3 — Küçük-burjuvazİ! Şehir küçük-burjuvazisi 
köylülük dışındaki diğer bütün « üçük-burjuva iktisadı 
temele sahip tabakaları kapsaı. Küçük burjuvazi içine 
şu kesimler girer: Aydınların a. .. kademeleri (öğrenen 
ler, ilk ve ortaokul öğretmenleri, alt kademodeki_dev- 
leFmemurlan, büro memurları, küçük avukatlar vb.), 
küçük tüccarlar, zanaatkarlar ve serbest meslek sa
hipleri. Küçük burjuvazidendi içinde sag, orta ve sol 
kanat olarak,üç bölümde incelenebilir. «Normal şart
larda küçük-burjuvazinin bu üç bölümünün devrime 
karşı tavrı farklıdır. Ama savaş zamanında, yani dev- 
rim dalgası yükseldiği ve zafer ITfıIktâ' ğdfüIdÛRu~za- 
man, küçük-burjuyazinin sadece sol kanadı değil, orta 
kesimide devrime katılabilir, hatta proîeteryanın ve kü- 
çük-burjuvazinin sol kanadının büyük devrimci dalga- 
sı üe sürüklenen sağ-kanatçılar bile devrime katılabi
lire» (Mao) Orta kanat, küçük-burjuvazinin en kala
balık kesimidir. En devrimci kanadı sol-kanat küçük 
burjuvazidir. Şehir küçük burjuvazisi ülkemizde hatırı 
sayılır bir niceliğe sahiptir. Siyasal düzeyde Kürdis- 
tan’da ağırlıkla küçük burjuvaziyi temsil eden akımlar 
mevcuttur. Şehir küçük bjırjuv;a.zisi devrimin itici güç
lerinden biridir.

7 — Proleterya
Bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de en dev

rimci sınıf proletaryadır. Proletaryanın en devrimci sı
nıf olması, son toplamda, onun iktisadi konumundan 
iileri geİmektedir. Proleterya üretim,araçlanndan yok
sundur. Tek geçim kaynağı kendi. işgücüdür. Toplum
sal üretimin en stratejik noktalarında, can damarla
rında çalışmaktadır. Diğer birçok sınıf gibi nicelik ola
rak giderek azalan değil sürekli çoğalan bir sınıftır. 
Yani geleceği olan bir sınıftır. Örgütlü ve kollektif mü-
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cadele şartlan ve yeteneklerine sahiptir. Bunlar tum 
dünya proleteryasında olduğu gibi, ülkemiz proleter- 
yasında da varolan devrimci niteliklerdir. Bu özellik
lerin yanısıra ülkemiz proletaryasının olumsuz olarak 
nitelenebilecek bazı özellikleride vardır. Genç ve tec
rübesiz oluşu, sömürgeci ülkeler proleteryası ile kıyas
landığında niceliksel olarak daha geri düzeyde oluşu 
gibi. Proleteryamızm bu olumsuz yönleri, sömürge ve 
yarı-feodal bir ülkenin proleteryası olmasından kay
naklanır.

Kürdistan proleteryasmm niceliği sömürgeci ülke
ler proletaryasına göre nisbeten az olmakla birlikte 
bazı eski sömürgelerle ve günümüzdeki kimi sömür
gelerle kıyaslandığında aynı şeyi söylemek güçtür. 
Kaldı ki proleteryanm toplumdaki devrimci rolü onun 
sayısal varlığı ile ölçülmez. Ülkemizde modern sanayi 
proleteryasmm sayısı azdır. Ancak. .prnletervanm genel 
kitlesi acısından bakıldığında önemli .bir-vakûn. tutar. 
Ülkemiz proleteryasmm ezici bölümü bizzat sömürge
ci devletin__yönetimindeki isletmelerde toplanmıştır.
Ayrıca sömürgeci devletin kurduğu ve kurduttuğu ge
rici, şoven ve faşist sendikaları tercihe zorlanmıştır. 
Sömürgeci devletler proleteryası ile kıyaslandığında 
sendikal örgütlenmesi oldukça zayıftır. Varolan sen
dikalarda sözünü ettiğimiz tipteki sarı sendikalardır.

Kürdistan proleteryasmm sömürge ve yan-feodal 
yapıdan ötürü köylülükle sıkı bağları mevcuttur. Bu 
_durum isci-köylü temel ittifakının gerçekleşmesini ko
laylaştıran bir etken olarak görülmelidir.

Proleterya ülkemizdeki yeni üretici güçleri temsil 
eder. Kürdistan devriminin «temel itici gücüdür.» Kûr- 
distan devriminin geleceği proleteryanm ellerindedir. 
IJlnsal demokratik devrimin zaferi, bu devrimi prole- 
tervanm yönetmesi ile mümkündür. Proleteryanm ön
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derliğinde, onun partisinin yönetiminde olmaksızın 
devrim olanaksızdır. .

LÜMPEN PROLETERYA: Ülkemizin kırlarındaki ve 
şehirlerindeki işsiz yığındır «Başıboşlar» diyende tabir 
edilir. Geçimlerini «gayr-î meşru» yollarla sağlayan 
hırsızlar, fahişeler, dilenciler, «bâtıl itikatlardan yarar
lanarak geçinen sayısız insan» vb. bu gruba dahildir
ler. İstikrarsız, yapıcılıktan yoksun, kollektivizme, ör
güt ve disipline uyması çok zor olan bir tabakadır. Sö
mürgeci. gerici ve fasist güçler tarafından satın alırı-, 
maya yatkın bir yapısı vardır. Devrime de katılabilir- 
ler. Ama, «...devrime katıldıktan sonra, devrimci saf
larda gezginci-asi ideolojinin ve_ anarşist_ideolojinin 
kaynaklarından bir olurlar. Bu yüzden onları yeniden 
biçimlendirmeyi.ve yıkıcılıklarına karşl korunmayı, bil
meliyiz.» (SE, cilt. 2, s. 325) Ülkemizin sömürge ve ya- 
rı-feodal yapısından ötürü lumpen-proleterya önemli 
bir niceliğe sahiptir ve_üşielik .çoğalmaktadır da.

Kürdistan toplumundaki sınıfları, iktisadi ve siyasî 
özelliklerini, ayrı ayn başlıklar altında ve ana hatla- 
rıyla özetlemiş olduk. Bu sınıfları daha geniş kapsam
lı birkaç başlık altında toplamak da mümkündü. Fakat 
verilen şekliyle bunu yapmak kolaydır. Buraya kadar 
yaptığımız açıklamaların ışığında devrimimizin itici 
güçlerini ve hedeflerini, dostlarımızı ve düşmanları
mızı yeniden ve çok kısa olarak belirtirsek:

Ulusal demokratik devrimimizin ana hedefleri, sö
mürgeciler ve onların ülkemizdeki sosyal dayanakları 
olan toprak ağaları sınıfı ile komprador burjuvazidir.

Devrimimizin itici güçleri ise proleterya, köylülük, 
şehir küçük-burjuvazisi ve belirli dönemlerde ve be- 
lirli ölçüde millî burjuvazidir.

Bu müttefikler eşit ölçüde güvenilir olamazlar. Ki
mi güvenilir, kimi daha az güvenilir ve kimi pek gü-
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güçlerini güvenilirlik (sağlamlık) derecelerine göre bir 
sıralamaya tâbi tutarsak, bizim ki gibi ülkeler için az- 
çok genel bir sonuç bizim içinde doğru olan sonuçtur: 

^«...Köylülük işçi sınıfının sağlam bir müttefikidir; 
şehir küçük-burjuvazisi güvenilir bir müttefik ve milli 
burjuvazide belli dönemlerde ve belli ölçülerde bir müt
tefiktir.»-(Mao, SE: cilt. 2, s. 325)

Kürdistan devriminin önder gücü proleterya par
tisi önderliğindeki proleteryadır. Temel güç köylülük  ̂
tür.

3 — KÜRDÎSTAN DEVRİMİNİN GÖREVLERİ
Kürdistan devriminin niteliğini, hedeflerini, vc iti

ci güçlerini saptamış bulunuyoruz. Şimdi devrimimizin 
görevlerini açıklamaya geçebiliriz.

«BAĞIMSIZ — DEMOKRATİK VE BİRLEŞİK KÜR
DİSTAN» şşâri, stratejik temel şiarımızdır. Devrimimi
zin stratejik'{temel görevleri esas olarak bu şiarda ifa
desini bulmaktadır, Bu görevleri biraz daha açmakta 
yarar var.

1 — Bağımsızlık Sorunu
Ü] kemiz-somürgeünrnilkedij^J-Ialkınıızm üzerin

deki en ağır baskı ulusal baskıdır. _Q. halde ulusal ve 
sömürgeci boyunduruğu ortadan kaldırmak ve bağım- 
sız bir Kürdistan yaratmak gerekir.

Sömürgeciliği yıkıp, bağımsızlık kazanılmadan ül
kemizde hiçbir gelişme mümkün değildir. Bağımsızlığı 
kazanmak ulusal devrimle mümkündür. Ülusal dev- 

/ rim öz olarak birköyhL-dayrimidir.-
Kürdistan’da anti-sömürgeci devrim aynı zamanda 

anti-emperyalist bir devrimdir. Türk sömürgeciliği ül
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kemizde toprak ağalan ve komprador burjuvaziye dı* 
şarda ise emperyalizme dayanmaktadır.

2 — Demokrasi Sorunu

Ülkemiz yarı-feodal bir ülkedir. Bu nedenle Kür- 
distan'da demokratik devrimin özü toprak devrimidir. 
Demokratik bir Kürdistan herşeyden önce, «Toprak İş
leyenin» şiarının gerçeğe dönüştüğü bir Kürdistan’dır. 
Joprak devrimi, sömürgeciliğin ülkemizdeki temel top
lumsal dayanağı olan feodalizmi, feodal baskı ve sömü- 
rüyü yoketmek, topraktaki mülkiyet ilişkilerinde kök- 
İü bir devrim yapmak demektir. Nüfusun ezici bölü
münü oluşturan topraksız ve az topraklı kövlüvü top
rağa ve özgürlüğe kavuşturmak demektir. ^

Devrimimizin demokratik görevleri içerisinde esas 
olanı toprak devrimidir. Fakat demokratik görevler 
toprak devriminden ibaret değildir. Ülkemizde ulus ni
teliği taşımayan birçok ulusal azınlık vardır. Bu azın- 
Tık halkları ulusal ve demokratik haklarına kavuştur
makta devrimimizin demokratik görevleri içerisine gi- 
reıy Yani Kürdistan devriminin çözmekle yükümlü ol
duğu bir millî sorun (azınlıklar düzeyinde) da mev
cuttur. Ve bu sorun önemlidir.

Kürdistan’da varolan bir dizi dini azınlığı özgür- 
leştirmek, kadın ve erkek haklarında eşitliği sağlamak,- 
Tşâününü normal hir düzeye indirmek, vb. de devrimi-, 
mizin demokratik görevleridir.

Sömürgeci devleti tüm_ kurum-v:e...kuruluşiarıyla 
ortadan kaldırmak, bu kurum ve kuruluşlarda yuva
lanmış faşizmi de yoketmek demektir. Kürdistan dev
rimi resmî ve sivil tüm faşist güçleri v^örjtü-tlerLypk,- 
etmeyi en doğal görevi. .hilecg_ktİT- Bu görev kurtuluş 
mücadelesi boyunca, sürecin başından sonuna kadar
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gündemde olan bir görevdir. AnLİ-fn îat mücadele ve 
"ântPfaşist görevler asla gözardı edilemez. Bu nokta 
Türkiye’de devlet biçimi sorunuyla da ilgilidir. Kimi
leri bu noktayı gözardı etmekte, devletin biçiminden 
«bize ne» demektedir. Bu gerici bir tutumdur. Şüphesiz 
Türkiye’de devletin biçimi ne olursa olsun, bu devlet 
bir burjuva devlet olarak kaldığı sürece, Kürdistan’da 
sömürgeci bir nitelik taşıyacaktır. Ancak buradan ha
reketle devletin biçimi sorunu «bizi ilgilendirmez» di
yemeyiz. Çünkü bu devlet, ordusu, bürokrasisi, hapis
hanesi, mahkemesi, polisi; kısaca askerî, bürokratik, 
ideolojik, kültürel tüm aygıtıyla Kürdistan’a da taşın
mış bir devlettir. Bu nedenle salt bu açıdan bakılsa da
hi devletin biçimi meselesi başkasını bilmeyiz ama, 
bizi oldukça ilgilendiren bir sorundur.

3 — BİRLEŞME SORUNU
Kûrdistan devriminin stratejik görevlerinden biri

si de ülkemizin bölünmüşlüğüne son vermek, ulusu ye
niden birleştirmektir. Ülkemizin içinde bulunduğu dört 
parçalı statü emperyalist mihraklar ve onların Orta
doğu’daki uzantıları tarafından oluşturuldu. Orta-do- 
ğu’nun siyasî haritası özellikle Kürdistan’m yeraldığı 
coğrafyada değiştirildi. Bugünde, bu çok parçalı statü 
bölgede egemen olan emperyalist güçler ve onların jan
darması rolündeki sömürgeci mihraklarca korunmaya 
ve sürekli kılınmaya çalışılmaktadır. Ç>nn olduğu .gibi 
bugünde ülkemizin parçalı konumu emperyalizmin— 
iradesini yansıtmaktadır  ̂Birleşik bir Kürdiştan, Orta
doğu’da emperyalizmin ve sömürgeni işbirlikçilerinin 
iradesini kırmak halkımızın iradesini egemen kılmak
tır.

Dört parçada vasavan halkımızı birleştirmek için 
Kürdistan’ı bölen sun’î sınırlan; dikenli telleri, maym
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tarlalarını, karakol ağlarım söküp atmak devrimci bir 
görevdir. Aynca Birleşik Kürdistan şiarı ülkemizin dört 
parçalında yaşayan 'Halkımızın somut istemlerinin ifa
desidir.

Kısaca, bağımsızlık ve demokrasi temelinde ülke
mizi yeniden birleştirmek görevi, Kürdistan devrimi- 
nin stratejik görevlerinden birisidir. Kimileri bu nok
tayı kavrayamamaktadır. Çünkü fiilen geçersiz durum
da olan bu sun’î sınırlar onların kafasında oldukça yer- 
etmiştir. Bu uzun vadeli bir sorundur diyenlerde çık
makta. Sanki yarın gerçekleşecek diyenler varmış gi
bi. Ülkemiz bütünü için bağımsızlık ve demokrasi ne 
kadar uzaksa birleşmenin gerçekleşmesine o kadar 
uzaktır.

Kürdistan devriminin görevleri esas olarak bu say
dıklarımızda. Bu görevleri yerine getirmek sömürge ve 
yarı-feodal yapıyı tasfiye etmekle mümkündür.

4 — KÜRDİSTAN’DA TEMEL VE BAŞ ÇELİŞKİ
Temel Çelişki: Bj.ıııın iüplumlarda temel__çelişki,

üretici güçlerle üretim ilişkileri arasındaki çelişkidir. 
Şüphesiz ki bir üretim tarzının sınırları içerisinde ve 
yeni üretici güçlerle eski üretim ilişkileri arasındaki çe
lişkidir sözünü ettiğimiz. Öz bir deyişle, «veni» ile «es
ki» arasındaki çelişki. 'Temel çelişkinin bir kutbunda 
yeni üretici güçleri temsil eden, onların gelişiminden 
yana olan, bu gelişime ayak bağı olan tüm engelleri si
lip süpürme ve yolu temizleme amacındaki devrimci sı
nıf ve tabakalar; diğer kutbunda ise modası geçmiş üre
tim .ilişkilerini temsil eden sınıf ve tabakalar vardır. 
«Yeni»nin temsilcileriyle «eski»nin temsilcileri arasın
daki çatışma devrimle sonuçlanır. Devrim, eski üre
tim ilişkisini kaldırarak, onun verine yenisine kovar. 
«'Bir devrimin niteliği, çözümlediği toplumsal çelişki-
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lerin, yeıine getirdiği görevlerin niteliği ile belirlenir, 
başka bir deyişle, devrimin üretim ilişkilerinden han
gisini kaldıracağı ve hangisini kuracağı sözkonusudur, 
(Kapitalist Toplum, s. 28)

Feodal ya da kapitalist bir toplumda bir tek temel 
çelişme vardır. Sömürge ve yan-feodal bir toplum olan 
Kürdistan toplumunda ise, bu ikili niteliğinden ötürü 
İki temel çelişme vardır» Ülkemiz ile sömürgecilik ve 
halkımızla, özellikle köylülükle feodal toprak sahipleri 
sınıfı arasındaki çelişme. Bu iki temel çelişmenin çö
zülmesi demek sömürge ve yan-feodal yapının tasfi
yesi demektir. Kürdistan toplumu sosyalist devrim aşa
masına bu iki temel çelişmeyi çözerek ulaşabilir.

Baş Çelişki* Baş çelişki kavramı, özellikle siyasi bir

«...nisbi siyasi önem bakımından...» önde gelen çeliş- _ 
kidir. Belirli bir sürecin, belirli bir aşamasında poli- 
tik_mücadelenin ağırlıkla kimi ya da. kimleri hf»rtef al
ması gerektiğini açıklar.

Biraz önce ulusal demokratik devrimin, birbirine 
bağlı fakat birbirini izleyen farklı aşamalardan geçe
ceğine işaret etmiş, her aşamada baş çelişkinin ya da 
baş görevin (merkezi görev) farklı olacağına değin
miştik. Ve ulusal demokratik devrimimizin bugün icin- 
de bulunduğu aşama hangisidir? demiştik. Kûrdistan'- 
.da ulusal demokratik devrimin bugün İçinde bulundu
ğu aşama ulusal kurtuluş görevinin öncelik taşıdığı 
aşamadır. Milli devrim yönü ön plandadır, demokratik 
devrim yönü buna tâbidir. Bas çelişki, ulus ile sömûr- 
geciliK arasındaki çelişkidir. Başka bir deyişle milli çe
lişki, baş çelişkidir.

Kürdistân devrimi için aşağıdaki noktalar son de
rece önemlidir:

l — Devrime Marksist-Leninist proleterya partisi
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öncülük etmelidir. Üzerinde yeraldığımız parçadaki 
(Kuzey Kürdistan) özgül görevlerimiz ve içinde bulun
duğumuz;, aşamanın özellikleri böyle bir partinin ön
celikle Kuzey Kürdistan’da yaratılması zorunluluğunu 
dayatmaktadır. Fakat süreç içerisinde dört parçayı kap
sayan bir tek merkezi politik örgüt yaratmak içinde 
mücadele edilmelidir.

2 — İşçi sınıfı önderliğinde sağlam bir işçi-köylü 
ittifakı kurulmalıdır. Kürdistan devriminin ittifakları 
içerisinde belirleyici olanı devrimci işçi-köylü ittifakı
dır.

3 — İşçi-köylü temel ittifakına dayalı, tüm yurt
sever ve devrimci sınıf, tabaka ve unsurları içeren ge
niş bir birleşik ulusal cephe kurulmalıdır. Birleşik ulu
sal cephe tüm yurtsever ve devrimci güçlerin üzerinde 
birleşebildikleri özgül bir programa dayalı olacaktır. 
Birleşik cephe dar anlamda Kuzey Kürdistan’da, geniş 
anlamda dört parçada kurulmalıdır.

4 — Düşman safları bölmek, kazanılması mümkün 
bütün güçleri kazanmak, tarafsızlaştırılması gereken 
güçleri tarafsızlaştırmak, saldırı hedefini olabildiğince 
daraltmak ve böylece en tehlikeli düşmanı yalıtlaya- 
rak yoketmeyi başarmak.

— Devrimci silâhlı kuvvetleri, halk ordusunu 
inşa etmek. Ordusuz devrim olmaz, «...bütün durum
larda iktidara giden yol, reformdan değil, devrimden 
geçer». Devrim için devrimci şiddet kullanmaktan baş
ka çıkar yol yoktur. Devrimci şiddetin kurumu ve uy
gulayıcısı da halk ordusudur. Halk ordusunun ana göv
desini köylüler oluşturur.

6 — Her aşamanın. özgül kosullarmı dikkate ala- 
rak tünıgnücndele-ve örgül^blçimlerinden . yararlan  ̂
mak ve fakat her koşulda iîlegaliteyi esas^almak. -Bet 
litik ve askeri mücadeleyi birleştirmek.
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7 — Kürdistan devrimi dünya devriminin kopmaz 
bir parçasıdır. Sosyalist sistem, sömürge ve, bağımlı ül
kelerdeki ulusal ve toplumsal kurtuluş hareketleri va 
fcapitalist-emperyalist ülkelerdeki devrimci işçi sınıfı 
hareketleri Kürdistan devriminin uluslararası düzey
deki müttefikleridir.

Kürdistan devrimi içinde yeraldığı coğrafyadaki 
uluslararası müttefiklerine özel önem vermelidir. Tür- 
kfyö. İran, Irak ve Suriye’deki devrimci işçi sınıfı ha
reketleri ile «Marksizm-Leninizm ve proleterya enter
nasyonalizmi temeli üzerinde enternasyonal dayanış
mayı «(Le Duan) güçlendirmelidir. Orta-doğu’daki di
ğer devrimci kurtuluş hareketleriyle ittifaka yönelme- 
lidûK

8 — Halkımızın kurtuluş savaşı, uzun süreli bir 
halk savaşı olacaktır. Uzun süreli savaş stratejisinin 
ülkemiz özgülünde de geçerli olacağı muhakkaktır. 
Kürdistan ile az-çok benzerliği olan ülkelerin devrimci 
pratikleri ve daha da önemlisi halkımızın yüzelli. yılı, 
aşkın ulusal mücadele pratiği uzun süreli savaş stra
tejisinin bizim içinde geçerli olacağının kanıtlarıdır. An 
cak Kürdistan’da halk savaşının izleyeceği çizgi diğer 
halk savaşları pratiğinden belirli farklarda taşıyabi
lecektir.

Uzun süreli mücadele stratejisi Kürdistan devrimi
nin düşmanlarının maddi ve askerî bakımdan güçlü ol
malarından kaynaklanır. Üstelik bizde düşman bir de
ğil birçoktur. Ve arkalarında güçlü emperyalist ülke- 
ler vardır.
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6. BÖLÜM

BÎR ELEŞTİRİ:
RIZGARÎ—ALA RIZGARI VE RrZG AR^5 

ÜZERİNE

GİRİŞ.
Tekoşin’in şimdiye kadar ki s£v 

devriminin temel meseleleri konusundaki ; pSrâşföriöÜ-' 
zi belirlemeye çalıştık. Tekoşin 1 vöAî’&e,' 'Rürâis^anlı 
sosyalistlerin bağımsız . örgütledÜıesiriİn:’ V&
sübjektif nedenlerini açıkladık. Eri £dk <*ıl r̂iîılân' kö^ 
nulardan biri olan örgütlenme Sotütfüi^riki^e^erririS^ 
yonalist kavrayışı, dünya devrime# pmtiğfridön:'Öfnekk! 
ler vererek açıklığa kavuşturd^r'^rie Tekûşiri" 
Kürdistan’da cephe tarzı örgütlrin&e^İnsğeöeY& Blâka.- 
yacağına değinerek, «Kürdistan prolriifer^Miııî bağlfri '̂ 
sız öz örgütünü yaratmak içiır-'îlerî» 'Yük
selttik. Tekoşin 3’de sömürgecilikr: sökününü,- 
kemizde sömürgeleşme sürecini, bugün -'öâ 
etmekte olan dört parçalıu statünün- ;rias3Y^lıi^ü 
tuğunu, Kürt ulusal hareketleri ire bri ■harfeket’Mririf-'Yb̂  
nilgisinin nedenlerini anlattık. Ayrıca Tekoşin v$
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3'de ÇKP ve SBKP’nin revizyonist politikalarının kısa 
eleştirisini yaparak bu tezlerin Kürdistan’daki verili 
durumu korumaya hizmet eden tezler olduğunu, her 
biri bir devrim modeli olan «sosyal-emperyalizm», «üç 
dünya teorisi» ve «kapitalist olmayan yol» gibi oportü
nist tezlerle Kürdistan’da devrim yapmanın olanaksız 
olduğunu vurguladık. Bu sayıda ise (Sayı.- 4) Kürdis- 
tan’ın sosyo-ekonomik yapısı, Kuzey Kürdistan’da ka
pitalizmin gelişmesi, Kürdistan devriminin niteliği, he
defleri, itici güçleri ve görevleri gibi temel konularda
ki görüşlerimize yer verdik. Böylece, Kürdistan devri
minin en temel meseleleri konusundaki görüşlerimiz 
bütünlüklü bir tarzda belirlenmiş olmaktadır. Şüphesiz 
her konuya değinmiş değiliz. Ayrıca, bazı konuları da 
özel olarak, ayn bir başlık altında ele alıp incelemiş 
değiliz. Yeterince işlenmemiş ve henüz değinilmemiş 
konuları bundan sonra yeri geldikçe ele alacağız. Me
seleleri ele alırken, amaç, güneşin altındaki her konu
ya değinmek değil, en temel meseleleri belirli bir sıra 
-dahilinde işlemek oldu.

Özel olarak ele alamadığımız bir konuda Kürdis
tan düzeyindeki grupların eleştirisi idi. Çünkü biz, 
yöntem olarak, ilkin Kürdistan devriminin temel ko
nularındaki görüşlerimizi belirlemek, bilâhare, Jju te
mel üzerinde diğer gruplarla ideolojik bir njücadeleye 
girmeyi doğru bulduk. Görüşlerimiz, bu son sayı ile 
birlikte açık ve berrak bir tarzda konulduğuna göre 
artık bir takım görüşlerin eleştirisine geçebiliriz.

Önce kısa olarak Kürdistan’daki akımlara ve bu 
akımların sınıf niteliğine değinmek istiyoruz. Kürdis
tan’daki siyasal akımlar şunlardır: KDP (Geçici Komi
te), KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği), KUK (Kür
distan Ulusal Kurtulüşçuları), DDKD, Özgürlük Yolu, 
Rızgari, Ala Rızgari, Kawa, Denge Kawa, Apocular...
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«Apocu» olarak bilinen hareketi bir ulusal-ihanet 
akımı, sömürgecilerin ve işbirlikçilerinin yönlendirdiği 
bir akım olarak görüyoruz. Kürdistan’daki yurtsever ve 
devrimci cepheyi saldın hedefi olarak seçen ve buna 
uygun, teoriler icad eden bu akımı yurtsever olarak 
görmenin imkânı yoktur. «Apocu» hareketin pratikte 
izlediği çizgiye (siyasal çizgisi yoktur) baktığımızda, 
onun eyleminin muhtevasını incelediğimizde, bu akı
mın yurtsever ve devrimci cepheyi içerden bölmeye 
çalışan bir provakasyon çizgisi olduğu şüpheye yer 
bırakmayacak ölçüde açıktır. Bu akımın sosyal temeli 
küçük-burjuvazi ve lümpen proleteryadır. İdeolojisi 
de, lümpen proleterva ve küçük-burjuva ideolojilerinin 
bir bileşimidir. Küçük-burjuvaziye ve lûmpen-proleter- 
yaya dayalı bir hareketin, sınıf niteliği gereği, ipleri 
sömürgecilerin ve işbirlikçilerinin eline vermeye mü
sait olduğu ve nitekim sonucun bu olduğu bir gerçek
tir. Bu akımın devrimci maske altında karşı-devrimci 
bir görev üstlendiği yeterince açığa çıkmıştır. Bugün, 
gerek Türk ve gerekse de Kürt solundaki birçok akım 
bu gerçeği kabul etmektedir. Faydacı yöntemlerden 
medet uman birkaç oportünist ve sosyal-şoven çizginin 
bu akıma arka çıkma, ona şemsiye olma çabası bu ger
çeği değiştirmez.

«Apocu» hareket konusundaki görüşümüz kısaca 
budur. Bu görüşü benimseyen fakat resmî görüş olarak 
açıklamaktan kaçman kimi gruplarında bu hareketin 
niteliği konusunda açık yürekli ve cesur davranma
sında Kürdistan devrimi açısından sayısız fay
dalar vardır. Bu ihanet akımını teşhir ve tec
rit etme görevini ihmal etmek, en berbat oportünizm ve 
korkaklıktır. Bu hareketin tabanındaki yurtsever un
surları devrime kazanmanın yolu cesurca politik teş
hir görevine sarılmaktır.
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Kürdistan’da ÇKP’nin revizyonist çizgisinin kuy- 
rukçuluğu misyonunu üstlenen, «Denge Kawa»yı da 
yurtsever hareketin dışında görüyoruz. Türkiye’de 
«PDA» ne ise Kürdistan’da da «Denge Kawa» odur.

KDP (G. K), Tüm KDP’ler ve KYB Kürt milli bur
juvazisi ile küçük ve orta toprak ağalarının siyasal par
tileridir. Bu partilerle bağlantılı olan KUK (KDP-GK. 
ile) ve DDKD (KYB ile) ise milli ve küçük burjuva
zinin siyasal temsilcileridir.

Özgürlük Yolu, Ala Rızgari, Rızgari ve Kawa (üç 
dünya teorisini reddeden AEP yanlısı Kawa) ise Kür
distan’da işçi sınıfı hareketi içerisinde gördüğümüz, 
sağ ve sol sapmaları temsil eden akımlardır.

Kısaca, Kürdistan düzeyindeki akımların sınıf ni
teliğini böyle değerlendiriyoruz. Bundan sonra ki sa
yılarımızda ulusal hareket ve işçi sınıfı hareketi içeri
sinde gördüğümüzü söylediğimiz bu akımların eleşti
risine yer vereceğiz.

Bu yazıda «Rızgari» ve «Ala Rızgari»nin görüşleri 
üzerinde duracağız. Eleştirilerimiz birçok temel mese
lede her iki grubun da savunduğu ortak görüşlere yö
nelik olacaktır. Bu görüşler toplu bir biçimde Rızgari 
dergisinin 5. sayısında mevcuttur. Bu nedenle Rızgari 
ve Ala Rızgari’nin eleştirisini yaparken şimdilik bütü
nüyle Rızgari-5’te yer alan görüşlere dayanacağız. Sa
nıyoruz Rızgari-5’i temel almak isabetli bir seçim ola
caktır. Çünkü her iki grupta ayrılığı takiben birbir
lerini özellikle Rızgari-5’te yer alan görüşlere sadık 
kalmamakla eleştirdiler. Ayrıca, Rızgari-5 iki grup için
de özgül bir sayıdır. O kadar ki, Rızgari-5’e bir prog
ram gözüyle bakılmaktadır. Ala Rızgari’de şu satır
ları okuyoruz: «... örneğin, bir arkadaş Kürdistan dev- 
riminde sosyalistler açısından bir program niteliğin
de olan Rızgari-5’e katılmadıklarını sık sık vurgulamış-
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tır ve bu görüşünü gidebildiği her alanda da açıkça 
söylemiştir.» (Ala Rızgari, Özel Sayı: 1, s. 29, abç.)

İşte bu yazıda, «...Kürdistan devriminde sosyalist
ler açısından bir program niteliğinde olan Rızgari-5...»
te yer alan görüşlere değinilecektir. Ve dolayısıyla Rız- 
gari-5’in (program demek olanaklıysa) hangi tür «sos
yalistler açısından»... bir program niteliği taşıyabile
ceği de gösterilmiş olacaktır.

Rızgari ve Ala Rızgari’ye yönelik eleştirilerimizi en 
önemli bulduğumuz noktalarda ve öz olarak toparla
maya çalışalım.
1 — Kürdistan’da Hakim Üretim Biçimi Kapitalizm 

Değil, Yan-Feodalizmdir.
Rızgari-5’te Kürdistan’da hakim üretim biçimi 
konusunda şunlar söyleniyor:
«Belirtilmesi gereken bir diğer nokta da şudur; 
Birinci Emperyalist Paylaşım savaşı sonrası ele 
geçirdikleri Kürdistan’da, (Kürdistan daha önce 
ne durumdaydı? TEKOŞİN), sömürgeciler Kür- 
distan’ı dize getirme eylemlerinden fırsat bulup,, 
onun zenginliklerinden yararlanma olanaklarına 
sahip olamamışlardır. Örneğin Türkiye’de bu sü
reç 1950’li yıllarda gelişme istidadı göstermiş ve 
ancak 1970’li yıllardan bu yana Kürdistan’m zen
ginliklerinden, iş gücü ve pazarından Türk bur
juvazisi yeterince yararlanabilme durumuna gel
miştir. Özellikle Türk burjuvazisinin meta ihraç 
alanı olarak Kürdistan, günümüzde başlı başına 
bir pazar durumundadır. Bu aynı zamanda Kür
distan’da üretici güçlerin gelişmesine görece kat
kılardır da. Burjuvazi sömürü olanaklarını arttır
mak için «altyapı» tesislerini kurmak zorundadır. 
1946’lara kadar özellikle siyasal gerekçelerle ka-
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palı tutulan Kürdistan, bugün en ücra köylerin 
bile pazara açılmasını sağlayacak tesislere ve iliş
kilere kavuşturulmaktadır.
Özcesi, Kürdistan’da bütün çarpıklığına rağmen 
kapitalist üretim biçimi egemenlik kurma yolun
dadır. Kapitalist üretim ilişkilerinin etkinlik ka
zandığı Kürdistan’da kısmen feodal üretim ilişki
leri, fakat siyasal düzeyde etkin feodal üst yapı 
kurumlan halen ayaktadırlar, Ve bunlar zaman 
zaman önemil fonksiyonlar taşımaktadırlar.

\ Kürdistan’ın kapitalist üretire sürecine girmesi 
son derece önemli bir belirlemedir. Ve zaten bu kı- 

■ sa belirlemeleri yapmamızın nedeni, genel olarak 
Kürdistan’da, özel olarak da Kuzey Kürdistan'da 
(Türkiye Parçası) anti-sömürgeci ulusal demok
ratik mücadelede proleter devrimci önderliğin si
yasetini, günümüzde âcil çölüm bekleyen baş çe
lişmeyi ve bu çelişmenin niteliğini belirleyebilmek 
içindir.»
(Rızgari Dergisi, Sayı: 5, s. 39-40, abç.)

Yukanya çıkardığımız pasajda yer alan, «...kapi
talist üretim biçimi egemenlik kurma yolundadır», 
«...kapitalist üretim ilişkilerinin etkinlik kazandığı 
Kürdistan’da...», «KürdistanTn kapitalist üretim süre
cine girmesi...», «...Kapitalist üretim sürecinin egemen 
duruma geldiği Kürdistan’da...» şeklindeki ifadeler sa
nıyoruz okuyucunun dikkatinden kaçmamıştır. Görü
lüyor ki, Rızgari’de hakim üretim biçimi konusunda 
açık ve kesin ifadeler yerine, muğlak ifadeler kullanıl
makta. Bunu anlamak güç olmasa gerek. Bir ülkenin 
kapitalist üretim sürecine girmesi ayrı, kapitalist üre
tim biçiminin «egemenlik kurma yolunda» olması ay
rı, kapitalist üretim ilişkilerinin «etkinlik kazanması»
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ayn ve «kapitalist üretim sürecinin egemen duruma» 
gelmesi (her ne demekse) apayrı bir şeydir.

Aynı pasajda ve birbirini takibeden bu ifadeler ara
sındaki çelişkinin Rızgarici arkadaşlar da farkında ol
malılar. Görülen odur ki, Rızgari hakim üretim biçimi 
konusundaki görüşlerinden emin değildir. Yukarıdaki 
ifadelerden bizim edindiğimiz izlenim budur. Şayet so
runun bu muğlak konuluş tarzı, arkadaşlarımızın te
reddütlerinden kaynaklanmıyorsa, bu ifadeleri biz yan 
iış algılıyorsak, o zaman geriye şunu söylemek kalıyor.- 
Bızgari «egemenlik» ya da «etkinlik» kavramı ile üre
tim biçimleri arasındaki ilişkiden hiç bir şey anlama
mıştır.

Egemenlik kavramının, nisbî bir- kavram olduğu
nu, bir ve aynı süreçte, yan yana ve içiçe bulunan 
üretim ilişkilerinden hangisinin diğerine ya da diğer
lerine göre etkin olduğunu ifade ettiğine daha önce de 
işaret etmiştik. Ayrıca, egemen üretim ilişkisi belirle
nirken verili (mevcut) durum esas alınır. Yoksa, feo
dalizmin nispeten gerileyen ve kapitalizmin de çok ya
vaş da olsa gelişmekte olan üretim ilişkisi oluşuna ba
karak hakim üretim biçimini saptamaya çalışmakta 
yanlıştır. Rızgari-5’te yer alan «...kapitalist üretim bi-r 
çimi egemenlik kurma yolundadır», «Kürdistan’m ka
pitalist üretim sürecine girmesi son derece önemli bir 
belirlemedir.» gibi görüşler bu tür bir anlayıştan kay
naklanıyor olsa gerek.

Bir başka noktaya da değinmekte fayda var. Rız- 
gari, «...1946’lara kadar özellikle siyasal gerekçelerle 
kapalı tutulan Kürdistan, bugün en ücra köylerin bile 
pazara açılmasını sağlayacak tesislere ve ilişkilere ka
vuşturulmaktadır» diyor. Hatta bu sürecin 1950’li ve 
daha çok da 1970’li yıllardan sonra geliştiğine işaret 
ediyor.
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Şüphesiz, pazara açılman m boyutları bir ülkede 
kapitalizmin gelişme düzeyi konusunda başvurulacak 
bir göstergedir. Ancak, tek gösterge bu olmadığı gibi, 
salt pazara açılma sürecinin gelişiyor olmasına bakı
larak kapitalizmin egemenliği şeklindeki sonuca ula
şılamaz. Kaldı ki, Rızgari’de pazara açılmanın boyut
larını gösterir bir tek rakam bile bulmak imkânsız. Üs
telik, «...Kürdistan bugün en ücra köylerin bile paza
ra açılmasını sağlayacak tesislere ve ilişkilere kavuş
turulmaktadır.» (abç.) denilerek, «bugün»e ve gelece
ğe ilişkin varsayımlar üzerinde durulmaktadır.

Ayrıca, 1946’lara kadar siyasal gerekçelerle kapalı 
tutulduğu söylenen bir ülkede, (Rızgûri kapitalist sö
mürüye kapalı tutulduğunu anlatmak istiyor. Bu kapi
talizme de kapalı tutulması demektir. Rızgari, Kuzey 
Kürdistan’da kapitalist gelişimin tarihine değinmiyor), 
kapitalizm bu tarihten sonra gelişerek egemen üretim 
biçimi konumuna yükselmişse, doğrusu bu kapitalizm 
pek de «çarpık» ve «komprador» nitelikte bir kapita
lizme benzemiyor. Aksine oldukça hızlı seyreden ve 
feodalizmi hızla tasfiye eden nitelikte bir kapitalizmi 
anımsatıyor. Böyle, ba-şdöndürücü hızla gelişen bir ka
pitalizm örneğine bizim gibi ülkelerde bugüne kadar 
rastlanmış değil. Çünkü, bizim gibi ülkelerde ve bizim 
ülkemizde sözkonusu kapitalizm esas olarak kompra
dor nitelikte bir kapitalizmdir. Komprador kapitalizm 
ise feodalizmle esas olarak ittifak halindedir. Feoda
lizme göre ilerici bir niteliğe sahip değil, aksine feo
dalizmle birlikte en geri ve gerici üretim ilişkileri ka
tegorisine dahildir.

Ülkemizdeki kapitalizmin «çarpık» ya da kompra
dor karakterde bir kapitalizm olduğuna Rızgari de işa
ret etmektedir. Fakat, ulaştığı sonuçlara bakıldığında 
farklı bir anlayışın egemen olduğu gözlenmektedir.
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Kürdistan’m doğrudan oır biçimde emperyalizmin de
ğil, emperyalizme yarı-bağımlı bir Türkiye’nin sömür
gesi olduğunu unutmamak gerekir. Kürdistan’a kapi
talizm Türk kapitalizmi aracılığıyla sokuldu. Hiçbir 
emperyalist ülkenin amacı sömürgelerinde kapitaliz
mi geliştirmek olmamıştır. Türk kapitalizmi gibi «piç» 
bir kapitalizme gelince, onun böyle bir amaç taşıma
yacağı ve taşımadığı oldukça açıktır. Fakat, 1946’lar- 
dan günümüze (Eızgari Türkiye Kürdistan’ı için 1950 
ve 1970 gibi iki tarih daha belirtiyor) kadar ki süreçte 
Kürdistan’da kapitalizm hakim üretim biçimi durumu
na geldiyse ve bu da Türk kapitalizmi gibi «piç» bir 
kapitalizmin eliyle gerçekleştiyse, bu kapitalizmin ni
teliği tartışma götürüyor olmalıdır. Rızgarici ve Ala 
Rızgarici arkadaşlar bu noktalar üzerinde düşünmeli
dirler. Ya da iddialarını soyutluktan kurtarıp somut 
verilere dayandırmaya çalışmalıdırlar. Tekoşin’in bu 
sayısında birçok somut veri bulmak mümkün.

Rızgari, Kürdistan’da feodalizmin gücünün farkın
da değildir. Feodalizmin etkinliğini salt üst yapıyla sı
nırlandırmaktadır. Oysa, Kürdistan’da feodalizmin üst 
yapıdaki etkinliği alt yapıdaki etkinliğine dayanmak
ta ve onunla Dirleşmektedir.

Rızgari Kürdistan’da feodal üretim ilişkilerinin gü
cünü göremediği için demokratik devrimimizin özünün 
toprak devrimi olacağı gerçeğinin de farkında değildir. 
Çünkü, toprak devrimi için temel feodalizmin, feodal 
baskı ve sömürünün bizzat kendisidir.

2 —  Rızgari Temel Çelişme Meselesini Kavramamıştır.

Rjzgari-5 temel çelişme konusunda bir takan ge
nel doğrulara işaret ettikten sonra Kürdistan somutu 
için aşağıdaki belirlemeyi yapmaktadır:



«Temel çelişme, bütün bir insanlık taFihi boyunca 
üretim güçleri ile üretim ilişkileri arasındadır. Bu 

' çelişmenin kapitalist toplumda emek-sermaye çe
lişmesi olarak somutlaştığını biliyoruz. Kapitalist 
üretim sürecinin egemen duruma-geldiği Kürdis- 
tan’da da temel çelişme emek-sermaye çelişmesi- 

;; dir.»
(A. g. y, s. 40, abç.)

Rızgari, önce hakim üretim biçiminin kapitalizm 
olduğu tespitini yapmakta (kendine özgü bir ifade ile 
«kapitalist üretim sürecinin egemen duruma geldiği» 
diyerek) ve buradan hareketle temel çelişkinin emek- 
sermaye ya da başka bir deyişle proleterya-burjuvazi 
çelişkisi olduğu sonucuna ulaşmaktadır. Bu anlayış biz
ce oldukça mekanik bir anlayıştır. Çünkü, örneğin, Çar
lık Rusyası’da bir kapitalist ülkeydi, fakat, Rusya’da 
,demokratik devrim aşamasında temel çelişki emek-ser
maye çelişkisi olarak konulmuyordu. Rızgari, bazı te
mel meselelerde daha dikkatli davranır ve genelleme- 

. lere girmekten kaçınırsa yerinde olur sanıyoruz.
Temel çelişkiyi araştırırken, belirli bir toplum ve 

belirli bir süreç temel alınır. Sözkonusu süreçte bir di
zi çelişki mevcuttur. Bu çelişkilerin içerisinde sürecin 
özünü belirleyen, sürece damgasını vuran çelişki te
mel çelişkidir. Öyle ki, bu temel çelişme çözümlenme
dikçe sürecin özü ya da niteliği değişmeden kalır. Bu 
noktayı daha da somutlaştırırsak, bir toplumun temel 
çelişkisi, o toplumun niteliğini değiştirmek için yerine 
getirilmesi gereken temel görevleri gösterir. Bu görev
ler yerine getirilmekşizin sürecin niteliğinde bir değiş
me olmaz ve başka bir süreç başlamaz. Kürdistan’da 
İçinde bulunulan süreçte yerine getirilmesi gereken te
mel görevler hangileridir? Rızgari’de kabul eder ki, bu 
görevler «anti-sömürgeci» ve «anti-feodal» görevlerdir.
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Bu iki temel görev iki temel çelişkinin çözümü ile ola
naklıdır. Yani ulus ile sömürgecilik ve halk ile feoda
lizm arasındaki çelişkilerin çözümü ile. Peki, emek- 
sermaye çelişmesi hangi temel göreve ya da görevlere 
işaret etmektedir. Açıktır ki, bu çelişki de ifadesini bu
lan görev, kapitalizmin tasfiyesi görevidir. Bir devri
min temel görevi genel olarak kapitalizmi, kapitalist 
özel mülkiyeti tasfiye etmekse o devrim, demokratik 
değil proleter-sosyalist nitelikte bir devrim olur. Çün
kü, bir devrimin niteliği, çözmekle yükümlü olduğu 
toplumsal çelişkilerin ve görevlerin niteliği tarafından 
tayin edilir. Ya da başka şekilde ifade edersek, bir dev
rimin niteliği, hangi üretim ilişkilerini tasfiye edp han
gisini kuracağına göre saptanır. Kiirdisuuı devrimi sö
mürgeciliğin yanısıra esas olarak yeni üretici güçler
le çatışma içerisinde olan ve eskiyi temsil eden feodal 
üretim ilişkilerini tasfiye edecektir.

Bir toplumun hangi devrim aşamasında olduğunu 
o toplumun temel çelişmesine bakarak öğrenebiliriz. 
Ya da bu temel çelişme tarafından tayin edilen sınıf 
güçlerinin stratejik mevzilenmesi bize hangi devrim 
aşamasında olunduğunu gösterir. Stalin'in aşağıya çı
kardığımız sözleri oldukça öğreticidir:

«İktidarın hangi sınıfın ya da sınıfların elinde ol
duğu meselesi, hangi sınıfın ya da smıflann dev
rileceği ve iktidarın hangi sınıfın ya da smıflann 
eline geçeceği meselesi: İşte «bütün devrimlerin 
esas meselesi» budur.
Devrimin şu ya da bu aşaması boyunca partinin 
stratejik temel sloganları, eğer kesinlikle Leninin 
bu can alıcı tezine dayanmıyorlarsa, temel slogan 
olarak nitelenemezier.»
«Partinin stratejik sloganlan, ancak, sınıf güçle
rinin marksist tahlili açısından ve devrimin za-
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feri için, iktidarın yeni sınıfın eline geçmesi için 
yerilen mücadelede devrimin güçlerinin do&ru 
rncvzilennesi açısından değerlendirilebilir.» 
«Devrimin birinci aşamasındaki (burjuva-demok- 
ratik devrim) stratejik sloganla, devrimin ikinci 
aşamasındaki (proleterya devrimi) stratejik slo
gan arasmda temel bir fark olduğunu kabul et
mek, yani devrimin birinci aşamasında burjuva- 
demokratik devrim için bütün köylülükle birlik
te hareket ettiğimizi, devrimin ikinci aşamasmda 
ise sermayenin iktidarına karşı ve proleterya dev
rimi için sadece yoksul köylülükle birlikte hare
ket ettiğimizi kabul etmek gerekir.
Devrimin birinci ve ikinci aşamalarında sınıf güç
lerinin tahlili bizi buna zorladığı için, bunu ka
bul etmek zorundayız. Aksi taktirde 1917 Şubat’- 
ma kadar proleterya ve köylülüğün devrimci-de- 
mokratik diktatörlüğü sloganı altında çalışmış ol
mamızı, 1917 Şubat’mdan sonra ise bu sloganın 
yerine proleterya ve yoksul köylülüğün sosyalist 
diktatörlüğü sloganını koymamızı açıklıyamayız.» 
(Stalin, Millî Demokratik, Devrim, Partinin Köylü 
Meselesindeki Üç Temel Sloganı Üzerine, Yan— 
Skiye Cevap, 15 Nisan 1927, s. 21-29, Aydınlık Ya
yınları)

Bilindiği gibi «temel çelişme» ve «baş çebşme» gi
bi kavramlarla sorunu ilk kez formüle eden —temel 
çelişme kavramını Engels’te kullanmıştır— Mao’dur. 
Böyle olmakla birlikte Stalin’in yukarıdaki satırların
da sık sık geçen «Stratejik Temel Slogan» kavramı «te
mel çelişme» kavramı ile hemen hemen bir ve aynı an
lamda kullanılmıştır.

Stalin, Rusya’da devrimin birinci aşamasındaki 
— 1905/1917 Şubat— Partinin stratejik temel sloganı ile



devrimin ikinci aşamasındaki —1917 Şubat/1917 Ekim- 
stratejik temel slogan arasında, burjuva-demokratik 
devrim ile proleter-sosyalist. devrim arasındaki farka 
tekabül eden temel bir fark bulunduğunu söylem

Kısaca, temci çelişme ile içinde bulunulan devrim 
aşaması ve sınıf güçlerinin stratejik mevzilenmesi ara
sında doğrudan bir bağ vardır. Bu bağı görmeksizin te
mel- çelişme meselesini ve genel olarak çelişmeler me
selesini'kavramak mümkün olmaz,: :

;Kürd5stan’da ' bugün yaşanan süreç demokratik 
devrim sürecidir, sosyalist devrim süreci değil. Bu iki 
sürecin'bağlantısını gözardı etmeden aralarındaki te
mel ayrımı görmek gerekir. İçinde bulunduğumuz sü
recin niteliği sömürge ve yarı-feodal’dir. Başka bir de
yişle süreç,' anti-sömürgeci ve anti-leodal demokratik- 
dbvrimci nitelikte bir süreçtir. Temel çelişkinin. nite
liğimde aynıdır. Temel çelişme, sömürge ve yarı-feodal 
yapının 'üretim ilişkileriyle yeni üretici güçler arasın
daki çelişmedir. Küı dışlan lopî umunun ikili niteliği 
yani sömürge ve yarı-feodal nitelikleri yüzünden bir 
değil iki temel çelişme mevcuttur. Bu iki-temel çeliş
me, ulus ile sömürgecilik" ve halk yığınları ilepzelljkîe 
feodalizm arasındaki çelişmelerdir. • -

Rızgarf bu gerçekleri göremediği için vahim hata^ 
lara düşmektedir. Nitekim, Hızgari, «Mücadelenin, te-< 
mehgücü oiao yoksul köylülüğün...» diyerek.--içinde 
bulunduğumuz aşamada temel-, gücün köylülük (-orta- 
ve-yoksul köylülük) olduğunu inkâra yönelmiştir. İş- 
çi-köylü temel ittifakını işçi-,+ yoksul köylü ittifakına> 
sosyalist devrimin lenıeT ittifakına indirge m-ıştlr» 
garibin  ,:ş,alt yoksul köylülüğü temel güç .çjaçak ,rsap- 
tgması, bir,Kal eiu sürçmesi sonucu delildir.JBugun, Puz- 
gari ile Ala Rızgari ara daki ayrılıklardan birinin de 
bu nokta, olduğu, anlaşılmaktadır. Ala Rızgaride rşun- 
lar yazılı.-
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«Kürdistan devriminde proleter devrimciler açı- 
smdan çalışma tarzının önemli bir öğesi olarak 
«Kürdistan devriminde temel güç yoksul köylü
dür» diyen tezi reddedilmeden «Kürdistan devri
minde temel güç köylülük; yoksul ve ona köylü
lüktür» tezi de hayata geçirilemez»
(Ala Rızgari, Özel Şayi: 1, s. 21)

• «RIZGARİ’de kendisini sahip görenler ve bir süre 
sonra süs eşyası haline gelenlerin RIZGARÎ’lerin 
dilinden anlaması beklenemez. Ve bir tek sayı ile 
bile olsa RIZGARÎ ile ayrı dili konuştuklarını ka
nıtladılar. RIZGARİ’nin dili öylesine nettir ki, iş
let îik maddesi olarak -mutlak merkeziyetçilikten» 
Parti anlayışı olarak KDP tipi bir kitle partisi sa
vunanlardan, «Rızgari-8»de temel güç olarak köy
lülükten, orta köylülükten bahsedenlerden, müt
tefik olarak sadece kendi burjuva dünya görüşü
nü savunanları anlayanlardan farkı hemen göre
bilir.»
(Ala Rızgari, Özel Sayı: 1, s 79, abç.)

Görüldüğü gibi, Ala Rızgari, Rızgari-8’in eski tes
pitlerin aksine temel güç köylülüktür demesini eleştir
mekte ve temel güç köylülük değil yoksul köylülüktür 
demektedir. Kürdistan gibi bir sömürgede bu tezle or
taya çıkmak tek kelimeyle ittifakları dinamitlemektir.

Temel çelişme ile içinde bulunulan devrim aşaması 
ve sınıf güçlerinin stratejik mevzilenmesi arasında 
doğrudan bir bağ vardır demiştik. Rızgari bu gerçeğin 
bilincinde olsun ya da olmasın o bağ kendiliğinden or
taya çıkmıştır; işte Rızgari’nin tespitleri:

İ. Tespit : Hakim üretim biçimi kapitalizmdir.
2. Tespit : Temel çelişme emek-sermaye çeliş

mesidir.
3. Tespit : Temel güç yoksul köylülüktür.
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Şimdi ortaya oldukça ciddi bir soru çıkıyor: Rızga- 
ri’ye göre Kürdistan toplumunun önündeki tarihi adım 
nedir? Önümüzdeki devrimci adım hangisidir? Rızga- 
ri’lerde bu sorunun berrak bir cevabını bulmak olduk
ça güç. Gerek Rızgari ve Ala Rızgari dergilerinde ve 
gerekse de her iki gruptan arkadaşlarla tartışmalarda 
sık sık duyduğumuz bir ifade var; «ANTİ-SÖMÜRGECİ 
ULUSAL DEMOKRATİK MÜCADELE». Hatta bu ifade 
kısaltılarak «ASUDM» şekline sokulmuş. Nedir bu «an- 
ti-sömürgeci ulusal demokratik mücadele» ya da «A- 
STJDM»? Önümüzdeki devrimci adımın adı mıdır? Şa
yet, Kürdistan toplumunun önündeki devrimci adımm 
adı olarak kullanılıyorsa, böyle ilginç buluşlara ne ge
rek var? Biz ona Ulusal Demokratik Devrim (UDD) di
yoruz. Marksist literatürde de böylediı*. Yoksa RIZGA- 
Rİ’lerin bilipte söylemedikleri «çok gizli» bir gerçek ya 
da gerekçe mi var? Bizim bildiğimiz o ki, devrimciler 
ideolojik-politik tezlerini gizlemezler. Bize öyle geliyor 
ki, bu özgül terminoloji, saklı tutulan özgüi bir kavra
yışın ürünüdür.

A » i i ü g C b l  J. İ Ü A U O Kur dış tâli devnuimiu liıttui-
ği konusunda da açıklık yok. Demokratik devrim mi 
yoksa sosyalist devrim mi sorununu çözümlemiş de
ğiller. «ASUDM» bu kafa karışıklığının yaratığı olsa 
gerek.

3 — Rızgari’ler Baş Çelişme Meselesini Eksik ve
Kürdistan Devriminin Bugün İçinde Bulunduğu 
Aşamayı Yanlış Kavramıştır.

Rızgari-5’te bu konuda şu görüşlere yer veriliyor; 
«Kürdistan'da en geniş muhalefeti bir araya ge
tirebilecek çelişme Kürdistanlılann her alanda 
yüzyüze oldukları ve hayatın her alanında yaşa-
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hançelişnıe, jsömfirgecilerle olan çelişmelerdir.»
.'i(lfejs@awl(raayis:5, fli'<Oi/ftbç.)ı, usieîb’uiH atö:* ev/iı 
ıfCeaşir$}&ak JSitedlslafc'd*;; Ö̂ JLoJaKSkoia; Kür- 
distan’mjrürkiy& parçasında âcil çdzümbekleyen 
çelişme .s&nürgecHer ve onların ; ■ KürdlStan’daki 
işbirlikçileri ilş Kürt halkı arasındaki çelişmedir 

JttİfişüM. ' - •:-• s ... :• - 1 , ,h >■ .
';(A.; y; s. 41,<abç-.l • . ? ■ '. is. / .  : v
»AçılMşgâl altında bir sömürge ölduğundan ulır-i 
Sbl yanağar basmaktadır ve başta gelmektedir.* 
•?CA.-y., ânAlvabç.) nrnr.-nL hioîr Grin: aO J8 
. *Y  ani» hedef i içinde -yer adan Türk mmhezijiitorl̂  
-tesiııe .: ne denli şiddetli yuru lacaksai i onum Kürdias 
tan'daki uzantısı olan işbirlikçi sınıf ve tabakala- 
ra da ayhı anda ve a>mı şiddette vurulacaktır.» / 
;(A>..y.,:5.44. abç.) .. nnnn-vn: ; ::!:i
' *Anti-söniürgeci' imüc&dele bakımından- saptanan' 
siyasalı hedefin? Önemli bir” w'nrsı» rü *dâl-Kürdisian’*- 
dâki işbitlikçileridir. fşbirlikçl-kavramıitek bir sos
yal sınıfı kapsamakla sınır 1 andmİam'aznSömürgö
bir ülke de sömürgeci ilişkilerin devamından ya-

f£ i  O n i t . l i ' / K - . - v  rfi .~Hv V • «'• , -■‘ ■ l i ' J -  ' i v  ,-4-5^1 iS^a.-.i.r.

mı içindedirler. Kürdistan’da bunların varlık şar
tı sömürgeci egemejı..sınıfların alana sürdüğü mal- 
îâH iıl&OTİİSıffak?%tinlâîİii ‘âbeMâcffi^inî^nmakf

yığınlarla yokstd^kftyföftflr fi^fincte"~%^akk üm 
< güçJeniıvbnşutf g/ebeJÎÖtle #ımpı*a-
dnrı«dteliklihüı^vari veşf«*J»ı güçJetr: çekmek-
4Wlhİifr.«ne{i] as Jatb'u"
,<$&byu'&:44r45, iftbçd



< ; Rtzgarr-sCeıiğyûkanya çıkâMiğımiz alıntılarca dd.
tam bir kafa karişikhğidıâ&iftii f»ebr.> . :-y 
iv.i ‘öfiCe-yerinde Ve doğra oIârak/ik.'idtürdistan’daf-e'H 
geniş- i muhalefeti bir -İraya. getirebilecek -çelişme *$& 
ırtürgeci1 Öflb olan çelişmelerdir.* v*e ‘Açdkişgâl attıüdâ 
bir sömürge 'olduSundan ultısal'yan ağır basmaktadır 
ra-başta ğehimktedir> deniliyoiVTC-k - o,-im: v-bî ro 
r fi0'SoKr&: fevtiz ve yani.: olarak/W.\hedef içinde Y #
llk n -T Ü ^ b v  -"'YA OCO- ; ‘‘i i/' ' da hîF şiddetli vii¥üıi
iöÇîİkob,' br;l.rı d k d ;d-..n'dakı ..• g-anüsı olsmlşbirKkçî 
sınıf1 v e -taba zor ra - a; , m ânr.'j. vs ayni ra.-dr is e vti* 
r alacaktır.-■

Hem - Kürdim an d : ' t'm-- ’ ülıisâİ
plânda*’yürüyeceğ1 -ü. a:-..,mî' 'yanüi âğır'!basuğüır.söy
leyeceksin ve I.. -' . de si; mürğeeilerö've işbirlikçi ibrik 
ne «ayni and :, vo aynı vurulacaktır diyecek
sin.-' Bir'ciddi bir çelişkidir 'Birkaç''Sayfa "ara ile böyle 
birbiriifi dıştalayan sözk. r etmek’ biraz' düşündürücü 
olmuyor mu? ■ ' -

• Eğer içinde bulunduğumuz aşamada Önde gelen 
görev (merkezi görev) ıılnsal kurtüluş görevi ise, ulu- 
sal yan ağır basmak- tysu (ki kesinlikle beyledir), sö
mürgecilere ve işbii Kkçiierine «aynı anda ve aynı şid
dette» vürülaniaz. En tehlikeli ve baş düşman söünarr- 
ğeciliktir. Yerli gericilik ise, ikinci derecede önötnîi 
düşmandır. Devrimciler düşmanlar arasında da bîr 
ayrım''‘ yapar. Er. tehlikeli' düşmanı başa alır- '$e 
esas darbeyi ona yöned ir. Bunu arilaniâyanİar: öâv* 
rtm’ ‘yâpâThâzlar. Ayrıca, duŞbıau kâıhptâki çelfşkfc 
lerden yararlanma ve d işblanlâr aiCSuitia bölünifte 
yaratacak bir politika i. amelidir. Bu düşman kaıtijâ  
tâki çelişkilere bel bağ a, onlardan medet urana 
dömek değildir. Kürdisi , d evril midir! düşmanları öK 
chıkça çoktur. Öncelikle dört sömürgeci devlet" ve îş*
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birlikçileri ile savaştığımızı hatırlarsak, düşman kamp
taki çelişkilerden yararlanma : onlar arasında bölün
me yaratacak bir politika izlemenin önemini daha iyi 
kavrarız. Tekrar ediyoruz, be politika, Kürt milli bur
juvazisinin dört sömürgeci devlet arasındaki çelişki
lere bel bağlama, onlardan medet politikasından te
melde farklı bir şeydir. Sorunun marksıstçe konuluş 
tarzı budur. Devrimin millî yönü ile demokratik yönü 
içinde bulunduğumuz aşamada eşit önem taşımaz. Mil
li yon önde geur. Baş çelişki millî nitelikteki çelişkidir. 
Sınıf mücadelesi verili aşamada millî bir mücadele bi
çimine bürünmüştür. Bir avuç hain hariç ulus ile sö
mürgecilik (hem Kuzey Küröistan’da hem de Kürdis- 
tan bütününde) arasındaki çelişki baş çelişkidir. Bü
tün diğer çelişkiler ikincil ve tabi ya da diğer bir de
yişle tali plândadm. Diğer iç ve dış çelişkilerin ikincil 
ve tali olması bu çelişkilerin ortadan kalkması ya da 
hafiflemesi anlamında değildir. Baş çelişkiye göre 
«NİSBİ SİYASİ ÖNEM BAKIMINDAN, ikincil ve tali’- 
dirler. Zaten baş çelişki siyasal önem bakımından di
ğer bütün çelış-üner* gör. önde gelen, önder rolü oy
nayan çelişki demektir. Mesele budur. Rızgari bu ger
çekleri kavramamıştır. Bir yerde ulusal yanın ağır bas
tığım söylemesine rağmen sömürgecilere ve işbirlikçi
lerine «aynı anda ve aynı şiddette vurulacaktır» de
mekle ulusal yanın ağır bastığını inkâr etmekte, ulu
sal yan ile demokratik yanı eşitlemektedir. Dolayısıyla 
Kürdistan devriminin bugün içinde bulunduğu aşama
yı ulusal yan ile demokratik yanın eşit önem taşıdığı 
aşama olarak görmekle vahim bir yanılgıya düşmek
tedir.

Rızgari’nin bir diğer yanlışı da «işbirlikçi» kavra
mının kapsamı konusundaki görüşüdür. Rızgari’ye gö
re «İşbirlikçilik» kavramı tek bir sosyal sınıfı kapsa-
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makla sınırlandırılamaz». Bu kadarı doğru. Ancak, iki 
sosyal sınıf, yani feodal sınıf ve komprador burjuvazi, 
diyecek olsak Rızgari için yeterli olur mu? Hayır ol
maz! Neden? Çünkü, bu iki tanesi salt «başı» çekiyor,, 
oda «genellikle». Peki, bu işbirlikçi sınıf ve tabakalar 
başka-kimlerdir? Sözü Rızgari'ye verirsek, «...sömür
geciler ve emperyalistlerle, ekonomik, siyasal, kültürel 
ve ideolojik olarak aîış-veriş içinde olan tüm sınıf ve 
tabakalar...» diye cevap verir. Ancak, Rızgari’ye sor
mak gerekir: Emekçi sınıf ve tabakaların devrimin iti
ci güçlerinin, sömürgeciler ve emperyalistlerle hiç de
ğilse «kültürel ve ideolojik olarak» hiç mi «alış-veriş»- 
leri yoktur? Yoksa bütün bunlar Kt'ırdistan toprakla
rında değilde ayda ya da başka bir gezegende mi ya
şıyor? Arkadaşlar, sizin bu «işbırıikçıliK» dediğiniz nes
ne öyle bir şey ki, evvela İlah, sizi de, bizi de, hepimizi 
de tehdit ediyor. «Tanrı sizi korusun» demekten baş
ka diyecek şey kahtuyor. Önce, bu işbirlikçi diye ta
nımladıklarınız için «hedef değil engeldirler» dediniz. 
Sonra bir özeleştiri ile bir adım ileri atarak nihayet 
onları da hedefe koydunuz. Fakat, bu defa da «...sen 
misin beni engel iken hedef yapan» dercesine herifler 
hepimizi kucaklamaya koyuldular. Bir avuç iken çığ 
gibi büyüdüler.

İşin esprisi bir yana, Rızgari’nin «işbirlikçilik» ta
nımı yanlış bir tanımdır. Ülkemizdeki işbirlikçi güçle
rin ana gövdesi feodal toprak ağalan sınıfı ve komp
rador burjuvaziden oluşur. Diğer sınıf ve tabaka
lar içerisinde işbirlikçi unsurlar elbetteki vardır. Ama 
işbirlikçi sınıfların içinde de yurtsever unsurlar vardır.

Rızgari’nin «işbirlikçilik» konusundaki anlayışı bir 
yanıyla da hedefi küçültmeye ve -netleştirmeye değil, 
aksine hedefi azamî öl; de büyültmeye ve karartmaya 
hizmet eden sakat bir anlayıştır. Rızgari, adeta, nasıl
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olur da ;lıedeQ özamii^çüde büyültürüm :çabasıkiçe?- 
idsma girmiş tir.jştediği kadar hedefi küçultmeden.bato- 
fletSÜVtrüptoğ* budun ••• • r . o i «•.•-.'o Afjavib

« L Ç M O  *' - } İ £ > 2  ' j  ? ' / '* ! •.« z i f t i / -  .* vi V* ‘ i u - j ı l

4enrsRİfcgaari ya Alş Rızgarf İh rdtsfcan’ria RiıpMillI.
-■u^f^BurjuvAidîUövVadığııu İnkâr Etmekledirler.
'.s- ’nSKOŞİlî’ih feusay ısında milli burjuvazi- konusu 
bütün ySMârîyie ve geniş bir. biçiîüdo'a^iklanmıştir. 
Ülftettıiz’-Ö^ği'slünde de milli burjuvdzî iktisadi vb siyasî 
ydnîahyla'tahkl ödilituşiir. Bu nedöille yeniden bu kö- 
îfüya dönmeyi' gereksiz buluyoruz’. Burada Rızgari'nin 
bazı çelişkilerine ve muğlak görüşlerine değinmekle 
yetineceğiz. 1 : -■
"Ji7 Rızgari’de' Sik sık, burjuvazinin siyasal’-‘aksiyo- 
bü» ve hv.üîüsal Cephe içinde yer alacak dian burjuva- 
zihin siyaka! ‘aksiyonuna...» vSciyi; 5, s. 55) gibi "ifade
lere râktiartiaktayız; Fakat,' sıhıf tahlilleri yâ^ilirkert; 
devrimin itici güçleri sayılırken h'dltî burjuvazinin adi 
fiiç amlmiyÖri Ecjiü bir •sınıfın da vnroidüğüria d&ir 
bîr tek satıra!ra,stlanniiyör. Haklı olarak aklaşöylehir 
Sûru takılmakıpdır- ■RızkeVi, «, 'bürjüvazînînai^asaba'kj. 
sîydhü» dbi'keıirharigl burjuvaziyi ve hangi 'bukjüVazh 
&îh kıyasa! aksiyonu im ahlatmak', isliyor?-1 •' ti ; m i u e d

Biliyoruz ki, «burjuvazi» kavramı geniş^bih^kü’v̂  
râm'dîi vb kabaca üçböiümde dûöünüiebiİirriP-^'Kbmp- 
faddî Burjuvazi,jk— 'Millî Burjuvazi,' S— -bur
juvazi. Dürüm bu olduğuna göre, «burjuVaiinih'siya* 
sM; aksiyöhu» ifadesindeki «burjuva» kateğöHnin1 vö 
önün. «siyasaî 'akSiyonu»nuh :kim olduğuna açlkhk Rai
zaHdıhriak gerekir. Ahcak,'JRızgarrde hirçöKbaşka kö1 
nüda olduğu gibi bü Konuda da soyutluk-Vb ünü'ğf&klık 
egemendir?- e.a .;u r-jil BÖ hivinf;'-'
f  ; Rizgari'nin değindiği bu «bürjuVa siy&eaT-iek§fyon.i 
üh «ulusah cenhe ; içinde yer»! olduğuna görfe, :bfttıh;



komprador- buıduvdzlmiaffiayar&ğıdranhyof uzr Öeriyö 
milli tofcliyotfi û'fiüzgari
milli burjuvazinirx varlığından hiç şg  ̂ apma.d.ığihfi gö
re küçük-burjuvaziyi kastediyor olmalıdır. Yine, ftızga-

• n.‘>,0 i.l.i r t ' - S ' - t ' .  >■ **' * v.1.1 iH^ûmVsozüftu' ettiği «siyasal aksiyon» lar KDÇ Ve KYB 
olsa gerektir.' Somiç olarak' Tiizgari nin KDP vc KYB'- 
yi küpi^-bunuyazihin' siyasal' aks'iyönlai'i, ölardk g ör
d ü ğü  ariTâşiîiybr. 'Nitekim, 'Bızğafillin 'bazı y a y la r ın 
da bu doğrultuda ifadelere rastladığımızı' ‘mturlıyo- 
ruz. Ancak, yine de emin değiltk"/ÇÜriîcü;’' «bürjtrva si- 
yasUröksîî'dhi- vs « buıidvaı'fhilîiyotçillği» 'gibi %^nel ve 
muğlak ifadeler hiçbir şey;öfertMfttiıyör;-‘V. u-'rmb

Ayrıca, Ala Rızgari’deki su satırlar işi büsbütün 
karmaşjklaştu-ıyor: . . r ;  -

«Yani, 1960- 70'lere kadar Türkiye Rürdistah'ında
: yürütmen' mücadele burjuva: milliyetçiliğiçizgi- 

<:<■: sinde geliştiği gibi, bu tarihlere: kadar ulusal de- 
uı. mokratrk mücadeleye egemen sınıflar önderlik et-

inişlerdir.» ■», • ^
v (Ala' Rizgan, Özel Sayı: l, si’52) ‘ " ■ 'jbu: ' ■ u,:! ' ' i 'be

Öz olarak RırginTde, diğer bütün akımlar gibi Kür- 
distan’daki:siyasal akımların sınıf niteliği konusunda 
berı'ak Ve açık görüşlere sahip değildir. Kürüistan’da 
bir :m:iİİI' burjuvazin in varlığım y adsvm aktadır. 'Dola
yısıyla K'DP’ler ve KYB’nin Kürt Millî Burjuvazisi ile 
küçük ve örta. toprak ağalarının bir bölümünün- siyasal 
partileri olduğu gerçeğini görememektedir. İlave ede- 
lini kî, Rlzgari’dih ulusal cephede gördüğübürfuva si- 
yâStSi aköîyöfllarüi • «Söniürgeeiîe?' Ve* bmperyöHstlerle, 
dkdiibmik,1 Siydsal, kült eî vö ideolojik-dlsff&k aîış-ve- 
rişf»ldfî;vüirdiır. Ama Rızjafi önîaft fşblrlikçf olarfifk gö- 
röhiiyöf' ö v  - >A -,.:irA S ö Y ' Y

SOI



5 — Kürdistan Proleteryasının Önderliği Salt İdeolojik 
Değil, Hem İdeolojik Hem Fiili Önderliktir.

Rızgari-5’te şunları okuyo; u.-.:
«Sonuç olarak çağın en devrimci smıfı olan işçi 
sınıfı ittifaklar sistemine kendi öz örgütü ile ka
tılmak ve mücadeleye damgasını vurmak zorun
dadır. Kürdistan’da bu önderlik ideolojik önder
liktir.»
(A. y., s. 50, abç.)
«Kürdistan’da anli-sömürgeci mücadele, proleter 
devrimcilerin öncülüğünde,..»
(A. y., s. 57)

Rızgari aydınları kendi içinde üç kesime ayırarak 
'ihceler ve üçüncü kesim için şanları söyler:

«Üçüncü kesim ki, bu kesim sosyalizme doğru ke
sintisiz aşamalı bir süreç izleyerek yol alan ulu
sal kurtuluş savaşlarında öncü müfrezeyi oluştu
racak kesimdir. Bunlar; emekçi yığınların gerçek 
kurtuluşuna «nrak marksizm-leninizm’i kılavuz 
edinmiş bir mücadele örgütü önderliğinde ulaşı
lacağına inanmış «sınıf intiharından» geçerek ni
telik olarak proleterleşmiş unsurlardır. Yani, ba
ğımlı ve sömürge ülkelerde hayati ihtiyaç duyulan 
ve mücadelenin ilk etabında «demir disiplinli çe
lik çekirdek», öz örgütte çoğunlukla bulunabile
cek daha doğrusu bu çekirdeği yaratacak unsur
lardır. Cılız işçi sınıfına ve çoğu zaman dünyadan 
habersiz yoksul köylüye ulusal ve sınıfsal bilinci 
taşıyan, orta sınıfları da kurtuluşlarının, ancak 
işçi sınıfının kurtuluşuna bağlı olduğuna ikna e- 
den bu öncü müfrezelerdir, (altını çizen Rızgari, 
TEKOŞİN) Aynca bir süre sömürgeci otoritenin
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militarist yanının zayıfladığım da kitlelere göste
recek olan da bunlardır.»
(A. y., s. 55)
«Fakat 'Kürdistan (Kuzey) emperyalizme bağımlı 
Türk egemen sınıflarınm sömürgesi olduğundan, 
üretici güçlerin çarpık gelişimi oranında işçi sınıfı 
da gerek nicel ve gerekse nitel olarak bir hayli 
cılızdır.»
(A. y., s. 46)

Rızgari Kürdistan proleteryasmm nicel ve nitel o- 
larâk «bir hayli cılız» olduğuna işaret etmektedir. Fa
kat bu, bizim proleteryamızın hangi ülkeler proleter- 
yası ile kıyaslandığına 'bağlı olarak düşünülmelidir. 
Kimi eski ve günümüzdeki sömürgelerle kıyaslıyacak 
olursak proleteryamızın «bir hayli cılız» olduğunu söy
leyemeyiz. Kürdistan’j sömürgeleştiren ülkeler prole- 
teryası ile kıyaslıyacak olursak «bir hayli cılız» olduğu 
doğrudur. Fakat, buradan ne çıkar? Türk solunda sos- 
yal-şoven çemberi kıramamış kimi iflah olmazlara gö
re bu birlikte örgütlenmenin nedenlerinden birini teş
kil eder. Bu yaklaşımın proleteryanm gücünü onun 
sayısal varlığı ile doğru orantılı olarak ölçen menşevik 
ve oportünist bir yaklaşım olduğu açıktır. Oportüniz
min bu biçimini iyi tanıyoruz. Bunu geçelim. Proleter- 
yamızm «bir hayli cılız» oluşu Rızgari’nin savunduğu 
«Kürdistan’da bu önderlik ideolojik önderliktir» savını 
doğrular mı? Tek kelime ile ve kesin olarak hayır diyo
ruz. Cılız da olsa bir ülkede proleteryanm varlığı, pro- 
Ieteryanın önderliğinin objektif koşullarının varlığına 
delalet eder. Sübjektif koşullar eksik olabilir, onu ol
gunlaştırmakta komünistlere düşer. Bu proleteryanm 
sosyal bir sınıf olarak mevcut olduğu bütün ülkelerde 
böyle olmuştur.
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- atziftızgart dergisi  ̂i -ideolojik öııd erlik meselesini, bu
nun hangi tür ülkeler için - feeç'r-li diacağfcu:kavrama
mıştır. İdeolojik önderlik, kapits irzmm, dolayısıyla pro
letaryanın hiç ya, da hemen hemen hiç bulunmadığı 
ülkeler ,için geçerlidir. Marksist literatürde ve dünya 
devrimci pratiğinde gördüğümüz budur. Bu konuda 
yakın geçmişin en çarpıcı örnekleri Gine, Mozambik, 
Angola gibi Portekiz’in eski sömürgeleridir. Kürdistan 
bir Angola, Mozambik ya da Gine değildir, O halde 
proletaryanın önderliği için «Kürdistan’da bu önderlik 
ideolojik önderliktir»» demek neyin nesi? Kaldı ki, Rız- 
gari vahim bir yanlışa düşmüş ve Küidistan’da hakiııı 
üretim biçiminin kapitalizm olduğunu söylemiştir. Ha-, 
kim üretim biçimi kapitalizme! :r demek, aynı zamanda 
Kürdistan toplumunda hakim ilişki biçimi ücretli emek
çiler yani. proleterya ile sermaye yanj burjuvazi 
arasındaki - ilişkidir demekle bir . ve aynı şeydir. 
Çünkü her üretim biçimi hakim, sömürü biçimiy
le ya da ilişki biçimiyle .belirlenir, Kapitalist,j üre
tim , .tarzının- niteliğini belirleyen ilişki, 4e pr.oîeter» 
ya ve .burjuvazi ınşr^sldir, Toplumun; sikin teme} 
sınıfı proleterya ve burjuvazidir,- -Hem Kürdistan’da 
kapitalizm hakim üretim '■biçimid.irc-diyöçek5inr,teınel 
çelişki emek-eermaye .çelişkisidir*-' yanicproleterysp, ve 
burjuvazi temel sınıflardır diyeceksin; ve. hem de rişçi 
sınıfı için -ne ile kıyasladığım da belli etmeksizin; *bir 
hayli cılızdır»- ve önderliği »ideolojik: önderliktir» di
yeceksin. Butun .bunları anlamak güç ‘ör; Rızgarici ar
kadaşlar .bu. çelişkiler-yığınından kafalannı armdümıa- 
lıdırlar. İdeolojik -berraklık ve siyasal açıklık çok önem
lidir. • •*' »i j-

Bir an için «Kürdistan'da bir Önderlik ideolojik ön
derliktir» şeklindeki ifadenin Rızgarİ’de es kaza yer- 
aldığını düşünelim. Ve salt ideolojik önderliğin hangi



tür ülkeler için geçerli olabileceğini Rızgarici arkadaş
lar biliyor olmalıdırlar diyelim. Öyle olsaydı bu nokta* 
yı eleştiriye cloğer bulmaz,'ve geçerdik. Çünkü, eleş
tirmek için eleştirmek gibi bir anlayışın sahipleri.de? 
ğiliz. Üstelik Rızgar itlerde,başka dergileri de okurken 
önçelikle birlik nokralarını araştırmaktayız, ayrılık 
noktaları bulmak için sinekten yağ çıkarmak isterce
sine, öz§l-bir çabaya girişmiyoruz. RızgşpûYüp yukarı
daki .ifadede somutlaşan görüşünü- pekiştiren başka.: ol? 
gular.yaf;;ortada.. Örneğin, Rızgari dergilerini,okuyan? 
lar «proleter, devrimcilerin öncülüğü» .ifadesinin ,çok 
sık kullanıldığını biliyor olmalılar. Şüphesiz Rızgarici 
arkadaşlar bu gerçeğin daha çok farkındadırlar. Öy
leyse proleteryamn önder^ği ya da nrnleterya partisi
nin öndçrliği kavramlarına .«proleter devrimcilerin ön
cülüğü» kavram m un egemen kılınması hangi anlayışın 
türeyidir? Dergide altı çizilmiş olarşkpyeralan «öncü 
mitf reseler*, yani «.. .bir süre sömürgeci, otoritenin jajk 
litarist yanımn zayıfladığım da kitlelere gösterecek 
olan.,,», «öncü müfrezeler»,ye aydınların «üçüncü ke
simcinden oluşacak olan - öncü müfrezeler» nedir, ne 
İş yapar? O, «...bir süre» ne kadarlık bir süredir?, Evet,) 
biz de, birçokları da bu görüşlerin yabancısı değildir. 
Ö «bir süre» öncü savaşı aşamasıdır, «öncü müfreze»de. 
«öncü savaşçılar» d ir. Rr/gari’nin salt ideolojik önder
lik, proleter devrimcilerin, öncülüğü,- «öncü .müfreze
ler» v.s. gibi görüşleri «THKP-C» ve «Devrimci Yol»dan. 
ödünç alınmış politikalardır,. Bu oldukça açık bir ger
çektir. .. .. ... , ■

Görülüyor ki, «Kürdistan’da bu önderlik, ideolojik 
önderliktir», ifadesi Rızgari dergisinde es kaza yeralmış 
bir, ifade değildir; Ve bu konuda da eleştirmekle Raz* 
gari’ye haksızlık ediyor ueğiîiz. Aksine, büdjğiû-önünde 
engel olabilecek noktalardan biri,olduğu için, devrimci
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bir uyan da bulunma görevimi/; yapıyoruz. Evet, Kür- 
distan’da proleteryanm önderliğı salt ideolojik değil, 
hem ideolojik hem politik ve i ı  de örgütseldir. Rız- 
gari’de bugün açığa çıkan parti anlayışı konusundaki 
ayrılığın dayandığı temel bizce buralara dayanır.

6 — ÖZET
1 — Rızgari’nin hakim üretim biçimi konusunda

ki tespiti yanlış ve temelsizdir. Rızgari Kürdistan’da 
feodalizmin gücünü küçümsemekte ve bundan ötürü 
demokratik devrimin özünün toprak devrimi olduğu 
gerçeğini görememektir.

2 — Rızgari’nin temel çelişme konusundaki belir
lemesi yanlıştır.

3 — Rızgari’nin baş çelişme konusundaki görüş
leri eksik ve muğlaktır.

4 — Rızgari’nin Kürdistan Toplumunun günde
mindeki devrimci adımın niteliği konusunda açık gö
rüşleri yoktur.

5 — Rızgari, Kürdistan devrimimn bugün içinde 
bulunduğu aşamam yanlış saptamaktadır. Kendi için
de ciddi çelişkiler taşıyan bir anlayışı savunmaktadır.

6 — Rızgari, hedefi olabildiğince daraltma yerine 
alabildiğine büyültme çabasındadır.

7 — Rızgari, demokratik devrimin ittifakları yeri
ne sosyalist devrimin ittifaklarını geçirme eğilimi ta
şımaktadır.

8 — Rızgari, proleteryanm önderliği salt ideolojik
tir diyerek, Kürdistan gerçekleri ile bağdaşmayan sa
kat bir görüşü savunmaktadır.

9 — Rızgari, ülkemizde millî burjuvazinin olma
dığı şeklindeki yanlış ve yaygın anlayışı benimsiyor 
gözükmekte, Kürt millî burjuvazisinin siyasal parti
lerini yanlış tanımlamaktadır.
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10 — Rr/gari ulus!..racası k. mum oh Hareketteki’ 
bölünme konusunda açık düşüncelere sahip değildir. 
Program niteliğinde olduğunu iddia ettiği Rızgari-5'te 
bile bu konuda bir tek söz söylememiştir. Ne var ki, 
Ala Rızgari’nin son yayınlarında eski tavırsızlığm aşıl
dığını, SBKP ve ÇKP çizgilerinin revizyonist çizgiler 
olarak nitelendiğini gözlemlemekteyiz. Rızgari’deki 
bölünme sonrasında Ala Rızgari’nin attığı bu adımı ol
dukça olumlu bir adım olarak görüyoruz. Böylece Te- 
koşin ile Ala Rızgari arasında temel bir konuda görüş 
birliğinin sağlandığını söylemek mümkün. İlâve ede
lim ki, böyle önemli bir konuda üç yıl tavırsız kalan 
bir hareketin birkaç satır olsun özeleştiri yapması ge
rekirdi. Ala Rızgari’de bunu göremedik.

11 — Rızgari’nin Kürdistan’da sömürgeleşme sü
reci, uluslaşma süreci ve ulusal hareketlerle ilgili tes
pitleri önemli yanlışlar içermektedir.

12 — Rızgari Kürdistan devriminin temel görevle
rinden biri olan birleşme sorununa değinmemektedir.

7 — SONUÇ
Rızgari ve Ala Rızgari gruplarını, Rızgari dergisi

nin bütün sayılarım ele alarak değil, görüşlerini nis
peten toplu halde bulabildiğimiz 5. sayıyı temel alarak 
eleştirdik. Buraya kadar Rızgari’nin görüşlerine bir ad 
koymaktan özellikle kaçındık.

Fakat, bu görüşlerin «sol» ve eklektik görüşler ol
duğunu, bu görüşlerde ısrarlı davranırsa, Rızgari’nin 
sol sapmayı temsile aday gözüktüğünü vurgulamakta 
fayda görüyoruz. Daha somut konuşursak, Rızgari’nin 
görüşlerinde ifadesini oulan hakim eğilim Troçkist bir 
eğilimdir. Sömürge ve ; arı-sömürge ülke sorunlarında 
Leninist bakış açısı ile Troçkist bakış açısı arasındaki
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temel farklarm.biiindiğmi vars -'arak konuyu, hiç de
ğilse şimdilik kısa: tutmak istin vuz. Dileriz bu eğilim 
giderek sistemleştirilip bir -çiz haline dönüştürülme
sin.
•d- Solun her iki kesiminde t.. ota gelenek haline ge
len bir anlayış mevcut Şöyle ki, bir grup bölünmeye 
uğradığında, genellikle har grubun bir yayın organı 
da mevcut olduğundan, bu yayın organı üzerinde ta
raflar arasında kıyar-:ya bir kavga başlar. Geçmiş ra- 

. yılardaki görüşlerin gerçekte hangi kanat tarafından 
temsil edildiği meselesi büyük bir olay olur çıkar. Bu 
kargaşa içerisinde geçmişte savunu,lan görüşlerin doğ
ru mu, eğri mi olduğu sorunu pek akla gelmez. Geç
mişte savunulan görüşlerin yeniden, gözden'geçi" ile
rek, tutarlı, bir -özeleştiri ile anbşîr-rın atılarak doğ
ruların geliştirilmesine pek çalışılma-'.. İşte, bu aynı o- 
lumsuz geleneği bölünmeyi ta i*!ben Eızgari ve Ala Rız- 
gari’nin. de sürdürdüğüne tanık olduk. Daha önce ya
yınlanan vo Ala Rızgavi’dc ue yer alan bir .bildiri de 
şunları okuyoruz:

«Rızg&ri mr- ~ . :  rn--bırkle i m z a m ı 't â şı^ah beş 
..şayi, sekiz-broştuç bir, özel .sayj. ve çeşith^ildiiriler, 
demeçler ile ilişkimizi hiçbir güç kesenjez.^iiâlâ 
da,-bu şayilann .-temsiiciliği-bizi-sıirı .omu.zla.rıjıdk- 
dır. Hem tarih, .hem.- egemen şnırC; ar, heış 4e her 
boydan burjuva milliyetçisine karşı HIZ'GARİ’nin 
tezlerine sahip çıkma, bu tezleri kitlelere sunma 
görevi bizim om ükla nınız’dadır: Jmzainizi; attığı  ̂
ıhız’bu -tezler •iîb-’iigîh;EİZGARİ ile' blaft-’üigkileri- 
miz devhtn ethi^ktfedir;» ’ ' Ji- ' .

„ (Ala Eızgari, 'Özel.Sayı: 1, s. Y8V
Benzer .şeyleri Rızgari-8’de de okumak mümkün.
Biz bu anlayışın zararlı bir anlayış olduğuna işa-
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ret etmekle yetiniyor ve diyoruz ki, hem Rızgari hem 
de Ala Rızgari geçmişte savundukları görüşleri yeni
den gözden geçirmelidirler. Çünkü bu görüşler göster
diğimiz gibi devrimin en temel meselelerinde ciddi yan
lışlarla doludurlar. Bu yanlışlarda ısrar etme tavrı sos
yalist siyasal birliğe giden yolda ciddi bir engel teşkil 
edebilir.

Rızgari ve Ala Rızgari arasındaki görüş ayrılıkları 
henüz yeterince netleşmediği için ve her ikiside geç
miş sayılarda savunulan görüşlere olduğu gibi sahip 
çıktıklarım ileri sürdükleri için burada yapılan eleş
tiriler her iki gruba da yöneliktir. İnanıyoruz ki, bu 
eleştirilerimiz politik dostluğu zedeleyici değil, pekişti- 
rici, ve sağlam politik çizgi de birlik arzusunu güçlen
dirici olacaktır.

Rızgari ve Ala Rızgari arasındaki görüş ayrılıkla
rının henüz yeter nce netleşmediğini söyledik. Veya en 
azmdan bizim açımızdan henüz böyledir. Fakat Ala 
Rızgari’den ayrılığa yol açan önemli bir noktanın da 
Parti anlayışı olduğunu öğrenmekteyiz. Biz bu konuya 
TEKOŞİN-2’de değinmiştik. Ancak, oldukça önemli bir 
konu olduğu için üzerinde tekrar ve kısaca durmak is
tiyoruz.

Kürdistan’da proletarya partisi yerine cephe tarzı 
bir örgütlenmeyi savunmak somutta milli burjuvazinin 
siyasal partilerine taze kan vermek ve onlara bel bağ
lamak anlamına gelir. Kürt ulusal hareektlerinin ye
nilgiden yenilgiye sürüklenmesinde burjuva-feodal ge
leneksel önderliğin rolü belirleyici olmuştur. Bu nokta 
proleter devrimciler için tartışılmayacak ölçüde açık
tır. Buradan hareketledir ki biz, «Kürdistan proletar
yasının bağımsız öz örgütünü yaratmak için ileri!» şia
rını yükselttik. Bu şiara karşı çıkmak burjuva milli
yetçiliğinin bayrağı altı oda saf tutmak, bu şiara sıkıca
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sarılmak ise marksizm-lenin i?m ve proleterya enter
nasyonalizmi bayrağmı yük..- mek demektir. Ülkemiz 
somutunda marksizm ile m'5’ -etçiîiği birbirinden ayı
ran en önemli ölçü budur. 1. kim proleterya partisi 
yerine cephe tarzı örgütlenı: önerisi ile ortaya çıkı
yorsa, o, bilerek ya da bilmeyerek, «...komünist un
surları burjuva milliyetçilerinin genel korosu içinde 
eritme» tStalinlyi amaçlıyor demektir. Çünkü, Kür- 
distan «...hiç veya hemen hemen hiç proleteryası ol
mayan ve sanayi bakımından hiç gelişmemiş olan...» 
ülkeler kategorisinde ele alınamaz. Ayağı Kürdistan 
topraklarına basan, Kürdistan’da yaşayan herkes, eğer 
bakar kör değilse bu gerçeğin farkında olmalıdır. Kür- 
distan’da sayıca nisbeten zayıfta olsa bir işçi sınıfı var
dır. Bu proleteryanm önderliğinin objektif koşulları var 
demektir. O halde görev bellidir: «proletaryayı kurtu
luş hareketinin önderi olarak hazırlamak ve bu şerefli 
mevkiden burjuvaziyi bütün şatafatlı sözcüleriyle bir
likte adım adım uzaklaştırmakta'.» (Stalin) Kürdis- 
tan’da bu görevi önüne koymayan bir- kimse ya da bir 
grup marksist sıfatını taşıyamaz. O, ancak geleneksel 
önderliği güçlendirmeye h;zmet eden bir milliyetçi o- 
labilir.

Kürdistan kurtuluş hareketinde tarihsel bir döne
mece gelinmiştir. Ya geleneksel önderlik, ya da prole- 
teryamn önderliği. Ya milli burjuvazinin önderlik üze
rindeki tekelinin sürmesine ve sürdürülmesine şu ya 
da bu şekilde yardımcı olunarak yeni yenilgilere ze
min hazırlanır, ya da kurtuluş hareketinde proleter- 
yanın hegemonyasını gerçekleştirmek için kıyasıya bir 
mücadele içerisine girilir. Bu iki yol arasındaki müca
dele Kürdistan devriminin kaderini tâyin edecek bir 
mücadeledir. Bu mücadele, Kürdistan’da devrimci 
marksizm ile burjuva milliyetçiliği arasındaki müca
deledir.
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HALKIMIZA!

30 Mart 1979 tarihinde Kürdistanlı devrimcilerin 
ve Antep halkmm çok iyi tanıdığı ve sevdiği yiğit bir 
proleter sosyalist, Ali Y yiacık (Balta) kendisini «Apo- 
cu» diye lanse eden ülkemizdeki ihanet akımı tarafın
dan alçakça ve kalleşçe katledildi. Ateşli bir yurtse
ver ve yiğit bir sosyalist olan Ali Yaylacık «Apocu» iha
net akımının katlettiği ne ilk ne de son devrimcidir. Bu' 
prcvakasyon hareketinin silâhlı saldrıları sonucu ya
ralanan ve şehit olan yurtsever ve devrimci unsurlar 
sayılamayacak ölçüde çoğaldı. Antep’te Ali Yoldaşın 
•katlini bîr dizi başka saldırı ve cinayetler izledi. Bunu 
yeni provakasyon ve cinayetlerin izleyeceğinden kuş
kusu olanlar var mı, bilemiyoruz? Bizim bildiğimiz 
odur ki, daha bir dizi devrimci ve yurtsever acımasızca 
katledilecek, bu cinayetlerin ardı-arkası kesilmeyecek
tir. Ali Yoldaş, yakından bildiği bu grup hakkında, ge
ride bıraktığı notlar ıda, «Türk sömürgecilerinin 
ajanları» diyor ve bu nıbu yönlendiren unsurların 
«sömürgecilerden göre. aldıklarını» belirtiyor. Ali Yol
daş, bu grubun faaliyetlerini yakından bilen biri ola
rak bizzat yaşadığı birçok olayı aktarmaya vakit bul-

213



muştu. Bu grubu yönlendiren unsurların sömürgeciler
le ve ülkemizdeki işbirlikçileriyle olan ilişkileri konu
sunda önemli bilgiler sağlam. . Öncelikle, saldırı he
defi olarak seçilmesinin neden; de buydu. Ali Yoldaş, 
bu grubun içerisindeyken Hilvan ve İskenderun’da iş
lenen cinayetlere alet edilmişti. Her iki olayda da, öl
dürülenlerin ajan olduklarına inandırılmış ve görev
lendirilmişti.

Hilvan’da, Paydaşlar ve Süleymanlar olarak bili
nen iki aşiret arasındaki kavgada, sözünü ettiğimiz 
grup, Kürdistan’daki vurucu gücünü Hilvan’a yığarak 
Paydaşlar hesabına Süleymanîara saldırdı. Ve Süley- 
manlardan bir kişi öldürüldü. «Apocu» grubun yöne
ticileri bu görevin karşılığında bu aşiretin reisleri:; ten 
GHP Milletvekili Celal Paydaş tarafından para ve si
lahla ödüllendirildiler. Bu olaya alet edilen Ali Yoldaş 
işe, olay sonrasında, önceden tespit edilmiş buluşma 
noktasına geldiğinde bu provakasyonu yöneten ve 
grubun yönetici un su Harı olan kişilerin (tarafımızdan 
bilinen kişilerdir) arabayla kaçmaya çalıştıklarına 
tanık oldu. Kendisi de rakip aşiretin, polis ve jandar
manın saldırısına terkedilüi. Saldırıya uğrayan aşi
rete mensup ve olayın içyüzünü bilmeyen bazı 
kişilerin koruması sonucu tesadüfen kurtulmuş
tu. Bu sırada provakasyonu düzenleyen kiralık 
kişiler ise biraz evvel sözünü ettiğimiz feodal beyin 
köşkünde ve ziyafet sofrasında rahat ve huzur için
deydiler. Hem üstlendikleri tertibi başarmışlar ve hem 
de bu provakasyona alet ettikleri devrimcinin kendi
sinden ve yaşadığı gerçekten kurtulduklarını hesapla
mışlardı. Bir olayın özeti bu.

İkinci olay ise, bugün, birçok devrimci çevrenin 
bilgisi dahilinde olan ve fakat üstüne gidilmeyip kül- 
lendirilen İskenderun olayıdır. Bu olayda öldürülen ki-:
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şi, «Apocu» grubun yöneticileri tarafından «ajan» ola
rak nitelenen ve «Beş Parça» cılar olarak bilinen gru
bun önderiydi. Bu işe alet edilen kişi ise yine Ali Yay- 
lacık’tı. Bu provakasyonda başarı ile sonuçlanır. İç yü
zünü bilemediği ve bilinçsizce alet edildiği bu olayda, 
Ali Yaylacık, üstlendiği «görev»i tamamladığında, aynı 
anda ve yerde, makinalı tüfeklerle tarandı. Açılan ateş 
sonucu halktan sekiz kişi yaralanmıştı. Saldırının esas 
hedefi olan Ali Yoldaş ise bir önceki olayda olduğu gi
bi mucize kabilinden kurtuldu. Kurşunlar ceketini, 
pantalonunu, gömleğini delip geçmiş fakat kendisine 
isabet etmemişti. Ali Yoldaş makinalı tüfekle kendi
sini tarayân kişi ve kişileri tanımıştı. Bir müddet son
ra ise «İşte arkadaşımıza arabadan ateş edilmiştir» (Ali 
Yaylacık) şeklinde propaganda yapıldığına tanık olun
ca şaşırmayacaktır. Yani Ali Yoldaş’ı tarayan kişiler 
bizzat «Apocu» g; ubun yöneticileriydi. Ali Yoldaş bun
ları isim isim belirtmişti Ölümden kıl payı kurtularak 
yaşadığı bu olaydan sonra Ali Yoldaş’m bu grubun 
yöneticileri konusunda önceden varolan şüpheleri ke
sinleşecek ve bu hareketle organik bağları belirli bir 
süre sonra kopacaktır. Ceride bıraktığı konuyla ilgili 
yazısında şunları söyleyecektir:

«Yine dikkat edilirse bir taşla iki kuş vurma plâ
nı var ortada. Ajanlar bir fiil bu tür olaylarda yer 
almıyor. Devrimcilere birbirini vurdutturuyor. 
Yine Apocu hareketi bu olayda da bir bildiri ya
yınlayarak, işte Kürdistan devrimcileri ajan te
mizledi. Bu hareketin içinden ajanlar duramaz. Ve 
digerlerindekini de tesbit ettiğinde cezalandırılır 
gibi propaganda faaliyetlerini geliştiriyor. Bu ha
reketin Kürdistan’a gelmesi ile Kürdistan’da bir 
provakasvon tarihi Y:>şu aözönünden kaçınılmaz
dır. Aslında birçok mili ufaklı örnekler verilebilir.
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Bu tür şeylerden ziyade bu ajan provakatörlerin 
kime hizmet ettiğini, kimi provakasyona getirdiği
ni gözönünde bulundun k lâzım. Durum çok a- 
çıktır. Apocu hareketi şb bir taktik izliyor: Dev
rimcileri birbirine vurdu îrna, halkla devleti uz
laştırma, yani sömürge ile sömürgecileri uzlaştır
madır. Devrimcilerle halkın arasmı açma ve hal
ka devrimcilerin anti propagandasını yaptırtma. 
Ve böylece provakasyonlar hazırlanıyor, halk dev- 

: rimlerden nefret ettiriliyor. Bu dönemlerde Tür
kiye’de ve Kürdistan’da bir siyasî bunalım var. Ya
ni birçok grupların olduğu dönem ki, hem Türk 
devleti birçok provakasyonlara hem de bu grup 
devrimcilik adına birçok provakasyonlara girişi
yor. Böylece Apocu hareketi almış olduğu görevi 
yerine getirmiş oluyor.»
(Ali Yaylacık)

Evet, Ali Yoldaş kendi sözlerini yukardaki biçim
de bağlıyor. Ne var İn, tüm bildiklerini yazmaya vakti 
olmadı. Canice katledildi.

Ali Yoldaş, öldürüldüğü tarihe kadar «Apocu» iha
net akımı tarafından sürekli olarak izlendi, bir defa
sında da kaçırılarak tehdit edildi. Ve kendisine «Apo
cu» hareket hakkında konuştuğu ve «TEKOŞİN»e ka
tıldığı taktirde öldürüleceği söylendi. Çünkü, o dönem
de hareketimizle bağlantı kurmuştu. Ali Yoldaş, bü
tün bu saldın ve tehditlere rağmen yılmadı, bir süre 
sonra da hareketimize katılarak cesaret ve kararlılık 
örnekleri verdi. Newroz’da zulme balyaz sallayan Kürt 
emekçisi Demirci Kawe’nin kızıl bayrağını Antep’te a- 
labildiğine yükseltti. «Apocu» ulusal ihanet akımının 
içerisinde yukarda sözünü ettiğimiz olaylarda bilmeye
rek rol aldığı için kendisini affetmiyordu. Bu olayların
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etkisi sonucu düştüğü bunalımdan kurtulması güç ol
du, fakat uzun sürmedi. Ne var ki Kürdistan devrimi 
uğruna sağlam bir politik çizgide kararlı ve inançlı bir 
mücadeleye atıldığı sırada, namuslu ve onurlu bir mü
cadele örneği vermeyi tasarladığı bir sırada kahpece 
tuzağa düşürülerek katledildi.

Ali Yoldaş’ın acımasızca ve hunharca katledilmesi 
biz Kürdistanlı proleterya sosyalistlerine bir gerçeği 
çarpıcı bir biçimde öğretti: Bu gerçek Kürdistan’da 
ihanetin ulaştığı boyutların vehametinin kavranılma
sı gerektiği ve bu ihanet akımına karşı mücadelenin 
savsaklanamayacağı gerçeğidir. Kendisine yurtsever 
ve devrimci diyen hiçbir grup ya da kişi daha bir dizi 
devrimcinin katledilmesini bekleyemez. İhanetin üstü
ne yürümek için saldın ... asının kendisine gelmesini 
bekleyemez. Eğer hâlâ kararsız ve tavırsız kalmakta 
ısrarlı olanlar . arsa, bu kararsızlığın halka ve devri
me pahalıya rrmlo’a.c ğmı düşünmelidirler. Tehlike 
es geçilecek türden değildir, ciddi ve hayati boyutlara 
ulaşmıştır. Elleri sürekli olarak yeni bir yurtseverin 
ve sosyalistin kanına bulaşan bu alçaklar, bu hain 
kere hain olan uşaklar teşhir ve tecrit edilmelidir. Sah
te »devrimci» maskeleri yüzlerinden sökülüp alınmalı, 
hain ve çirkin yüzler ihalka ve devrimcilere gösteril
melidir. Bu devrimci bir görev olarak kabul edilmeli
dir. Biz kendi payımıza, alabildiğine militarize edilmiş 
bu ajan unsurlara karşı mücadeleden yılmayacağız. 
Devrimciler hayatta kalabilmenin teorisini yapamaz
lar.

Bizler proleterya sosyalistleriyiz. Sosyalist bir ha
reketi duygusallığın belirlemeyeceği açıktır. Ama, duy
gusal olmamak ayrı şeydir, bir bir pusuya düşürüle
rek katledilen devrimcilere rağmen duygusuz ve du
yarsız olmak ise ayrı bir şeydir. Bu duyarsızlık bizce,
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devrimde insan unsurunun taşıd1 ı önemi kavrama- 
maktan ve olup bitenlere eli koiu bağlı bir vaziyette, 
kendinde şu ya da bu şekilde m ahale gücü ve ce
sareti bulmaksızın teslimiyetten 'aynaklanmaktadır. 
Biz ise her türlü teslimiyetin amansız düşmanlarıyız. 
Bu noktaya işaret etmemizdeki amaç, sanırız anlaşılı
yordur. Biz bu akımı ihanet akımı olarak, provakas- 
yon çizgisi olarak nitelerken, hareket noktamız, salt 
katledilen yoldaşımızın ve daha ne kadar yaşayacağı 
belirli olmayan, hergün takip ve tehdit edilen yoldaş
larımızın anlattıkları değildir. Bu yoldaşlarımızın an
lattıklarının ve bizim bildiklerimizin hepsini bu bildi
rinin boyutlarına sığdırmanın olanağı yoktur. Sadece 
birkaç olayı anlattık ve bir kaçını daha aktarmakla ye
tineceğiz. Ayrıca herşeyi burada daha açık bir tarzda 
işlemenin de şu an doğru olmadığı inancındayız. Biz
den daha inandırıcı şeyler yazmamızı ya da anlatma
mızı bekleyenler olabilir. Belge isteyenler çıkabilir. Ne 
yazık ki, biz istenen LA den belgeler sağlama imkânın
dan yoksunuz. Efendilerinden, uşaklarını çarmıha 
germek için belge saklayacak halimiz yok. Aktardığı
mız bilgiler bizce yeterli kanıtlar sayılmaktadır.

Bir hareketin niteliğini kavramak için onun pra
tik çizgisine, eyleminin muhtevasına bakmak, bizim 
için hem yeterli hem de doğru olan yaklaşımdır. Bura
dan hareketle bu grubun birkaç pratiğine ve devreye 
başka etkenlerin girmesi sonucu gerçekleşemeyen bir
kaç eylem planına göz atalım;

1 — «Emeğin Biriiği’nin 14 Mayıs 19'77’de yapaca
ğı pahalılığı ve işsizliği protesto yürüyüşünü kana boğ
mak için, iki faşistin evini tespit edip sempatizanlara, 
bunları öldürün emri gelmesi, fakat sempatizanların 
başarısızlığı bu mitingten katliam çıkmamasına sebep 
olmuştur.» (Ali Yaylacık)
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Ali Yoldaş’tan aktardığımız bu provakasyon planı 
Antep’te ve belirtilen tarihte Emeğin Birliği’nin dü
zenlediği bir miting’e ilişkindir.

Bu provakasyonun bir benzeri de, takriben birbu- 
çuk yıl kadar önce, Tunceli’de, birçok devrimci grubun 
katıldığı bir miting için tasarlanmıştı. Kitle, miting a- 
lanında toplaştığı sırada, saldırıya geçilecek ve dağı
tılacaktı. Bu provakasyonda rol almaları istenen bir
kaç devrimcinin şiddetle karşı çıkmaları üzerine kat
liâm gerçekleştirilemedi.

2 — «Antep’te, 1978’de, Nihat isimli bir dokuma 
işçisi, evinin önünde «ajan» olduğu gerekçe
siyle öldürüldü. Aynı dönemem sürekli ola
rak diğer siyasî grupların An tep’teki yetkili 
unsurları hakkında, ölüm kararlan alınıyor
du. Türk solunun devrimci olmadığını, ileri 
unsurlarının öldürülmesi gerektiğini söylü
yorlardı. Cenaze törenlerinde olay çıkartıyor
duk. Halkı polis’le karşı karşıya getiriyorduk. 
1978’de «Devrimci Yol» grubundan Orta-do- 
ğu öğrencisi Selami’nin Cenaze töreninde 
«Devrimci. Halkın Birliği» grubuna mensup 

(  )
öldürmek maksadıyla olay çıkartma karan 
alındı. Olay çıkartılacak ve kargaşalıktan 
yararlanarak adı geçen devrimci öldürüle
cekti. Grubun yöneticilerinin bu direktifi ye
rine getirilmedi. Bu görevi biz kendi aramız
da reddetmiştik. Fakat, cenaze töreni dağı
lacağı sıra olay çıkartıldı. Polis devrimcilere 
ateş etti ve ' olayda DHB’den Ali isimli bir 
devrimci öldürüldü. Çok sayıda kişi yara
landı, ve tutuklandı.»



(«Apocu» ihanet akımının saflarını terkeden 
devrimciler.)

, 3 — «Antep’te, su deposunda işçiler greve gitmiş
ti. Sendikanın yöne..mi «Apocu»lardaydı. 
100.000 lira karşılığında işverenle anlaşılmış 
ve grev kırılmıştı. Bir işçi arkadaş Apoculan 
para yemekle suçladı. Aradan birkaç gün 
geçmeden, bu işçi arkadaş çıksorut'taki evi
ne giderken tarandı ve sakat kaldı. Emeğin 
Birliğimden bir arkadaş bunu görüyor. Ateş 
eden tanıdığı bir Apocu.»
(«Apocu» ihanet akımının saflarını terkeden 
devrimciler.)

4 — Kısa bir süre önce Doğu Beyazıt’ta «özgür
lük Yolu» grubundan Mustafa Çamlıbel adlı bir dev
rimci «Apocu» grup tarafından katledildi, birkaç ki
şide yaralandı.

5 — Diyarbakır’da bir İGD üyesi (grubun ileri un
surlarından olduğu söylenmekte (kitapevine düzenle
nen bir saldırıda aynı grup tarafından katledildi.

6 — Tunceli’de avnı gruba mensup bir devrimci 
olan Haşan Kuş öldürüldü. Haşan Euş’un ağabeyi (ki 
yine aynı gruba mensuptur) kardeşini vuranların «A- 
pocular» olduğunu birçok gruba açıklamıştı. Bu yüz
den kendisinin de sürekli olarak ölümle tehdit edildi
ğini belirtiyordu.

7 — Diyarbakır’da DDKD’ii bir öğrenci «Apocu- 
lar» tarafmdan kendisine yönelik bir saldırıdan sakat 
olarak kurtulabildi.

3 — Muş’ta bir süre önce «Rızgari» grubundan bir 
grup devrimci yine «Apocular» tarafından taranmış
lardı.'

Hepsini burada sıralamak mümkün değil. Bunlar
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bildiklerimizin bir bölümü. Bilemediklerimiz de ilâve 
edildiğinde, görülecektir ki bu akımın hedefi genel ola
rak yurtsever ve devrimci harekettir.

Yukarda bildiğimiz ve hatırladığımız birkaç olayı 
anlattık. Bilmediklerimiz de bunlara ilâve edildiğinde 
bu akımm nteliği, neyi amaçladığı ve kimleri hedefle
diği konusunda hiç kimsenin kuşkusunun kalmayaca
ğı inancındayız. Tüm devrimcilerin, yurtseverlerin ve 
halkımızın bu cinayet şebekesini iyice tanıması için bü
tün yurtsever ve devrimci siyasetleri bildiklerini açık
lamaya ve bu ihanet akımına karşı güç birliğine ça
ğırıyoruz. Onlarca namuslu ve dürüst unsurun bu akı
ma bilmeyerek alet olmasını, yeni provakasvonlan ve 
yeni cinayetleri engellemenin başka yolu yoktur. Dev
rim davasını, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm da
vasını ihanetlerden korumanın başaa „• olu yoktur. 
Kürdistan’da yükselen devrimci mücadeleyi sabote et
mek isteyen, yurtsever ve devrimci kavganın önünde 
ciddi bir karşı-devrimci barikat oluşturan bu ihanet 
akımından yolu temizlemeliyiz. Bunu ancak tüm yurt
sever ve devrimci güçlerin ittifakı ile ve güçlü bir ide
olojik ve siyasal teşhir kampanyası zemini üzerinde 
mümkün görmekteyiz.

Bu ihanet akımının tabanındaki uusurlann çoğun
lukla samimi ve dürüst oldukları, devrim istedikleri 
inancındayız. Onlara karşı herhangi bir kinimiz söz 
konusu olamaz. Buradan hareketle bu gruba bilmeden 
alet olmuş tüm yurtsever ve devrimci unsurları yapı
lanların muhasebesini yapmaya ve Kürdistan devri- 
minin çıkarlarının ulusal ve demokratik mücadele 
cephesini dağıtmakta, onu dinamitlemekte değil; sö
mürgeci devletin ve işbirlikçilerinin birlikte kurdukları 
sömürge tuzağını dinamitlemekte yattığını görmeye 
çağırıyoruz.
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Kürdistan devrimi kritik bir dönemden geçiyor. 
Sömürgeciler ve işbirlikçileri «bölücülük» demogojisi 
ile halkımıza yönelik yeni kat namlar tezgâhlamakta- 
lar. Bütün bunların bilincine vurmanın ve bu ateş ve 
ihanet çemberini kırmanın tam zamanıdır.

Bu grubun tabanındaki tüm yurtseverleri kendi
lerini çıkmaza ve ihanete sürükleyen, devrime ve hal
ka düşman saflara çeken yönetici durumundaki ajan 
vnsurları kendi kaderleriyle başbaşa bırakmaya, on
lardan ellerini çekmeye çağırıyoruz. Bu namuslu ve 
onurlu bir çaba olacaktır. Bu çabayı ertelemek, yukar
dan gelen baskılara boyun eğerek sinmek, korkmak, 
devrimcilere yakışmaz.

«APOCU» grubun teorisinin biraz evvel açıkladığı
mız ihanet çizgisinin teorisi olduğu görülmelidir. Kür- 
distan’da yurtsever ve devrimci hareketi saldırı hede
fi yapmak için, ve bunu meşru göstermek için «ajan» 
demagojisine sarılan; baş düşman olarak, tümünü» a- 
jan» olarak ilân ettiği Ulusal ve Demokratik Müca
dele Cephesini tespit eden; sömürge ve yarı-feodal bir 
ülke olan Kürdis Unda devrimin güvenilir bir mütte
fiki olan küçük-burjuvaziyi karşı-devrimci olarak ni
teleyen bu teorinin adı provakasyon çizgisinin teori
sinden başka birşey olamaz. Bu teori, pratiğini yaşa
dığımız ve giderek vahim boyutla!a ulaşan ihanet çiz
gisine bilinçli olarak giydirilmiş uydurma bir teoridir. 
İşte dünya devrimci pratiği. İşte Angola. İşte UNİTA, 
işte FNLÂ.

«Apocu» olarak bilinen bu karşı devrimci akım ge
nel olarak devrimci demokrat güçleri özel olarak da 
rnarksist-leninist hareketi saldırı hedefi olarak seçti. 
Özellikle TEKOŞİN’e saldırmaları nedensiz değildir. 
TEKOŞİN bu grubun tabanında yankı bulan hemen 
hemen tek hareket oldu. Kısa zamanda dağılacağını ve
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provakasyonlarmın önleneceğini anlayan bu ihanet a- 
kımı var gücü ile saldırıya geçti. Önce TEKOŞİN’e ka
tıldığı için Ali Yaylacık’ı katletti. Arkasından TEKO- 
ŞİN’le bağ kuran birkaç devrimciyi daha. Kendilerin
den ayrılıp TEKOŞİN'e katılan diğer tüm devrimci un
surları da sürekli ölümle tehdit etmektedir. Tabanında 
TEKOŞİN’e duyulan sempatiyi yok etmek için sarıldığı 
tek yöntem karşı-devrimci zordur. Bütün saldırılarına 
rağmen hareketimizi istediği alana çekmeyi başara
mayacağını anlayan bu provakasyon hareketi giderek 
azgınlaştı. Saldırıları karşılık bulmadıkça zorbalığını 
sürdürmeye devam etti. Devrimciler karşı-devrimci 
zor’un eğeme nsınıflarm ve uşaklarının can çekiştikçe 
iyice sarıldıkları bir silâh olduğunu iyi bilirler. Zorba
lıktan korkumuz olsaydı aort som ui geçi de dete ve iş
birlikçilerine, dahası arkalarındaki emperyalizme mey
dan okumazdık TEKOŞİN’i yok etmeyi başlıca görev 
olarak kabul eden bu provakasyon akımının zorbalığı 
ağababalarınmkinin yanında bir hiçtir. Bizi halkımızın 
kurtuluş davasına dört elle sarılmaktan dünyada hiç
bir güç caydıramaz. Sömürgeciler ve işbirlikçileri ala
na bir değil bin «Apocu» hareket de sürseler nafile. Bu 
mücadele azmi ve kararlılığımızı daha bir biler, o ka
dar, Apocu ihanet akımı dünyada ki benzerlerine ba
kıp akıbetini kestirebilir. Halka ve devrime ihanet ce
zasız kalmayacaktır. Hesap, mutlaka sorulacaktır.

ÖNEMLİ BİR NOT
Kısa bir süre önce Ankara’da «Apocu» ihanet akı

mından ayrılarak hareketimizle ilişki kuran Mehmet 
Uzun yine «Apocu» polis çeteleri tarafından katledildi. 
Ve son anda (20 Ağustos 1979) Antep’te hareketimizin 
yiğit bir militanının, '• UMET BALLI’nın da bu karşı- 
devrimci çetelerce pusu kurularak şehit edildiğini duy-
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duk. Fazla söze gerek yok. Söz değil eylem zamanıdır. 
Hareketimizi toptan imhayı ve örgütsel varlığımıza 
son vermeyi amaçlayan «Apocu» ajanlarla mü
cadeleyi sömürgeciliğe ve yerli gericiliğe karşı 
mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor 
ve karşı-devrimci zora karşı, devrimci zora başvura
cağımızı tüm yurtsever, demokrat ve sosyalist güçlere 
duyurmayı görev sayıyoruz. Marksist-Leninist hareke
te, hareketimize karşı sömürgecilerin izni ve iradesiy
le açılmış bu savaşı kabul ediyoruz. Bu meşrû bir sa
vunmadır. İlâve edelim ki, «Apocu» ihanet akımı ile mü
cadeleyi korkaklık ve yılgınlıklarından ötürü kabule 
yanaşmayan, sözde tarafsız kalmaya çalışan milliyetçi 
ve oportünist akımların da yakasını bırakmayacağız.

KAHROLSUN APOCU AJANLAR!
KAHROLSUN İHANET AKIMI!
KAHROLSUN PASİFİZM!
YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN MARKSİZM-LENİNİZM!

Not: Hareketimizin bir süre önce Tunceli’de dağıt
tığı bildiride Apocu ihanet akımının bugüne kadar giz
li kalan bir dizi cinayeti kamuoyuna belgeleriyle açık
lanmıştı. Bu yazıda sözünü ettiğimiz bildiride yer alan 
açıklamalara yer veremedik. Bir başka yerde bütün 
bu cinayetleri topluca açıklamayı düşünmekteyiz.
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7. BÖLÜM
ÇİN DEVRİM DENEYİNE KISA BİR BAKIŞ

Devrimci Teori, dünya devrimci pratiğinden çı
kan derslerin bir sentezidir. İşçi sınıfı bilimini kendi 
ülkelerinin somut koşullarıyla yaratıcı bir tarzda bir
leştirerek devrimi gerçekleştiren partilerin izledikleri 
ideolojik-teorik hattı bilmek ve bu partilerin değişik 
koşullar altında ne tür bir tutum aldıklarını incelemek 
oldukça önemlidir. Sömürge bir ülkenin marksistleri 
olarak kendi ülkemizle az çok benzerlik taşıyan sömür
geleri ve yarı-sömürgeieri incelemek ise daha çok önem 
taşır. Bu ülkemizin toplumsal, ekonomik, siyasal ve ta
rihsel özellikleri ile daha az benzerliği bulunan deney
lerin dikkate alınmaması demek değildir, aksine bun
larla birlikte benzer ülkelerin deneylerini irdelemeye 
ağırlık vermek anlamına gelir. Bu tecrübelerin doğru 
bir tarzda özümlenmesi marksist-leninist teorinin ül
kemiz somutunda bağımsız ve yaratıcı bir tutumla ha
yata geçirilmesi bakımından gereklidir, dogmatik bir 
yaklaşımı benimseyerek kendi gerçeğimizi şu ya da 
bu ülkenin devrim teorisine göre prosküst yatağına ya-
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tırmak için değil. Bilmeliyiz ki, başka ülkelerde dev
rimci olan bir teorik çizgi, başka bazı ülkeler için ol
duğu gibi benimsenirse devrimci niteliğini yitirir, ih
tilalci özünü kaybeder. Çün;;ü- kural olarak her ül
kenin gerçekleri farklıdır. Dolayısıyla bu gerçeklerin çö 
zümlenmesinden çıkmış olan teorik çizgilerde farklıdır. 
Birbiriyle tıpatıp benzer olan iki ülke ya da toplum 
bulmak mucize yaratmak gibi birşeydir. Devrimciler 
de mucizeler yaratmak peşinde koşmazlar, bu görevi 
dogmatiklere, her renkten oportünistlere bırakır ve 
kendilerini bu tür yüklerden azat ederler. Dünya dev
rimci pratiğini incelemek, kendi ülkemizin devrimini 
zaferle taçlandırmak için, onlardan yararlanmak açı
sından zorunludur. Şablonlar arayıp bulmak için de
ğil-

Bu anlayıştan hareketle Kürdistan ile az çok ben
zerlikleri olabilen bazı deneyleri —Çin, Vietnam,— kı
saca da olsa özetlemeye çalışacağız. Çin devrimini 
özetlemekle başlıyoruz.

1. ÇİN’İN TOPLUMSAL-EKONOMİK YAPISI
Çin, ilkel komünal, köleci toplum ve feodal toplum 

aşamalarını yaşamış bir ülkedir. Çin’de feodalite çağı 
üç bin yıl gibi uzun bir tarihsel dönemi kapsar. Çin, 
feodalite dönemi boyunca sayısız köylü ayaklanmala
rına tanık olmuştur. Bu köylü ayaklanmaları feodal 
sınıflara güçlü darbeler indirmiştir. Ne var ki, bu güç
lü darbelere rağmen feodalizm kesin olarak yıkılama- 
mıştır.

Feodal Çin toplumunda 19. yüzyıl ortalarına kadar
önemli bir değişme olmamıştır. Ancak, serbest reka
betçi kapitalizm çağı olan 19. yüzyılda sömürgeler ve 
yarı-sömürgeler üzerindeki rekabet yoğunluk kazan-
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dığmda Çin oldukça geniş topraklan zengin hammad
de kaynakları ve dünya nüfusunun önemli bir bölü
münü oluşturan insan gücü potansiyeli ile sömürgeci
lerin göz koydukları bir ülke konumundaydı. Bu yüz

eylim özellikle ikinci yarısında dünya pazarları üzerin
de şiddetlenen rekabet kendisini en şiddetli biçimde 
Çin’dede gösterdi. Böylece Çin, başta, 19. yüzyılın en 
büyük sömürgeci devleti olan, İngiltere olmak üzere 
sırasıyla Fransa, Japonya vb. gibi kapitalist ülkelerin 
sömürgeci saldırısına uğradı. Bu ülkelerden önce baş
ka bazı halklar (Hunlar, Moğollar, Mançuryalılar gi
bi) tarafmdan istilâ edilmekle beraber Çin’in sosyo-eko- 
nomik ve sosyo-politik yapısı bu halkların yönetimin
de eski durağanlığım korudu. Çünkü, bu kabile ve halk 
lann hegemonyacılığı feodal karakterde idi ve bunla
rın egemenliği eski feodal yapıyı olduğu gibi korudu. 
Ancak, Batı Avrupa’nın sömürgeci kapitalist ülkeleri 
ve Japonya’nın ülkeye girmesiyle durum değişti. 1840’- 
da İngiltere’nin başlattığı Afyon Savaşı ile başlayan 
süreç Çin’de meta üretiminin ve kapitalizmin hızla geT 
liştiği bir süreç oldu. Çin adım adım yarı-sömürge ve 
yarı-feodal bir toplum haline geldi. Elbette ki, Japonya 
ve 3. Avrupa’nın kapitalist ülkelerinin zorlaması olma
saydı Çin’de meta ekonomisi kapitalist meta ekonomi
sine kendi içsel gelişimi sonucu daha yavaşta olsa dö
nüşebilecekti. Kapitalist ülkelerin baskısı bu süreci hız
landıran bir dış faktör oldu.

Sözünü ettiğimiz kapitalist ülkeler Çin’deki ege
menliklerini pekiştirmek için çok çeşitli (iktisadi, as
keri, siyasi, kültürel) baskı yollarına başvurdular:

1 — Çin’e karşı sayısız saldın savaşlarını baş
lattılar. Doğrudan silahlı müdahale yoluna başvurdu
lar. 1840’da İngiltere’n::' başlattığı Afyon Savaşı, 1857’- 
de İngiltere ve Fransamn ortaklaşa başlattıkları savaş,
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1884 Çin - Fransız savaşı, 1894 Japon saldırısı, 1900’de 
sekiz emperyalist (Portekiz hariç) ülkenin başlattığı 
savaş vb.

2 — Çin’i kendi aralarında nüfuz alanlarına böl
düler. Ve onu ortak sömürgele-. durumuna getirdiler. 
Bir takım haksız ve eşitsiz antlaşmalar imzalamaya 
zorladılar. Örneğin, Çin mahkemeleri yabancı ülkele
rin vatandaşlarını yargılama hakkına sahip değildi. 
Kara, deniz, hava üsleri kurarak ülkede askeri denetim
lerini sağlamaya çalıştılar.

3 — Çin’in gümrüğünü, dış ticaretini, ulaşımını vb. 
kontrol altına aldılar. Onu kendi sanayilerinin ürün
leri için geniş bir tüketim pazarı yaptılar.

4 — Çin’in hammaddelerini ve ucuz emek-gücf'nü 
yerinde değerlendirmek, sömürüyü daha da yoğunlaş
tırmak için birçok yatırımlar yaptılar.

5 — Sömürülerini kolaylaştırmak için ülkeyi bir 
ağ gibi saran, «...bir komprador ve tefeci-tüccar sö
mürü şebekesi kurdular.»

6 — Çin Hükümetini borçlandırarak, bankalar 
kurarak ülkenin mâliyesini tekellerine aldılar.

7 —  Kendi yaratıkları olan komprador burjuvazi
yi ve feodal toprak ağası sınıfını «hakimiyetlerinin te
mel direği haline getirdiler.»

8 — Çin’deki karşı-devrimci yönetimi militarize 
ederek halk hareketini bastırmaya ve ülkeyi kontrol 
etmenin bir başka yolu olarak savaş ağalan arasın
daki savaşlara süreklilik kazandırmaya uğraştılar.

9 — Emperyalist kültür politikası ile halk yığınla
rının bilincini zehirlemeye ve ülke aydınlarını kendi
lerine kölece boyun eğen unsurlar olarak eğitme yo
luna gittiler.

10 — «18 Eylül 1931'deıı bu yana Japon emperya
lizminin Çin’i geniş çapta istilası, yarı-sömürge Çin’in
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büyük bir kısmım bir Japon sömürgesi haline getirdi.* 
(SE, cilt: 2, s. 311)

Not: Yukardaki sıralamada (SE, cilt: 2, s. 311)'de
ki sıralama izlenmiştir.

Emperyalizm bir ülkeye genellikle o ülkedeki ha
kim ve sömürücü sınıflarla ittifak kurarak girer. Bu 
nedenle gerici ittifak içerisine girdiği hakim sınıf
ların varlığının temeli olan kapitalizm-öncesi ilişki ve 
sömürü biçimlerine dokunmaz, aksine onları koruma
ya ve devam ettirmeye çalışır. Emperyalizm Çin'de de 
bu kurala uymuştur.

Emperyalizm, Emperyalizme bağımlı komprador 
kapitalizm ve feodalizm üçlüsünün oluşturduğu gerici 
üretim ilişkileri yani yarı-sönıürge ve yan feodal ya
pının üretim ilişkileri Çrn’de yeni üretici güçlerin ge
lişmesi önündeki engellerdi. Emperyalizmin ikili bir 
yönü vardır. Bir yönüyle Lenin’in belirttiği gibi girdiği 
ülkede kapitalizmi hızla geliştirir. Fakat, bu yönü onun 
esas yönü değildir. O esas olarak kapitalizmin geliş
mesi önünde engeldir. Bu noktayı Mao, şöyle anlatır: 
«Çin’i istila etmekte olan emperyalist devletlerin ama
cı, -iiç de feodal Çin’i kapitalist bir Çin haline getir
mek değildir. Tam tersine, amaçları Çin’i kendi yarı- 
sömürgeleri ya da sömürgeleri haline getirmektir.» 
(SE, cilt: 2, s. 310). Çünkü, emperyalizm 'asalak’, ‘can 
çekişen’ kapitalizmdir. Ve emperyalizmin sömürge ve 
yrrı-sömürgelerde geliştirdiği kapitalizmin de esas bi
çimi bu türden bir ‘asalak’ kapitalizmdir. Yani, ‘komp
rador1, ‘işbirlikçi' ve ‘tekelci’ kapitalizmdir. ‘Tekelci'.dir, 
çünkü emperyalizm aynı zamanda ve esas olarak ‘te
kelci kapitalizm dir. T ne Lenin'in belirttiği gibi, o, 
kendisinin bu tekelci biatini yan-sömürge ve sömür
ge ülkelere de taşır. F d, bütün bunlara rağmen em
peryalizm millî nitelil bir kapitalizmi de yaratır. Bu
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milli kapitalizm emperyalizmin ve feodalizmin baskısı 
altında yeterince gelişemez. Onu karakterize eden ik
tisadi ve siyasi bakımdan za oluşudur, Nitekim, 
Çin’deki milli kapitalizm’de böy sine zayıf ve cılızdır. 
Fakat, Çin kapitalizmi özellikle rrnıci emperyalist sa
vaşta, birbiri ile dalaşan emperyalist ülkelerin baskısı 
nisbeten hafifleyince fırsattan istifade bazı alanlarda 
gelişti. Kapitalist ve emperyalist ülkelerin ağır baskısı 
altında, 19. yüzyılın son çeyreğinde doğup gelişen Çin 
milli kapitalizmi Çin’deki kapitalizmin hakim biçimi 
olamadı. Çünkü, emperyalizm ve komprador kapitaliz
mi ile uzlaşmaz bir çelişki içerisindeydi.

Emperyalist burjuvazi, emperyalizme bağımh 
komprador burjuvazi ve yerli feodal güçlerin Çin b t- 
kına karşı kurdukları gerici i'.’ ifak, başlangıçta yan- 
sömürge ve yan-feodal ve 1831‘den itibarende sömür
ge (Japon işgali altındaki Çin); yan-sömürge (Go- 
omindang yönetimi altındaki Cin) ve yarı-feodal yapı
yı 1949’a kadar korudu. Kapitalist ilişkilerin gelişmesi 
ile aşınan eski feodal toplum yarı-feodal topluma ve 
bağımsız Çin yan-sömürge ve sömürge Çin’e dönüş
müştü. Sosyo-ekonomik ve sosyo-politik yapıdaki de
ğişiklikler, Çin devrimine kadar bir yönüyle bundan 
ibaretti.

2 — ÇİN’DE ULUSLAŞMA ve ULUSAL HAREKETLER
Çin, 19. yüzyılda kapitalist ilişkilerin gelişimine pa

ralel olarak uluslaşma sürecine girdi. Çin ulusunun o- 
luşumu 19. yüzyılın son çeyreğinde hız Kazandı. Çin’de 
uluslaşma kapitalist üretim ilişkilerinin gelişmesine 
paralel bir şekilde yürüdü. Bu açıdan Batı Avrupa’daki 
uluslaşma süreci ile benzerlik taşır. Ne var ki, Çin’de 
B. Avrupa örneğinde olduğu gibi bu sürecin esas ön
deri ve efendisi milli ticaret burjuvazisi değildi.



Çin, tarihinde sık sık yabancı halkların ve kabile
lerin saldırısına uğradı ve onların egemenliği altına 
girdi. Çin halkı, bu yüzden, yabancı tahakkümüne kar
şı ulusal mücadeleye atıldı. Güçlü köylü isyanlarının 
darbeleri altında 1644’de Çin’deki Ming sülalesinden o- 
lan hanedan devrilince, köylü ayaklanmalarını ortak
laşa ezmek için Mançu ryalılara ülkesini işgal etmeleri 
için davetiye çiKardı. Böylece Çin 17. yüzyıl’da Man- 
çuryalılann egemenliği altına girdi. Ülkeyi, Pekin’i yö
netim merkezi yapan Mançuryalı Çing hanedanı yö
netti. Ülke I9'i2’y e  kadar Mançuryalıîann egemenli
ğinde kaldı. Çin halkı Mançuryalılara ve hanedanla
rına karşı yurtsever direniş hareketlerine girişti. Bu 
ulusal mücadeleleri yönetmek için bir takım örgütlen
meler, çeşitli adlar altında sayısız dernekler oluştu
ruldu. Ancak, bu ulusal hareketler geleneksel feodal 
ideolojinin ve dinin kuvvetli etkisi altındaydılar. Din
sel ideolojinin etkinliği ulusal örgütlere verilen isim
lere bile yansımıştır. (Gökyüzü Derneği’, ‘Tanrıya 
İbadet Derneği’ vb. gibi.’

19. yüzyıl boyun,.-s. ve ?o. yüzyıl başlarında bu ulu
sa1 y roketlerin önderliği Çin’de «ŞENŞİM» denilen, 
«Yerel Çin Feodalleri», «...aydın ve okumuş Çin feodal
leri» nin elindeydi. Çinli feodal unsurların yönlendirdi
ği bu ulusal hareketler Mançuryalı yabancı baskısını 
ve egemenliğini hedef alıyordu. Fakat, sömürgeci ka
pitalist ülkeler her seferinde hanedan’:;, doğrudan yar
dımına koşuyordu. Afyon Savaşları olarak bilinen sa
vaşlarda (ilki; 1340-42, ilimcisi; 1856-1860) îngiüzlere; 
Fransızlara (1884-85) ve Japonîara (1894-95) karşı ulu
sal ayaklanmalar oldu. Bu ulusal ayaklanmaların ön
derleri, belirttiğimiz gib; Çin’li feodallerdi. Çünkü, mo
dem toplumsal sımflaı illi burjuvazi ve proleterya 
henüz çok cılız ve bu hareketlere önderlik yapabile-
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cek örgütlenmeden yoksundular. Mili! burjuvazi 19. 
yüzyılın sonlarına doğru ant'-fv.odal ve anti-emperya- 
list ayaklanmalarda rol oyna . Hareketin önderliğini 
ise ancak 20. yüzyılın başlar;, ia  ele geçirebildi. Çar
lık Rusyası’ndaki 1905 devrimi «Asya'nın uyanışı dö
nemini», sömürge ve yan-sömürge ülkelerde burjuva 
demokratik devrimler dönemini açmıştı. Bu devrim 
Çin milli burjuvazisini de oldukça etkilemişti. Çin n.illî 
burjuvazisinin dovrimci-demokrat kanadının temsilcisi 
olan Sun Yat-Sen 1905’de «Üç halk ilkesi» olarak bili
nen ilkeleri açıklıyordu: «Milliyetçilik, Halk İktidarı, 
Halkın Refahı».

1894’de Sun Yat-Sen önderliğinde kurulan «C  
Yeniden Doğuşu İçin Birlik-, adlı örgüt (ki bu örgüt 
1912’de feshedilerek ‘Ulusal Parti’ (Guornindang'ı) ku
rulmuştu) Mançuryalılann egemenliğinin devrimci 
yollarla yıkılmasını savunuyor ve hanedanla uzlaş
mayı reddediyordu. 1905-7 tarihindeki Amerika’yı pro
testo ve 1908’deki Japonları protesto eylemleri Çin 
millî burjuvazisinin önderlik ettiği eylemlerdi. Bu ey
lemler yabancı sermayenin ayrıcalıklarına karşı ya
pılmış eylemlerdi.

1911’deki ayaklanmada ise Mançurya hanedanı 
devrildi ve Cumhuriyet kuruldu. Sun Yat-Sen başkan
lığa seçildi. 1911 Devriminin önderi de «küçük burju
vazi ve burjuvaziydi.» Bu devrimde Çin Proleteryası, 
«bağımsız bir sınıf gücü olarak, siyaset sahnesine çık
mamış, fakat devrimde sadece küçük burjuvazinin ve 
burjuvazinin takipçisi olarak yer almıştı» diyor Mao. 
1911 Devrimi burjuvazinin tek başına önderlik ettiği 
son devrim oldu. 4 Mayıs 1919 devrimci hareketinde 
ise burjuvazi, önderliği, proleterya ile ilk kez olarak 
paylaşmak zorunda kaldı. 4 Mayıs Hareketi Çin dev
rimci savaşında bir moment noktası oldu.
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Mao, Çin’deki burjuva demokratik devrim süreci
nin 1840 Afyon Savaşı ile birlikte şekillenmeye başla
dığım ve bu sürecin kendi içinde bir dizi aşamaya ay
rılarak incelenmesi gerektiğini belirtir. 1840-1949 ara
sındaki yüzyıl’ aşkın bir dönem ikapsayan bu devrim
ci süreç şu aşamalardan geçmiştir:

İngiliz sömürgeciliğine karşı verilen
Afyon Savaşları

2 — Tayping İlâhi Krallığı
Savaşı

3 — Çin-Japon Savaşı
4 — Reform Hareketi
5 — Yi No Tuan Hareketi
6 — 1911 Devrimi

(1840-42/1856-60)

(1850-1864)
(1894)
(1898)
(1900)

7 — 4 Mayıs Hareketi (1919)
8 — Kuzey Seferi (1924-27)
9 — Toprak Devrimi

Savaşı (1927-37)
10 — Japonya’ya Karşı Direnme

Savaşı (1937-45)
11 — Üçüncü İç Savaş

Dönemi (1946-49)

Bir bütün olarak sürecin niteliği bütün aşamalar
da aynı kalmıştır. Yani bütün aşamalar burjuva-de- 
mokratik devrim niteliği taşırlar. Her aşamada ortak 
hedef «yabam düşmanları kovmak ya da mevcut şart
lan değiştirmek» olmuştur. Ancak, bu ortak çizgilerin 
yanısıra, her aşamayı bir sonrakinden ayırdeden özgül 
yanlar da vardır. 1840 1 ardan itibaren burjuva-dertıok- 
ratik hareketin öndeı i 19. yüzyıl sonlarına dek esas 
olarak feodal unsurlar la iken, 19. yüzyıl sonlann ve 
20. yüzyıl, başlarında önderlik milli burjuvaziye geç
miştir. Mao, Çin’de gerçek anlamda, «...emperyalizme
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ve feodalizme karşı burjuva demokratik devrim Dr. Sun 
Yat-Sen tarafından başlatılmıştır...» demektedir.

Çünkü, bu dönem boyunc, 'urjuva demokratik 
devrim daha açık ve net bir ıvmlik kazandı. Ancak, 
milli burjuvazi de emperyalizmim ve yerli feodalizmin 
hakimiyetini yıkmayı başaramadı. Bu görevi ancak 
proleterya yerine getirebilirdi. 4 Mayıs i 919 Devrimci 
harekette proleteryanm etkilerinin görülmeye başlan
dığı ilk devrim r.Mu. Bu kısmı bağlamadan önce bir 
noktaya dikkati çekmekte fayda var; Ülkemizde kimi 
akımlar, 19. yüzyıl hatta 20. yüzyıl'daki ulusal hare
ketleri «ulusal» olarak nitelemeyi yanlış bulmakta- 
lar. Buna dayanak olarak da, hu hareketlerin öncülü? 
günün modern sınıflarda değil, feodal unsurlarda ol
ması gerçeğini göstermektedir hm. Bir başka gerekçele
ri de bu hareketlerin kapsamına diskindir. ‘Ulusal’ o- 
labihnesi için bu hareketlerin yerci değil ülke çapında 
olması gerekirmiş (!). Yeri geldiği için hatırlatıyoruz; 
Çin’de 1840’lardan itibaren başlayan hareketler hem 
modern toplumsal sınıfların, yani proleterya ve bur
juvazinin önderliğinde değildi hem de tüm Çin’i kap
sayan boyutta değillerdi. Bu hareketler ‘Şenşih’ üye
lerinin, yani feodal unsurların yönetiminde ve feodal 
ideolojinin kuvvetle etkisi altında oldukları gibi hemen 
hepsi oldukça ‘yerel’ boyu Harda idiler. Ama bu durum 
Mao’nun bu hareketleri devrimci ulusal hareketler, 
burjuva-demokratik hareketler olarak nitelemesine en 
gel olmamıştır. Mao şöyle diyor: «Çin halkının millî 
devrimci mücadelesi 1840 Afyon savaşından itibaren 
sayarsak yüzyıl, 1911 Devriminden itibaren sayarsak 
otuz yıl süren tarihe sahiptir.» (SE, cilt: 2, s. 314, Ara- 
lık-1939). Ve Çin’de kapitalist ilişkilerde ancak 1840’- 
lardan sonra ortaya çıkıp gelişebilmişim. Bu çevrele
rin esas yanılgısı şudur: Onlar, B. Avrupa ülkelerin-
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deki uluslaşma sürecinin tıpkısını Kürdistan’da ara
maktadırlar. Batı Avrupa'da uluslaşmayı köstekliyen 
feodalizme, feodal hakim sınıflara ve yer yer yabancı 
kökenli hanedanlara karşı verilen mücadelenin başın
da burjuvaziyi gördüklerinden, Kürdistan’daki hare
ketlerin başında da burjuvaziyi aramaktadırlar. Bu 
hareketlerin önünde ne burjuvaziyi ne de proletarya
yı bulamayınca onları ulusal olarak görmemektedir
ler. Dolayısıyla Kiirdistan bütününde bugüne kadar 
ulusal hareketlerin görülmediğini devrimci-demokrat 
nitelikte hareketlerin yer almadığını, Kürdistan’daki 
ilk devrimcilerin de (!) ve ulusal hareketi başlatan
ların da bizzat kendileri olduklarını söylemektedirler. 
Bu ölçüde komik iddiaları ancak Kürdistan gerçekle
rini bilmeyenler ve sağlıksız kafalar ileri sürebilir.

3 — EKİM SOSY ALİSİ DEVRİMİNİN ÇİN’DEKİ 
YANKILARI

Birinci emperyalist dünya savaşı ve özellikle de 
1917 Ekim Sosyalist devrimi insanlık tarihinde köklü 
değişiklikler yapmış, yeni bir çağın başlangıcı olmuş
tur. Bu çağ ulusal kurtuluş ve sosyalist devrimler çağı
dır. Ekim devrimi mo dünyada, özellikle de sömürge 
ve yarı-sömürge ülkelerde büyük yankılar yapmıştır.

Eskiden sadece Avrupa'ya özgü sayılan ulusal so
runun alanı genişledi ve ulusal sorun, uluslar ve sö
mürgeler genel sorunu haline geldi. Eskiden ulusal so
run burjuva sınıfların kendi aralarındaki bir savaş so
runu, pazar sorunu iken, emperyalist savaş ve Ekim 
devrimi bu durumu değiştirdi ve ulusal sorunu emper
yalizme karşı savaş sorunu haline getirdi. Eskiden bur- 
juva-demokratik devrimlerin bir parçası olan ulusal 
sorun, artık bu eski tipin burjuva devrimlerin bir par
çası değil sosyalist dünya devriminin bir parçasıdır.
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Kısaca emperyalist dünya savaşı ve Ekim devrimi ile 
birlikte ulusal sorunun muhtevası değişti.

Eskiden burjuva dem okrat devrimin öncü sınıfı 
burjuvazi idi. Ve burjuvazim önderliğindeki devrim 
kapitalist bir toplumunun ve kapitalist tipte bir dev
letin, kurul ması ile sonuçlanıyordu. Emekçi halk yığın
larının kazandığı zafer sayesinde burjuvazi kendi sı
nıf diktatörlüğünü, burjuva-dikttörlüğünü gerçekleşti
riyordu.

Oysa, emperyalist savaş ve Ekim devrim ile birlik
te, artık, burjuva demokratik devrimlerin öncüsü pro- 
leteryadır. Ve proletaryanın öncülüğündeki demokra
tik devrimin sonucunda kurulan toplum ve devlet, ka
pitalist nitelikte değil, yeni tinle bir toplum ve yeni tip
te bir devlettir. Proleteryanm hegemonyasında, prole- 
ya ve müttefiklerinin ortak diktatörlüğü aitmdaki De
mokratik Halk Diktatörlüğü. Demokratik halk dikta
törlüğü henüz proletarya diktatörlüğü değidir. Ne var 
ki bu, proleterya diktatörlüğünün özgül bir biçimidir 
ve belirli bir süreç içerisinde proleterya diktatörlü
ğüne dönüşür. Çünkü, proleteryanm öncülüğündeki 
demokratik devrim, kesintisiz devrimin ilk adımdır ve 
hiçbir kesintiye uğramaksızm sosyalist devrime dönü
şecektir. Demokratik devrimin görevi sosyalist devrim 
için şartlan hazırlamak ve yolu açmaktır. Kesintisiz 
devrimin bu ilk adımı nitelik olarak burjuva-demok- 
ratik olmasına karşın, o, dünya proleter-sosyalist dev- 
riminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bağımlı ve sömürge 
ülkelerdeki devrimler, sosyalist sistem ve kapitalist- 
emperyalist ülkelerdeki işçi sınıfı hareketleri ile bir bü
tün oluşturur. Artık burjuva-demokratik devrim eski 
tipte değil, yeni tipte bir devrimdir. Mao buna, Yeni 
Demokratik Devrim diyor.

Emperyalist savaş ve Ekim devrimi ile birlikte or-
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taya çıkan bu değişikliklerin Çin’deki devrimci hare
keti etkilememesi düşünülemezdi. Denilebilir ki, bu 
değişiklikler daha somut ve belirgin olarak Ekim dev- 
riminin toprağına komşu olan Çin’de yankılandı. Bu
radan hareketle, Mao, Çin’de 1840 Afyon savaşı ile baş
layan burjuva-demokratik devrim sürecini iki ayrı sü
rece bölerek değdi 1 indiriyor:

1 — Emperyalist savaş ve 1917 Ekim devriminden 
önceki süreç. Bu süreç eski tipte demokratik devrim 
sınıf lamasına dahil olan süreçtir.

2 — Emperyalist savaş ve Ekim devrimi sonrası
na tekabül eden demokratik devrim süreci. Bu süreç, 
Çin’de 4 Mayıs 1919 devrimi ile başlar ve 1949 Devrimi- 
ne kadar sürer. Bu Yeni Demokratik Devrim Süreci’- 
dir.

Çin’deki yeni süreç daha kesin olarak 1921’de Çin 
Komünist Partisi’nin kurulmasıyla başlar. Bu sebeple 
Mao, Çin burjuva-den. *>kratik devriminin geçirdiği 
aşamaları tahlil ederken şöyle diyor:

•Faka*: onları bahirinden ayıran en önemli özel
lik, Komünist Partisi’nin doğuşundan önceye mi. 
yoksa sonraya ıru rastladıklarıdır.» (SE, cilt: 2, s. 
240)

4 Mayıs 1919 devrimi proletaryanın önemli bir rol 
oynadığı fakat yine ue milli burjuvazinin önderlik etti
ği son devrimdi. Çin Komünist Partisi’nin kuruluşuyla 
başlayan süreçte yer alan devrimler ise proletaryanın 
öncülük ettiği, burjuvazinin ise belli dönemlerde 
ve belli ölçülerde bir rol oynadığı devrimlerdi. 
Çin milli burjuvazinin belirli dönemlerde nispe
ten önemli bir rol oynaması yarı-sömürge ve yan- 
feodal bir ülkenin burjuvazisi olmasından geliyordu. 
Emperyalizmin ağır milli baskısı ve yerli feodalizmin sı-
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n ı f  baskısı gibi ikili bir baskı altında olan Çin milli 
burjuvazisi emperyalizme ve feodalizme karşı nesnel 
olarak devrimci bir sınıftı. İleri kapitalist ülkeler bur
juvazisinden bu bakımdan çok farklıydı. Fakat, bu 
burjuvazinin emperyalizm ve feodalizmle bağlan var
dı. Bu durum onu daha kararsız bir sınıf yapıyordu. 
Fakat, Çin millî burjuvazisinin yalpalamasının en 6- 
nemli nedeni siyaset sahnesinde sayısal güçsüzlüğü
ne rağmen ön "Hnr fırlayan Çin Proleteryası ve Çin 
Komünist Partisinin varlığıydı. Çin proletaryasının 
mücadelesi yükseldikçe Çin burjuvazisinin devrim 
korkusu ön plâna çıkıyordu. Bu durum onu sık sık bü
yük burjuvazinin yanma ve bazı kesimlerini de taraf
sız kalmaya itiyordu.

4 —• 1924-27 KUZEY SEFERİ t'A  DA BİRİNCİ İÇ ’ 
SAVAŞ DÖNEMİ

Ekim devriminin, Çin nuki burjuvazisinin devrim- 
ci-demokrat kanadının önderi olan Sun Yat-Sen’in gö
rüşleri üzerinde de büyük etkisi oldu. Sun Yat-Sen’in 
1905’te formüle ettiği «Milliyetçilik, Halk İktidarı, Hal
kın Refahı» şeklindeki üç halk ilkesi 1924’te toplanan 
Guomindang’m I. Kongresi’nde yeni bir yoruma tâbi 
tutuldu. Özellikle başka halklara karşı düşmanlığı ve 
Hun ulusunun üstün bir ulus olduğu gibi gerici yanlan 
da içinde taşıyan «Milliyetçilik* ilkesi yeni bir kavra
yışla ele alındı. Bu yeni yoruma göre çok milliyetli bir 
ülke olan Çin’de milliyetlerin özgürlüğü savunulacak, 
onlar «Han» ulusu ile eşit haklara sahip olacaklardır. 
Dış politikada Sovyetler Birliği ile dostluk ilkesi ege
men olacaktır. Anti-emperyalist ve anti-feodal bir po
litika benimseniyor, ÇKP ile ittifak savunuluyordu. Kı
saca, Guomindang’a «Rusya’yla ittifak. Komünist Par
tisiyle işbirliği ve köylülere ve. işçilere yardım» şeklin-
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deki «üç büyük siyaset» yol gösterecekti. Nitekim 1927’ 
ye kadar bu çizgi benimsendi. Ve ÇKP ile Guomindang 
arasında emperyalizme karşı bir milli birleşik cephe 
kuruldu.

1924-27 devrimci savaşma Çin Komünist Partisi 
önderlik ediyordu. ÇKP’nin birleşik cephe taktiği başa
rı ile uygulanmış miiU burjuvazinin siyası partileriyle 
ittifak gerçekleştirilmişti. Ancak, 1927’de devrim geçi
ci olarak yeııi! giy a uğradı. Mao, yenilginin iki ana ne
deni olduğum- sö'icr:

1 — Guomindang’a egemen olan gerici Çan Kay-
Şek kliğinin, yani büyük burjuvazinin ihane
ti,

2 — Çin Komünist Partisi içindeki oportünist sap
malar.

Guomindang’ın i’ an e ti ile birleşik cephe dağılmış, 
devrimci hareket ye ;iye uğramış ve büyük darbe 
yemişti. Ancak, y<?niJg:-\u en önemli nedeni parti için
deki sapmalardın İmim aklanıyordu. Bu sapmaların 
temsilcileri Cen Du-Siyu do Çang Kuo-Tao idi. Cen Du- 
Siyu’nun temsil ettiği npm a sağ oportünist nitelikte 
bir sapmaydı. Çünkü, kçi sınıfının müttefiki olan 
köylülerle ittifakı reddiyordu. Sadece, Guomindang ile 
ittifak taraflısıydı. Sol oportünist sapma ise köylülerle 
ittifakı reddediyor, sadece İşçi sınıfına dayanmak ge
rektiğini ileri sik üyordu. Bunlar birleşik cephe takti
ğine de karşı çıkıyorlardı. Yani, ister «sol», ister «sağ» 
nitelikte olsunlar her ikisi de devrimin stratejik soru
nu olan ittifaklar meselesinde ortaya çıkıyordu. Bu tür 
sapmalar Çin e özgü de ğildir, genel olarak bütün ülke
lerde, fakat özel olarak emperyalizmin boyunduruğu 
altındaki sömürge v< ’ ağımlı ülkelerde görülebilen 
sapmalardır. Bu tür se; malarla mücadele hayatî önem
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taşır. Çünkü, devrimin zaferi ya da yenilgisi doğru bir 
ittifaklar politikası ile sıkı sıkıya ilgilidir. Sınıfların 
kuvvet ilişkilerini dikkate alrn . an, saldırı hedeflerini 
mümkün olduğu ölçüde daralt; , k yerine, genişletme
ye yarayan, kurulabilecek ittifakları devrimci bir tarz
da kurmaktan kaçman ya da ittifak kavramından iş
çi sınıfının ideolojik, siyasi ve örgütsel bağımsızlığını 
feda etmeyi anlayan sapmalarla mücadele asla ihma
le gelmez.

Birinci devrimci savaştaki yenilgiyi takiben topla
nan ÇKP’nin akıncı milli kongresi (1923), Cen Du-Si- 
yu’nun sağ teslimiyetçi çizgisini ve sol oportünist çiz
giyi tasfiye etti. ÇKP, 6. kongresi ayrıca devrimci ka
barışın geçici bir alçalma gösterdiğini ancak devrimci 
dalganın yeniden yükselmesinin kaçınılmaz olacağı 
tespitini yaptı. Fakat, bu yükselişin yakın olmadığı gö
rüşünden hareketle kitleleri devrimci harekete kazan
mak genel çizgisini ortaya koydu.

5 — 1927-37 YILLARI ARASINDAKİ İKİNCİ
DEVRİMCİ İÇ SAVAŞ YA DA TOPRAK DEVRİMİ 
SAVAŞI:

1927’de Guomindang’ia ittifakın bozulması üzeri
ne şartlar değişti: «Guomindang birinci birleşik cephe 
döneminde Sun Yat-Sen’in Rusya’yla ittifak, Komünist 
Partisi’yle işbirliği ve köylülere ve işçilere yardım şek
lindeki Üç Büyük Siyasetini uyguladı; dolayısıyla dev
rimci ve canlıydı, çeşitli sınıfların demokratik devrim
den yana bir ittifakıydı. Ama 1927’den snra Guomin
dang zıddına dönüştü ve toprak ağalarıyla büyük bur
juvazinin gerici bir ittifakı haline geldi.» (SE, cilt: 1, 
s. 383, abç.)

Bunun üzerine yeni şartlarda devrimci savaş, em
peryalizme, büyük burjuvaziye ve feodal sınıfın gerici
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ittifakına karşı yürütülmüştür. Bu dönem boyunca 
milli burjuvazi de karşı devrimin saflarında yer aldı. 
(1931’e kadar.)

«Emperyalizm zulmünü savaş yoluyla değilde, da
ha yumuşak yokmla. —siyasi, iktisadi ve kültürel—
sürdürdüğü uda, yon-sömürge ülkelerdeki hakim sınıf
lar emperyalizme teslim olurlar ve emperyalizm ile ha
kim sınıflar halk kmkkerhv -taklaşo, ezmek üzere bir 
ittifak kurarlar'. . . o bir t iv. ■■.nida, kitleler genellik
le emperyalizm k >dal sıraların irtifakına karşı iç 
savaşa başvuru:-.kır: emperyalizm ise genellikle yan- 
sömürge ülî;ei rrickonn. halkı ezme.si.ne yardım
etmek için dogr-rmo öylemde bulımmaktaora, dolaylı 
yöntemlere b;.rp.';,! c Bu nur:, sonucu nda da iç çeliş
meler özellikle- şirk. „nk Çin'de .ç ildek i Devrimci 
savaşta, 1924-2,7'del-1 m cici savaşta ve 1927’den son
raki on yıllık Top:' ■ ■; . ,nı Savaşında böyle olmuş
tur. Yan-sömürge .' * keki çeşitli gerici hakim grup
lar arasındaki sc ar mü Çin'deki savaş ağaları a- 
rasmdaki savaşla:; ou sınıflamaya girer.

Bir devri' hm7.at emperyalizmûı ve o-
nuıı uşaklarını: \ ym. ]i gerherin varlığım tehdit eden 
bir noktaya ulaşUgmda, f-nperyıüvm genellikle haki
miyetini koru; -o; m I için başka yom/ miere başvu
rur. Ya devrimci cepheyi içerden bölmeye çalışır ya 
da yerli germi' v e  doğrudan doğruya yardım etmek ü- 
7.ere silâhlı ku /c':'erini gönderir. Böyle bir durumda, 
yabancı emperyalizm ve yerli gericilik açıkça bir ku
tupta, halk kitleleri de teki kutupta yer alır ve böyle- 
ce diğer çelişmelerin ■ üşmesini belirleyen ya da et
kileyen baş çelişmeyi ü.ururlar. Ekim Devriminden 
sonra çeşitli kapitalist ülkelerin Rus gericilerine yap
tıkları yardım, silâhlı müdahalenin bir örneğidir. Çan
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Kay-Şek’in 1927’deki ihaneti ise, devrimci cepheyi böl
menin bir örneğidir.» (SE, ciH: 1, s. 388-339, abç.)

1924-1927'de birinci dev mci iç savaş, «...bizzat 
emperyalizmin ve onun uşaklarının, yerli gericilerin 
varlığını tehdit eden bir noktaya ulaştığında...», em
peryalizm, Mao’nun belirttiği gibi devrimci cepheyi 
böldü. Devrim, «can alıcı bir dönüm noktasında ye
nilgiye uğradı.» (cilt: 1, s. 227) Böylece 1927 sonrasın
da «iç çelişmeler özellikle» şiddetlendi. Komünist Par
tisi önderliğinde kitleler iç savaşa başvurdular. Fakat, 
sadece yerli hakim sınıflara karşı değil, «...emperya
lizm ile feodal sınıfların ittifakına karşı iç savaşa» baş
vurdular.

Mao, «Bu savaşta düşman, yalnızca emperyalizm 
değil, aynı zamanda büyük burjuvazi ile büyük toprak 
ağalarının ittifakıydı. Millî burjuvazi de, büyük burju
vazinin kuyruğuna takılmıştı.» (SE, cilt: 1, s. 227) di
yor. Çünkü, emperyalizm ve büyük burjuvazi arasın
da sıkı bir ittifak sözkonusudur. Birinin varlığı ve ge
lişmesi bir diğerinin varlığı ve gelişmesine bağlıdır. 
Ebcetteki emperyalizm ile yerli hakim sınıflar arasın
da da bir takım çelişkiler vardır Bu ittifak içinde çe
lişki taşımayan bir ittifak değildir ve olamazda. Ne var 
-, bu çelişki yerli hakim sınıfların emperyalizme karşı 
halk yığanlarının yanında yer alabilmesini sağlayabile
cek ölçüde güçlü bir ce’ i.şki değildir. Çünkü, yerli ha
kim sınıfların dayanağı emperyalizmdir. Kısaca, yerli 
gericilik ile emperyalizm arasında ittifak esas, çelişki 
talidir. Bu çelişkilerde özellikle iki ana noktada düğüm
leniyor: Birincisi, değişik emperyalist mihraklar ara
sı nd a V i çelişki Çin’de olduğu gibi yansıyordu. Hakim 
sınıfların farklı klikleri farklı emperyalist mihraklarla 
bağlantılı olduklarından söz konusu emperyalistler 
ara undaki çelişki yoğunluk kazanıp şiddetlenince yer-
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Ji hakim sınıflar içindeki klikler de birbirleriyie sava
şıyorlardı. Bu durum hazan geçici olarak hakim sınıf
ların bir kanadıyla devrimci güçler arasında ittifakın 
şartlarını yaratabiliyordu. İkincisi, emperyalizme ba
ğımlı büyük burjuvazi ve feodal güçler emperyalizm 
karşısında şekli siyasal bağımsızlığı korumak isterler. 
Sömürge statüsünü kendi sınıf çıkarlarına daha az uy
gun bulurlar.

1924-2?'de, yukarıda bekriliğimiz .nedenlerle, baş 
çelişki, halk yıgııvia nyi.-; emperyalizm ve yerli gericilik 
ittifakı arasındaydı. Mao’ııun belirttiği gibi çelişkinin 
bir kutbunda halk yığınları, diğer kutbunda ise -...ya
bancı emperyalizm ve yerli gericilik..,-- ittifakı vardı.

Birinci devrimci iç savaşın sonlarında Çin'de kur
tarılmış bölgeler oluşturulmuştu. Bu kurtarılmış böl
geler 1927’den sonra ao nı adım yaygınlaştı. Mao’ya gö
re Çin’de kızıl siyasi, -iktidarların doğmasının ve ya
şamasının nedenleri s. dardı:

1 — Be} ar rejim içmueki parçalanmalar ve sa
vaşlar. Çin’deki r ikim s rufların çeşitli klikleri arasın
da sürekli bir sırnaş dun, mu vardı. Savaş ağaları ara
sındaki sürekli savalar bunun ifadesidir. Emperyalist 
ülkeler bu savnşlurı devamlı olarak kışkırtıyorlardı. Za 
ten bu savaşlar emperyalist ülkeler arasındaki çeliş
kilerin Çin’e yansımasıydı. Çünkü Çin. «Birçok devle
tin hakimiyetindeki bir yan-sömürge ülke...» idi. Mao’ 
nur, kızıl siyasi iktidarların doğup yaşayabilmesi için 
gösterdiği en önemi! neden buydu. O tarihe kadar 
(1923) dün\aca böyle bir deney yaşanmadığından, 
Mao, bu olguyu, yani kızıl üs bölgelerinin doğup ya
şayabilmelerini «olağanüstü olgu» olarak görmektey
di. Ve bu «olağan üstü- olguyu başka bir «olağanüs
tü» olguya bağlıyordu rani «Beyaz rejim içindeki sa
vaş durumuma.



«Eğer Çin’de Beyaz Rejim içindeki parçalanma
ların ve savaşların hiçbir zaman sona ermeyece
ğini kavrarsak Kızıl Siyasi İktidarın doğuşu, yaşa
ması ve günden güne bu;, mesi konusunda hiçbir 
şüphemiz olmayacaktır.»
(SE, Cilt: 1, S. 73-74)

Mao’ya göre kızıl siyasi iktidarların ortaya çıkışı
nın esas nedeni Çin'in birçok emperyalist devletin or
tak hakimiyetindeki bir yarı-sömürge oluşuydu. Bura
dan hareketle başlangıçta bu olgunun emperyalist ül
keler ve sömürgeler için geçerli olamayacağını söylü
yordu. Ne var ki aynı olgu İkinci Dünya savaşı sıra
sında ve sonrasında bazı sömürgelerde ortaya çıkın
ca 1928’de sahip olduğu görüşlerde değişiklik yaptı.

2 — «Çin siyasî ve iktisadi gelişimi eşit olmayan* 
bir ülkeydi.

Bu Çin devriminin de eşitsiz gelişmesini yaratı
yordu. Çin’de kızıl siyasî iktidarların ilk olarak ortaya 
çıktığı bölgeler demokratik devrimden etkilenmeyen 
bölgeler değil, en çok etkilenen bölgeler oluyordu. Hu- 
nan, Kv/antung, Kupey ve Kiangsi 1926-27 yıllarında
ki devrimci savaşta işçi, köylü ve askerlerin kitle ha
linde ayaklandığı eyaletlerdi. 1927’de Hunan eyaleti 
Çin köylü hareketinin merkezi olmuştu. Kunan’da köy
lüler «Köylü Birlikleri» içinde örgütleniyor, toprak a- 
ğalarının iktidarına son verip, «Köylü Birliklerinin ik
tidarını kuruyorlardı. «Bütün İktidar Köylü Birlikle
rine» sloganı köylü hareketinin başlıca sloganı olmuş
tu. Köylü hareketleri başlangıçta kendiliğinden hare
ketler niteliği taşıyordu.

Kısaca, Çin’de kızıl siyasî iktidarların ortaya çık
masının ve yaşamasının bir başka nedeni de devrimin 
eşit olmayan gelişmesiydi. Devrimin daha hızlı gelişe-



bildiği bölgelerde bağımsız rejimlere dayanaıak siyasî 
iktidar parça parça genişletilmeliydi. Çin’de ülke ça
pında siyasî iktidarın ele geçirilmesi böyle bir rota iz
lemişti.

3 — Kızıl siyasî iktidarların, bağımsız rejimlerin, 
yaşamasının ve ülke çapında siyasi iktidarın zaptı he
define doğru gelişebilmesinin üçüncü nedeni, ülke ça
pında devrimci durumun gelişmeye devam etmesiydi. 
Savaş ağalan arasındaki savaşlar ve emperyalist ül
keler arasındaki çelişkiler bunu mümkün kılıyordu.

4 — Düzenli ve güçlü bir kızıl ordunun varlığı kı
zıl siyasî iktidarın yaşamasının dördüncü nedenidir.

5 — Beşinci koşul, bolşevik tarzda, bir parti ör
gütlenmesinin varlığı \ 3 doğru bir politikadır.

Mao, 1928 tarihli bir başka makalesinde kızıl üs 
bölgelerinin doğup yaşayabilmesi için ek olarak başka 
şartlar da soymaktadır:

«1 — Sağlam bir kitle temeli, 2— Sağlam bir 
parti örgütü, 3— Oldukça güçlü bir kızıl ordu, 
4— Asken harekât için elverişli arazi ve, 5— Te
mel ihtiyaçların karşılanması için yeterli iktisa
di kaynaklar.» (SE, cilt: 1, s. 83)

1927-37 arasındaki ikinci devrimci iç savaş döne
minde parti yönetiminin bazı yanlış politikaları sonu
cu birçok bağımsız rejim karşı-devrim tarafından yok- 
edilince, 1935’deki ünlü uzun yürüyüş gerçekleşti. Bu 
karşı-devrimci orduların kuşatmasını etkisiz kılmak 
için düşünülmüş bir ricat taktiğiydi. Uzun yürüyüşün 
nihayetinde parti yönetiminde değişiklik yapıldı. Mao, 
ÇKP’nin başkanlığına getirildi.

Bu dönemde 1193! 30 Parti’de ortaya çıkan önem
li bir sapmada; I.i I.i-U.tn’ın sol oportünist çı/gisiydi. 
Parti'ye egemen olan hu çizgi, Çin devrimci savaşının
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uzun süreli niteliğini reddediyordu. Li Li-San, ülke ça
pında silâhlı bir ayaklanma ile iktidarın alınması çiz
gisini savunuyordu.

Mao, bu görüşü reddediyor ve savaşın uzun süreli 
olacağını savunuyordu:

«Gerici kuvvetler çok güçlü olduklarından, dev- 
_ rimci güçler ancak yavaş yavaş gelişirler ve bu 

durum savaşımızın uzun süreli niteliğini belirler.» 
fSE, cilt: 1, S. 287)

Çin, 18 Eylül 1931'de Japon emperyalizminin sal
dırısına uğradı. 1935’te ise bu saldırı giderek yoğunlaş
tı. Böylece 1931’den itibaren Çin’in büyük bir bölümü
Japon sömürgesi haline geldi.

«18 Eylül 1931’den bu yana Japon emperyalizmi
nin Çin'i geniş çapta istilası, yarı-sömürge Çin’in 
büyük bir kısmım bir Japon sömürgesi haline ge
tirdi.»
(SE, cilt: 2, s. 311)

Mao’nun sömürge statüsünde gördüğü bölge Ja
ponya’nın işgali altındaki bölgedir. Guomindang yö
netimi altındaki Çin’e ise yan-sömürge diyor. Böylece 
daha önceki yüzyıllık dönem boyunca, yarı-sömürge 
olan Çin, Sömürge, yarı-sömürge ve yarı-feodal bir ül
ke olmuştu.

Japonya’nın, Çin’in tümünii sömürgeleştirmeye 
çalışması Çin toplumun d alı i sınıfların ilişkilerinde 
önemli değişiklikler yaptı. Bunun sonucu olarak, yeni 
bir taktik, yeni mücadele yöntemleri ve yeni bir sınıf
lar mevzilenmesi ortaya çıktı,

ÇKP, bu dönemde, iç savaşın bırakılmasını ve an- 
ti-japon tüm sınıf ve tabakaları kapsayan bir mJlî bir
leşik cephe taktiğinin izlenmesini savundu.



6 — ANTİ-JAPON DİRENME SAVAŞI (1937-45)-.
Bu dönem, sözünü ettiğimiz gelişmelerden ötürü 

gerek Çin’de gerekse de uluslararası plânda devrimci 
güçlerle karşı-devrimci güçlerin ilişki ve çelişkilerinde 
çok yönlü değişikliklerin gündeme geldiği bir dönem
di. Uluslararası plânda koşullar bir ikinci emperyalist 
dünya savaşma doğru gelişiyordu.

Mao Zedung, Çelişmeler Üzerine yazısını bu dö
nemde yazdı. Bu yazılarında ulusal ve uluslararası 
plânda ortaya çıkan karmaşık ilişkilerin bir tahlilini 
veriyordu.

Mao «ÇELİŞME ÜZERİNE» başlıklı makalesinde 
şöyle diyor:

«Emperyalizm yarı-sömürge bir ülkeye karşı bir 
saldırı savaşı başlattığında, bazı hainler dışında o 
ülkenin çeşitli sınıfları emperyalizme karşı bir 
millî savaşta geçici olarak birleşebilirler. Böyle 
bir durumda, emperyalizm ile sözkonusu ülke ara
sındaki çelişme baş çelişme haline gelir, buna kar
şılık o ülkedeki çeşitli sınıflar arasındaki bütün 
çelişmeler (daha önce baş çelişme olan feodal sis
tem ile geniş halk kitleleri arasındaki çelişmede 
dahil) geçici olarak tali ve tabi bir duruma düşer
ler. Çin’de 1840’öaki Afyon savaşında, 1894’teki 
Çin-Japon Savaşında ve 1900’deki Yi Ho-Tuan Sa
vaşında böyle olmuştu; bugünkü Çin-Japon Sava
sında da durum beyledir.»
(SE, cilt: 1, s. 388, abç.)

Bu satırları yine 1937 tarihli bir başka yazısında 
(«Japonya’ya Karşı Direnme Döneminde Çin Komünist 
Partisi’nin Görevleri»), Çin’in Dış ve İç Çelişmeleri
nin Bugünkü Gelişme Aşaması» konusunda söyledikle
riyle birleştirirsek durum daha iyi anlaşılacaktır. Ma-
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yıs-l937’de Çin Komünist Partisi’nin milli kongresine 
rapor olarak sunulan bu yazıda şöyle denilmektedir:

«Çin ile Japonya arasındaki çelişmenin baş çeliş
me haline gelmesiyle ve Çin’in iç çelişmelerinin 
ikincil ve tabî duruma düşmesiyle, Çin’in uluslar
arası ilişkilerinde ve ülke içindeki sınıf ilişkilerin
de değişiklikler meydana geldi; bu, mevcut du
rumda yeni bir gelişme aşamasının başlamasına 

- yol açtı.
Çin, uzun zamandır iki derin ve temel çelişmenin 
pençesi altındaydı: Çin ile emperyalizm arasın
daki çelişme ve feodalizm ile halk kitleleri arasın
daki çelişme...»

«Çin ile genel olarak emperyalizm arasındaki çe
lişme, yerini özellikle belirgin ve keskin olan Çin 
ile Japon emperyalizmi arasındaki çelişmeye bı
raktı. Japon emperyalizmi, Çin'i tamamen işgal 
etme siyasetini uygulamaktadır. Bu yüzden, Çin 
ile diğer bazı emperyalist ülkeler arasındaki çe
lişmeler ikincil bir duruma düşmüş, öte yandan 
bu ülkeler ile Japonya arasındaki ayrılık daha da 
artmış durumdadır. Gene bu yüzden, Çin Komü
nist Partisi ve Çin halkı, Çin’in Japonya’ya karşı 
milli birleşik cephesini dünya barış cephesiyle bir
leştirmek göreviyle karşı karşıyadır. Bu nedenle 
Çin, sadece Çin halkı için daima, iyi bir dost olmuş 
olan Sovyetler Birliği ile birleşmekle kalmamalı, 
mümkün olduğu kadar bugün için barışı korumak 
isteyen ve yeni saldırı savaşlarına karşı olan em
peryalist ülkelerle birleşerek Japon emperyalizmi
ne birlikte karşı koymak için çalışmalıdır. Birle
şik Cephemizin amacı, bütün emperyalist ülkele-
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re aynı zamanda karşı koymak değil, Japonya’ya 
karşı direnmek olmalıdır.»

«Bu, Çin Komünist Partisi’nin ve Çin halkının ö- 
nüne, Japonya’ya karşı bir millî birleşik cephe 
kurma görevini getiriyor. Birleşik Cephemiz, bur
juvaziyi ve ana vatanın savunulmasını kabul eden 
herkesi kapsamalıdır.»

Çin ile Japonya arasındaki millî çelişmenin geliş
mesi, sınıflar arasındaki ve siyasî gruplaşmalar 
arasındaki iç çelişmeleri, nisbı siyasî önem bakı
mından ikincil ve tabî bir duruma düşürmüştür. 
Fakat, bu çelişmeler de hâlâ varlıklarını koru
maktadırlar ve hiç bir suretle zayıflamamış ya da 
ortadan kalkmamışlardır. Aynı şey, Japonya dı
şındaki diğer emperyalist ülkeler ile Çin arasın
daki çelişmeler için de geçerlidir.»
(SE, Cilt: 1, S. 311-313)

Görüldüğü gibi bu dönemde »sınıf mücadelesi, mil
li mücadele biçimini» almıştır. Çin’deki sınıf çelişme
leri (iç çelişmeler) ve Çin ile diğer bazı emperyalist 
ülkeler arasındaki dış çelişmeler «ikincil ve tabi» bir 
duruma düşmüşlerdir. Ancak, bu çelişmeler ne zayıf
lamış ne de ortadan kalkmışlardır, sadece «...NîSBİ Sİ
YASİ ÖNEM BAKIMINDAN İKİNCİL ve TABİ...» bir 
duruma düşmüşlerdir. Yani bu çelişkiler, Çin ile Japon 
emperyalizmi arasındaki çelişkiye göre siyasi önemle
ri bakımından tali plâna düşmüşlerdir. Açıktır ki, baş 
çelişki kavramı siyasî bir kavramdır. Belirli bir süre
cin, belirli bir aşamasında siyasa! mücadelenin ağırlıklı 
olarak kimi yada kimleri hedef alması gerektiğini açık
lar. 1937’den sonra Çin’de baş çelişkinin bir kutbunda
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bir. avuç hain hariç tüm Çin ulusu, diğer kutbunda 
ise Japon emperyalizmi ve Çin’deki yerli işbirlikçi klik 
vardı. Çin’de büyük toprak ağası ve komprador bur
juvazinin Japon emperyalizmi ile işbirliği yapan kliği 
Vang Çing-Vey kliği idi. «Avrupacı ve Amerikancı bü
yük burjuvazi» ise anti-Japoıı cephede yer aldı.

Mao, yerli hakim sınıfın «...Avrupacı ve Ameri
kancı...» kanadı için şunları söylüyor:

. «Komprador büyük burjuvazi, emperyalist ülke
lerin kapitalistlerine doğrudan hizmet eden ve on
lar tarafından beslenen bir sınıftır; sayısız bağlar
la köylük bölgelerdeki feodal güçlere sıkı sıkıya 
bağlıdır. Bu yüzden Çin devrirninin hedeflerinden 

-..-biridir ve devrim tarihinde hiçbir zaman itici bir 
güç olmamıştır.
Buna rağmen, komprador büyük burjuvazinin 
farklı kesimleri, farklı emperyalist devletlere bağ
lıdırlar. Böylece, emperyalist devletler arasındaki 
çelişmeleri iyice keskinleştiğinde ve devrim esas 
olarak tek bir emperyalist devleti hedef aldığında, 
başka emperyalist gruplara hizmet eden kompra
dor sınıfının bazı kesimlerinin, belli ölçülerde ve 
belli bir dönem için, o günkü anti-emperyalist cep
heye katılması mümkün olur. Fakat, efendileri Çin 
devrimin© karşı cephe aldıkları anda, onlar da ay
nı şekilde davranacaklardır.
Bugünkü savaşta Japon tarafları büyük burjuvazi 
(teslimiyetçiler) ya teslim olmuşlardır ya da tes
lim olmaya hazırlanmaktadırlar. Avrupacı ve 
Amerikancı büyük burjuvazi (iflah olmazlar), Ja
pon aleyhtarı cephede yer almalarına rağmen, 
gittikçe daha fazla bocalıyorlar; hem Japonya’ya 
karşı direnerek hem de Komünist Partisi’ne karşı 
çıkarak ikili oynuyorlar.»
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(SE, cilt: 2, S. 319-320)
Çin devrimci savaşı esas olarak Japonya’yı hedef 

aldığı için diğer emperyalist ülkelerin işbirlikçisi olan 
Çan Kay-Şek kliği anti-japon cepheye katılmıştı. An
cak, onlar cephe içerisinde en gerici kanat oldular ve 
anti-komünist kampanyayı elden bırakmadılar.

Komünist Partisi de büyük burjuvaziye karşı iki 
yönlü bir politika güttü: Hem onları birleşik cephede 
birliğe zorladı, hem de onlara karşı içerde barış ve de
mokrasi mücadelesini terketmedi. Komünist Partisi, 
milli burjuvaziyle (milli burjuvazi 1931’den beri Komü
nist Partisi ile ittifak kurmuştu.) olduğu gibi büyük 
toprak ağası sınıfının ve komprador burjuvazinin si
yasal temsilcisi olan Cuomindang’la da, ittifakını, ge
nel programına (asgari) bağlı fakat kabul edilebilir 
bir özgül programa dayandırıyordu. Bu özgül prog
ramda esas olarak Sun Yat-Sen döneminde Guomin- 
dang’ın da benimsemiş olduğu üç halk ilkesine daya
nıyordu. Ne var ki, Guomindang’ia ittifak için bir ta
kım tavizler zorunlu olmuştur. ÇKP’nin emperyalist 
devletler ve Çin’deki hakim sınıf kanatlan arasındaki 
çelişkilerden yararlanmak ve bazı kesimleri geçici de 
olsa birleşik cephe de ittifaka zorlayarak; mümkün o- 
lan en geniş millî cepheyi kurmak ve saldırı hedefle
rini olabildiğince daraltmak için verdiği tavizlerden 
birkaçı şöyledin

1 — Kızıl ordunun adı değiştirildi,
2 — Bağımsız rejimlerin adı değiştirildi ve hükü

metin yapısında millî burjuvazinin ve büyük burjuva
zinin sözünü ettiğimiz kesimlerinden temsilci alına
rak değişiklik yapılması benimsendi.

3 — Toprak ağalarının topraklarına el konulması 
ve Guomindang’m silâhlı mücadele ile devrilmesi si
yaseti, geçici olarak torkediîdi, «Toprak işleyenindir»
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sloganı yerine kira ve faizin azaltılması siyaseti iz
lendi.

Ancak, Çin Komünist Partisi bu tavizlere karşılık, 
Guomindang’dan da bir takım tavizler istedi. Bunla
rın başında birleşik cepheye kanlan tüm sınıf ve ta
bakaların yönetimde temsil edilmesi, siyasal hak ve 
özgürlüklerin tanınması, iç barışın ve demokrasinin 
gerçekleştirilmesi geliyordu.

Mao bu karşılıklı taviz politikası hakkında şunları 
söylüyor:

«Taviz demek, her iki tarafın da taviz vermesi de
mektir: Guomindang, iç. savaş, diktatörlük ve ya
bancı düşmana karşı direnmeme siyasetini terk 
ediyor. Komünist Partisi de iki rejim arasındaki 
düşmanlığı sürdürmek siyasetini terk ediyor. Biz 
İkincisi ile birincisini değiştokuş ediyoruz ve milli 
kurtuluş mücadelesi uğruna Guomindang ile iş
birliğine başlıyoruz. Bunu, Komünist Partisi’nin 
teslim olması diye nitelendirmek, AhKuculuk yap
maktan ya da çirkin bir iftiradan başka birşey de
ğildir.»
(SE cilt: 1, s. 318-33 9)
«Bunlar, karşılığında, bütün milletin ihtiyacı olan 
.şeyleri, yani barışı, demokrasiyi ve silâhlı direnişi 
elde etmek için verilen ilkeli ve şartlı tavizlerdir.»
(SE, cilt: 1, s. 313)

Çin’deki devrimci savaş uluslararası plânda sür
dürülen anti-faşist mücadelenin bir parçasıydı. Baş
langıçta, faşist Hitler Almanya'sını, Sovyetler Birliği
ne sakim;/?, geçtiği oranda destekleyen Amerika ve 
Avrupa'daki emperyalist ülkeler, Hitler faşizminin 
saldır! hedefi elmaya başladıklarında Sovyetler Bir
liğinin öncülük ettiği ittifakı kabullenmek zorunda
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kaldılar. Sonuçta Almanya, İtalya ve Japonya’dan olu
şan faşist cephe büyük bir yenilgi aldı. Bu yenilgi de 
Sovyetler Birliği’nin rolü oldukça büyük olmuştur. 
Sovyetler Birliği’nin Japonya’ya savaş ilân etmesi ve 
ona büyük darbeler vurması Çin’deki Japon yenilgi
sinde büyük rol. oynadı. Çin’deki mücadele uluslarara
sı düzeydeki anti-faşist mücadeleyle böylesine içiçe 
geçmişti.

1945’de Japon emperyalizmi teslim oldu.

7 — 1946-49 ÜÇÜNCÜ İÇ SAVAŞ DÖNEMİ:
Almanya/îtalya/Japonya’dan oluşan emperya- 

list-faşist kampın yenilgisi emperyalist kampta ABD’- 
yi ön plâna çıkardı. ABD emperyalizminin saldırgan 
politikası Japon yenilgisini takiben Çin’de yoğunluk 
kazandı.

Japon yenilgisi ile birlikte birleşik cephe dağılmış, 
ABD işbirlikçisi Çan Kay-Şek yönetimi, içerde halk 
yığınlarına karşı gerici savaşı yeniden başlatmıştı.

Bu Çin devriminde ; ani bir aşamanın başlangıcını 
vurguluyordu. Çin’deki yeni-demokratik devrim süre
ci henüz sona ermemişti. Süreç, hâlâ burjuva-demok- 
ratik karakter taşıyordu. Ancak, sürecin bu yeni aşa
masının koşullan öncekinden oldukça farklıydı.

Bu aşamada, baş çelişki, Çin ile Japon emperyaliz
mi ve Çinli işbirlikçileri arasındaki çelişki olmaktan 
çıktı. Bu çelişki bir önceki aşamada çözümlenmişti. 
Şimdi baş çelişki, Çin halkı ile emperyalizm ve yerli 
gericilik ittifakı arasındaydı.

Bu aşamada Çin devriminin hedefini, emperya- 
lizm, feodalizm ve komprador-kapitalizm üçlüsü oluş
turuyordu. Başlangıçta Iviao, Çin devriminin hedefleri 
arasında komprador-kapitalizmi ayrıca belirtmiyordu. 
Fakat, şimdi, emperyalizm ve feodalizmin yanısıra
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komprador kapitalizmini de saymaktadır. Fakat, de
mokratik devrim genel olarak kapitalizmin değil (mil
lî kapitalizmi değil), emperyalizme bağımlı, kompra
dor kapitalizmin hakimiyetini yıkacaktır. Mao şöyle 
diyor:

«...Bugünkü aşamasında Çin devriminin hedefi, 
genel olarak kapitalizmi ortadan kaldırmak değil
dir,»
(SE, cilt: 4, s. 225)

Mao’nun devrimin hedefleri arasında komprador 
kapitalizmini daha açık olarak vurgulaması, bu kapi
talizmin gelişme seyri ile yakından ilgilidir. Mao, bu 
noktayı şöyle açıklar:

«Dört büyük aile, Çam, Soong, Kung ve Çen, yirmi 
yıllık iktidarları süresince 15-20 milyar ABD do
larını bulan büyük servetler yaptılar ve bütün ül
kenin İktisadî can damarlarını tekellerine aldı
lar. Bu tekelci sermaye devletle bütünleşince, te
kelci devlet kapitalizmi haline geldi. Yabancı em
peryalizmle, yerli toprak ağası sınıfı ve eski tipte 
zengin köylülerle yakından bağlantılı olan bu te
kelci kapitalizm komprador, feodal, tekelci dev
let kapitalizmi haline geldi. İşte, Çan Kay Şek’in 
gerici rejiminin iktisadi temeli budur. Bu tekelci 
devlet kapitalizmi sadece işçileri ve köylüleri ez
mekle kalmamakta, aynı zamanda şehir küçük 
burjuvazisini de ezmekte ve orta burjuvaziye de 
zarar vermektedir. Direnme savaşı sırasında ve 
Japonların teslim olmasından sonra gelişmesinin 
doruğuna varan bu tekelci devlet kapitalizmi, ye
ni demokratik devrimin maddî şartlarını büyük öl
çüde hazırlamıştır. Bu sermaye Çin’de genellikle 
bürokrat-sermaye olarak bilinmektedir. Bürokrat
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kapitalist sınıf olarak bilinen bu kapitalist sınıf, 
Çin’in büyük burjuvazisidir. Ülkemizde yeni-de- 
mokratik devrimin görevi, emperyalizmin Çin’de
ki özel ayrıcalıklarına son vermenin yamsıra, top
rak ağası sınıfının ve bürokrat-kapitalist sınıfın 
(büyük burjuvazinin) sömürü ve zulmünü yok et
mek, komprador, feodal üretim ilişkilerini değiş
tirmek ve üretici güçleri özgür kılmaktır.»
(SE, cilt: 4, s. 183-134, abç.)

Açıktır ki, demokratik devrim genel olarak kapi
talizmi değil, fakat komprador kapitalizmi de hedefle
mektedir.

Çünkü, komprador kapitalizm, varlığı ve gelişme
si emperyalizme bağlı olan kapitalizmdir, emperyalizm 
ve feodalizmin yamsıra bu komprador kapitalist iliş
kilerde üretici güçlerin özgürce gelişmesi önünde en
geldir. Bu engeli ortadan kaldırmadan, üretici güçle
rin gelişmesine ayak 1 ağı olan tüm eskimiş üretim 
ilişkilerini tasfiye etmeden, hiçbir gelişme mümkün de
ğildir. Ancak, bir de miili türde bir kapitalizm vardır. 
Bu millî kapitalizm yeni-demokratik devrimin hedefi 
değildir. Onun içindir ki, Mao, «Çin devriminin hede
fi, genel olarak kapitalizmi ortadan kaldırmak değil
dir» demektedir. Komprador kapitalist ilişkilerin tas
fiyesi demokratik devrimi proleter-sosyalist bir devri
me dönüştürmez. Devrimin niteliğinde bir değişmeye 
yol açmaz. Mao bu konuda şöyle der:

«Bir devrimin niteliğini belirleyen güçler, esas 
düşmanlar ile esas devrimcilerdir. Bugün bizim 
baş düşmanlarımız emperyalizm, feodalizm ve bü
rokrat kapitalizm:’ !-; buna karşılık, bu düşmanla
ra karşı mücadele nizin temel güçleri, ülke nüfu
sunun yüzde doksanını meydana getiren kol ve
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kafa emekçileridir. Devrimimizin bugünkü aşa
mada nitelik bakımından yeni-demokratik bir dev
rim, bir demokratik halk sivrim i oluşunu ve E- 
kim devrimi gibi bir sosyalist devrimden farklı 
oluşunu belirleyen de budır.
Milli burjuvazi içinde emperyalizm, feodalizm ve 
bürokrat-kapitalizrne bağlanan ve demokratik 
halk devrimine karşı çıkan birkaç sağcı unsurda 
devrimin düşmanıdır, buna karşılık, milli burju
vazi içinde emekçi halka bağlanan ve gericilere 
karşı çıkan sol unsurlar ve feodal sınıftan kop
muş olan birkaç aydınlanmış eşraf devrimcidir. 
Ama bu sol unsurlar ve aydınlanmış eşraf nasıl 
devrimcilerin ana gövdesi değilse, aynı şekilde sağ 
'unsurlarda düşmanın an •? gövdesi değildir. Bun
ların hiçbiri devrimin kerihlerini belirleyen bir 
güç değildir. Millî burjuvazi, siyasi bakımdan çok 
zayıf ve yalpalayan bir sınıftır. Ama bu sınıfın ü- 
yelerinin çoğunluğu demokratik halk devrimine 
katılabilir ya da tarafsız bir tutum takınabilir, 
çünkü onlarda emperyalizm, feodalizm ve bürok
rat kapitalizmin ve zulüm ve baskısı altındadırlar. 
Bunlar geniş halk yığınlarının bir parçasıdırlar; 
ama halk yığınlarının ana gövdesi olmadıkları gi
bi, devrimin karakterini belirleyen bir güç de de
ğildirler.»
(SE, Cilt: 4, S. 225-226)

Bu dönemde Çin milli burjuvazisinin tavrı homo
jen değildi ve olamazdı da. Milli burjuvazinin çoğun
luğa ABD ve onun işbirlikçilerine karşı tavır alıyor
du, Sol-kanat millî burjuvazi Komünist Partisi’ni des
tekliyor, orta-kanat tarafsız ve kararsız kalıyor, sağ- 
kanat millî burjuvazi ise Guoruindang’ı destekliyordu.



özellikle vnrgukuıo-ac! m bir başka ■ M
da Mao’ııun - Ay.b nEo mm eş'Td'» olarak wUead erdiği 
kesimdir, '■ ■ evvel aklanvuş olduğu.;.: az alın
tıda, Mao, «fecckd sınıftan kopmuş olan birkaç aydın
lanmış eşraf» diyor ama, bu «bir kaç» kişi Çin’de bir
kaç yüzbin kişi anlamına gelir. Nitekim, Mao, biraz 
ilerde, «sayısı birkaç yiizbini bulan bütün ülkedeki ay
dınlaşmış eşraf'- m kazanılmasından bahsediyor.

Mao’nun •■aydınlanmış mı af" ola* ak adlandırdığı 
kesim, «...demokratik eğilimi-m taşıyan tek tek toprak 
ağalarından ve zengin köylülerden oluşmaktadır», ve 
bu kesimin emperyalizm, feodalizm, bir ölçüye kadar 
da zengin köylülükle çelişkisi vardır. «Aydınlanmış eş
ra fın  sahip olduğu topraklar kendi istekleriyle 
köylülere dağıtılmıştır. Mao, «Aydınlanmış e şra f
ın siyasî ve iktisadi bakımdan önemli bir güç 
olmadıklarını, ancak, gericiliğin tecrit edilmesi açısın
dan bunların hesaba katılmaları ve birleşik cepheye 
kazanılmaları gerektiğini vurgular. Aydınlanmış eş
raf yalnız bu aşamada değil daha önceki aşamalarda 
da yer yer devrimci cephede yer almıştır.

Mao, 1948'de sapmalar konusunda şöyle bir tespit 
yapıyor: «Partimizin tamiri, sağ sapmaların ortaya çık
ma olasılığının Partimizin Gucmindang’la birleşip cep
he kurduğu dönemlerde, «sol» sapmaların ortaya çık
ma olasılığının da Partimizin Guomindang’la bütün 
ilişkilerini kopardığı dönemlerde daha fazla olduğunu 
göstermekledir.»

(SE, cilt: 4. s. 237)
Mao, üçüncü devrimci iç savaş döneminde özellik

le sol sapmaların ağır'ık kazandığım vurguluyor. Bu 
sol sapmalar salt işçi nıfını görüyor, diğer sınıf ve 
tabakalarla ittifakı gözerdi ediyordu. Mao, sol sapma
nın bu dönemde toprak ağalarıyla zengin köylüler ara-
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sında; orta, küçük ve büyük toprak ağalan arasında; 
zorba olan ve olmayan toprak ağalan arasında hiç ay
rım görmediğini, hepsini ayn: sepete koyduğunu be
lirtiyor. Yine bu sapmanın to, : ak dağıtımı sırasında, 
«eşit dağıtım ilkesi»ne uymayı % toprak ağalarına ge
çimlerine yetebilecek ölçüde dahi toprak bırakmadığı
nı; millî burjuvaziye, aydınlanmış eşrafa vb. karşı sek- 
ter bir tavır takındıklanm anlatıyor. Mao, bu tür po- 
litikalan aceleci ve «...saldırı hedefini daraltmanın 
taktik önemini küçümsemek»- olarak niteliyor.

Sağ sapmaların ise, karşı-devıimin gücünü abart
ma mücadelenin uzaması karşısında bıkkınlığa ve yıl
gınlığa. kapılma, ve komünist hareketin ideolojik, siyasi 
ve örgütsel bağımsızlığına yeterince önem vermeme 
vb. biçiminde ortaya çıktıklarını belirtiyor.

1949’da Çin devrimi karşı-devrirni kesin bir yenil
giye uğratarak ülkede siyasî iktidarı ele geçirdi. Bu 
devrim, sosyo-ekonomik ve sosyo-politik yapısı itiba
riyle devrimini yapmış diğer ülkelere kıyasla nispe
ten geri olan bir ülkenin devrimi olarak yarı-sömür- 
ge ve sömürge ülke devrimcilerinin en çok tartıştıkla
rı zengin bir deney oldu.

Kesin olarak inanıyoruz ki, özellikle Çin halkı ve 
Çin marksistleri bu deneyi unutmayacaklardır. Zafer 
yine Çin halkının olacaktır.

■■un



8. BÖLÜM
VİETNAM DEVRİMİ ÜZERİNE

Vietnam devrim deneyimini, Çin devrimini özet
lerken yaptığımız gibi çeşitli başlıklar altında topar
layacağız. Bu yöntem, sorunun çeşitli boyutlarıyla ve 
öz olarak kavranılması açısmdan daha uygundur.

1. VİETNAM’DA SÖMÜRGELEŞME SÜRECİ — ESKİ 
VE YENİ SÖMÜRGECİLİK

Vietnam’ın bağımsızlığını yitirerek sömürgeleşme 
sürecine girimi yaklaşık olarak 19. yüzyılın ortalarına” 
rastlar. Vietnam ulusal tarihi 1858’de Fransız sömür
geciliğinin başlattığı işgal savaşı ile normal gelişim doğ 
rultusunTan~sâp11rıldiğirfda yeni bir durum ortaya çık
tı Fransız sö m ürgecileri Vietnam’ı ve buradan hare
ketle tüm Çin liindi’ni sömürgeleştirmek istiyorlardı 
Buna karşılık, Vietnam loplumunda ülkenin sömürge- 
leştirilmesine karşı başlıca iki eğilim belirdi: Uzlaşma 
ve Direnme. Genci feodal güçlerim temsilcileri- olan. 
Kral ve Saray’ın yüksek rütbelileri, Nguyen monarşi
si, içerde kendilerine yönelik halk hareketinden kork-
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tuklan için karşı uzlaşeıa^
eğilimini benimsediler. KararI bir direnme savaşma 
öncülük etmekten korktular. Uz m Te güçlü~51F ulusaf 
bağımsızlık mücadelesi g elen eğ i olan halk ise Vietnam- 
lı aydmlann öncülüğünde kararlı bir yurtsever jüreniş

bir kısım eşrafın teslimiyeti red ederek direnişe geç
mesi Fransız sömürgecilerinin beklemedikleri bir olay
dı. Bu sebeple Fransız emperyalizmi uzun ve pahalı bir 
savaşı kabule zorlandı. Ne var ki,_ monarşijun-kendisi 
için bazı ayrıcalıklar karşılığında sömürgecilerin ajan- 
lığını üstlenmesi Fransız sömürge egemenliğinin ülke 
ölçüsünde yerleşmesini hızlandırdı. Vietnam toplu- 
mundaki yurtsever güçlerinörgütşüz...ve öndersiz olu- 
şu da sömürgecilerin işgali yaymalarını kolaylaştıran 
diğer önemli etkendi. Halkın silâhlı ayaklanmasının bu 
elverişsiz koşullar nedeniyle. 19, vüzvılm sonlarında 
(1896) bastırılmasıyla_Vietnam’da sömürge düzeni ta- 
mamen yerleşti. JBöyl^e..^âü!pIa-ihalLa i§dlLdaL.bâ§la.- 
yân sömürgeleşme süreciJ.Şgg’da tamamlandı. Ve Vi- 
etnanTTnT süreçle' sömürge bir ûlke hallne geldi. An- 
cak^Trahsüz e rnpe ry al i z l n ı Vi e t n a n ı Ulusal Kurtuluş 
Hareketindeki direniş ruhunu yokedemedi. Yiğit bir 
yurtseverin son sözü Vietnam ulusal tarihinin sonra
ki gelişmesi tarafından tamamen doğrulandı:
__ j"«Topraklarmr:zda çimen yeşerdikçe işgalcilere kar-
§ı direnecek insanımız eksik olmayacaktır.* (Vietnam 

. Savaşıyor, s. 10, Kırsal Yayınevi)
Vietnam’da sömürge düzeni (1896-1918) ji&nemi bo- 

■ yunca klâsik biçimiyle iyice yerleşti.
UFraHsTz emperyâlıZjnlnin Vietnam’daki uygulama

ları klâsik sömürge (eski sömürgecilik) politikasının 
tüın özelliklerini çarpıcı bir tarzda sergilemektedir.

Bu özellikler şunlardır:

halk olmak üzere aydınların ve
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1 — Siyasal İlhak
Sömürgeci ülke zor kullanarak işgal ettiği (bazen 

önce siyasal ilhâk gelmekte, ekonomik ilhak onu izle
mektedir; bazen de siyasal ilhâk ekonomik ilhakı izle
mektedir. Vietnam, başlangıçta siyasal ̂ bakımdan iî- 
hâk edilmiş, ekonomikJllıâkmııu izlemiştir.) Ülkede 
doğrudan doğruya kendisine bağlı bir yönetim meka
nizması kurar. Bunun için başlıca iki yönteme başvu
rur:
cx a) Zor kullanarak boyun eğdirme ve,
*< b) O ülkedeki en gerici egemen güçlerle ulusun 

ezici çoğunluğuna karşı ittifak kurarak.
Fransız emperyalistleri, Vietnam’da güçlü maddi 

ve askeri potansiyellerine dayanarak en vahşi baskı 
yollarına başvurdular. İkinci olarak da Fransız sömür
ge yönetimi, «...kral, mandarenler ve eşraf...» gibi feo
dal sınıfın en gerici unsurlarıyla gerici bir ittifak içe
risine girdi. Bu kesimler, Fransız yöneticilerinin yar
dımcı unsurları olarak ajanlık görevini üstlendiler.

«Zorbaların ilgilendikleri ilk sorun istikrarlı ve et
kin bir siyasal ve idari örgüt kurmak oldu.»
(A, y, s. 22)

«Vietnam, değişik yönetim düzenleri olan değişik
üç ‘ülkeye’ ayrıldı: Temkin, Annam ve Cgchinchi- 
na. Bunlar ayrı ayrı, giderek Kamboçya ve Laos’u, 
da içine alan ve bir Fransız Genel Valisinin başın
da bulunduğu Fransız Çin Hindine ilhâk.ediktir. 
len_Amaç, ki bu oldukça açıktı, daha kolaylıkla bo
yun eğdirmek amacıyla Vietnam ulusunun birli
ğini bozmaktı.
Bes Cin Hindi ‘ülkesi'nin (Tonkin, Annam, Coc- 
hinehina, Kamboçya ve Laos) herbirinin başında
bir Fransız baş vali ve her eyaletin başında da bir
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"■ Fransız vali bulunacaktı C üyenlik, maliye, kamu 
işleri, posta, tarım, halk mgüğı^Yicaret-gifei-4üm 
önemli hizmetler Fransızların elindeydi. Genel Va
li, içinde baş valileri ve en önemli hizmetlerin mü
dürlerini toplayan Çin Hindi Yüksek Konseyi'nin 
yardımıyla__bütün Çin Hindi’ni yönetiyordu. Vie t-> 
namlı yöneticiler ya yalnız formalite için tutulu
yor ya da kendilerine yalnız aşağılık işler verili-\ 
yordu. VietnamlI bakanların konseyine Fransız i 
başvalisi başkanlık ediyordu ve her bakanın bir j 
Fransız danışmanı bulunuyordu. Başvali aynı za- j 
manda kraliyet ailesi konseyine de başkanlık edi- | 
yordu. 1899’da Fransız yönetimi kraliyet yönetimi. I 
nin elinden vergi toplama ve memurlarına aylık 1 
verme hakkını aldı. Tonkin ve Annam’da, eyaleti 
düzeyinde, valiliğin yaraşıra varlığını sürdüren, 
ancak üyeleri birer kukladan başka birşey olma-’ 
yan bir Vietnam yönetimi bulunuyordu. Toprak1 
sahiplerinden, zengin tüccardan ya da sanayiciler
den ve yüksek memurlardan dikkatlice ayıklan-! 
mış küçük bir grup, üyeleri sömürge yönetimine1 
süs eşyası olmaktan öte bir hizmette bulunmayan! 
bir ‘seçilmiş konsey’ başvalilerin yardımcısı sıfatı! 
taşıyordu.»
(A, y, s. 24-25)

Biı- ülkeyi daha kolay vönatraek-ve .ulusa boyun, 
eğdirmek için^böjmek ve parçalamak..yöntemi, sömür
geciliğin ayrılmaz bir özelliğidir. Bu salt Fransız sö
mürge politikasına özgü değildir.

Ülkenin içine sokulduğu bu sömürge ve çok parça
lı düzenin sürekliliği Vietnam ve Çin Hindi’nde sürekli 
olarak işgal birliklerinin varlığını gerektirmiştir. Başka 
türlü sömürge rejiminin devamı, mümkün olmayan bir-
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şeydi. Çünkü, Vietnam ulusal kurtuluş hareketi 1896’- 
daki yenilgiye rağmen sürekliliğini koruyordu. Bu iş
gal, Fransız kuvv etlermin. ..yanısıra diğer, sörnürgeler. 
halkmdan devşirihniş askerî birlikler ve VietnamlIlar-: .. 
dan oîusturulmuş ‘yerli.milis’ .kuvvetlerinden olu şalak
taydı. Böylece, yukarıda tanımlanan siyasal ve idari 
düzen sömürge rejimi yıkılana dek yürürlükte kaldı.

Türk sömürgeciliğinin, özellikle de Osmanlı Dev
leti dönemindeki sömürgeciliğin Kürdistan’da oluştur
duğu siyasal ve idari örgüt biçimi, Fransız sömürge yö
netiminin Vietnam’da uyguladığı biçimle büyük ben
zerlik taşır. Buna ilerde değinme fırsatı bulacağız.

2 —  Ekonomik İlhak:
Bir ülkenin sömürge statüsü içerisinde olması için 

siyasal ilhakın vanı sıra ekonomik baknııdamdaJllıâk 
edilmiş olması gerekir. Yani bir sömürge ekonomik ve 
politik bakımdan ilhak edilmiş bir ülkedir. Sömürgeci 
ülke sömürgesinin ekonomisini kendi ekonomisinin çı- 
karlanna göre şekillendirir. Sömürge ülkenin ulusal 
ekonomisi bütün alanlarda, sömürgeci ülkenin ekono
misine sıkıca bağlanır. Toplumun iç dinamizmi tahri
bata uğrar. Üretici güçlerin özgür ve bağımsızca ge
lişmesi engellenir.

Fransız emperyalizmi, Vietnam’da feodal yapıyı, 
feodal baskı ve sömürüyü olduğu gibi korudu.

«Feodal düzen ortadan kaldırılmadı, üstelik pekiş
tirildi; toprak sahipleri köylüleri gönlünce sömürme
ye devam...» ettiler.

Vietnam, Fransız sömürgecileri için, .sermaye .ya,; 
tınm alanı, sanayi ürürden için. bin pazar, ucuz ham_- 
madde ve işgücü sağlayan bir sömürgeydi. Fransızlar, 
Vietnam pazarı üzerinue tam tekellerini kurmak için 
gereken her şeyi yaptılar. Fransız emtiası gümrük ver-
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gilerinden muaf tutulmuştu. Fransız şirketleri Viet
namlIlardan alman ağır vergi'■ e karşılık çok az vergi 
veriyorlardı. Ülkenin .maden ataklarmFransız şirke t- 
leri arasında pay edilmişti. jknmaye_ yatırımları ön
celikle ve ağırlıklı olarak «madencilik ve kauçuk üre
timine, yani ülkenin önemli nicelikteki hammaddele- 
rini ihracat için^jmm^i_gdBk.Çİ§ü'i§.n girişimlere yapı
lıyordu.» (A, y, s. 45) Bu yatırımlar uzun ömürlü ve 
ağır sanayiye yönelmiyordu Sermaye yatırımlarında 
ülke çıkarları değil azamî kâr elde etmek amacı güdü
lüyordu. Ve elde edilen bu yüksek kârlar Vietnam’da 
yatırılmak yerine Fransa’ya transfer ediliyordu. Bu 
sebejple ulusal ekonomide ciddi bir büyünıe olnıadmBu- 
na rağmen özellikle ulaşım şebekesinde büyük geliş
meler oldu. Fakat, burada da amaç daha çok Fransız 
emperyalizminin Vietnam’daki askeri ve ekonomik çı- 
karları oluyordu. Fransız emperyalizminin, amacı Vi
etnam'da kapitalizmi geliştirmek olamazdı. Bu neden
le feodal yapı sadece korunmakla kalmadı, üstelik güç
lendirildi. Feodal baskı ve sömürü daha da ağırlaştı. 
T arım tek tip ürüne, (pirine) bağlı kajdı. Teknik eski 
düzeyini koruyordu

Bir yönüyle de «sömürge düzeninin yerleşmesi ge-
• leneksel toplum \apr--m giderek derinden bir değişi
me uğrattı.» Komprador karakterde kapitalizm esas ol
mak üzere millî kapitalizm de belirli alanlarda ve be-

• lirli ölçüde bir gelişme kaydetti. Emperyalizmin yara 
tığı olan komprador burjuvazi ve milli burjuvazi için 
şöyle denilmektedir:

«Öte yandan, Vietnam burjuvazisi bir süre sonra 
ortaya çıktı; yüzyılın ilk yıllarında ancak çekir
dek halinde birkaç unsur vardı. Geleneksel Viet
nam toplumu, ılımlı da olsa bir tüccar sınıfının o- 
luşumunu engellemişti. Fransızlar bu durumda,
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ticarî işleri için Çinli tacirlerle iş yapmayı yeğle
diler. Bununla birlikte, Fransız şirketlerinin bazı 
ajanları para yapmayı becererek komprador bur
juvazinin ilk çekirdeğini biçimlendirdiler. Fakat, 
birkaç girişimde bulunmayı deneyen Vietnam 
burjuvazisi ya korkutuldu ya da iflâsa sürüklen
di. Flenüz doğmuş olan bu Vietnam burjuvazisi 
de çok geçmeden gerçekte hakettiği durum olan 
tefeciliğe düşerek ancak ‘raşitlik’ bir burjuvazi o- 
labildi.»
(A, y, s. 34)
«Vietnam burjuvazisi, önceki döneme oranla, 1919' 
dan 1929’a kadar bazı gelişmelere tanık olmakla 
birlikte, bir yandan Fransız şirketlerinin tekelleri 
altında ezilerek ve öte yandan Çin tüccarının re
kabetinden zarar görerek daima çarpık (rüşitik) 
kaldı. 1924’den 1929’a kadar bazı Vietnam kapita
list firmaları ortaya çıktı, ama bunlar hiç bir za
man Çin ve Hint burjuvalarının girişimleri hac
mine ulaşamadı. Vietnam burjuvazisi, bir bakıma,_ 
iç ticaret, ulaşım, hafif sanayi ve yapı islerinde 
bazı konumlar elde etmeyi başardı, ama dış tica
ret, ağır sanayi ve madencilikten- uzak tutuldu. 
"Sözü geçen firmalar ise pek seyrek olarak birkaç 
düzineden çok işçi çalıştırabiliyorlardı.
Ulusal ekonomiyjLitalkındırmava kalkışan burju
valar, sömürge yönetiminin güçlü muhalefetiyle 
karşılaştılar; bunlar bağımsızlık akımım besleyen 
ulusal
mallarının dağıtıcıları ve kamu işleri müteahhit
leriydiler, yani komprader burjuvalardı Fakat, bu 
iki grup arasında kesin bir çizgi yoktu; aynı bur- 
juva zaman zaman birinden diğerine geçiyordu.
Boğulan ve ezilen bu Vietnam burjuvazisi kazan-
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cmı çoğu zaman, feodal tarzda sömürdüğü tarım 
işletmelerine yatırıyordu. V ietnam’da zaten önem
li sayılabilecek bir burjuva sınıfı hic bir zaman 
gelişmedi.»
(A, y, s. 52-53)

Geleneksel (feodal) Vietnam toplumunun üretim 
ilişkilerindeki değişiklikler sömürge rejiminin kesin o- 
larak yerleştiği 1897’den itibaren başlamaktadır. Bu ta
rihte Fransız sömürgeciliği Vietnam’da askerî, politik, 
İdarî, kültürel ve ideolojik bakımdan güçlü bir dene
tim kurmuştur. Ülkeyi tümüyle kontrolü altına almış
tır. Artık ülke sermaye yatırımı ve kolonyal ekonomi 
sömürünün yoğunlaştırılmasına geçmeye elverişli bir 
konumdadır. Zaten sözü edilen baskı mekanizmasının 
amacı ülkeyi ekonomik sömürüye hazırlamaktır. 
Bundan böyle ve özellikle de 1919- -1929 döne
minde Fransız sermayesinin biraz evvel sözünü etti
ğimiz «madencilik, maden filizi, kauçuk gibi derhal ih
racata dönebilecek sektörlerde» temerküzü artan bir 
hızla söz konusudur. Pirinç değirmenleri, Tekstil fab
rikaları; çimento, kiremit ve tuğla ocakları vb. ülke
de kurulan başlıca sanayi, bunlardan ibaretti. Bu sa- 
nayiler yerli seymave ile kurulmuş sanayiler değil, 
ulusal burjuvazinin payının olmadığı Fransız serma- 
yeşinin yönetimindeki sanayilerdir. V ietnam proleter- 
vası bu alanlarda'oHava çıktı ve yoğunlaştı. Bu prole- 
teryayı kendisinin mezar kazıcısı olarak emperyalizm 
yarattı. Ve bu ancak. 20. yüzyılın başlangıcında müm
kün olabildi. Vietnam proleteryasmın oluşumu böyle- 
ce bir Vietnam burjuvazisinin (millî burjuvazi) oluşu
mundan önceye rastlşdı. Yani, V ietnam  burjuvazisi
nin ortaya çıkışı proleteryanm ortaya çıkışını izledi. 
Bu burjuvazi yukarıdaki alıntılarda vurgulandığı gibi 
20. yüzyılın başlangıcında hemen hemen yok denecek
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gibiydi. Belirli bir gelişmesi, ancak, I. Dünya savaşı
nın takibeden yıllarda mümkün olabilmiştir. Fakat, bu 
burjuvazi bir sömürge burjuvazisi olarak, «Vietnam Sa 
vaşıyor»un yazarlarınca da belirtildiği gibi çarpık bir 
karakter taşıyordu ve feodal sömürü biçimiyle sıkıca 
bağlantılıydı. Fransız kapitalizminin ağır baskısı altın
daydı. Çin vb. gibi yan-sömürge ülkelerin millî bur
juvazisi ile bile boy ölçüşebilecek düzeyde olamazdı. 
Bildiğimiz gibi _yarı-sömürge ülkelerde milli burjuva
zinin kaçınılmaz bir özelliği, emperyalizmin ve feoda
lizmin baskısı altında gelişme imkânı bulamaması ve 
zavıf kalmasıdır. Bu belirleme sömürge statüsü içeri
sindeki ülkeler burjuvazi için çok daha geçerli olan 
bir belirlemedir. Çünkü, yan-sömürge ülkelere kıyasla 
sömürge ülkelerde emperyalizmin milli baskısı ve feo
dalizmin sınıf baskısı daha ağır ve dayanılmazdır. Em
peryalizmin sömürge ve yarı-sömûrgelerde geliştirdiği 
kapitalizm esas olarak komprador nitelikte bir kapita
lizmdir. Bu sebeple Vietnam’da da söz konusu kapita
lizm esasen bu tür bir kapitalizmdir. Fakat, yukarıya 
çıkarılan alıntıda vurgulandığı gibi Vietnam’da bu iki 
tür kapitalizm ve onlara tekabül eden iki tür burju
vazi arasında «kesin bir çizgi» yoktur. İkisi arasındaki 
nitelik farklılığına rağmen bir içiçelikte de söz konu
sudur.

Yietnam’m iktisadi ve toplumsal.yapış;nda sözünü_ 
ettiğimiz gelişmeler, bu özellikleriyle, 1897’den itiba
ren başlayan süreçte, özellikle de 2CL_yüzyılın başlan:_ 
gıcı ile _birlikte__ortaya çıkmıştır. Bu süreç, feodal_Vi- 
etnamjo p lunaunu van-feodal topluma dönüştüren bir 
süreç olmuştur. «Vietnam Savaşıyor» kitabının yazar
ları şöyle demektedirler:

«Vietnam ekonomisi de bu yüzden, kendi coğrafik
ortamından kesilerek gittikçe Fransa’ya, bağımlı
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kılındı* Paris’te oylanan istikrazlar sömürge yöne
timinin kullanımına yeni kredi olanakları açtı, 
tabii bu borçların faizini halk ödeyecekti. Fran
sız sanayicileri dc_Çin Hindi’nin sanayileşmesini 
engellemek için ellerinden geleni yaptılar. N ite
kim,_küçûk gruplar, özellikle VietnamlIlar tara
fından kurulmuş olan şirketler birbiri ardından 
vole olurlarken, büyük şirketler, önemli zararla^. 
ra uğramaksızm krizi atlattılar, ‘özerk’ -ekonomik:.., 
kalkınma hikâyesi 
(A, y, s. 69)

İşte, kategorik anlamda bakımlılık statüsü ile jsö- 
mürge statüsü arasındaki ayrım burada yatmaktadır.

X  Sömürgelerde ekonomik gelişme düzeyi bağımh~üTüs- 
lara kıyasla daha geridir. Sömürge ülke~eköbbınisl~yd- 
ğunlaşmış bir e 1 c on om i İT so m ü rülleni attmlI^eV V "  kem 
d i"cögm fOblırt 5 mınc!an kesilerek» sömürgeci Jilkenin 
ekonomisine tâbi kılınmıştır. Sömürge ülkelerde kapi
talist gelişme, genellikle emperv al ızriTi mgırişriTe~ blr- 
likte meydana gelmekte ,̂ bunun sonucu olarak emper
yalizmden bağımsız bir gelişme mümkün olamamak
tadır. Millî kapitalizmi ve millî burjuvaziyi yaratan da 
bu ülkelerde yine emperyalizm olmaktadır. Bu yüzden 
bu millî kapitalizmL:.ve_milll_b:;muvazinin yabancı ka-^ 
pitalizm ve burjuvazi ile rekabeti imkânsız olmakta
dır. Sömürge sermayesi sömürgeci ülkenin sermayesi 
ile rekabet edememektedir.

Oysa, bağımlı ülkelerde durum farklıdır. Bağımlı 
ülke ekonomisi tümüyle «kendi coğrafik ortamından» 
koparılmış değildir. BağırnliJİllmnin pazarı imkiza. ulm

lizm bağımlı ülkenin toprağmda bir ölçüde bağımsız
olarak gelişeb ilm ek ted ir, Rn.yüzden-bağnniıulusun pa- 
zarı, hakim ulusun pazarı ile yine bir ölçüde rekabet
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şansını bulabilmektedir. Çarlık Rusyası’nda Polonya, 
Ukranya ve Finlandiya’nın durumu böyleydi, Bağımlı 
ülkelerde kapitalizm, üretici güçleri sömürgelere kı- 
yasla «cok dahâT güHm~çcik 'daBâ'liîzir've dahâ^’bağnn- 
sız olarak geliştirmektedir», «...bağımlı ulusların hem 
kendi sermayeleri vardır, hem de bunlar çok çeşitli ko
şullarla sermaye edinme olanakfarıııa sahiptirler. 
mürgelerin^endf serrnhveleri, ya da sözü edilecek ken
di sermayeleri yoktur. Ve finans-kapiial altında, si
yasal bağımlılık koşulu dışında, İliç bir sömürge ser
maye edinemez.» (UKTH, s. 1801 derken Lenin’in an
lattığı budur. Bağımlı ülkelerde kapitalizmin üretici 
güçleri nisbeten hızlı, esaslı ve bağımsız olarak geliş
tirebilmesi bu ülkelerdeki kapitalizmin niteliği soru
nuyla ilgilidir.. Bu kapitalizm, hakim ulus kapitalizmi- 

■ nin yaratığı olanbir.kapitalizm değil, genellikle kendi 
iç dinamiği sonucu gelişebilmiş millî nitelikte bir ~ka  ̂
'pitalizmdirTTmpefyâlizm çağma girildiğinde bu millî 
(yerlITTîapitalizm yabancı, kapitalizmle rekabet imkâ
nı luılahilmiştir,. Bu nedenle bağımlı ülkelerde belirli 
bir ölçüde üretici güçler bağımsız olarak gelişebilmiş- 
tir. Ne var ki, sömürge ülkelerdeki kapitalizm, emper
yalizmin girişi ile birlikte ortaya çıktığıdan ağırlıkla 
komprador karakterde bir kapitalizmdir ve üretici güç- 
lerin gelişmesi önünde engeldir. Milli kapitalizm ise’ 
oldukça zayıftır ve rekabet, imkânyıdan, yoksundur. 
Onun için sömürge ulusların kendi millî sermayeleri 
‘sözü edilecek’ kadar değildir.

3 —  Sömürgeci ülke sömürge ulusun diline, kültü
rüne, örf ve adetlerine, ..sanatına, kısaca tüm ulusal de
ğerlerine karşı yoğun bir ha-skı ııvgular. «Ulusal» olan 
hersevi vaşaklar. Bu konuda sadece şiddet kullanmak
la. yasak kovmakla da-vetinmez...Yoğun bir ideolojik 
-saldın örgütler. Sömürge ulusun aydınları bu şekilde
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sömürge yönetiminin ajanları, onun araçları durumu
na sokulur. Bu politika sömürge politikasının ayrılmaz 
bir unsurudur ve her türlü sömürgecilikle görülebilen 
bir özelliktir. Nitekim, Vietnam’da da sömürgeci ül
keler tarafından en yoğun biçimde yürürlüğe kon
muştur.

«Kültür alanında sömürge yönetimi, halkın düze
yini yükseltmekten çok, bir yandan yönetim aygı
tına aşağılık ajanlar yaratmaya ve diğer yandan 
ulusal kültürle hiçbir bağı bulunmayan ve ne de 
kültür alanında bağımsızlık esprisi taşımıyan «de- 
nasyonalize» entellektüeller biçimlendirmeye çaba 
harcadı.»
(Vietnam Savaşıyor, s. 25)

Sömürge yönetimi Vietnam’da ulusal diü ve tari
hi eğitim sisteminden çıkardı. Bunun yerine sömürgeci 
ülkenin dilini, tarihini ve kültürünü, ki onu da ilerici 
ve devrimci öğelerden ayıklayarak, zorla empoze ~et̂ " 
meye çalıştı. Sömürgeci eğitim politikasıyla halkı eği
timden yoksun bırakarak cehaletin karanlığına sürük
ledi.

«Geleneksel eğitimin yerine konulan sömürgeci 
eğitim kendisiyle birlikte okul ve öğrenci sayısın
da öyle bir indirim getirdi ki buna cehalet denir
di. Sömürgecilik süresince Vietnam halkının en 
baskın gelen isteklerinden biri eğitimin Vietnam- 
lılaştırılması ve yaygınlaştırılması oldu.» '
(A, y, s. 26)

YENİ SÖMÜRGECİLİK
Yeni-sömürgecilik konusunun Giap tarafmdan ya

pılmış açık ve özlü bir açıklaması vardır. Giap, bu so
runu şöyle açıklar:
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«ABD emperyalizmi tarafından Güney Vietnam’
da pratiği yapılan, yeni sömürgecilik, çağımız em
peryalizminin ürünüdür. Dünya sosyalist sistemi
nin fl.rt.an- et.kisi.nden._bircok Asya. Afrika ve Lâ
tin Amerika ülkesindnlırimafflbi esen ulusal kur-. 
tııluş hareket]erinden.-ötürü, emperyalistler sö
mürgelerini artık eski metotlarla yönetememek
tedirler. Yerli gerici güçler da, korkmuş olup, im- 
tivazlan hususunda telâşa kapılmış bulunmakta
dırlar. Yeni sömürgecilik, sömürgeci yönetimi ye
ni biçim ve metotlar altında korumak gayesiyle, 
yabancı emperyalistlerle, komprador burjuva ve 
gerici toprak, ağalan, kesimi arasındaki tam bir 
suç ortaklığı ve uzlaşmadan ibarettir.
Yeni sömürgecilik, karakteri icabı zayıf ve küçük 
ulusların köleleştirilmesi, pazar ve hammaddele
rin araştırılması, bunlar için mücadele edilmesi 
ve ulusların halklarının baskı altına alınıp sömü
rülmesi şeklinde, kapitalizmin temel eğilimini yo
ğun bir şekilde ifade eder. Ana pratifei. şiddete da
yanmaktır. Köleleştirme politikasını ve şiddet kul
l anmayı doğrudan değil, sahte bağımsızlık ve de- 
mokrasi kılığına bürünmüş kukla bir yönetim, 
kukla bir ordu ve ‘yardım’, ‘ittifak şeklindeki yol
lardan dolaylı olarak yapması gerçeğinde, eski sö
mürgecilikten ayrılır. Bu bakımdan en tehlikeli ve 
hilekâr olanıdır, halkın uyanıklığını kolaylıkla yi
tirmesine sebep olur. Güneyde Fransız emperya
lizminin yenilgisinden sonra, zalim ve kurnaz yö
neticileri, generalleri, yüksek yetkilileri ve mer
hametsiz işgâl birliklerinin, görüntüsüyle ibrlikte 
göçüp giden bu harap cenazeye hayat vermekten 
âciz olan ve bu yüzden yeni-sömürgeciliğin hile
lerine başvurmak zorunda kalan ABD emperya-
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Iizminin arzusu hilâfına, eski sömürgecilik öldü 
ve toprağa gömüldü.

Yeni sömürgecilik bu politikasını uygulayabilmek 
için, işbirlikçi vatan hainlerine dayandı. Gücünü, 
çoğu faaliyetin merkezine ait olan, ama ekonomik 
ve siyasî bakımdan, güçlü olsun veya olmasın, ge
rici güçler tarafından doğrudan doğruya yöneti
len geniş ekonomik ve askeri olanaklardan aldı. 
Halkımızın başarılar kazandığı, emperyalizmin 
ise başarısızlığa uğradığı bir sırada, Güney Viet
nam’da, ABD’nin vaftiz babalığını yaptığı kukla 

. bir yönetim kuruldu. Bu bakımdan, daha başlan
gıçta, hayatiyetini yitirmiş olup, bünyesindeki iç 
iç çelişkilerden, krizlerden ve savaşlardan muzda- 
rip bulunmaktaydı. Sosyal temeli; Fransız yöne
timi altındayken fazla güçlü olmayan ve direniş 
savaşı yıllarında zayıflayıp bölünmüş bulunan, 
feodalizm, toprak ağalığı ve komprador burjuva
zi idi.
Barışın sağlanmasından sonra, amaçların karşıt
lığından ötürü, ABD ile Fransa arasında olmak 
üzere bir kez daha bölünmüşlerdi.»
(Halk Savaşının Askeri Sanatı, s. 204-205, Yöntem 
Yayınları)

Açıktır ki, yeni-sömürgecilik emperyalizm çağının 
bir ürünüdür. Fakat, bujpplitika özellikle II. DûnyâTSi  ̂
yaşından sonra ağırlık ve yaygınlık kazandı^Bunun ne
deni kimilerinin sandığı gibi yeni-sömürgeci politika
nın emperyalizmin çıkarlarına daha uygun düşmesi 
ve bu nedenle eski sömürgeciliğe tercih edilmesi de
ğildir. Yeni-sömürgeciliği bu şekilde kavrayanlar az de
ğildir. Fakat, onlar sorunu hiçbir şekilde kavramamış
lardır. Çünkü, klâsik sömürgecilik emperyalizmin çı-

272



karlarına daha çok, yeni-sömürgecilik ise daha az uy- 
gun~~duşmektedir. Bu nedenle emperyalizmin eğilimi 
sürekli bir biçimde ülkeleri ekonomik ve politik ba
kımdan sömürgeleştirme eğilimidir. Emperyalizmin bu 
eğilimi birinci ve ikinci emperyalist savaşların prati
ğinde açık bir şekilde ifadesini bulmuştur. Lenin. em
peryalizmin, siyasi ilhak olmaksızın da mali sermaye
sinin gücüne dayanarak geri bıraktırılmış ülkeleri ken
disine bağımlı hale getirdiği ne,__onları emperyalisj-
kapitalist sistemin sınırları içinde J;TutabildJğiııe_işaret 
etmiştir. Fakat, yine Jmnia, .emperyalizmin., eğiliminin, 
ve çıkarlarının hem ekonomik ve hem de politik ilhak 
doğrultusunda işlediğini de vurgulamıştır. Çünkü, jiö-. 
pıûrge statüsü emperyalizmin çıkarlarına. daha uygun 
ve yen^sömürge_statüsüjşe yerli._gericiiiğin çıkarlarına 
daha uygun olanıdır. Bu durum emperyalizm ile iş
birlikçileri arasındaki çelişkilerden birisini oluşturur.

O halde emperyalizm, kendi çıkarlarına daha çok 
uygun düşen eski sömürgecilik politikası yerine, da
ha az uygun olan yeni-sömürgecilik politikasına neden 
başvurmaktadır? Bu sorunun cevabı Giap’ın yukardaki 
satırlarında verilmiştir: Şöyle ki; sosyalist sistemin var
lığı, kapitalist-emperyalist ülkelerdeki devrimci işçi sı
nıfı hareketi ve yükselen ulusal kurtuluş hareketleri 
karşısında, «...emperyalistler artık, sömürgelerine yö
netimlerini benimsetmek için eski metodlara başvura- 
maz oldular.* Giap, «ABD emperyalistleri, isteseler bi
le, eski sömürgeciliğin çürüyen cesedini canlandıra
mazlardı» diyor. Ve «ABD emperyalizminin arzusu hi
lâfına, eski sömürgecilik öldü ve toprağa gömüldü» di
ye ilâve etmektedir Giap. Yani emperyalizm kendi ar
zusu ve iradesi ile yeni-sömürgeciliği tercih etmiş d e 
ğildir. Emperyalizm, buna mecbur kalmıştır. Çünkü, 
emperyalizm kimilerinin sand.Uh gibi kadir-i mutlak - f

. (
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döğildir. Emperyalizm çağı aynı zamanda ulusal kur
tuluş ve proleteryâ~gevnmî5n~çaglgIf' Emperyalizmin 
iradesine karşı işleyen ve sürekli yeni mevziler kaza- 
narak onun manevra alanım daraltan dünya devrimi- 
nin gücü karşısında o ^ e n i  biçim ve metotlara baş- 
vurmak zorunda kalmıştır. Sürekli olarak dünya dev
rim cephesinden yana gelişen ve değişen güçler den
gesi emperyalizmi eski-sömürgecilik politikasının ye
rine yeni-sömürgeciliği koymaya zorlamıştır. Ne var 
ki, bu, .emperyalizmin eski sömürgecilik politikasını 
bütünüyle terkettiği anlamına gelmez. O hâlâ veni sö
mürgeciliğin yanısıra yer yer eski sömürgeciliği de_hem 
bizzat uygulamakta herrTde ona arka çıkmaktadır. 
Çünkü, onun eğilimi yukarda işaret ettiğimiz gibi ken
di çıkarlarına daha çok uygun düşen klâsik sömürge
cilik doğrultusundadır. Nitekim, Güney Vietnam’da 
uyguladığı yeni-sömürgeci politikanın çirkin yüzü, sal
dırgan tabiatı ortaya çıktıkça, ulusal kurtuluş hareket
ti karşısında bu yöntem işleyemez hale geldikçe. ABD 
emperyalizmi ‘özel savaş’, «sınırlandırılmış.savaş» de
diği savaşı sürdüremez hale gelerek kukla orduların 
yardımına koştu, kendi ordularını ülkeye daha fazla 
sayıda sokmak zorunda kaldı, Bövlece Fransız emper-~ 
yalizminin eski sömürgeciliği iflâs ettiği için, onun ye
rine geçirdiği kendisinin veni-sömürgecilik politikası 
da çözümsüzlüğe yol açınca zorunlu olarak eski sö- ' 
mürgeciliği adım adım uvgulamaya__gfi£;irdi.

Peki, yeni-sömürgecilik nedir? Eski ve yeni-sömür- 
gecilik arasındaki fark nerededir? Bu fark öze mi, bi
çime mi ilişkindir?

o y  eni sömürgecilik, «...sömürgeci yönetimi, yeni bi
çim ve metotlar altında korumak gayesiyle, yabancı 
emperyalistlerle, komprador burjuva ve gerici toprak
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ağaları kesimi arasındaki tam bir suç ortaklığı ve uz
laşmadan ibarettir.» diyor Giap.

Biraz evvel sömürgecilerin halkları köleleştirmek 
için başlıca iki yönteme başvurduklarını belirtmiştik:

1 — Şiddete başvurarak boyun eğdirme ve.
2 — O ülkedeki yerli gerici güçlerle halka karşı 

ittifak kurma.
Halkları köleleştirmenin bu iki yolu sömürgeciliğin 

her türlüsünde —eski ve yeni— vardır. Giap, yeni sö
mürgeciliğin de «Ana pratiği şiddete dayanmaktır» di
yor. O halde, eski ve yeni-sömürgeciliği bu bakımdan 
birbirinden ayırdeden nedir? Yeni sömürgeciliği eski
sinden ayıran sudur ki. burada şiddet, dolaysız olarak 
emperyalist yönetimlerce değil, dolaylı olarak, yani em- 
peryalizmin işbirlikçisi olan yerli kukla_yönetim ...vg 
kukla ordular tarafından uygulanmaktadır. Bu ..yerli 
kukla yönetimlerin sosyal temeli sömürüp ve varı-sö- 

ülkelerde, komprador' burjuvazi ve toprak ağa- 
jarı sınıfı yayla bu sınıfların en gerici unsurları ve ka
natlandır.

«ABD yeni-sömürgeciliği, Güney Vietnam’da bu 
saldın politikasını gerçekleştirmek için uşaklan- 
nı esas araç olarak kullanmaktadır. Yeni-sömür- 
gecilik gücünü bir yandan, gelişmiş bir ülkenin 
İktisadî ve askeri potansiyelinden, diğer yandan 
da yerli gerici güçlerin sosyal, ekonomik ve siyasi 
temellerinden alır.»
(Halk Savaşının Askeri Sanatı, s. 249)
«Kukla yönetim ve kukla ordu yıllardır süren var
lığım sadece ve sadece ABD yardımına borçlu
dur.»
(A, y, s. 252)

Görüldüğü gibi burada değişen şey, sömürgecile
rin kendi hakimiyetlerini bizzat kendi yönetimleri ve
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kendi ordularıyla değil, esas olarak yerel işbirlikçileri 
ve kukla ordular aracılığıyla dolaylı olarak sürdürüyor 
olmalarıdır. Bu durum yerli işbirlikçilerin arkasında
ki esas güçleri gözardı etmeye, sömürgecileri gizleme
ye hizmet eder. Bu nedenle ‘en tehlikeli ve hilekâr’ ola
nıdır. Sömürge yönetimi ülkede yeni bir görünüm ka
zandığından sömürge ülke görünüşte siyasal bağımsız
lığına sahipmiş gibidir. Fakat, Giap’ın da belirttiği gibi 
kukla yönetimlerin ve orduların varlığı emperyalizme 
bağlıdır. Bu nedenle ulusal kurtuluş mücadelesi yerli 
işbirlikçilere ve arkasındaki emperyalizme yönelmek 
zorundadır. Baş düşman olarak emperyalizmi ve yerli 
hainleri tesbit etmek zorundadır. Bir yeni-sömürge ül
kede baş çelişkinin kapsamına yerli gericiliğin yanı 
sıra emperyalizmin alınması zorunluluğu yukarda sö
zünü ettiğimiz gerçekten kaynaklanır. Yeni sömürge
cilik, «...bir yanda yabancı emperyalistler öte yanda 
da mahalli komprador burjuvazi ve toprak ağalan sı
nıfı arasındaki suç ortaklığı ve uzlaşmanın bir sonucu
dur.» derken Giap, bu gerçeği en güzel şekilde ifade et
mektedir. Bu nedenle Güney Vietnam’da ulusal kur
tuluş savaşı Fransız sömürgeciliğinin yenilgisini taki
ben «ABD emperyalistleri ve uşaklannın yeni-sömür- 
geliğine karşı...» yönelmişti.

Açıktır ki, yeni sömürgecilik, sömürgeciliğin tabi
atındaki bir değişiklikten kaynaklanmıyor. Sömürge
ciliğin tabiatı değişmemiştir. Değişen, sömürgeciliğin 
yeni uluslararası ve ulusal koşulların sonucu yeni bi
çim ve metotlar altında devam ettirilmesidir.

ULUSAL HAREKET VE VİETNAM İŞÇİ PARTİSİNİN 
ORTAYA ÇIKIŞI

Vietnam ulusal—hareketi 1853’de ülkenin Fransız, 
emperyalizmi tarafından sömürgeleştirilmek istenme-
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sine tepki olarak ortaya çıktı. Bu dönemde Vietnam 
toplumu kendine yeterli feodal bir toplumdu. İşçi sı
nıfı ve burjuvazi~gıbı modefnTToplumsal smıflar he- 
nüz oluşmuş değildi. Ulusal Harekete ~onculük~~edebi- 
lecek tek örgütlü güç feodal smıfm temsilcisi olan mo
narşi olabilirdi. Ne var ki, Nguyen monarşisi ulusu sö
mürgecilere karşı direnişe sokmaktan korktu ve Fran
sız sömürgecileriyle uzlaşma yoluna gitti. Ulusal hare
ketin önderliğini aydınlar ve yurtsever manderenler 
(feodal devlet aygıtının üyeleri) üstlendiler. Fakat, 
bu yurtsever hareketler ulusal çapta etkili olamadılar 
ve 1897'de Fransız sömürge yönetiminin iyice yerleşme
si sonucu bastırıldılar. Buna rağmen küçük çapta ol
salar bile bu tarihten sonra da ulusal hareketlerin ar*’ 
kası kesilmedi. 20^jgüzyılın başlarında, birinci emper
yalist savaş sonrasında işçi sınıfı ve burjuvazi gibijno- 
dern smıflar şekni¥mneye başladı. Birkaç küçük atı
lımda bulunan ulusal burjuvazi h~arekete~önderlik ede
medi. Geleneksel Vietnam topIumıTnda Fransız emper
yalizminin girişi ve sömürge düzeninin ŷerlfişmfiSjLaor 
nucu meydana gelen yapısal değişiklikler ve başta E- 
klm devrimi olmak üzere Çin devrimci hareketi vb. 
gibi uluslararası etkenlerlpjjg etkisi ile işçi sınıfı ha- 
reketi ekonomik ve politik cephede gelişti. Vietnam’da 
devrimci örgütlenmeler yaratıldı. Ho Şi Min önderliğin
de Devrimci Gençlik Birliği adlı bir örgüt oluşturuldu. 
Bu örgüt, marksizm-leninizmi yaygınlaştırmak, kadro
lar yaratmak vb. gibi amaçlarla yaratılmış geçici ni
telikte bir örgüttü. Fakat, kuruluşunu izleyen yıllarda 
işçi hareketi ve yurtsever hareketle sıkı bağlar kura
rak güçlendi. Ancak, sürekli yükselme kaydeden yığın
sal, ulusal harekete önderlik edebilecek nitelikte bir 
Parti yaratılması kendisini Acilen dayattı. Vietnam 
Devrimci Gençlik Birliği’nin bünyesinden iki ayrı par-
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ti çıktı. Hindiçini Komünist Partisi. Annamlılar Komü
nist Partisi. Bunların yanısıra bir başka örgüt, Hindiçi
ni Komünist Birliği kuruldu. Hareketin üç başlı oluşu 
yükselen ulusal ve demokratik mücadelenin taleple
rine uygun düşmüyordu. Bir yandan da Fransız sö
mürge yönetiminin baskıları giderek yoğunluk kaza
nıyordu. Bu şartların zorlamasıyla birleşik bir önder
liğin yaratılması kendisini dayattı. Vietnam devrimci 
hareketinin önderi ve III. Enternasyonal temsilcisi ola
rak Ho Şi Minh bu birliğin yaratılmasına öncülük et
ti. Böylece, bu üc örgüt 1930’da birleşerek, Hindiçini 
Komünist Partisi’ni oluşturdular. Hindicini Komünist 
Partisi’nin siyasî çizgisi ve programı Ho Şi Minh ta
rafından hazırlanmıştı. Partinin Merkez Komitesi E- 
kim-1930’da yapılan toplantıda aşağıdaki temel siyasî 
tezleri benimsendi:

1 — Ekim devriminden sonra, emperyalizm ve pro 
leterya devrimleri çağında, Vietnam devrimi, dünya 
proleterya devriminin bir parçasıdır. Bu devrim, işçi 
sınıfının önderlik edeceği yeni-tipte bir burjuva de
mokratik devrimdir.

2 — Sömürge ve yarı-feodal bir ülke olan Viet
nam’da, devrimin iki, stratejik görevi emperyalizmi 
kovmak ve feodalizmi yıkmaktır. Ulusal ve demokra
tik görevler, anti-emperyalist ve anti-feodal mücade
le birbirine sıkı sıkıya bağlıdır.

3 — Marksist-Leninist Parti’nin öncülük ettiği iş
çi sınıfı devrimin önder sınıfıdır. İşçi sınıfı önderliğin
de işçi-köylü ittifakı inşa edilmelidir. îktidan ele ge
çirmek için devrimci şiddet kullanılmalıdır.

4 — Vietnam devrimi birinci aşamada demokra
tik devrimin görevlerini yerine getirdikten sonra ka
pitalist aşamayı atlayarak kesintisiz bir biçimde sos
yalizme geçmelidir. Bu devrimin ikinci aşamasıdır.



Bu politik tezler daha sonra ki yıllarda yeni tez
lerle birleştirilerek giderek yetkinleşti. Komünist Par- 
tisi’nin yaratılması Vietnam demokratik devrim süre
cinde bir dönüm noktası oldu. Sürecin niteliği derişme
miş olmakla birlikte eski tipte demokratik devrim sü
reci son buldu ve Komünist Partisi önderliğindeki ve- 
ni-demokratik devrim süreci başladı. Parti’nin önder
liği ve Marksizm-Leninizmin Vietnamın somut koşul
larına yaratıcı bir tarzda uygulanmasından çıkan doğ
ru bir politik ve askeri çizginin varlığı Vietnam dev- 
riminin muzaffer olmasında belirleyici bir etken oldu.

Vietnam devriminin 1930 sonrasındaki evrimini 
aşamalara ayırarak ana hatlarıyla inceleyelim.

KOMÜNİST PARTİSİ’NİN KURULUŞUNDAN 
AĞUSTOS DEVRİMİNE KADAR Kİ BİRİNCİ 
DÖNEM (1930-1945):

Çağımızda bir ülkede devrim tarihi esas olarak, 
marksist-leninist öncü olan partinin tarihidir. Bu ne
denle devrimini yapmış ülkelerin marksistleri kendi 
deneyimlerini ‘Parti Tarihi’ adı altında toplarlar. Vi
etnam’da Komünist Partisi’nin kuruluşu için Le Du
an;

«Vietnam'ın en devrimci sınıfı olan ve köylülükle 
sıkı bağlan bulunan işçi sınıfının sert savaşımı 
ve tüm halkımızın büyük bir gelişme içinde olan 
yurtsever hareketi ile zamanımızın en köklü dev
rimci ideolojisi olan marksizm-leninizmin bileşimi 
3 Şubat 1930'da partimizin kurulmasını sağladı. 
Bu son derece önemli olay, Vietnam devriminin 
tarihinde temel bir dönüm noktasını belirler.» di
yor.
(Vietnam Devrimi, s. 10-11, Bilim ve Sosyalizm Ya
yınlan.)
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Partinin yaratılması ile birlikte Vietnam halkının 
kurtuluş hareketine bilimsel sosyalizm kılavuzluk et
ti. Ulusal hareketin önderliği aydınlardan ve önderliği 
ele geçirmek için çabalayan reformist, burjuva milli
yetçi hareketlerden işçi sınıfına geçti. Bütün amacı sö
mürge düzenini reforme etmek olan akımlar iflâs et
ti. 1858’den beri süregelen ve fakat, kalıcı hiçbir ba
şarı elde edemeyen yurtsever hareket marksizm-leni- 
nizmle buluştuğu noktada hızlı bir atılım yaptı.

1930-31 arası geniş çaplı işçi grevlerine ve köylü 
gösterilerine tanık oldu. Sömürge yönetiminin vahşT 
terörüne rağmen hareket daha bir politize oldu ve a- 
çıkça sömürge yönetimini hedefledi. 1 Mayıs günü ha  ̂
fekelîri boyutları genişledi. "Komünist Partisi'nln ön
derlik ettiği bu hareket işçi ve köylü ittifakının somut- 
aştığı bir ayaklan maya doğru gelişti ilk kurtarılmış 
bölgeler ortaya çıktrKöylü birlikleri kurtarılmış alan
larda gerici iktidarı yıkarak  ̂demokratik bir halk ik~ 
tidan kurdular. Toprak ağalarının topraklân~ğasp^ 
edilerek köylülere dağıtıldı, HainleFce^alaJldirıIdı. Top
rak kiraları ye faiz oranlan indirildi. Köylülerin borç
lan iptal edildi. Halk milisleri kuruldu. Ne var ki, Fran* 
sız sömürge birliklerinin yoğunsaTöirisı karşısında Ka~ 
reket ;9Şl’de bastırıldı. Kurtarılmış bölgelerin yaşa
ması ve gelişmesi için koşullar henüz olgunlaşmış de
ğildi. Ancak, bu hareket. 1930 ekonomik bunalımının 
yükünü halk yığınlarına yüklemeye çalışarak ekono- 
mik sömürüyü yoğunlaştıran ve terörünü artıran Fran. 
sı^~sömürgecilerine karşı gelecekteki genel avaklan-

Komünist Partisi’nin önderliğe yetenekli tek parti ol
duğunu ispat etti. Ulusal ve demokratik hareketin Ko
münist Partisi’nin önderliğinde hızla yükselmesi kar
şısında Fransız sömürgecileri azgın bir terör kampan-

280



yası açtılar. Çok sayıda parti üyesi ve yurtsever un
sur tutuklandı ya da öldürüldü. 1931’deki yenilgiyi ta
kiben ulusal demokratik hareket geçici olarak gerile
me kaydetti.. 1932’de Komünist Partisi günün somut ko
şullarına uygun mücadele ve örgüt biçimleri tesbit et
ti. Kütlelerle sıkı bağlarını korumaya, geliştirmeye ça
lıştı. İllegal örgütlenmeleri güçlendirdi. Legal yollardan 
da yararlanarak, legal ve illegal mücadeleyi birleştir
di. Bu dönemde Sovyet, Çin ve Fransız komünist par
tileri Vietnam’daki harekete önemli yardımlarda bu
lundu.

Ülke içerisindeki bu durumun yanısıra uluslarara
sı durumda hızlı gelişmeler oldu. Almanya, İtalya ve 
Japonya’da faşizm iktidara geldi. Alman, İtalyan ve 
Japon faşistleri dünya pazarlarını yeniden pay etmek 
amacıyla üçlü bir blok oluşturup savaş hazırlıklarına 
giriştiler. Bunların en önemli hedeflerinden biri de 
düny% devriminin güçlü kalesi olan tek sosyalist ül
keyi, Sovyetler Birliğini yıkmaktı.

1935’te yeni uluslararası durumun değerlendirme
sini yapan Komünist Enternasyonal Yedinci Kongresi 
bütün ülkelerdeki devrimci işçi sınıfı ve kurtuluş ha
reketlerinin âcil görevlerinin savaşa ve faşizme karşı 
barış ve demokrasi mücadelesi için geniş halk cephe
leri oluşturmak olduğuna işaret etti.

1936’da Fransa’da, Fransız Komünist Partisi önder
liğindeki halk cephesi seçimleri kazanarak iktidar ol
du. Bir halk cephesi hükümeti oluşturuldu. Fransa’da
ki yeni siyasi durum Fransız sömürgesi olan Vietnam’
da yansıdı.

1936-1939 dönemi için Le Duan, şunları söyler: 
«Legal ve yan-legal eylemlerin gizli ve illegal ey
lemlerle kaynaştığı 1936-39 dönemi bir sömürge 
ülkede pek az görülebilir. Fransa’da Halk Cephesi
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iktidara gelince, partimiz devrimi bir adım daha 
ileri götürmek için bu olayı uygun bir fırsat ola
rak değerlendirdi. Partimizin bu fırsattan en iyi 
biçimde yararlanabilmesinin nedeni, 1930’dan iti
baren sağlam ve kilit savaş mevzileri kazanmış 
olmasıdır. Lenin’in, ‘somut politik görevler somut 
koşullarla belirlenmelidir’ önerisinden hareket 
eden partimiz, 1936-39 döneminde bir yandan de
mokratik özgürlükler, iyi bir yaşam düzeyi ve ba
rış isterken, bir yandan da gerici sömürgecilere 
(henüz sömürgeci yönetim tümüyle yıkılmadan) 
faşizme ve savaşa karşı savaşımı güncel görevler 
olarak ortaya koydu. Parti, bu istemlerin asla ni
haî amaçlar olmadığının, reform yoluyla toplum 
düzeninin temelden değiştirilemiyeceğinin tam 
bilincindeydi. Devrimci amaç ancak devrimci zor 
yoluyla emperyalist ve feodal yönetimi ergeç eze
rek ve halkı iktidara getirerek gerçekleştirilecek
ti. Ama, Lenin’in kendisi de, 1917 Şubat Devrimi- 
nin getirdiği demokratik özgürlükler olmasaydı 
Ekim devrimine götüren büyük ölçüde yığın sava
şımını başlatmanın zor olacağını söylemişti. 1936- 
39 demokratik hareketinin daha sonraki Ağustos 
devriminin zaferine etkisi de benzer biçimde ol
muştu. Bu dönem sırasındaki şiddetli yığın ajitas- 
yonu Fransız yönetimi altında benzeri olmayan 
bir hareketti. ‘Halk Temsilcileri Meclislerinden 
ve Fransız sömürgecilerinin kurduğu ‘Sömürge 
Konseyîeri’nden yararlanan parti, örgüt ve eylem
lerin esnek biçim çeşitliliklerini kullanarak, başta 
işçiler ve köylüler olmak üzere, halkın milyonlar- 
casmı seferber etti ve onları politik eğitimden ge
çirdi. Politik savaşımlar kentleri ve kırları baş
tanbaşa sardı; fabrikalardan, çiftliklerden, maden
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lerden kasabalara’ köylere yayıldı ve yığınları 
1940-45 döneminin şiddetli savaşlarına götüren 
koşullan hazırladı.»
(Vietnam Devrimi, s. 41-43)

Fransa’da içinde Komünist Partisinin de yer aldı
ğı Halk Cephesi Hükümeti işbaşına gelmekle beraber 
Vietnam’daki sömürge boyunduruğu son bulmadı. Fa
kat, Le Duan’m anlattığı gibi bu dönem siyasal hak ve 
özgürlüklerin belirli ölçüde kullanılabildiği özgül bir 
dönemdi. Parti legalite imkânlarından yararlanarak 
yoğun bir ajitasyon, propaganda ve örgü ilenme kam
panyasını yürütebildi. Uzun bir sömürge geçmişi olan 
Vietnam’da 1936-39 dönemine benzer bir dönem bu ta
rihe kadar görülmüş değildi. Vietnam devriminiıı bu 
döneme ilişkin pratiğinden öğrenilecek çok şey vardır. 
Oldukça sınırlı ve geçici de olsa bir sömürgede bazı po
litik özgürlüklerin varolabileceği ve onlardan devrim 
için yararlanmanın zorunlu olduğu gibi. Sömürgeci
ler tarafından kurulmuş bazı kurumlardan, ‘bunlar 
sömürgeci kuramlardır’ deyip sirke gibi keskin lâflar 
etmek yerine onlardan yararlanmak gerektiği gibi.

Komünist Enternasyoııal’in Yedinci Kongresi ka
rarları doğrultusunda Hindiçini Komünist Partisi 
1936’da birinci kongresini topladı. Bu kongrede yeni 
ulusal ve uluslararası durumun analizi yapılarak için
de bulunulan aşamada Hindiçini devriminin görevi sa
vaşa ve faşizme karşı barış ve demokrasi için dünya 
birleşik cephesine katılmak olarak saptandı.

«Kongre geçici bir süre için, ‘FRANSIZ EMPERYA
LİZMİNİ YIKALIM, ‘TOPRAK SAHİPLERİNİN TOP 
RAKLARINA EL KOYARAK TOPRAKLARI İŞLE
YENE DAĞITALIM’ sloganlarını bir kenara bıra
karak Hindiçini Anti-emperyalist Halk Cephesi’-
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ni örgütleme kararını aldı. Fakat, bu tür bir ör
güt, Hindiçin'deki Fransız saflarını dağıtma, sal
dırgan Fransız faşistlerini ve gerici sömürgecileri 
tecrit edemezdi. Bu nedenle Hindiçini Anti-Emper- 
yalist Halk Cephesinin adı daha sonra, bütün de
mokratik ve ilerici güçleri harekete geçiren, Fran
sız faşistleri ve Fransız gerici sömürgecileri olan 
başlıca düşmana karşı demokratik özgürlükler, 
yaşama şartlanmn düzeltilmesi için ve faşizme 
karşı dünya barışının korunması için mücadele 
eden Hindiçini Demokratik Cephesi olarak değiş
ti.»
(Vietnam İşçi Partisi Tarihi s. 22, Yöntem Yayın
lan)

Fransa’da anti-faşist Halk Cephesi’nin iktidarda o- 
luşu, Vietnam devrimi açısından özgül bir durum or
taya çıkarıyordu. Uluslararası, plânda baş tehlike Al
man, İtalyan ve Japon faşist kampıydı. Ulusal plân
daki mücadeleler bu kampın çökertilmesini hedefleme- 
liydi. Aksi taktirde ulusal plândaki mücadele uluslar
arası devrimin çıkarlarıyla çelişecekti. Oysa, parça 
bütününün çıkarlarına tabî kılınmalı ve güncel hedefi
ni buradan hareketle tesbit etmeliydi. Bu özgül du
rumun değerlendirilmesi sonucu Vietnam devriminin 
güncel görevleri şöyle tesbit edildi:

1 — «Fransız Halk Cephesi Hükümetinden demok 
ratik reformlar ve kitleler için daha iyi yaşama şartla
rı talep edildi.» (VİPT, s. 24)

2 — «FRANSIZ EMPERYALİZMİNİ YIKALIM», 
«TOPRAK SAHİPLERİNİN TOPRAKLARINA EL KO
YARAK TOPRAKLARI İŞLEYENE DAĞITALIM» slo
ganları yeni koşullarda en geniş demokratik cepheyi 
inşâ edebilmek için geçici bir süre terkedildi. Başlıca
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düşman, «Fransız faşistleri ve Fransız gerici sömürge
cileri» olarak tespit edildi. Amaç, «Fransız safIamu da
ğıtma», Fransız faşistlerini ye gerici sömürgecilerini 
tecrit etmekti. Çünkü Fransız saflan bir bütün değil
di, Fransız gericiliği ve faşizmi ile faşizme karşı çıkan 
kamplara bölünmüştü. Hindiçin’deki Fransız saflan 
ancak bu şekilde dağıtılabilinir, faşizme karşı çıkan ke
simler cepheye kazanılabilirdi. Bu düşman kamptaki 
çelişkilerden yararlanma politikasıydı.

Aynı dönemde Çin’de biraz daha farklı bir durum 
sözkonusuydu. Çin’in büyük bir bölümü Japon faşist
lerinin sömürgesiydi. Bu nedenle Çin’de anti-japon bir
leşik cephe gündeme geldi. Ulusal plânda baş düşman 
olan Japon emperyalizmi uluslararası plânda da düş
man güçlerden biriydi. Ulusal ve uluslararası hedef
lerde bir çakışma sözkonusu olduğundan durum daha 
anlaşılır oluyordu. Oysa, Vietnam’da yukarda sözünü 
ettiğimiz durum daha karmaşıktı. Fransız emperyaliz
mi ulusal plânda baş düşmandı, ancak uluslararası 
plânda güncel durumda faşist kampa karşı bir ittifak 
unsuruydu. İşte, VietnamlI devrimcilerin «FRANSIZ 
EMPERYALİZMİNİ YIKALIM» sloganını bir süre için 
bırakmalarındaki sebep budur. Bu durum oldukça öz
gül ve. öğreticidir .Bir ülke devriminin kendisini dünya 
devriminin çıkarlarına uyarlamasına bundan daha iyi 
örnek bulunamaz. Komünist Enternasyonal’in uluslar
arası çizgisi Vietnam devriminin güncel pratiğinde iş
te böyle somutlaştı.

Bu dönemde «sağ» ve «sol» oportünist e&ilimler 
ortava çıktı. Sol oportünizm, «...legal ve yan-legal bi
çimleri kullanmamak.» şeklinde beliriyordu. Sağ opor
tünist sapma ise leealizm biçiminde, illegalitevi inkâr 
ederek ve «...toprak sahiplerinden gereğinden, fazla 
medet ummak, bu ara işçilerin ve köylülerin devrimci

285



gücünü ve işçi-köylü ittifakı meselesini ciddiye alma- 
mak» biçiminde ortaya çıkıyordu.

Sözünü ettiğimiz 1936 jgjiönfimindfi Parti ya l-find- 
içini Demokratik Cephesinin yayınlan olarak ya- 
yınlanabiidi .Legal imkânlardan, politik mücadelede 
sol sekter tavırlar reddedilerek sonuna kadar yarar- 
lâmlmasılsartiyi ve demokratik cepheyi güçlendirdi. 
Partinin çizgisTaçıkti: Bağımsızlık ve demokrasi ancak 
devrimci şiddet ve illegalite esas alınarak kazan alabi
lirdi. iktidara legal yoldan varılamazdı. Bu nedenle 
parti legalizmle sürekli mücadele etti. Ama jegal ey-

eylem ve örgüt biçimlerini pekiştirmeyi ihmal etme
di.

Eylül-1939’da İkinci Dünya Savaşı patlak verdi. Sa
vaşın patlak vermesiyle birlikte Fransız sömürgecile
ri Komünist Partisi önderliğindeki devrimci harekete 
karşı şiddetli bir saldırıya geçti. Bunun üzerine parti 
legal ve yarı-legal faaliyetleri terkederek tümüyle ille- 
galiteye geçti. Çünkü, legal imkanlar artık tükenmişti. 
Bir sömürge ülkede legal ve yan-legal eylem olanakla
rının sınırlı ve geçici olacağı açıktı. Yeni durum lega- 
lizm hayallerine de büyük bir darbe vurdu.

İkinci emperyalist savaş başladıktan sonra yeni 
durumun değerlendirmesini yapmak üzere Arahk-1939’ 
da Parti Merkez Komitesi toplanarak izlenmesi gere
ken siyaseti saptadı. Buna göre:

«Fransız sömürgecilerine ve emperyalist savaşa 
karşı brileşik bir cephe kurmak ve bir ayaklanma ha
zırlamak. Toprak ağaları sınıfını Birleşik Ulusal Cep- 
he’ye çekmek için «toprak ağalarının toprağına el koy
mak ve çiftçilere dağıtmak» sloganından vazgeçmek 
«(Ho Şi Minh, Seçme Yazılar, s. 54, Aşama Yay.) ge
rekiyordu. Çünkü ulusal kurtuluş önde gelen görev-
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di. Bu görevin yerine getirilmesi geniş bir ulusal cep
henin teşkiline bağlıydı. Toprak devrimıni sürdürme 
siyaseti bu nedenle geçici olarak, toprak kiralarını ve 
faiz oranlarını düşürmek, sömürgecilerin ve onlarla 
işbirliği yapan hainlerin elindeki topraklara, köylüle
re dağıtmak üzere elkoymak şeklindeki geçici ve sı
nırlı siyasete dönüştü.

Fakat, somut durumda süratli değişiklikler olu
yordu. Fransa, faşist Hitler or duları tarafından işgal e- 
dildi ve faşist Almanya’ya teslim oldu. Bunun üzerine 
Çin Hindi’ndeki durumda değişti. Çin■ Hindin’de Fran
sız sömürge yönetimi Japon faşistlerinin eline geçti. 
Japon faşistleri Fransız sömürgecilerini kendi amaç
ları için kullandılar.

Vietnam halkı Fransız sömürgecileri ve Japon fa
şist sömürgecilerine karşı Bac Son, Nam Ky ve Do Lo- 
ung’da üç ayaklanma başlattı. 1940-41 yıllarındaki hıı 
isyanlar giderek boyutla ndı.

1941'de Hindicini Komünist Partisi Merkez Komi
tesi Sekizinci Toplantısını yaparak yeni duruma iliş
kin politikaları belirledi. Vietnam devri minin bir ulu
sal kurtuluş devrimi olduğu tesbitine uygun olarak kı
sa adı Viet. Minh TVletnam jÇûHuluş„_ B.irliğiLnlan, çe
şitli smıf-. va tabakaları içeren bir Cephe kurma karan 
alındı. Bu cepheye çeşitli sınıf ve t ab fi Italardan-olu şan, 
şu örgütler dahildi: Ulusal Kurtuluş İsçilerinin Bjrliği, 
Kadınlar Birliği, İhtiyarlar Birliği. Ordu Mensupları 
Birliği, Rahipler Birliği vb. gibi.

Daha önce tüm sorunlar Çin Hindi (Vietnam, La- 
os, Kamboçya) çerçevesinde ele almıyordu. 1930 Prog
ramı ve tesbit edilen siyasî strateji tüm Çin Hindi ülke
lerini kapsıyordu. Parti’nin sekizinci oturumu bu nok
tada bir değişiklik yaptı. Ulusal Kurtuluş sorununu, 
«...her Hindiçini ülkesi çerçevesinde ele almaya...» ka-
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rar verdi. Bu saptamanın ışığında eskiden «Hindiçini
Anti-Emperyalist Ulusal Birleşik Cephesi» ya da «Hind- 
içini Demokratik Cephesi» adlan ile kurulan cephe ör
gütleri ilk kez Vietnam düzeyinde oluşturuldular. Cep
henin adı «Vietnam Bağımsızlık Birliği», kısaca Viet- 
Minh olarak tesbit edildi. Cephenin on maddelik öz
gül programı saptandı.

Sekizinci Oturum içinde bulunulan aşamada Te
mel Sloganı, «BÜTÜN HAİ,KI BİRLEŞTİRMEK, JAPON- 
LARA ve FR ANSIZLAR A KARŞI KOYMAK ve BA
ĞIMSIZLIĞI YENİDEN SÖKÜP ALMAK; TOPRAK 
DEVRİMİN! ERTELEMEK» şeklinde özetledi.

Merkez Komitesi Sekizinci Oturumunun kararla
rı arasında, devrimci üs bölgeleri ile, silâhlı kuvvetle
rin teşkili ve iktidarın alınması amacıyla mahalli a- 
yaklanmalardan genel ayaklanmaya geçiş için gerekli 
hazırlıkların yapılması gibi önemli kararlarda yer alı
yordu. Bu kararların ışığında 22 Aralık 1944’de Giap'- 
m kumandasında Vietnam Kurtuluş Ordusu Propa
ganda Birliği kuruldu. 1945’de tüm silâhlı kuvvetler 
Vietnam Kurtuluş Ordusu’nda birleştirildi.

smda ciddi çelişkiler ve rekabet vardı. Bu çelişkiler u- 
luslararası plânda Sovyetler Birliği ve Müttefik ûlkele- 
rin kazandığı zaferlere paralel olarak şiddetlendi. Par
ti Tou çelişkileri değerlendirerek bunların birbirlerine 
gireceklerini önceden gördü. Nitekim, Fransa ile Japon- 
ya_ arasında savas patlak verdi ve 9 Mart 1945’te Ja- 
porılar Fransız sömürge yönetimini bir darbe ile ala- 
şağı_ ederek Cin Hindi’nde iktidarı ellerine aldılar.,So- 
mut durumdaki bu değişikliklere karşılık Parti, «FRAN 
SIZLARI ve JAPONLARI ÜLKEMİZDEN ATALIM», 
«FRANSIZLARA KARŞI SAVAŞ, JAPONLARI SÜR» 
şeklindeki sloganı «JAPON FAŞİSTLERİNİ ÜLKEMİZ-



DEN ATALIM» sloganı ile değişti. Hö Şi Mir.h şöyle 
diyor:

«Asıl karar anti-japon hareketi hızlandırmak ve 
genel ayaklanmayı hazırlamaktı. O sırada F>. an
sız sömürgecilerinin iktidarı zaten faşist Japonla
rın eline geçmiş bulunuyordu.»
(Ho Şi Minh, Seçme Yazılai', s. 55)

Tesbit edilen slogan doğrultusunda kitleler evlcme 
geçti." Silâhlı mücadele ile siy asi mücadeleler birleşti. 
Şartların uygun olduğu yerlerde gerilla savaşı, diğer 
bölgelerdeki şiddetli bir politik savaşla bütünleşiyor; 
du. Bu arada yığınları eyleme daha geniş ve hızla çek
mek amacıyla ekonomik nitelikte sloganlarda atıldı. 
Korkunç bir kıtlığın ve açlığın hüküm sürdüğü bu dö
nemde atılan, «PİRİNÇ STOKLARINI ELE GEÇİR VE 
AÇLIĞA SON VER» şeklindeki kitlelerin âcil ihtiyaçla
rına uygun düşen slogan harekete büyük bir hız ka
zandırdı.

Le Duan, somut koşullara uygun sloganların öne
mini, harekete geçirici gücünü şöyle anlatır:

«Yığınlar bir kez savaşa girince, politik bilinçle
ri yükselecek, deneyimleri onlara gerçeği göste
recek ve hangi yolda eylem yapacaklarını öğrete
cektir.
Sloganlar bu bakımdan olağanüstü önem taşır. 
Savaşımı yönetirken devrime stratejik ve taktik 
yol gösterme sanatı, duruma uygun düşecek çar
pıcı sloganlarla en belirgin anlatımını bulur. 
Yalnızca politik sloganların devrimci olduğu, e- 
konomik sloganlarınsa reformist olduğu gibi çok 
basite indirgenmiş bir görüse kapılmamak jgere- 

Jjir, Reformist nitelikte- politik sloganlar olabile
ceği gibi, devrimci içerik taşıyan ekonomik slo-

289



ganlarda olabilir. Sorun, belli bir sloganın ne za
man, neyle ilgili olarak ve ne amaçla ortaya ko
nulduğudur. Devrimin nihai amacına kendisini 
kararlılıkla adamış gerçek bir devrimci parti, he
nüz hiçbir devrimci eylem olanağı tanımayan bir 
durumda yığınları toparlamak için, zorunlu olan 
asgari politik niteliktekiler de içinde olmak üze
re, bütün sloganlara ve örgütlenme ve savaşım 
biçimlerine, şu ya da bu yolla, devrimin damgası
nı vurabilir.
Bütün dönemler boyunca ve özellikle 1945 Ağus
tos Devrimi öncesi dönemde Parti, güncel hedef
leri nihai amaçlarla bağıntılandırmak için eylem 
ve propaganda sloganlarını ustaca birleştirmiş
tir. Somut duruma uygun düşen bir slogan tüm 
bir hareketin doğmasma olanak verebilir. Ağus
tos Devriminin hazırlık döneminde partimizin ör; 
taya attığı «Pirinç stoklarını ele geçir ve açlığa 
son ver» sloganı bunun çarpıcı bir örneğidir.

Yığınların kesin savaşlara çok erken ya da çök 
geç olarak katılmasını önlemek bakımından pro
paganda ve eylem sloganları arasmda bir aynm 
yapılmalıdır. Her iki tür sloganın da savaşımın ev
rimine uyması için süreklice değiştirilmesi gere
kir. Günlük uğraşımla yakından ilgili eylem 
sloganları özellikle son derece esnek olmalı, 
saati saatine değiştirilmelidir. Durum geliş
tikçe, eylem sloganlarının düzeyi giderek yük
seltilmeli, zamanı gelince de daha önceki 
propaganda sloganları doğrudan ve kararlı eylem 
sloganlarına dönüştürülmelidir. Ylğ1*1”1** -iro<a»> 
savaşlara çok erken ya da çok gec yöneltmek dev
rim için tehlikelidir. Bütün koşullar altında, ge-



nel çözümle melerde olsun her eylem kararında 
olsun, hatalara karşı en sağlam ve temel güven
ce, somut gerçeğin iyice kavranmasıdır. Dev*;m 
döneminde olaylar çok hızlı ve karmaşık bir biçim
de gelişir. Lenin şunu belirtmişti: ‘somutun yeri
ne soyutu koymak devrimdeki en büyük ve en 
tehlikeli hatalardan biridir. ‘Tarihin dönüm nok
talarında kendilerini yeni duruma uyduramayan, 
dün doğru olduğu halde bugün anlamsız hale ge
len eski sloganlara sarıl anları Lenin sert biçimde 
kınamıştı.»
(Le Duan, Vietnam Devrimi, s. 48-49)

Mayıs-1945’de faşist Almanya teslim oldu. 8 Ağus
tos 1945’de Sovyetler Birliği Japonya’ya karşı savaşı 
başlattı. Sovyet Kızıl Ordusu birkaç gün gibi kısa bir 
sürede Japon ordularını ezdi. 15 Ağustos 1945’te Japon
ya teslim oldu. Sovyetler Birliği ve Müttefikler zaferi 
kazandılar.

Parti ikinci ulusal kongresini yaptı. Bu tarihi ni
telikteki kongre devrimin hemen öncesinde yapılmış
tı. Kongre mevcut durumu değerlendirdi ve şu siya
seti ortaya attı:

«Bu tarihi kongrede, partimiz en doğru siyaseti 
ileri sürdü. Müttefik kuvvetler Hindiçini’ye ayak 
basmadan önce iktidarı ele geçirmek için halkı ge
nel bir ayaklanma için seferber etmek, Japon bir
liklerini silâhsız bırakmak, Japonlaıdan iktidarı 
almak ve Japon kuklalarını ülkeden kovmak, son
ra da gücümüz oranmda ülkemizin efendileri o- 
larak, Müttefik kuvvetlerinin topraklarımıza gir
mesine izin vermemek.»
(Vietnam İşçi Partisi Tarihi, s. 35)

Ulusal Kongre somut duruma uygun olarak şu slo
ganları atmayı kararlaştırdı:
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1 — «Yabancı Saldmya Son»
2 — «Ulusal Bağımsızlığın Kazanılması»
3 — «Halk İktidarının Kurulması»

Parti Japon yenilgisini takiben Çin Hindi’nde ola
bilecekleri önceden görüyordu. Çan Kay Şek birlikleri, 
îngilizler, Fransızlar ve Amerikalılardan oluşan «müt
tefik kuvvetler»in her biri Jüponlardan boşalması bek
lenen yeri doldurma çabasındaydı. Bu nedenle Kongre 
onlardan önce davranarak Japonlamı işini bitirme ve 
sömürgecileri ülkeye sokmama karan almıştı. Ho Şi 
Minh başkanlığında geçici hükümet yetkisi taşıyan 
«Ulusal Kurtuluş Komitesi» kurulmuştu.

Komite’nin ulusa yaptığı isyan çağrısı şöyle biti
yordu:

«İLERİ! VİET-MİNH BAYRAĞININ ALTINDA
CESARETLE, İLERİ MARŞ!»
Vietnam halkı bu çağnya cevaben derhal ayağa 

kalktı. Başta en büyük kentler olmak üzere tüm_ ül- 
ke ayakİandir^TuîrPuTkede (Güney, Orta, Kuzey) jzar- 
fer kazanıldı. 1858’den beri süregelen sömürge egemen
liği parça, parça oldu. Tarih: Ağyşths-ı945. 2 F.yhil’de 
Ho Şi Minh, Geçici Hükümet adına Kurtuluş beyan
namesini okudu. Vietnam Demokratik Cumhuriyeti’- 
nin kuruluşu böylece ilân edildi. Bu Vietnam Ulusal 
Tarihinde bir dönüm noktasıydı.

AĞUSTOS DEVRİMİNDEN DİEN BİEN PHU ZAFERİ
NE KADAR Kİ İKİNCİ DÖNEM (1945-1954):

1945 Ağustos Devrimi Güneydoğu Asya’da ilk dev
rimdi. Bu devrim dünya devrimi ile kopmaz bir biçim
de bağıntılıydı. Devrimin zaferi doğru bir devrimci si
yasi ve askerî çizginin izlenmesi sonucu gerçekleşti.



Devrim için ulusal koşulların yanısıra bölgesel (Çin 
Hindi düzeyinde) ve uluslararası durum da Jdukça 
elverişli idi. Kamboç ve Laos halkları Vietnam halkı
nın öncülük ettiği ulusal-edmokratik devi imle orga
nik bağlar kurmuş ve çeşitli düzeylerde dayanışma 
içine girmişlerdi. Uluslararası plânda ise Sovyetelr Bir- 
liği’nin Japon faşistlerini kayıtsız şartsız teslim aldığı 
bir sırada, bu fırsat zamanında kullanılmış ve genel a- 
yaklanma gerçekleşmişti. Yine aynı dönemde Japon fa
şistleri Çin devriminin darbeleri altında ezilmişti. Baş 
düşman olan Japon sömürgecileri bu çok yönlü ve ade
ta bir tek dalga haline dönüşen ortak devrimci 
saldırılar karşısında son dayanak noktasında da 
tutunamadı ve çöktü. Sovyet Devrimi, 1949’da mu
zaffer olan Çin devrimi ve Doğu Avrupa’daki di
ğer bir dizi devrim gibi, Vietnam’daki Ağustos 
Devrimi de dünyada olduğu gibi Hindiçini’de de 
emperyalist ülkelerin birbirleriyle savaş içinde olduk
ları uygun dış koşulların mevcut olduğu bir durumda 
gerçekleşiyordu. Ağustos devriminin başarısı belirleyi
ci önem taşıyan içsel (ulusal) k oşullann yaraş ıra. u y 
gun dış koşulların varlığı sonucu mümkün olabildi. 
Devrimin onbeş yıl gibi nisbeten kısa sayılan bir sü
redeki başarısı üzerinde ise dış koşullar belirleyici rol 
oynadı. Büyük devrimci önder Ho Şi Minh şöyle di
yordu:

«Kendi hesabımıza biz, başarımızın, faşist Japon
ya’yı bozguna uğratmış Sovyet Kızıl Ordusu’nun 
büyük zaferinden uluslararası dostça yardım da
yanışmasından, bütün halkımızın sıkı birliğinden 
ve bizden önceki devrimcilerin kahramanca feda
kârlıklarından dolayı olduğunu hatırda tutmalı
yız.»
(Seçme Yazılar, s. 56)



Yine Uzun Süreli Savaş Stratejisi ile Ağustos Dev
rimi arasındaki ilişkiyi General Gıap şöyle açıklar:

«Halkımızın geçmiş dönemlerdeki mücadelesine 
dönüp baktığımızda, kural olarak daima uzun sü
reli mücadele stratejisine başvurduğumuzu, bu 
stratejinin önceki kutsal direniş savaşını zafere 
ulaştırdığını görebiliriz. Bu, bazı somut tarihi şart 
larda siyasi üstünlüğün bizden yana olduğu bir 
zamanda veya başka bir sebeple güçler dengesi
nin hızla lehimize işlediği bir sırada, halkın dev
rimci mücadelesine hız vermek imkânından ve 
tayin edici zaferi bir an evvel kazanmaktan ge
ri kalırız demek değildir. 1045 Ağustos’unun şanlı 
günlerinde işte böyle oldu.»
(Iialk Savaşının Askeri Sanatı, s. 184, Yöntem Ya
yınlan)

Ağustos devrimi ile birlikte iktidar proleterya ve 
başta köylülük olmak üzere ulusal kurtuluş devrimi- 
nin temel güçlerinin eline geçmişti. Bu proleterya ön
derliğindeki bir halk iktidarıydı. Devrimci iktidarın a- 
na dayanağı işçi sınıfı ve köylülüktü. Ne var ki, bir dev
rimin temel sorunu iktidar sorunu olmakla birlikte, 
bir defa iktidar alındıktan sonra temel sorun onu ko
rumakta ve pekiştirmekte yatar. Vietnam devrimi ik
tidarını pekiştirmeye vakit bulamadan çok yönlü sal
dırılarla yüzyüze geldi. Esas saldırılar içerden değil, 
dışarıdan geliyordu. Ülkenin Kuzey kesimi ABD işbir
likçisi Çan Kay-Şek birlikleri tarafından, Güneyi ise 
Fransızlarla işbirliği içerisinde olan İngiliz sömürgeci
leri tarafından işgal edildi. ABD emperyalizmi ikinci 
dünya savaşı sonrasında emperyalist kampta lider ko
numuna yükselmişti. Çin Hindi'ne yönelik planları için
de Çan Kay-Şek birliklerini Vietnam’a soktu. Kendisi
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şimdilik perde arkasında kalmayı yeğliyordu. Biraz 
sonra yeni biçim ve metotlarla onu Güney’de görece
ğiz. Çan Kay-Şek Vietnam’ı işgal ederken Vietnam 
Milliyetçi Partisi’nin artıklarına dayanıyordu. Bu un
surlarla ittifak halinde Çan Kay-Şek birlikleri Çin-Vi- 
etnam sınırındaki bazı eyaletlerde devrimci iktidarı 
kaldırarak kukla yönetimleri işbaşına getirdiler. Daha 
da ileri giderek Ho Şi Minh’in başkanlıktan çekilme
sini ve iktidarm gerici milliyetçilere verilmesini iste
yen bir ültümatom verdler. Geçici hükümetten meclis
te 80 sandalye ve birçok bakanlık talebinde bulundu
lar. Birçok suikast ve sabotaj düzenlediler. Bir taraf
tan da Fransız sömürgecileri Güney Vietnam’a saldı
rıya geçtiler. Böylece iktidarda olan Vietnam devrimi 
Güney’den ve Kuzey’den sıkıştırıldı. Devlime, ülkenin 
âcil sorunlarını, demokratik devrimin meselelerini çöz
mek için vakit bırakmıyorlardı.

Fakat, devrim Vietnam halkının tam desteğine sa
hipti. Ülkedeki genel seçimlerin sonucu bunun somut 
göstergesi oldu. İçerde halkın desteğini güçlendirmek 
maksadıyla 1946’da daha önce çeşitli nedenlerle cep
heye katılmayan başka bazı örgütleri de cepheye ka
zanmak için «Vietnam Ulusal Birliği Derneği» (Lien 
Viet) kuruldu. Viet-Minh daha da sağlamlaştırıldı. F- 
ransız sömürgecilerine ve ulusal hainlere ait toprak
lar köylülere dağıtıldı. Toprak kiralarında büyük in
dirim yapıldı. Ancak, ulusal görevler hâlâ öncelik ta
şıdığı için köklü bir toprak devrimine geçilemedi. Buna 
rağmen daha bir dizi görev yerine getirilebildi.

Fransız sömürgecilerine karşı Güney’de güçlü bir 
direniş savaşı başladı. Kuzey’de ise Çan Kay-Şek bir
liklerinin devrimci iktidarı yıkmaya yönelik saldırıla
rı devam ediyordu. Parti, düşman kamptaki çelişkiler
den devrimin çıkarları doğrultusunda yararlanma o-
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litikasından hareketle şu tesbiti yaptı: İki saldırgandan 
daha tehlikeli olan Fransız emperyalizmidir. Çan Kay- 
Şek birlikleri de tehlikeli olmakla beraber Fransız sö
mürgecileri kadar büyük bir tehlike değillerdir. Çün
kü, Çan Kay-Şek yönetimi Çin’de devrimin tehdidi al
tındadır. Bu nedenle uzun ve pahalı bir savaşı göze ala
maz. Buradan hareketle Çan Kay-Şek’in işbirlikçileri
ne bazı tavizler verildi.

Ne var ki, ABD emperyalizminin plânları doğrul
tusunda hareket eden Çan Kay-Şek bir süre sonra Ku- 
zey'de kendi işgali altındaki bölgeleri de Fransız bir
liklerine devretmeyi öngören bir anlaşma imzaladı. 
Amaç ülkenin bütünüyle yeniden Fransız sömürge yö
netimine geçmesiydi. Bu durumda iki düşmanla aynı 
zamanda savaşmamak için, Parti, bunlar arasında bö
lünme yaratacak bir siyaset izledi. Buna göre Fran
sızlarla bir anlaşma imzalayark onlar etkisiz kılınma
lı ve Çan Kay-Şek birlikleri kovulmalıydı. İki düşman
la aynı zamanda değil, tek tek hesaplaşmak gerekiyor
du. Bunun ışığında Fransız sömürgecileriyle 14 Eylül- 
1946’da bir anlaşma imzalanabildi. Bu sayede ABD em
peryalizmi tarafından yönetilen Çan Kay-Şek birlikle
ri saf dışı edildi ve Fransız sömürgecilerine karşı uzun 
süreli bir direnişe geçmek için gerekli hazırlıkların ya
pıldığı bir zamanda kazandırmıştı. Ho Şi Minh Fran
sızlarla yapılan bu antlaşma üzerine, «Lenin, devrime 
yararlı ise haydutlarla dahi bir uzlaşma yapılabilece
ğini söyler» diyordu. Öngörülen süre daha dolmadan 
(hemen hemen bir yıl sonra) Fransız sömürgecileri 
topyekün savaşı.başlattılar. Bunun üzerine Fransızla- 
ra karşı Uzun Süreli Direniş Savaşı başladı. Parti’nin 
ve hükümetin sloganı «Uzun Dönemli Direniş Savaşı» 
sloganıydı. Ho Şi Minh:

. «Direniş savaşı uzun sürmelidir, çünkü bizim nü-
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. fusumuz azdır, toprağımız küçüktür ve ülkemiz 
yoksuldur. Bunun için bütün ulusumuz tarafından 
uzun ve iyi hazırlıklar yapmamız gerekir. Biz F- 

. . ransız istilâcılarının bize nazaran pek güçlü ol
duklarını, ayrıca, onlara İngilizler ve Amerikalı
lar tarafmdan yardım edildiğini her zaman ha
tırda tutmalıyız.
Onlar «KALIN KABUKLU BİR MANDALIN» dir- 
ler. Bizim «tırnaklarımızı keskinleştirmek için za
mana gereksinmemiz vardır» diyordu.
(Seçme Yazılar, s. 63)

Fransız sömürgecilerine karşı yürütülen direniş 
savaşı 1954’de Dien Bien Phu savaş alanında zaferle 
noktalandı. Kırkbeş gün kırkbeş gece süren bu tarihi 
önemdeki savaşın sonunda Fransız sömürgecilerinin 
yıkılmaz kale olarak gördükleri son dayanak noktalan 
da ezildi. Bu tayin edici çarpışmada kazanılan askeri 
zafer Cenevre konferansındaki diplomatik zaferi do
ğurdu. Fransız hükümeti birliklerini geri çekmeyi ve 
Vietnam’ın bağımsızlığını ve birliğini tanımayı kabul 
etti.

DİEN BİEN PHU ZAFERİNDEN TAM ZAFERE KADAR 
Kİ ÜÇÜNCÜ DÖNEM (1954—...)

Vietnam halkının dokuz yıl süren ulusal kurtuluş 
savaşı 20 Temmuz 1954'deki Dien Bien Phu zaferi ile 
sonuçlanmış ve bu zafer Cenevre konferansındaki dip
lomatik zaferle pekişmişti. Ancak, tam ve kesin zafer 
henüz kazanılmış değildi. Kuzey Vietnam kurtarılmış, 
fakat, Güney Vietnam henüz kurtarılamamıştı. Gü- 
ney’de Fransız sömürgeciliğinin yerini ABD yeni-sö- 
mürgeciliği almıştı. Güney Vietnam yeni-tip bir ABD 
sömürgesi olmuştu. ABD emperyalizmi iyice deşifre
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olmuş ve çirkin yüzü açığa çıkmış olan eski tip Fran
sız sömürgeciliğini uygulama alanına sokamazdı. Bu 
nedenle Güney Vietnam’da görünüşte «bağımsız» ve 
«demokratik» olan kukla bir rejim oluşturdu. Bu kuk
la rejimi ayakta tutmak için de kendisinin eğittiği ve 
teçhiz ettiği bir kukla ordu yarattı. Bu kukla rejim ve 
kukla ordu Güney’de ABD emperyalizmin çıkarlarına 
bekçilik etmekle görevliydi. Güneyli halkın mücadele
si karşısında âciz kalan bu rejim esas gücünü dışarda 
ABD’niıı maddi ve askeri varlığından alıyordu. İçer
de ise bu rejimin sosyal temeli ABD yanlısı kompra
dor burjuvazi ve toprak ağaları sınıfıydı. Bu nedenle 
Güney Vietnam Kurtuluş Savaşı, ABD emperyalizmini 
ve onun uşağı olan Diem yönetimini hedefliyordu. Ya
ni,-baş çelişki Vietnam ulusu ile ABD emperyalizmi ve 
onun işbirlikçisi bir avuç yerli hain arasındaki çeliş
kiydi. Eskiden baş düşman olan Fransız sömürgecile
rinin yerini şimdi aynı zamanda dünya halklarının da 
baş düşmanı olan ABD sömürgecileri almıştı.

ABD emperyalizmi Güney'i pasifleştirmek için her 
türlü yola başvurdu. Pasifikasyoııu gerçekleştirmek 
için «stratejik köycükler» adını verdiği toplama kamp
ları inşa etti. Amaç halkın gerilla müfrezeleri ile bağ
lantılarını kesmekti. Onbinlerce «Stratejik Köycük» o- 
luşturmalarma rağmen başarılı olamadılar. Özel savaş 
dedikleri yeni-tipteki saldırgan savaş Güneyli halkın 
direnişi ve Kuzeyli halkın desteği ile başarısızlığa uğ
rayınca ülkeye giderek daha çok sayıda ABD birlik
leri gönderdiler. Kukla rejimi adamakıllı askerileştir
diler. Güney’de faşist bir diktatörlük kuruldu. Bu ge
lişmeler ABD emperyalizminin yeni-tip sömürgeciliği
nin çirkin yüzünü açığa çıkardı. Yeni-sömürgeci yön
temlerle halkın ulusal direnişini bastıramayacağmı an
layan. ABD emperyalizmi tedricen eski tip sömürgecili-
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ğin yöntemlerine başvurdu. ABD emperyalizmi bir 
yandan da Kuzey’e karşı saldırılarını başlattı. Çünkü, 
Kuzey, Güney’deki kurtuluş savaşma güçlü bir cephe 
gerisi hizmeti görüyordu. Bu dönemde, Vietnam’ın Gü- 
ney’indeki devrimin niteliği ile Kuzey’deki devrimin 
niteliği farklıydı. Farklı stratejik görevler sözkonusuy- 
du. Güney’deki devrim hâlâ Ulusal Demokratik Halk 
Devrimi’ydi. Kuzeyde ise ulusal demokratik devrim ta
mamlanmış ve sosyalizmin inşâsına geçilmişti. Görev, 
ulusal demokratik devrimi ülke ölçüsünde tamamla
mak ve Kuzeyde sosyalist inşâ’yı güçlendirmekti. Em
peryalistler böl ve yönet şeklindeki politikalarını Viet
nam’da çarpıcı bir biçimde sergilediler. Daha 19. yüz
yılın ortalarında Vietnam’ı işgâl eden Fransız sömür
gecileri ülkeyi sun’î olarak üç parçaya bölmüşler ve 
üç ayn «ülke» olarak değişik statüler içerisine sok
muşlardı. Ağustos devriminin zaferinden sonra ise ül
kenin Güney ve Kuzey bölgeleri iki ayrı «ülke» duru
muna sokulmaya çalışıldı. Vietnam devrimcileri buna 
karşılık Vietnam’ın bir ve bölünmez bir ülke olduğu 
gerçeğinden hareketle, «YAŞASIN BAĞIMSIZ VE BİR
LEŞMİŞ VİETNAM», «BİRLEŞİK, BAĞIMSIZ ve DE
MOKRATİK VİETNAM» şiarını yükselttiler. Devrimin 
stratejik görevlerinden birisi de ülkenin bölünmüşlü
ğünü sürekli kılmaya çalışan emperyalistlere karşı ül
kenin yeniden birleşmesini sağlamaktı. «BİRLEŞİK Vİ
ETNAM» şiarı ülkenin her iki bölgesinde yaşayan Vi
etnamlIların istemlerini dile getiriyordu. Bu slogan, 
soyut değil somut gerçeğin bir ifadesi oluyordu.

Güney Vietnam devriminin hızla ilerleme kaydet
tiği bir dönemde, kurtuluş savaşının önderliğini Gü- 
ney’in özel koşullarından hareketle «Güney Vietnam 
Ulusal Kurtuluş Cephesi» üstlendi. Cephe, yan-sömür- 
ge ve yarı-feodal nitelikteki Güney Vietnam toplumu-
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nun gerçeklerine dayalı doğru bir siyasi çizgi izliyor
du. Güney Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi 1960’da' 
değişik sınıfların, partilerin, dini grupların ve milliyet
lerin temsilcilerinin katıldığı bir kongre de kurulmuş
tu. Cephenin plâtformu, ABD emperyalizminin ve Ngo 
Dinh Dien rejiminin karşı-devrimci şiddetine karşı dev
rimci şiddet’i temel olarak halkı ayaklandırmak ve ba
ğımsız, demokratik, barışçı, tarafsız, bir Güney Viet
nam toplumu kurarak ülkenin yeniden birleşmesine 
temel hazırlamaktı.

Güney Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesinin ön
derliğindeki güçlü direniş savaşı ile Kuzeyli halkın sos
yalizmin üssünü koruma savaşı ABD emperyalizmine 
karşı zafer kazandı. ABD emperyalizmi yenilgiyi ka
bul etmek zorunda kalarak Güney Vietnam Ulusal 
Kurtuluş Cephesi ile görüşmelere girdi. Ocak 1969’- 
da Paris’te dört parti konferansı yapıldı. Vietnam hal
kının askerî ve siyasi cephedeki zaferi diplomatik za
feri hazırladı. Bir süre sonra da ülkenin birleştirp.mesi 
talebi gerçeğe dönüştü.

Güney Vietnam devrimi Ağustos devriminden da
ha özgül ulusal ve uluslararası koşullarda gerçekleşti. 
Bu konuyla ilgili olarak Le Duan şöyle diyor:

«Bu devrim, dünya savaşı olmaksızmda, üstelik 
dünya barışı savunulurken, bir devrimin kopa
bileceğini ve zafer kazanabileceğini kanıtlamak
tadır. Gerçekte anti-emperyalist devrimin şiddet
lenmesi, hiçbir biçimde barışı savunmakla çeliş
mez, pratikte, emperyalizme saldırmak dünya 
barışım etkin olarak savunmanın temel yoludur. 
Aynı biçimde, dünya savaşını önleme .ve barışı 
savunmada, emperyalizme saldırmanın ve bütün 
v.'kelerde devrimin ilerleyişine daha uygun nes
nel koşullar yaratmanın temel yoludur.
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Güney Vietnam devrimi, aynı zamanda, faşist 
diktatörlüğün bir devrimin patlamasını önleye
meyeceğini kanıtlamaktadır. Güney’deki kukla 

■ yönetim halka karşı en barbarca faşist önlemle
re başvurduğunda, bu onların politik alanda en 
tehlikeli yenilginin acısıyla kıvrandıklarını göste
riyordu. Bir patlamaya doğru giden bu gelişme 
kuşkusuz bir devrimle sonuçlanacaktı; nitekim öy
le de oldu.
Bir devrim durumunun varlığı iktidarı ele geçir
me sorununun yakın olduğunu gösterir. İktidarı 
ele geçirme yolu her ülkenin kendi özgül koşul
larına bağlıdır. Ancak, bütün durumlarda, ikti
dara giden yol reformdan değil, devrimden ge
çer.»
(Vietnam Devrimi, s. 51)

Vietnam devrim deneyi kırk yılı aşkın bir süreyi 
kapsayan, uzun süreli ve oldukça kapsamlı bir deney
dir. Sömürge ve yan-feodal bir ülkenin devrimi olma
sı açısından Kürdistan devrimine ışık tutan derslerle 
doludur. Kendi ülkemizin özgül niteliklerini biran bi
le unutmadan bu zengin deneyden çıkaracağımız ders
ler birçok önemli sorunu çözmemize yardımcı olacak
tır. Marksizm-Leninizmi kendi ülkemizin somut koşul
larına yaratıcı bir biçimde uygulayabilmemiz, benzer 
koşullara nasıl uygulandığı konusundaki bilgimize de 
bağlıdır. Bu deneyi incelerken amaçladığımız hedef 
budur. Bu deneyi özetlerken birçok önemli teorik so
runlara değinme fırsatını bulmuştuk. Bunun yaııısıra 
hem değinemediğimiz bazı konulara değinmek ve hem 
de bu devrimin de doğruladığı bazı evrensel ilkeleri 
toparlamakta yarar var.

Sömürge ve yan-feodal karakterde bir toplum o-
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lan Vietnam toplumu iki temel çelişki taşıyordu: Ulus 
ile emperyalizm arasındaki çelişki ve halk yığınları
ile feodalizm arasındaki çelişki.

«Ülkemizde başlıca iki çelişki egemendi: Ülkemiz 
ile Fransız emperyalizmi arasındaki çelişki ve 
halkımızla, özellikle köylülükle feodal toprak sa
hipleri sınıfı arasındaki çelişki.»
(VÎPT, s. 8)

Bu iki temel çelişki Vietnam devriminin somut he
deflerini ve görevlerini belirliyordu. Vietnam toplumu- 
nun kurtuluşu ve gelişmesi bu iki temel çelişkinin dev
rimci tar zda çözümlenmesi ile mümkün olabilirdi. Ya
ni emperyalist ve feodal boyunduruğu yıkmak ulusal 
bağımsızlığı kazanmak ve köylüleri toprak sahibi yap
makla. Bu nedenle Vietnam devriminin görevleri iki 
stratejik sloganla vurgulanıyordu: «Ulusal bağımsız
lık» ve «Toprak işleyenin» sloganlarıyla. Bu temel gö
revleri yerine getirmekle yükümlü olan devrim burju- 
va-demokratik nitelikte bir devrimdi. Parti’nin 1951 yı
lındaki îkinci Ulusal Kongresi’nde sömürge ve yarı-feo- 
dal bir ülke olan Vietnam’da burjuva-demokratik dev
rimin ulusal demokratik bir halk devrimi olduğu tes- 
biti yapıldı:

«Böylece Partimi; ilk defa olarak bizim ki gibi bir 
ülkede, burjuva-demokratik devriminin ulusal 
demokratik halk devrimi olacağını savundu.» 
(VİPT, s. 58)

Her devrimin birbirini izleyen, birbiriyle bağıntılı 
farklı aşamalardan geçeceği bir gerçektir. Vietnam 
devrimi de kendi içinde başlıca üç aşamadan geçecek
ti. Bu aşamalar şunlardı:

«...Birinci aşamada, baş görev ulusal kurtuluşu

3 0 2 ' • —  " :



tamamlamaktır; ikinci aşamada, baştan beri var
olan görevin, feodal ve yan-feodal asalakların te
mizlenmesinin, «toprak işleyene» sloganının tam 
olarak uygulanmasının, sanayiin geliştirilmesi
nin ve rejimin halkın demokratik bir rejimi hali
ne getirilmesinin üstesinden gelinecektir, üçüncü 
aşamada ise, ana hedef, sosyalizmin temellerini 
atmak ve sosyalizmin gerçekleştirilmesi doğrultu
sunda ilerlemek olacaktır.
Bu üç aşama ayn ayrı ve birbirinden kopuk de
ğil ve fakat birbiriyle içiçe ve bağıntılın. Ancak, 
lıer aşamanın bir baş görevi vardır ve bu göre
vin tam olarak kavranmasını ve bütün çabanın 
onun yerine getirilmesinde yoğunlaştırılması zo
runludur.»
(VİPT, s. 156)

Açıktır ki,- her aşamada baş çelişki, başka bir de
yişle baş görev farklıdır. Vietnam devriminin birinci 
aşaması, yeni demokratik devrim sürecinden itibaren 
ele alırsak 1930’da başlar ve 1954e kadar sürer. Bu bi
rinci aşama boyunca baş çelişki ulus ile emperyalizm 
arasındaki çelişki idi. Baş düşman bu aşama boyunca 
değişti. 1945’e kadar baş düşman Fransız emperyaliz
mi idi. 1945’te, Ağustos devriminin hemen öncesinde 
baş düşman Japon emperyalizmi idi. 1945 Ağustos 
devriminden itibaren 1054'e kadar ki 9 yıl boyunca baş 
düşman yine Fransız emperyalizmi idi. Bu dönemde 
baş düşmanlar arasında ABD müdahalecileri de sa
yılmaktadır. Parti’nin ikinci kongresi’nde (1951) kabul 
edilen politik programda; «Şu anda baş düşman sal
dırgan emperyalizm veya daha kesin bir deyişle, Fran
sız emperyalizmi ve ABD müdahalecileridir.» denil
mektedir. (VİPT, s. 154) Sözünü ettiğimiz devrimin bi-

303



rinci aşaması boyunca diğer düşman için «İkincil ö- 
neme sahip diğer düşman ise, feodaller, içinde bulu
nulan durumda (1951, Tekoşin) esas olarak karşı-dev-
rimci feodallerdir.» (VİPT, s. 154) denilmektedir.

1954’te Dien Bien Phu zaferi ile kuzeyin tamamen 
kurtarılması üzerine Vietnam devrimi Kuzeyde yeni 
bir aşamaya girdi. Devrimin ikinci aşamasına ait de
mokratik görevler bu tarihe kadar zaman zaman ele 
almmakla beraber tamamlanmış değillerdi. Tâyin edi
ci önemdeki toprak devrimi daha önceki dönemlerde 
ulusal kurtuluş görevine bağımlı olarak oldukça sı
nırlı bi rölçüde, sömürgecilere ve karşı-devrimci top
rak ağalarına ait topraklarla sınırlı kalmıştı. Ancak, 
1954 sonrasında birkaç yıl gibi kısa bir sürede bu gö
rev diğer demokratik görevlerle birlikte tamamlandı 
ve sosyalizmin inşası dönemine yani üçüncü aşamaya 
girildi. Ancak, bu aşamada da ulusal görevler, ulusal 
bağımsızlığı korumak ve savunmak biçiminde Güney
deki zafere kadar hâlâ gündemdeydi.

1954’den sonraki dönemde Güney Vietnam devrimi 
ise henüz birinci aşamasmdaydı. Ulusal kurtuluş gö
revi hâlâ baş görevdi. Ancak, bu kez baş düşman Fran
sız sömürgecileri değil yeni-tipte bir sömürgeci olan 
ABD emperyalizmi idi. Baş düşman olarak ABD uşağı 
Ngo Dinh Diem kliğinide saymak gerekir’ Güney Vi
etnam devrimi ikinci aşamasına ulusal kurtuluşun ger
çekleştiği tarihten itibaren girdi. Bunu üçüncü aşama 
izledi.

Vietnam ulusal kurtuluş devriminin temel güçleri
ni, işçi sınıfı, köylülük, küçük-burjuvazi, ulusal burju
vazi ve hattâ toprak ağaları sınıfının yurtsever üyeleri 
oluşturmuştur.

Le Duan Vietnam ulusal demokratik halk devri
minin zaferini şu ilkelerin uygulanmasına bağlar-,
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1 — Devrime marksist-leninist bir partinin önder
lik etmesi,

2 — Devrimin iki temel ve stratejik görevi olan an- 
ti-emperyalist ve anti-feodal görevlerin birbirleriyle sı
kı bir birlik içerisinde ele alınması,

3 — İşçi sınıfı önderliğinde sağlam bir işçi-köylü 
ittifakının gerçekleştirilmesi,

4 — İşçi-köylü ittifakı temeli üzerinde ortak ulu
sal düşmana karşı tüm yurtsever ve ilerici güçleri kap
sayan geniş bir ‘Ulusal Birleşik Cephe’nin kurulması,

5 — Düşman saflarını bölmek, kazanılması müm
kün bütün güçleri kazanmak veya tarafsızlaştırmak 
ve ‘en tehlikeli düşmanı onun iç çelişkilerinden yarar
lanarak yalıtlamak.»,

6 — Devrimci silâhlı kuvvetleri inşâ etmek,
7 — Her aşamanın özgül koşullarını dikkate ala

rak tüm mücadele ve örgüt biçimlerinden yararlan
mak, politik ve askeri mücadeleyi birleştirmek,

8 — Ve son olarak «Marksizm-leninizm ve prole
ter enternasyonalizmin temeli üzerinde enternasyonal 
dayanışmayı güçlendirmek» (Vietnam Devrimi, s. 137).

Vietnam devrimi Çin devrimi gibi toprak ve nü
fus bakımından oldukça büyük bir ülkenin devrimi de
ğil, her iki bakımdan küçük sayılabilecek bir ülkenin 
devrimidir. Çin devrim ile kıyasladığımızda bu bir ba
kıma dezavantaj olarak kabul edilebilir.

Vietnam ulusal kurtuluş savaşı da Çin devrimci 
savaşı gibi uzun süreli bir halk savaşıdır. Fakat, uzun 
süreli halk savaşının bu iki pratiği arasında önemli 
farkları da görmek gerekir. Vietnam kurtuluş sava
şında Çin’de olduğu gibi kurtarılmış üs bölgeleri ya
ratılmış olmakla birlikte, Çin’de olmayan bir özgüllü
ğü de görmekteyiz. Şöyle ki, Vietnam halk savaşının 
izlediği çizgi, «...kısmı ayaklanmadan genel ayaklan-



maya doğru» gelişen bir çizgidir. Bu da Vietnam devri- 
minin ayırdedici bir özelliğidir. Le Duan Vietnam dev- 
riminin bu özelliğini, «Bu, gerçekten, ‘adım adım za
fer kazanma’ yönteminin bizim devrimimizin özgül 
koşullarına bir uygulanışıdır» (Vietnam Devrimi, s. 44) 
şeklinde açıklıyor. Ağustos-1945 ayaklanması bunun 
çarpıcı bir örneğidir.

Son olarak, Vietnam devriminin pratiğinin, olduk
ça can alıcı bir sorun olan, devrimci şiddet sorununun 
önemini bir kez daha ispat ettiğine işaret etmek gere
kir. Vurgulanması gereken bir diğer nokta da Vietnam 
devriminin önderlerinin devrimci şiddet konusuna ge
tirdikleri kapsamlı açıklamadır. Şiddetin biçimleri ve 
bu biçimler arasındaki diyalektik ilişki sorununa iliş
kin olarak söylenenler bu konudaki en öğretici yazı
lar arasındadır. Vo Nguyen Giap’ın yazıları bu açıdan 
özellikle incelenmelidir.

«BİR ... İKİ ... ÜÇ DAHA FAZLA VİETNAM 
YARATMAK (CHE) İÇİN İLERİ!»

İRAN VE DOĞU KÜRDİSTAN
Faşist şah yönetiminin yıkılması ile birlikte İran 

devrimi yeni bir aşamaya girdi. İran halklarının kur
tuluş mücadelesi sürüyor. Faşist diktatörlüğün yıkıl
masını izleyen sürecin günümüze kadar ki evresi öz
gül bir evreydi. Burjuva diktatörlüğünün ciddi yara
lar aldığı, yeni yönetimin henüz toparlanamadığı ve 
dolayısıyla bazı politik hakların kullanılabildiği bir ev
re. Bu evre de uzun sürmedi. Ergeç böyle olacağı bel
liydi. Doğu Kürdistan’da yükselen ulusal hareket bu 
süreci hızlandıran bir faktör oldu, önce İran KDP’si, 
sonra Fars solundaki örgütler ve partiler kapatıldı. Ho- 
meyni iktidarı içinde bulunduğumuz günlerde nisbî si-

300



yasal özgürlük ortamına son verdi. Legalite imkânları 
tükendi. Şah dönemini anımsatan «Tek parti, Tek li
der, Tok doktrin» markalı bir rejim kuruluyor.

İran’da toplumsal muhalefetin odağı sömürge 
Kürdistanîa kaymış durumdadır. Bu durumun ne ka
dar süreceğini kestirmek güç. Her halükârda Doğu 
Kürdistan gericiliğe ve sömürgeciliğe karşı giderek 
yükselecek olan direnmelerin en önemli odağı duru
munda olacaktır. İran hâkim sınıfları burjuva önderli
ğin başlıca talebi olan «otonomi» yi kabule yanaşma
yacaktır. Yaşanan olaylar bunun en açık göstergesi
dir. Irak sömürgecileri gibi İran sömürgecileri de hal
kımızı sahte vaadlerle oyalamaya ve zaman kazanma
ya çalıştılar.

Irak’ta olduğu gibi İran’da da önderliğin niteliği 
değişmedikçe, kurtuluş hareketinin önderliğini prole- 
terya ele geçirmedikçe sonucun farklı olacağı söylene
mez. Şüphesiz ki Kürt ulusal hareketinin uluslararası 
destekten yoksun olması da önemli bir faktördür. Kür- 
distan’daki kurtuluş hareketi İran’daki devrimci ha
reketin desteğinden de yoksun durumdadır. Kaldı ki 
İran’daki sosyalist hareket henüz ileri boyutlar kaza
nabilmiş değildir. Doğu Kürdistan’daki hareketin daha 
ileri düzeyde olduğu açıktır. Arap ve Türk solunda ol
duğu gibi Fars solunda da sosyal-şovenizm egemen du
rumdadır. Kürt halkının meşru, haklı ve ilerici müca
delesi Azeri, Arap, Beluci halklarının dayanışmasından 
da yoksundur. «Böl, parçala ve yönet» politikası, İran 
burjuvazisinin ve emperyalizmin ustalıkla uygualya 
geldiği bir politika olmuştur. Ezilen halklar eşgüdüm
lü bir direnme geliştirememektedirler. İran halklarının 
direnmesi birbirinden kopuk gelişmektedir. Direnme
nin biri bastırılıyor, diğeri onu izliyor.

Doğu Küidistan’daki direnmenin önderliği, sömür-

307



geçi devletler arasındaki çelişkilerden, direnişin çı
karlarını gözeterek yararlanma politikası yerine, bu 
çelişkilere bel bağlama politikası izlemektedir. Irak’a
dayanarak İran’da, İran’a dayanarak Irak’ta geliştiri
lecek bir hareketin başarı şansı yoktur. Sömürgeciler
den birine dayanılarak diğerine karşı mücadele edile
mez. 75 yenilgisi bunun en son ve en çarpıcı örneğidir. 
Öyle anlaşılıyor ki özellikle Kuzistan sorunu üzerin
de Irak ile İran arasında ortaya çıkan çelişki gelenek
sel önderliği cesaretlendiren bir faktör olmuştur. An
cak bugün için İran ile Irak arasındaki çelişkiler Kür- 
distan’daki kurtuluş hareketi karşısında birleşmeleri
ni engelleyebilecek ölçüde güçlü değillerdir.

Sözünü ettiğimiz birçok olumsuz nedenlerden ötü
rü Kürt ulusal hareketinin kısa vadede başarı şansı az
dır. Ama uzun vadeli gelişme yönü açısından bakıldı
ğında zafer halkımızın ve tüm İran halklarınındır.

Doğu Kürdistan’daki ulusal'hareketin uluslararası 
destek alamamasmda SBKP’nin revizyonist çizgisi ö- 
nemli bir yer tutar. Bu çizgi Kürt halkının kurtuluş mü
cadelesinin engeli haline gelmiştir. SBKP kuyrukçuluğu 
İran ve Doğu Kürdistan olaylarında bir kez daha mah
kûm edilmiştir. TUDEH’in kuyrukçu ve oportünist po
litikasını bütün halklar somut olarak görmüştür. 
SBKP ve SBKP kuyrukçularmm Kürdistan devrimi 
karşısındaki konumları yeterince açığa çıkmıştır. ÇKP 
ve ÇKP kuyrukçularmm tutumu ise zaten açıktır. On
lar açıktan açığa sömürgecilerin yanındadır.

Doğu Kürdistan’daki direnme karşısında- Türkiye 
Solu’da tam bir suskunluk içerisindedir. Bu durum sos- 
yal-şovenizmin ne ölçüde yaygın olduğunun kanıtıdır. 
Türk solu öteden beri Kürt halkının kurtuluş mücade
lesine şüphe ile bakmıştır. Onda emperyalistlerin ve 
gericilerin parmağını aramaya koyulmuştur. Hareketin



önderleri arasında toprak ağası, aşiret reisi, şeyh vb. 
gibi unsurları görünce «gerici» damgasını basmıştır. 
Sosyal-şovenler bir hareketin haklı, ilerici ve meşru 
bir hareket olup-olmadiğini daima önderliğin niteliği
ne bakarak değerlendirmişlerdir. Onlar leninizmi kav
ramamışlardır.

Diğer egemen ulus solları gibi Türk solu da Kür- 
distan’da kendisine rağmen gelişen kurtuluş hareket
lerini görmek ve anlamak istememiştir, öncülük pa
yesini kendisine ayırmıştır. Sosylist ideoloji ve politi
kayı, sosyalist siyasal örgütlenmeyi kendi imtiyazı ola
rak kabul etmiştir. Sömürgeci burjuvazi de ister dev
let düzeyinde olsun, ister parti vs. düzeyinde olsun Kür- 
distan’da her türlü ulusal siyasal örgütlenmenin azgın 
düşmanı olmuştur. Bunu anlamak kolaydır. Ama ege
men ulusun bazı imtiyazlarına egemen ulusun sosya
listlerinin de sahip çıkma çabası az görülmüştür. Türk 
solu Kürdistan’daki marksist örgütlenmeleri bile ken
dilerinden bağımsız olarak varoldukları için milliyetçi
likle itham etmektedir. Onlar Kürdistanlı sosyalistlerin 
kendilerine, kendi oportünizmlerine gözü kapadı ve ka- 
yıtsız-şartsız kuyrukçuluk yapmalarını öğütlemektedir
ler. Kürdistan’da marksizme yasak, oportünizme ve sos- 
yal-şovenizme özgürlük talep etmektedirler. Bütün 
bunlar elbet aşılacaktır.

DOĞU KÜRDİSTAN SÖMÜRGECİLERE MEZAR 
OLACAKTIR!
KAHROLSUN SOSYAL-ŞOVENİZM!
YAŞASIN KÜRT, FARS AZERİ BELUCİ ve ARAP 
HALKLARININ KURTULUŞ MÜCADELESİ VE 
KARDEŞLİĞİ!
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İÇİNDEKİLEH

ÇA&fil
Toplam B i ç i m l e r i  ü z e r i n e  Genel
Yapi T a h l i l i ' n d e  Güdülen amaç ve Toplumsal 
s i n i f l a r  ü z e r in e
K a r d i s t a n ’ da Soayo-Ekonomik Yapi ve 
Toplumsal S i n i f l a r  Ü zer ine
Kuzey K ü r d i s t a n 'd a  K a p i t a l i s t  G e l i ş im i n  
K ısa  B i r  T a r ih î
K ü rd is ta n  Devrimi ü z e r i n e
Sir K İ  P f l t l  v l  !  r.tru ri  — A l a  I ? ı  v p

R izgari ' -  5 üzerine
Apocu İhanet  Akımı ü z e r i n e  B ir  B i l d i r i
y in  ve Vietnam Devrim D e n e y le r i
Doğu K ü rd is ta n  Sömürge O rdu lar ına  Mezar 
O l a c a k t ı r .


