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RIZGARİ NEDEN TOPLATILDI

EZEN ULUS MİLLÎYETÇİLÎĞÎNÎN 
IRKÇI-ŞÖVEN GERİCİ KARAKTERİ 

ÜZERİNE — II

Rızgari’nin birinci sayısı çıktığı gün, yani 21 Mart 1976’ 
da, dergi matbaada iken yasaklama karan  verilerek top
latıldı. Bu nedenle yazı işleri müdürü Mehmet Uzun da o 
gün tutuklandı.
Kürtlere sövüp - sayan, Kürt halkının varlığını inkâr eden, 
bir yığın ırkçı - şoven, gerici fikirler serbestçe pazarlanır- 
ken, Rızgari’nin kamuoyuna ulaşmasına neden engel olun
muştur? Bu sorunun cevabı araştınlm aya değer.
Bab-ı Ali’nin Kemalist yazarlan; «Türkiye’nin en önemli 
üç sorunundan biri bölücülüktür», «Doğu halkı üzerinde 
dış kışkırtmalar var», diyerek, militarist burjuvaziye, onun 
en yüksek düzeydeki örgütlerine, Millî Güvenlik Kurulu’ 
na, hergün, akıl öğretmeye, yol göstermeye çalışırlarken 
Rızgari’nin yığınlara ulaşmasına neden ambargo konul
muştur?

Nedeni gayet açık.

Militarist burjuvazi ve egemen güçler, kendi egemenlikle
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rini sürdürecek görüşlere, düşüncelere sonsuz bir serbes
ti tanırlar. Ve bu düşüncelerin yaygınlaşmasını teşvik 
eder, desteklerler. Çünkü onun, emekçi yığınlar ve sömür
ge halkları üzerindeki egemenliğini sürdürebilmesi için 
yalana ve baskıya ihtiyacı vardır. Militarist burjuvazi; iş
çi sınıfı, diğer emekçi yığınlar ve sömürgeleştirdiği halk
lar üzerindeki egemenliğini sürdürebilmesi için nesnel bir 
gerçeği her zaman baskı altında tutar. Baskı altında tu t
maya, gizlemeye gücü yetmediği zaman ise olayları çar
pıtmaya çalışır. Bu bakımdan militarist burjuvazi, ve onun 
akıl hocası olan yazarlar, üniversiteler, siyasal partiler her 
zaman ve her vesile ile nesnel gerçeği gizlemeye, baskı 
altında tutmaya ve çarpıtmaya çalışırlar. Sömürge halk
ların ve emekçi sınıf ve tabakaların ise gerçeğe ihtiyaç
ları vardır. Bilimsel bilgiye ihtiyaçları vardır. Militarist 
burjuvazinin ve onun desteğindeki yazarların, bilimcilerin 
ve siyasal partilerin tersine emekçi sınıf ve tabakaların 
ve sömürge halkların gizleyecekleri hiçbir şeyleri yoktur., 
işte bu nedenle Rızgari’nin, kamuoyuna nesnel gerçeği bil
dirdiği için birinci sayısı yasaklanmıştır. Militarist bur
juvazinin ve onun desteğindeki Kemalist yazarların, çir
kin ve sömürgeci yüzlerini, halkların özgürlüğüne düşman 
olan tutumlarını, şoven - ırkçı tavırlarını deşifre ettiği için 
Rızgari yasaklanmış ve toplatılmıştır. Militarist burjuva
zinin en çok korktuğu şey nesnel gerçeklerin anlatılması 
olduğundan daima yalana ihtiyacı vardır. Nesnel gerçeğin 
bilinmesi ise giderek, emekçi sınıf ve tabakalar üzerinde
ki sömürüsünün ve sömürge halkları boyunduruk altında
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tutmasının, hergün kırılması sonucunu doğuracağından 
militarist burjuvazi büyük bir panik içindedir.
Tarih bu tü r olguların örnekleriyle doludur, örneğin; bi
rinci emperyalist dünya savaşında, Alman sosyal demok
rasisinin Kari Kautsky gibi dönek liderleri, Alman şove
nizmini yayan yazıları rahatça yazabildikleri halde, sa
vaşa karşı çıktıkları için Kari Liebncth gibi devrimciler de 
tutuklanıp zindanlara atılmışlardır.
Yine bunun gibi Rusya’da bolşevikler birinci emperyalist 
dünya savaşma karşı çıktıkları için tutuklanarak Sibir
ya’ya gönderilmişlerdir. Rus şovenizmini kamçılayanlar ise 
yazılarını serbestçe yazmışlar ve bu tü r düşüncelerini ser
bestçe pazarlayabilmeleri için ise önemli teşvik görmüş
lerdir. Lenin, «Sosyalizm ve Savaş» adlı kitabında Çarlık 
savcısının savaşa karşı çıkan ve savaş harcamalarına oy 
vermeyen, bolşevik işçi milletvekillerine ağır cezalar is
terken, savaş çığırtkanlığı yapan Alman ve Rus sosyal 
demokratlarından övgü ile söz ettiğini yazmaktadır (1).

Toplumsal yaşantımızda düşünceler son derece önemlidir. 
Fakat, düşünceler ilerici, doğayı, toplumu ve insanı de
ğiştirici olabildiği gibi gerici de olabilirler. Militarist bur
juvazi her zaman gerici düşüncelerin yaygınlaşmasını is
ter ve bunu teşvik eder. İlerici düşünceleri ise mümkün 
olduğu kadar baskı altında tutmaya, çarpıtmaya gayret

(1) Lenin, Savaş ve Sosyalizm, Sol Yayınları, Sayfa : 37,

sarfeder. Toplumu ve insanı değiştirici, bilinçlendirici ve 
Örgütlendirici ve böylece harekete geçirici düşüncelere ise 
müsaade etmemesi ve dolayısıyla bu tü r düşüncelerin ka
muoyuna ulaşmasını engellemesi, böylesine düşünceler üze
rine ambargo koyması militarist burjuvazi bakımından do
ğal ve kaçınılmazdır. Bunun tersine olarak, toplumu ve 
insanı değiştiren, bilinçlendiren ve örgütlendiren ve dola
yısıyla harekete geçiren düşünceler burjuvazinin tüm bas
kılarına karşılık her zaman savunulmak ve kamçılanmalı- 
dır.

BİR ÖRNEK :

Nadir Nadi, Nazım Hikmet’in ölümü üzerine şunları yaz
maktadır :

«Ölümü dünya basınında geniş yankılar uyandırdı. En ağır
başlı batı gazeteleri, O’nun kişiliği, düşünce ve sanat değeri 
hakkında sütunlar dolusu yazı yazdılar. Bizde ise, Orhan Seyfi 
Orlıon’la, Ulunay’dan başka bn yazarm ölümü ile ilgili ola
rak Nazım’a ait bir fıkra bile kaleme aldıklarını hatırlamı
yorum.. Nazım Hikmet’in hayatı, düşünceleri ve eserleri üze
rine “birşeyler” söyleyebilecek kimse yok n o  idi aramızda? 
Herhalde vardı. Ama ne yaparsınız ki, 1934 yılında şehir ti
yatrosunda eserleri oynanan “Sapık” şairden rahat rahat söz 
açmak 1964 yılının çok partili Türkiye’sinde suç sayılabilir
di.» (2)

Doğru, 10 -12 yıl önceleri Türkiye’de Nazım Hikmet hak
kında nesnel değerlendirmeler yapmak suç sayılırdı. Bur-

(2) Nadir Nadi, Perde Aralığından, 2. Basım İstanbul 1965, Sayfa : 
272.
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juvazi bu tü r yazılara da ambargo koyuyordu. Nazım Hik- 
met’in devrimci kişiliğinin ve devrimci şiirlerinin yığın
ları etkileminsden, değiştirmesinden korkuluyordu. Fakat 
Nazım Hkmet’e sövüp - saymak, onu karalamak ve küçüm
semek son derece büyük bir serbestlik içinde yapılıyordu. 
Siyasal iktidarlar, bu tü r yazıları büyük bir coşku ile 
destekliyorlardı. Çünkü militarist burjuvazinin ve ege
men - sömürgeci sınıf ve güçlerin sömürü ve baskılarını 
sürdürebilmeleri için yalana ihtiyaçları vardı. Ve bu ya
lanı söyleyecek kişiler o kadar çoktu ki..
Nadir Nadi, 1951 yılında, Nazım Hikmet hakkında «Kı
zıllar ve Ticaniler» başlığı altında şunları yazıyor :

«...yurdundan kaçarak demirperde gerisine sığman kızıl şair 
Nazım Hikmet, Moskova havaalanına iner inmez “gözlerimin 
ışığını Stalin’e borçluyum, herşeyimi ona borçluyum, beni o 
yarattı, beni o yaşatıyor” diye bağırmış. Sosyal hayatta her 
olayın bilimsel açıklamasını yapmaya çabşan, daima objek
tif kalmaya gayret harcayan, hiçbirşeye hayret etmemeye 
yıllardır abşmış gibi olduğum halde yukardaki sözlerini oku
yunca doğrusu şaşırdım. Kızılkğın psikolojik özünü bildiğim
den Nazım’m kaçışı beni sinirlendirmemişti. Fırsatını bulan 
insanlar demirperde gerisinden hürriyete can atarken, O’nun 
hürriyeti bırakıp zindana çekilmesini olağan saymıştım. Fa
kat Moskova’ya vardığı dakikada ayağının tozu ile söylediği 
sözlere pes dedim. Maddeden başka hiçbirşeye değer verme
yen bir tarikatın çömezi, nihayet maddeden başka birşey ol
madığına inandığı bir insan önünde birden bu derece yerlere 
kapanır, hafsalam almadı. Hatta ilk önce düşündüm, “belki 
o böyle konuşmamıştır, onun ağzından radyoda uydurmuşlar
dır” diyesim geldi. Bu hükmün yersizliğini çabucak anladım. 
Nazım Moskova'nın da demir - perdenin de ne olduğunu bili
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yordu. Oraya giderken kendi adına yayınlanacak bütün de
meçleri, şiirleri ve yazdan peşinen imzalamaya hazırlanmış
tı. Bu yönden bir kaygusu olsa idi, Türkiye’den aynlmaz, de
mir - perdeye bir adım yaklaşmak içinden gelmezdi. Şu hal
de yıllardır Nazım’ın samimi inancı budur : O’nu Stalin ya
ratmıştır, O herşeyini, gözlerinin ışığını bile Stalin’e borç
ludur. Bütün isteğine rağmen, burada bizim aramızda bu ger
çeği açıkça söyleyemiyor, dolambaçlı yollar anyordu. Şimdi 
muradına erdi. Moskova’da haliki önünde dilediği gibi yere 
kapanıp secdeye varabilir» (3).

Görüldüğü gibi Nadir Nadi’nin «Nazım Hikmet Hakkın
da, hiç kimse düşüncelerini beyan etmedi» diye yakınma
sı gerçeklere uymamaktadır. Düşünce vardır, egemen sı
nıfların hizmetindedir, burjuvazinin çıkarlarını geliştir
meye çalışır ve yaygmlâşması coşku ile teşvik edilir. Dü
şünce vardır : ilericidir, doğayı, toplumu ve insanı değiş
tirici özlere sahiptir, yaygınlaştırılması engellenir. Bu dü
şünce sahipleri zindanlara atılır.
İşte bunun için, Rızgari’ye daha kamuoyuna ulaşmadan, 
matbaada yasaklanarak el konulurken, militarist sömür
geci güçlerin akıl hocalığını yapan İlhan Selçuk’un düşün
celeri serbestçe pazarlanabilmektedir :

«Bugün ülkemizde açık ya da gizli konuşulan üç büyük so
run vardır :
1 — Kıbrıs,
2 -  Ege, '
3 — Bölücülük..
Bölücülük konusunda Türkiye’nin ikiye ayrılması Sovyetler’in

(3) Nadir Nadi, Kızıllar ve Ticaniler, Cumhuriyet, Temmuz 1951.
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işine gelmez. Böyle bir durumda zengin batı ve boğazlar 
Amerikan güdümünde kalabilir. Yoksul Doğn sonu bilinmez 
bir serüvene sürüklenebilir. Irak’da Barzani’ye, CIA’nın ve 
Şah’ın yardımları açıklandı.
Sovyetler İran'ın silâhlanma seferberliğini izliyor.
Irak’ta izledikleri politika dünya stratejilerinin bir parçasıdır. 
...Görüldüğü gibi Sovyetler ile Türkiye’nin dayanışması mil
liyetçi politikamızın çizgilerini oluşturuyor. Ulusal kurtuluş 
savaşı ve Atatürk dönemindeki gerçekler bugün de geçerli- 
dir.» (4)

Cephe hükümetine ve güvenlik kuruluna akıl vermeye ça
lışan millî yazar (!) diyor ki :
«Türkiye’yi bölmeye çalışanlar var» cephe hükümeti ve 
milli güvenlik kurulu Sovyetler Birliği ile ilişkilerini sık
laştırdığı zaman bu iş sorun olmaktan çıkar. Irak’ta  Kürt- 
lerin tepelenmesinden sonra elbetteki Türkiye’de de anti- 
Kürt bir politika izlenecektir...
Militarist burjuvazi, egemen güçler nasıl gerçeğin anlatıl
masına, nesnel gerçeğin emekçi yığınlar ve sömürge halk
ları tarafından bilinmesine kati surette izin vermez, 
bu yüzden nesnel gerçeği gizleyen ve baskı altında tutan 
ve çarpıtan yazılara geniş bir serbesti tanırken, gerçeği 
anlatan yazılara ve düşüncelere alabildiğine bir baskı poli
tikası uygularlar.
«Türk ve Türkiyeliyiz» yazısında Nadir Nadi şöyle di
yor:

«Geçenlerde ‘Türkiyeli öğrenciler’ deyiminin yersizliğine da
ir yazdığım yazı üzerine Paris’ten ve Ankara Orta Doğu 
Teknik Üniversitesinden mektuplar aldım. Okurlarım anım- 
sıyacakl ardır, O yazımda Kıbrıs’ta giriştiğimiz barış hare

kâtım dolaylı yoldan kınayan Yunan solcu örgütlerine ka
tılarak Ada’yı derhal boşaltmamızı sağlamak amacıyla or
tak bildiri yayınlayan «Fransa’da Türkiyeli öğrenciler Bir- 
liği»nin tutumunu eleştirmiş, özellikle ‘Türkiyeli öğrenciler’ 
deyiminin tehlikelerine değinmiştim.» (5)

«Aldığım mektuplardan bir bölümü beni haklı bulmakta, da
ha büyük bir bölümü ise ‘Türkiyeli’ Öğrenciler’den yana bir 
dil kullanmaktadır. Beni asd şaşırtan bu sonuncular arasın
da en ateşli görünenlerden birinin Orta Doğu Teknik Üniver
sitesinde öğretim görevlisi bulunduğunu öğrenmekle oldu. 
Sayın görevliye bakarsanız ‘Türkiyeli’ sözcüğü gayet yerin- 
dedir ve ülkemizdeki gerçek durumu olduğu gibi yansıtmak
tadır. Burada yaşayan herkes Türk asıllımıdır? İçimizde Er- 
meniler, Kumlar, Amavutlar, Kürtler ve başkaları yok mu
dur? O halde yabancı bir ülkede kurulacak bir demeğin 
hepsini kapsamak üzere ‘Türkiyeli’ etiketini kullanmasından 
daha doğal ne olabilir?

Günümüzkoşulları içinde sapık bulvar solculuğunun nerelere 
kadar sızdığım ve Türk soluna ne büyük zararlar verebilece
ğini göstermesi bakımından sayın öğretim görevlisinin mek
tubu gerçekten düşündürücüdür. Paris kahvelerinde oturup 
Fransız kızlarına hoş görünmek için süper solcu geçinmeye 
özenen bizim bir kısım öğrencilerimizi Ankara’da imrenerek 
izleyen yandaşları bulunduğunu bugüne dek akhmıza getir
memiştik.
...Türkiye’de etnik bir sorun yoktur. Bu topraklarda doğan 
ve elinde devletimizin kimlik kâğıdı bulunan herkes asü ne 
olursa olsun Türk yurttaşıdır, yasalarımız önünde eşittir.

İlhan Selçuk, Sovyetler ve. Türkiye, Cumhuriyet, 18 Mart 1976. 
Nadir Nadi’nin sözünü ettiği yazısı şudur : «Kim Bunlar», Cum
huriyet 11 Eylül, 1974.
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Eşitliğin büyük ölçüde aksadığı yer, üretim ilişkileri ala
nıdır, her türlü solun görevi bu aksaklığı gidermeye çalış
maktır. Hadi bulvar kahvelerinde çene çalan süper ‘goşist’- 
lerimiz buna boşveriyorlar diyelim. Ya burada faşizmin oyu
nuna geldiklerini farkedemeyen sayın solcu öğretim görevli
lerine ne demeli.» (6)

Görüdüğü gibi, Nadir Nadi, Türkiye’de Kürt diye bilinen 
bir halkın varlığını kabul etmiyor. Herkesi Türk sayıyor. 
Herkesin Türk olduğunu da yasalar yolu ile demlendiriyor. 
Bu ise, dünyada eşine az rastlanan bir ırkçılıktır. Ve sö
mürgecilik anlayışıdır. Çünkü, Dünya’da ırkçı olarak bili
nen yönetimlerin pek azı herhangibir ulusun ulusal var
lığım reddederek, yok sayarak o ulusun, ulusal-demokra- 
tik hak ve özgürlüklerini gasbetmeye yönelmişlerdir. 
Herşeyden önce şunu belirtelim ki, Nadir Nadi, tartışm a
da son derece anti-demokratik bir yöntem uygulamakta
dır. Kendisi düşüncelerini kamuoyuna istediği biçimde 
açıkladığı halde, jurnallediği kişinin görüşlerini belirt - 
memekte büyük bir gayret göstermektedir.
Nadir Nadi «Türkiyeli» terimine, Türkiye’de yaşayan öte
ki halkları özellikle Kürt halkını da kapsar görüntüsü ile 
şiddetle karşı çıkmaktadır. «Türkiye’de etnik bir sorun 
yoktur» diye kestirip atmaktadır. îşte ırkçı-şoven anlayış 
ve sömürgecilik anlayışı buradan kaynaklanmaktadır. 
Bay Nadi, «Türkiye’de etnik sorun yoktur» sonucuna na
sıl varmaktadır? Bu yargı ne tür bir düşüncenin sonucu 
elde edilmiştir. Kürtler, ulusal-demokratik haklarını ken-

(6) Nadir Nadi, Türk ve Türkiyeli, Cumhuriyet, 9 Ekim 1974
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di rızaları ile mi Kemalistlere devretmişlerdir? 1925’ler- 
den sonraki Kürt direnişlerinin nedenleri nelerdir? Yüz- 
binlerce Kürt neden katledilmiştir? Neden yüzbinlercesi 
darağaçlarma gönderilmişlerdir? Sürgün, vurgun, toplu 
imha eylemlerinin nedenleri nelerdir? Bütün bunları na
sıl yok sayabiliyor sunuz, olmamış sayabiliyorsunuz Bay 
Nadi. Bizler, o zaman dünyaya bile gelmemiştik. Fakat 
siz bunları görmemiş, duymamış, bilmemiş olabilir misi
niz?
Ya 1971 rejiminde Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemele
rinde yargılananlara isnad edilen fiiller nelerdir? 
Herhangi bir sorunun var olup olmadığını tayin eden her
hangi bir kişinin sübjektif tavırları ya da istek ve iradesi 
olamaz. Toplumsal sorunlar kişilerin istek ve iradelerinin 
dışında objektif olarak vardırlar, «ciddi ve ağırbaşlı» bir 
gazeteci herhangi bir sorunun varlığını inkâr etmez. Onu 
anlamaya, kavramaya çalışır. Herhangibir sorun anlamı
nın bilimsel yolu, diyalektik metod’a başvurmadır. Muh
birlik, sorunlara yaklaşmada metod olamaz.
Şimdiye kadar kamuoyuna «devrimci-demokrat, ağırbaşlı 
ve ciddi» bir gazete patronu diye sunulan bay Nadi, Kürt 
halkının varlığını neden reddediyor? Kürt halkının ulu
sal-demokratik haklarını neden reddediyor? Nedeni ga
yet açık. Irkçı-şoven olduğu için. Karşı devrimci olduğu 
için. Sömürgeci görüş ve düşüncede olduğu için. Bilim 
düşmanı ve doğmatik bir insan olduğu için. Çünkü ege
men güçlerin desteğindedir. Babı Ali’nin ençok korktuğu 
şey nesnel gerçeğin anlatılmasıdır. Kamuoyu nesnel ger
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çeği anlamasın, bilmesin, K ürt halkı üzerindeki sömürge
ci boyunduruk devam etsin diye bunların yapamıyacağı 
şey yoktur. Bu güçlerin yedeklerindeki yazarlar ancak, 
yalan söyledikleri sürece yazarlıklarını ve patronluklarını 
sürdürebilirler. Demokratik mücadelede devrimci- güçle
rin ise en fazla ihtiyaçları olduğu şey gerçeklerdir, ger
çek bilgidir.
Bay Nadi, sözü edilen yazısında birçok ülkelerde etnik 
gruplar bulunduğunu, sosyalistlerin, komünistlerin hiçbir 
zaman bu sorunlarla meşgul olmadıklarını, olamayacakla
rını yazıyor. Bu düşünce affedilmesi mümkün olmayan 
bir bilgisizliğin anlatımıdır. Daha da gülünç olanı, böyle- 
sine bilgisiz bir başyazarın iddialı beyanlara girişmesi ve 
jurnalcilik yapmasıdır. Marks’m «Başka bir ulusu ezen 
ulus özgür olamaz» görüşünü iyi bellemelidir Bay Nadi. 
1917’de Bolşevik ihtilalinin getirdiği prensipleri ve Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Devletinin kuruluşu
nu da.
Marks’ın «Başka bir ulusu ezen ulus özgür olamaz» biçi
mindeki anlatımı toplumsal hayatın başka ilişkilerinde de 
geçerlidir. 1951 yılında Bay Nadi, Nazım Hikmet’e ne
den sövüp-saymaktadır? O’nu küçümsemekte, horlamak
ta ve hakaret etmektedir. Çünkü, kendi düşünsel eylem
leri ile Nazım Hikmet’e esir olmuştur da ondan. Nazım 
Hikmet ile ilgili olarak nesnel gerçeği ifade edemeyen bir 
kişinin O’nu hor görmeye, küçümsemeye çalışması, O’na 
esir olduğunu göstermez mi? 1951 yılından günümüze ka
dar çok şeyler değişti. Nadir Nadi, zaman zaman «üretim

ilişkileri», «emeğin hakkı», «faşizmin oyununa gelmemek 
gibi marksist terminolojiyi de kullanıyor. Bu süreç için
de Bay Nadi, Hikmet’e esir olmaktan kurtuldu. Şimdi ge
rek kendisi, gerek patronu olduğu gazete Nazım Hikmet 
hakkında çok daha gerçekçi yazılar yazıyor. Fakat, Kürt 
düşmanlığı hiç değişmedi. Kürt halkı üzerindeki sömür
geci boyunduruğun devam etmesi hararetle isteniyor. 
1951 yıllarında Nazım Hikmet’in devrimci kişiliğine sal
dıran Bay Nadi, artık «demokrasi ve bağımsızlık» cep
hesinde görülüyor. Kürt halkı üzerindeki sömürgeci iliş
kilerin sürmesine gönülden vurgun, özgürlük ve eşitlik 
mücadelelerine düşman ve muhbir bir demokrasi. Kamı 
şiş, gözü çapak ve yalınayak, başı kabak sömürge çocuk
larının sefaletine «karasevdalı»; onların, 14-15 yaşların
daki ‘özgürlük’ ve ‘demokrasi’ mücadelesine düşman ve 
muhbir sahte bir demokrasi (!), sahte bir bağımsızlık(!) 
Demokrasinin temel prensibi politik eşitliktir. Bu eşitlik 
kayıtsız-şartsız olmalıdır. Bir ulus içinde kişiler arasında 
eşitlik, ve uluslararası ölçüde ulusların birbirleri arasında
ki eşitlik, işte gerçek olanı budur. Kürt halkı’nm sömürge 
durumu ortada iken, bu sömürge alanına basa basa, bu sö
mürge yok kabul edilerek demokrasi mücadelesi yapıla
maz. Toplum demokratlaşamaz. Bu reddedilerek yapılan 
demokrasi mücadelesi sahte bir demokrasidir, «başka bir 
ulusu ezen ulus özgür olamaz». Kürt halkı üzerindeki sö
mürgeci boyunduruk sürerken, Türkiye devletinin bağım
sız olduğu söylenebilir mi?
Bütün bu cambazlıklar arasında «demokrasi mücadelesi»
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nasıl yapılabilir? Bir taraftan sömürgecilik desteklenecek, 
sömürgeci eylemlere ses çıkarılmayacak, öte yandan «de
mokrasi» mücadelesi yapıldığı söylenecek. Bu cambazlık, 
Kürt halkından daha çok Türk halkına ve Türk emekçi sı
nıf ve tabakalarına yapılan bir hakaret ve onların müca
delesine indirilen bir darbedir. Türk halkına ve emekçi sı
nıf ve tabakalarına yanlış ve sahte hedefler gösterilmek
tedir.

Dünya da üç büyük devrimci güç vardır:
1. Sosyalist ülkeler,
2. Uluslararası işçi sınıfı hareketi,
3. Emperyalizm’e ve sömürgeciliğe karşı verilen ulusal 
kurtuluş mücadeleleri.
Kürdistan gibi bir sömürge açık-seçik ortadayken, bu sö
mürge ilişkilerini görmemezlikten gelerek ve yok sayarak 
ne demokrasi mücadelesi, ne de bağımsızlık mücadelesi 
gerçek anlamda ve bilimsel olarak verilemez, yerine otur- 
tulamaz. Yapılan mücadele sahte ve kandırmacı bir mü
badele olur.
Bay Nadi, kesin bir biçimde «Türkiye de etnik sorun yok
tur» diyerek, büyük bir densizlik yapmaktadır. İnsan, bil
gisinden biraz şüphe eder. Sorar birgün, soruşturur, araş
tırır. Militarist burjuvaziye, iri-kıyım asker-sivil bürokrat
lara yaranacağım diye, bu kadar dogmatik duruma düşüle
mez. öteyandan bay Nadi, tel örgülerin, silahların ve bin- 
bir türlü zulum ve zından’m arasında, sömürge mahkeme
lerinde varlık mücadelesi verenlerle, bulvar kahvelerinde

8

çene çalanları, Fransız kızlarına hoç görünmek için çalım 
atanları birbirleri ile karıştırıyor. Bu, bilinçli bir karıştır
madır. Hesaplı bir tavırdır. Kaldı ki, Türk sosyalistleri de 
ortadadırlar ve döne döne dövüşmektedirler. «Elinoğlu Sen 
Mişel’de-Koyuvermi'ş sakalı-Neylesin bizim köyü-Nitsin 
Mahmut Makalı» popilizminin zevzekliğini teşhir eden 
Türk sosyalistleri, idam sehpalarında, bombardıman altın
da sınav vererek, mücadeleyi yürütmektedirler. Bağım- 
sızlık-demokrasi-sosyalizm mücadelesinin bu gerçek mili
tanları ile, militarist burjuvazi’nin maskeli ajanlarını, Ke
malizm’in dalkavuklarını, İkinciler lehine birbirine karış
tırmak, egemen sınıfların işidir. Çünkü, egemen sınıfların 
bu karıştırmaya ve tavra, yalana son derece ihtiyaçları 
vardır. En çok karıştırdıkları şey, nesnel gerçeğin anla
şamamasıdır. Emekçi sınıf ve tabakaları, değiştirebilecek, 
örgütlendirecek ve harekete geçirecek düşüncelerin bilin
mesinden, anlaşılmasından ödleri kopmaktadır. Bu bakım
dan, tel örgülerin, silahların arasında, zulum altında ve 
zindanlarda varlık mücadelesi verenlerle, tatlı su solcula
rını bırbirleriyle karıştırmaktadırlar. Böylece, bu karıştır
madan, K ürt halkı üzerindeki baskı ve sömürü ile, içinde 
bulunduğu sömürge ilişkiler bilinmesin istemektedirler. Bu 
ilişkilere karşı mücadele verenler karalansın istemektedir
ler.
«Yasalarımız önünde herkes eşittir;) diyor bay Nadi. Doğ
ru mu? Türkiye’de «Türküm» diyen bir kişinin yargılan
ması mümkün müdür? Kişiler Türkçe şarkı-türkü söyle
dikleri için apar-topar hapse tıkılıyor mu? Bundan dolayı
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gizli örgüt kurma iddialarıyla işkencelere maruz kalıyor
lar mı?(x) Oysa, Kürtçe konuşmak, Kürtçe şarkı-türkü 
söylemek suçtur ve bu tü r davranan Kürt emekçilerinin ve 
devrimci aydınlarının başlarına ne işler geldiği açıktır. Bu 
konulardaki zulüm anlatılmakla biter mi? HANGt EŞİT
LİK?! Kimi kandırıyorsunuz Bay Nadi? «Demokrasi ve 
Bağımsızlık» maskesi altında militarist burjuvaziye ve iri- 
kıyım sivil-aydm bürokratlara yaranmanız daha ne kadar 
sürecektir? önce Kürt halkının ulusal-demokratik hakları, 
dünyada bir eşi-menendi bulunmayan sömürgecilik ve ırk
çılık anlayışı ile en barbar ve en katliamcı biçimde gaspe- 
dilmektedir. Kürtlere, «siz de Türk oldunuz artık, övünün, 
mutlu olun» denmektedir. Sonra da, «Kürdüm ben, Kürt 
olarak mutlu yaşamak istiyorum» diyenlere ise, «Sen Türk- 
sün ve kanun önünde eşitsin deniyor. Peki, temeldeki gasp 
eylemine ne diyeceğiz Bay Nadi? Sömürgeci ilişkileri ba
rındıran ve bu ilişkilerin sürüp gitmesini isteyen bir «eşit
lik ve demokrasi» anlayışı ancak Kemalist ideolojiye has 
bir anlayıştır. Gerçek devrimciler ve sosyalistler böyle bir 
hastalıkla övünemezler ve bunu kabul etmezler.

Bilindiği gibi Bay Nadi yukarıda sözü edilen «Kim Bun
lar» ve «Türk ve Türkiyeli» başlıklı jurnallerinde Kıbrıs'
taki Türk toplumunun Türk toplumu olma haklarını sa
vunmaktadır. Türk toplumu olan haklarına Yunan cuta-

(X) Örneğin:' 1973 yılında Murat kıyısında saz çalarak-Kürtçe-türkü 
söyleyen 5 genç, gizli örgüt kurdukları iddiasıyla Diyarbakır sı
kıyönetim mahkemelerinde yargılandılar.

sıııdan ve Kıbrıs Rum yönetiminden baskılar geldiğini, 
Kıbrıs’a yapılan Türk müdahalesinin bu baskıları def et
mek amacım taşıdığını belirtiyor. Ciddi olalım Bay Nadi. 
Kıbnstaki Rum yönetiminin, «Kıbrıs’ta  yaşayan herkes 
Rum’dur, bütün Rumlar kanun önünde eşittir diye kanun 
çıkarması mümkün müdür? Bir an için böyle bir kanun ya
pıldığını farzedelim. Bu kanun oradaki Türkleri Rum ya
par mı? Böylesine bir kanunun yapılması oradaki Türkle- 
rin Türk toplumu olma haklarını savunmalarına ve bu hak
ları için mücadele etmelerine engel olur mu? ELBETTE 
OLAMAZ. Zaten, Kıbrıs Rum Yönetiminin de «Kıbrıs 
Türklerini Rum saymak» gibi bir eylemi olmamıştır. Her
hangi bir mazlum ulusun, ulusal-demokratik haklarını bas
kı ve zulüm ile gaspederek onu Türk saymak, ancak Ke
malist ideolojinin bir hastalığıdır. Buna rağmen, Kıbrıs 
Türk toplumunun, Türk toplumu olma haklarını savunmak 
elbetteki demokratik-devrimci bir tavırdır.
Burada önemle vurgulamaya çalıştığımız nokta «demokra
si ve eşitlik» anlayışıdır. Türk olan unsura bir saldırı gel
diği zaman, kıyametler koparan bir yazar, Kürt unsura 
baskı yapıldığı zaman alkış tutmaktadır. Kendisi bizzat 
baskı aracı olmaktadır. Devrimcileri «faşizmin oyununa 
gelmekle» suçlamaktadır JBay Nadi. Kürt halkının varlığı
nı reddeden, Kürt ulusal-demokratik haklarını gaspeden bu 
halkın sömürgeci boyunduruk altında tutulmasına alkış 
tutan tavrı ile Bay Nadi’den daha iyi bir faşist olur mu? 
Üstelik «demokrasi ve bağımsızlık» ile de cilâlanmış bir 
faşist.
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Herkesin kanun önünde eşit olduğu söylendikten sonra, 
eşitsizliğin üretim ilişkileri alanında olduğu belirtiliyor 
Bay Nadi, nesnel gerçeği belirtmekten yine kaçmıyor. Hal
buki 1923’den sonraki egemen sınıfların, yönetime ağırlık
larını iyice koyan sivil-asker bürokrasinin, Kürt halkını 
sömürge düzeyinde tutmak için giriştiği tavırları bilme
den, böyle bir eşitsizlik ile mücadele etmek mümkün değil
dir.
Bay Nadi tek parti döneminde, Çankaya çevrelerine çok 
yakındı. Bu bakımdan mecburi iskân kanunlarının nasıl ya
pıldığını, nasıl uygulandığın herkesten daha iyi bilir. (7) 

«Tiirk ırkından olup hükümetten iskân yardımı istememeyi ya
zı ile bildiren muhacirler ve mülteciler Türkiye içinde iste
dikleri yerde yerleşmeye serbest bırakılırlar.» (8)
«Türk ırkından olmayanlar hükümetten yardım istemeseler bi
le, hükümetin göstereceği yerde yer tutmaya ve hükümetin iz
ni olmadıkça buralarda kalmaya mecburdurlar.»(9)
«Ana dili Türkçe olmayanlardan toplu olmak üzere yeniden 
köy ve mahalle, işçi ve sanatçı kümesi kurulması veya bu 
gibi kimselerin bir köyü, bir mahalleyi, bir işi veya bir sa
natı kendi soydaşlarına inhisar ettirmeleri yasaktır.»(10)
«Bu kanunun neşrinden önce herhangi bir hüküm veya vesi
ka ile veya örf ve adetle aşiretlerin şahsiyetlerine veya on
lara izafetle reis, bey, ağa ve şeyhlerine ait olarak tanınmış, 
kayıtlı-kayıtsız bütün gayrimenkuller devlete geçer. Bu ka
nun hükümlerine ve devletçe tutulan usullere göre bu gay
rimenkuller muhacirlere, göçebelere, naklolunânlara, toprak
lı veya topraksız yerli çiftçilere dağıtılıp tapuya bağla- 
nır.»(ll)
«Türk soyu ve kültüründen olmayan hiçbir aşiretin ve ferdin 
bu mıntıkaya yeniden yerleşmesine izin verilemez» (12)
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«Bir numaralı mıntıkalar haricindeki vilayetler ahalisinden 
bu mıntıkalara, aileleriyle birlikte gelip yerleşmek isteyen, 
Türk ırk ve kültürlü mülkiye müteakitleri, yine bu vilayetler 
halkandan ve Türk ırkından olduğu halde bu mıntıkalarda 
askerlik etmiş olnp terhislerinde ailelerini getirerek ve bekâr 
olanlarda evlenerek yerleşmek isteyenler 7. Maddeye göre is
kân edilirler.»(13)

Bunlar 2510 sayılı îskân Kanunu’ndan yaptığımız bazı alın
tılar. Bu kanunların uygulanması sanıldığından çok daha 
zulümkâr olmuştur. K ürt toplumu.nda derin izler bırak
mıştır. Acıları büyüktür. Böylesine sömürgeci ırkçı, ka
nunları, bunların uygulamalarını dikkate almadan «üre
tim ilişkilerinde dengesizlik var» demek meseleyi soyut

(7) Mecburi iskân kanunlarının belli başlıları hakkında bknz:
1. 10 Kanunievvel 1341 (1925) tarihli ve 675 sayılı kanun
2. 31 Mayıs 1926 tarih ve 885 Sayılı Kanun
3. 10 Haziran 1927 tarih ve 1097 Sayılı Kanun
4. 5 Ekim 1927 tarih ve 1178 Sayıh Kanun
5. 2 Haziran 1929 tarih ve 1505 Sayılı Kanun
6. 13 Haziran 1934 tarih ve 2510 Sayılı Kanun
Bu kanunların hepsi de Kürtler dikkate alınarak hazırlanmışlar
dır.

(8) 2510 Sayılı Kanun’un 8. maddesinin a fıkrası.
(9) 2510 Sayılı Kanun’un 9. Maddesinin «b» fıkrası.

(10) 2510 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinin «a» fıkrası.
(11) 2510 Sayılı Kanun’un 10. Maddesinin «b» fıkrası. Bu maddede 

sözü edilen «muhacirler» «mülteciler», «göçebeler», «naklolunan- 
lar» Türk kültüründe olanlardır. Kanunun 4. maddesi bunları be
lirtiyor. «Topraksız veya az topraklı yerli çiftçiler» ise safında 
yer alan ağalan, şeyhleri, seyitleri ve ta Abdülhamit devrinde 
bölgeye yerleştirilmeye çalışılan Türklerdir.
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bırakmaktır. Böylesine ırkçı-sömürgeci ve emperyalist 
muhtevalı kanunlar ve uygulamalar sınıfsal yapı tahlille
rine, önemli bir etken olarak katılmadan, bilimsel olarak 
nereye varılabilir? «Her türlü sol üretim ilişkilerindeki 
bu dengesizlik ile mücadele etmelidir» deniyor. Sömürge
ci ve ırkçı militarist güçlerin ve sivil-asker bürokrasi
nin eylemleri dikkate alınmadan, sınıfsal yapı tahlilleri 
yapılabilir mi? Biz ileride Kiirdistan’daki sınıf yapısının 
tahlilini yaparken, iskân kanunları ve uygulamaları üze
rinde etraflıca duracağız. Militarist egemen güçlerin ge
lişmelerini tarihsel bir süreç içinde vermeye çalışacağız. 
Sömürgeci ve ırkçı güçlerin Kürt toplumunu sömürgeleş
tirmeleri süreci içinde, Kürt egemen güçleri ile ne tür 
ilişkiler içinde olduklarını da, yine zaman ve mekân bo
yutları içinde incelemeye çalışacağız.
Türkiye’de Kürt sorunu, kişilerin ve kuruluşların herhan
gi bir soruna yaklaşmalarında turnusol kâğıdı gibi bir 
ayıraç görevi yapmaktadır. Kürt sorunu nice kişilerdeki, 
nice kuruluşlardaki gizli kalmış hasletleri, açıklanmamış 
yönleri ortaya çıkarmıştır. Kişilerdeki ve kuruluşlardaki 
potansiyeller bu sorun aracılığı ile harekete geçmişler ve 
açıklığa kavuşmuşlardır
Büyük büyük yazarlar ve başyazarlar ünvanlarına bir 
ünvan daha eklemişler, daha da kocaman olmuşlrdır. 
Üniversitelerde rektörler, dekanlar Unvanlarının başına 
bir ünvan daha eklemişler, daha da kocaman bir görü
nüm elde etmişlerdir. _
Bütün bu hasletler, gizli kalmış meziyetler, kişilerin özün

İnce ağrı kaptı analarımız 
dil bilmez 
usul bilmez
irin emdiler yaban ellerde 
kan tükürdüler 
ferman etmişler bir kez 
adımız mecbur 
adımız iskân
yıkılsın bu zulum ey can 
yıkılsın hicran

de mevcut potansiyeller, ancak Kürt sorunu aracılığı ile 
ortaya çıkabilmiştir. Demokratik görünümlü nice kişinin, 
«demokrasi ve bağımsızlık» cephesinde boy gösteren ni
ce kişinin, gerçek yüzleri gün ışığına çıkıvermiştir. 
Burada, şunu hemen belirtelim ki, kişilerin bilinçleri bir 
bütündür. Doğa, toplum ve insan hakkında bilgi edinme
nin en önemli yöntemi, diyalektik yöntemdir. Bu yönte
min temelinde ise, varlık olarak gerçeğin kabulü vardır. 
Kişinin bilincinin bir yanı demokrat, bir yanı muhbir ola
maz. Kişinin bilincinin bir yanı sömürgeci, bir yanı öz
gürlükçü olamaz.
Eğer, bir yazar Vietnam’da mücadele veren halk için öv
güler düzüyor, bu halkı yazılarında destekliyor, fakat, 
Kürt halkının sömürgeci boyunduruğu altında yaşama
sını sonsuz bir yaşama beçimi olarak öneriyor ye bunun

(12) 2510 Sayılı Kanunun 12. maddesinin «a» fıkrası.
(13) 2510 Sayılı Kanunun 13. Maddesinin «e» fıkrası.
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için gayret sarfediyorsa, bilincine egemen olan taraf, 
ikinci taraftır. Çağımızda, artık, dünyanın herhangibir 
yerindeki ulusal kurtuluş mücadelesini, makalelerde des
teklemek kolaydır. Zor olan, kendi egemen sınıflarının çı
karlarına karşı çıkmak, uygulanan sömürgeci baskıları 
teşhir ederek, protesto etmektir. Ayrıca, bunun yanı sı
ra, asıl zor olan, burjuvazi’nin suni olarak empoze etme
ğe çalıştığı sınırlar içindeki, ezilen halkın, anti-sömürge- 
ci mücadelesini desteklemektir.
1951 yıllarında kızıl diyerek ve ticani diyerek Nazım Hik- 
met’i küçümseyen, horlayan bir yazarın, günümüzde, ay
nı kişi hakkında çok daha gerçekçi şeyler yazmasını iler
leme olarak görmemek mümkün değildir. Fakat bu kişi
nin bilincini belirleyen bu tarafı değildir. Kürt sorunu 
üzerindeki düşünsel eylemleridir. Kişinin bilinci ve bilgi 
edinme süreci bir bütündür. Sağcı-tutucu görüşler sömür
geciliğe ve emperyalizme karşı olmadıkları gibi, sınıfı
nın emekçi sınıf ve tabakalarının gelişen mücadeleleri-

BtR SÖMÜRGE VALİSİNİN KİTABINDAN NOTLAR
«...Ocakları söndürülen, yuvaları yıkılan, yurtları dağıtılan ve etrafa 
kaçan Kürtler, müfrezenin avdetiyle beraber yerlerine dönerek zaten 
dört duvar ve bir örtüden ibaret olan basit kulübelerini tekrar yapmış
lar ve hemen eskisinden farksız bir surette yaşamakta bulunmuşlar
dır.
...Hakikati, tamamiyle ifade etmek için şunu da ilâve edelim ki, vaki 
tedibat, cüz’i bir yıldırıştan ibaret kalmış ve tedipten sonra, İdarî, İk
tisadî hiç bir tedbir alınmamıştır. Halbuki tedibin gözdağı hükmünde 
kalmaması için, saik ve sebeplerinin az çok izalesi ve yol, mektep, 
gibi noksanların ikmali lazinedendi.»
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nin bastırılmasına da karşı değildirler. Bilinçleri bir bü
tünlük arzetmektedir. Halbuki Türkiye’de pekçok kişi 
«bağımsızlık ve demokrasi», cephesinde görünmelerine 
rağmen, Kürt halkı üzerindeki sömürgeci boyunduruğun 
sonsuz olarak sürüp gitmesine hararetle taraftarlar. H at
ta bu tür davranışlara eylemleriyle bizzat taraftırlar. îş- 
te bu noktada diyoruz ki: Kişilerin bilinci bir bütün ol
duğuna göre bunların bilincini belirleyen de, demokratik 
görünümleri değil, muhbir ve ırkçı yönleridir. Sömürgeci 
yönleridir. Kürt halkı üzerindeki sömürgeci boyunduru
ğun sürmesinde bir halka olmalarıdır.
Günümüzde, bazı gazeteler tarafından, 12 Mart’ta An
kara ve İstanbul’da gözaltına alman ya da tutuklanan 
profesörlerle ilgili olarak yazılar yazılmaktadır ve röpor
tajlar yayınlanmaktadır. Bu Kemalist profesörlerin bir
kaç günlük ya da birkaç aylık yönetim maceraları ala
bildiğine idealize edilmekte ve şişirilmektedir. Bu kişi
ler, «özgürlük savaşçısı, bilim savaşçısı» olarak gösteril-

«Erzincan Valisi Ah Kemali, Erzincan Tarihi, Resimli Ay Matbaası, 
İstanbul 1932, s. 171».

«...Hülâsa : Türk hakimiyeti altına girdikleri günden beri aşiretler 
(Kürt aşiretleri) kâh birbirleri ile çarpışarak, kâh şekavet ederek mu
hataralı ve sıkıntılı zamanlarda envai vesile ile ve bahanelerle isyan 
bayrağını kaldırarak, fakat hiç bir zaman müttehit bir kütle halinde 
hareket etmeyerek, Türk vatanını düşmanlara çiğnettirmek ve parça
latmak teşebbüsünde bulunmuşlar.. Fakat her defasında aslan Türkün 
şahametle muzaffer olduğunu görmüşlerdir.»

«Erzincan Vahşi Aİİ Kemali, agk. s. 208».
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mektedir. Aslında yazılarda kimlerin kimi ihbar ettiği, ih
bar edenlerin ne dediği ve kendini nasıl savunduğu açık
ça belli olmuyor. Zaten bu tür dosyalarda gayri ciddi bu
lunarak hemen kapatılmıştır. Örneğin; Profesör B. Cahit 
Ünal’ın dosyası bunlar arasındadır. Bunun ötesinde ka
muoyuna akseden başka muhbirlikler yoktur.

Oysa Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemelerinde muhbir
liklerin şahı yapılmıştır. Rektörler, dekanlar, profesör
ler, SBF asistanı İsmail Beşikçi’yi «zindanlarda çürüte
bilmek» için akim alamayacağı kadar çirkinlikte, akim 
alamayacağı kadar bilim dışı ihbarlarda bulunmuşlar
dır. (14)

Bu ihbarlar sonucu mahkeme tarafından muhbir tanık

(14) Daha geniş bilgi için bakınız : İsmail Beşikçi Davası, Komal Ya
yınları, 1975, Cilt : 1.

BİR SÖMÜRGE GENERALİNİN KİTABINDAN NOTLAR
«Kürtlerin ayrı bir kavim olmayıp, Turanî ve Türk boyundan oldukları 
kitabın içinde belgelerle saptanmaktadır.»
«General Kenan Esengin, (1961 - 1969 CHP Zonguldak milletvekili) — 
Kürtçülük Sorunu, Su Yayınları, İstanbul 1976 arka kapak».
«Her şeyden çok önce Doğu ve Güney - Doğu’da bir eğitim ve kültür 
seferberliği yapmak, halka derslerle, konferanslarla küçük, fakat bol 
yayınlarla öz varlığını tanıtmak, Kürtlerin ayrı bir kavim olmadıkla
rım anlatmak, Cumhuriyeti, Atatürk milliyetçiliğini, vatandaşlığını, 
kendine verdiği kutsal hak ve vazifeleri anlatmak.»
«Bu bölgelere yerli öğretmenler değil, başka bölgelere bağlı, uyanık 
öğretmenler, konferansçılar, denetleyiciler göndermek...»
«General Kenan Esengin, agk. s. 163».

olarak dinlenmişlerdir, hem de iki gün üstüste. Bab-ı Ali 
basını, sömürgeci boyunduruğun çirkinliği ortaya çıkma
sın diye, muhbir profesörlerin gerçek kimlikleri, ajanlık
ları ortaya çıkmasın diye, bu ihbarlardan kelime bile sö- 
zetmemişlerdi.

Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesinde boygösterenler- 
den biri de şimdiki TRT Genel Müdürü Prof. Karataş’- 
tır. Prof. Karataş TRT’ye Genel Müdür tayin edilmesin
den önce ve sonra yoğun bir saldırıya uğramıştır. Bu 
saldırılarda bulunanlar Şaban Karataş’a benzer bir yön
lerinin olmadığı kanısmdadırlar! Yanılıyorlar, örneğin 
Rızgari ile TRT Müdürü muhbir Prof. Karataş’ın hiçbir 
yanı yoktur. Aralarında uzlaşmaz bir çelişme vardır. Oy
sa muhbir tanık Profesör Karataş ile, onu uzun uzun 
eleştiren yazarların çok önemli benzerlikleri vardır. (Şüp 
hesiz hepsinin değil.) Her iki taraf da Kürt halkına düş-

BİR SÖMÜRGE MAHKEMESİNİN KARARI

«...İlmî gerçekler karşısında ‘Kürt’ olarak isimlendirilmeye çalışılan 

yurttaşlarımızın ‘Türk’ asıllı olduğu açıklıkla ortaya konulmalı ve bu 

konuda maksatlı ideolojik görüşlere engel olunmalıdır.»

«...Atatürk ilkelerinin ve ‘Atatürkçülüğün’ hakiki anlamları ile tüm top- 

lumca benimsenmesi için bütün olanaklar seferber edilmeli.»

«Ankara ve İstanbul Devrimci Doğu Kültür Ocakları’na ait davanın 

Gerekçeli Hükmü, Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı 1. Nolu Askerî 

Mahkemesi, s. 540».
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mandır. Sağcı olduğunu açıkça belirten Karataş’m, Kürt 
halkı üzerindeki sömürgeci boyunduruğun sonsuza delk 
sürüp gitmesini istemesinden daha doğal ne olabilir? Sağ- 
cı-tutucu olduğundan ve bu görüşünü de açık-seçik söyle
diğinden mesele açıktır. Peki, «bağımsızlık ve demokrasi», 
ile cilâlanmış aydınların Kürt halkına düşmanlıklarına ne 
demeli ?
tjzerinde durulması gereken ilişkilerden biri de, 12 Mart 
1971 rejiminde birkaç günlüğüne yada bir kaç aylığına 
içeriye alman, bilim ve özgürlük savunucusu diye göste
rilen profesörlerin bir kısmı ile, öteki demokratların Kürt 
halkının sömürge olmaktan kurtulma mücadelesindeki 
anti-demokratik, bilim dışı ve jurnalci bir tavır içine gir
meleridir.
Bunlardan Fikret Otyam’m muhbirliğini ve muhbir tanık
lığını geçen sayımızda anlatmıştık «kamı aç, gözü çapak, 
ezik ve çıplak sömürge çocuklarının sefaletine ‘karasev
dalı’, onların 14-15 yaşlarındaki sömürgecilikten kurtul
ma mücadelesine düşman» ve muhbir bir Fikret Ot- 
yam.
Toplatılmasına rağmen Rızgari’yi elde etme olanağı bu
lan bazı kişiler, demokratik görünümlü bu kişilerin tavır
larını hiç anlayamadıklarım ifade ettiler.- Adı geçen kişi
nin muhbirliği sonucu cezaya çarptırılan sanığın dosyası
nın yayınlanmasından sonra ne kadar çirkin ve bilim dı
şı işler çevrildiği daha iyi anlaşılacaktır.
Mazlum Kürt halkının ulusal-demokratik mücadelesini 
j urnalleyenlerden biri de ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Veli-
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dedeoğlu’dur. Uzun ünvanlı bu profesörün, bu muhbirlik
ten sonra bir ünvan daha elde ederek daha da kocaman 
olduğu ve millitarist-sömürgeci burjuvaziye daha da ya
randığı açıktır.
Muhbir Ord. Prof. Dr. şöyle yazıyor; «Yakın tarihimizden 
ihanetler, «Türkiye Halkları» isimli yazısında :

«Son zamanlarda şurada-burada ‘Türkiye Halkları’ndan söz 
edildiğini görmekle, bunu çok, hem de pek çok yadırgamak
ta iken, geçen gün üniversitedeki çalışma odamda, içimdeki 
yadırgama ile dolu bardağı taşıran bir küçük gazete buldum. 
Posta ile gönderilmiş. Posta damgası okunmadığı ve gönde
renin adresi okunmadığı için nereden ve kim tarafından gön
derildiği belli değil. Yalnız, tek yapraklık gazetenin Aralık 
1969’da çıktığı görülen ilksayısuun ikinci sayfasuıdaki nottan 
bunun merkezinin Doğu illerimizden, baslıdığı yerin ise Ortak 
Anadolu’daki kentlerimizden biri olduğu anlaşılıyor.»(15)

«Bu yazının amacı bir bildirme (ihbar) değil, uyarma 
(ikaz) olduğu için, gazetenin adını ve sözü edilen kişileri 
buraya yazmıyorum!»( 16)
Görüldüğü gibi Ord. Prof. Dr. «ihbar yapmıyorum» diyor. 
Fakat yaptığı iş açık-ihbardır. Çünkü eylemini hiç kimse 
üzerine almaz. Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemelerinde 
de ihbarın şahını yapmış olanlar mahkemeye «sanık bize 
muhbir tanık diyerek hakaret ediyor» demek suretiyle 
yakınmışlardır. ihbar yapan bir kişinin «ihbar yapmıyo-

(15) Okuyucular hatırlayacaklardır, Şeresiyar Gazetesi tarif edili
yor.

(16) Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Yakın Tarihimizde İhanetler, Türki
ye Halkları, Cumhuriyet, 3 - 5 Şubat 1970.
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rum» demesi de gülünçtür. Ve ihbar yapan kişiye de muh
bir denir.
«Eğer bu gazeteyi çıkaranlar kendilerini Türk halkından 
saymıyorlarsa o zaman toplumcu, milliyetçi değil, düpe
düz ırkçıdırlar.»
Açıkça anlaşıldığı gibi bir Kürt kendisine «Kürdüm» der
se ırkçıdır. Bir Arap da kendisine «Arabım» derse ırkçı
dır. Bu kişilerin ırkçılık gibi, insanlığın yüzkarası bir 
akımdan kendilerini korumaları için «Türküm» diyerek 
«mutlu olduklarını» haykırmaları gerekir!
BU NASIL BÎR BİLİM ANLAYIŞIDIR BAY VELİDE
DEOĞLU. Nasıl bir demokrasi nasıl bir milliyetçilik an
layışıdır. Acaba, uzun unvanlarınız, bilimsizliğinizi, yön
temsizliğinizi, koyu bir dogmatik oluşunuzu gizleyebilir 
mi? O uzun ünvanlarınızm demokrasi, özgürlük ve bilim 
düşmanı olduğunuzu örtmeye gücü yeter mi? Sömürgeci 
düşüncenizi, su katılmamış ırkçılığınızı ve sosyal şoven
liğinizi kitlelerin gözünden uzak tutabilir mi? Buna o uzun 
Unvanlarınız yeter mi? Demek ki, bir Kürt kendisine 
«Kürdüm» dediği zaman ona, «düpedüz ırkçı» denecek öy
le mi? Böylesine hastalıklı bir tavır, uzun Unvanlarınızla 
piyasaya sürülmektedir. Bu cesareti nasıl buldunuz Bay 
Prof. Velidedeoğlu. Her ne olursa olsun kişi bu kadar bü
yük tavize yanaşmamak. Hele yapılan işin kesinkes bilim 
- dışı ve anti - demokratik olduğu bilindiği zaman. Mili
tarist ve sömürgeci sivil - asker egemen güçlere yarana
cağım diye, ya da işin altında büyük bir ödül (!) yatıyor 
diye, kişi bilim yönteminden bu kadar büyük bir taviz

vermemeli. Bilim adamı denen kişinin yalan söyleyebile
ceği, düşünce üretme sürecinde «yalansın da bir araç ola
rak kullanıldığı bilim yönteminin neresinde yazılıdır Bay 
Prof. Velidedeoğlu? Siz, Kürt halkının varlığını kabul et
meyerek açıkça yalan söylüyorsunuz. Kürtlerden «bazı 
Türkler» evet «Türk ırkından olan bazı Türkler» diye 
sözediyorsunuz. Doğru, değil bu! Üstelik bilgisizsiniz de! 
Çünkü bilimsel bir yönteminiz yok. Eğer bilim yöntemin
den haberiniz olsaydı ve bu büyük Unvanları gerçek ça
lışmalarla almış olsaydınız, kişilerin bilinçlerinin somut 
şeyleri, olguları yok edemeyeceğini çok açık olarak bilir
diniz. Kürt halkının kişilerin bilincinin dışında objektif 
olarak var olduğunu, bilincin böylesine bir somut varlık
tan sonra geldiğini bilirdiniz. Siz hem bunu bilmiyorsu
nuz, böylece Kürt devrimcilerine ırkçı demek cesaretini 
gösteriyorsunuz hem de... Ama kendinizi çabuk ele verdi
niz. Bay Prof. Velidedeoğlu. Kendi hastalığınızı, dogma
tik tutumunuzu, sömürgeci düşüncelerinizi başkalarına, 
hele devrimcilere bulaştırmayınız.

Portekiz diktatörü Salazar’m, İspanya diktatörü 
Franko’nun da etrafında profesör Unvanlı danışmanları 
vardı. Ve bu danışmanlar sömürgeleri hakkında, sömür
gelerinde izlenecek, siyasal, sosyal, kültürel ve askeri po
litikalar hakkında bu diktatörlere rapor veriyorlardı. Şu
rada hemen belirtelim ki, onlar sîzlerden daha dürüst idi
ler. Çünkü iki yanları olmayan ve görüşlerini açık-seçik 
belirten danışmanlardı Bay Ord. Prof. Velidedeoğlu,... 
Çünkü Mozambik, Angola, Gine Bissao ve Sahra yerli

15

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



halkların soyca «Ispanyol», «Portekiz» olduğunu belirt
miyorlardı. Sizler ise, sömürgeci militarist güçlere verdi
niniz akıllarda her zaman ve her vesile ile K ürt diye bir 
halk olmadığını ve herkesin Türk olduğunu belirtiyorsu
nuz. Sömürgeciliğin ve ırkçılığın böylesi dünya’da gö
rülmemiştir. Bu tü r ırkçılık ancak sizin gibi Kemalistlere 
hâs bir kanserdir.

Bay Ord. Prof. Dr. Velidedeoğlu uzun ünvanlannın 
başına bir ünvan daha ekledikten sonra diyor ki, «ben 
Doğulu Türk vatandaşları severim.' Her bölgenin insanına 
aynı sevgi ile bağlıyım. Doğulu pekçok öğrencim, dostum 
var. Hepsi de temiz duygulu, içli, vatansever, dost insan
lardır. Ve her vatansever Türk gibi Türkiye’nin dertleri 
ile Doğu’nun yoksulluğu içinde bey, ağa, şeyh makulesi- 
nin saltanat ve sömürüsü ile dertlidirler.» (17)

Görüldüğü gibi Kürtlere bunca hakaret ettikten son
ra Kürt halkı üzerindeki, Kürdistan üzerindeki sömürgeci 
boyunduruğun halkalarından biri olduğunu gösterdikten 
sonra, «Ben Doğulu Türkleri severim» diyerek sömürge
ci ve ırkçı politikayı, sosyal - şovenizmi daha da geliştir
mektedir. Çünkü, yüzünü örtmemekte ve gizleyememek- 
tedir.

Vietnam’dan batı Sahra’ya, Filistin’den Angola’ya, 
Kürdistan’dan Bask’a kadar ulusal kurtuluş savaşları il
gi ile izlenmektedir. Bütün dünyadaki devrimci güçtter 
kurtuluş mücadelesi içindeki halklara destek oluyorlarsa, 
sömürgeciliğe, emperyalizme, ve ırkçılığa karşı mücade
lenin evrensel bir mücadele olduğundandır. Saygıdeğer
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olan, ırkçılığa, her türlü ulusal imtiyazlara ve sömürgeci
liğe, emperyalizme karşı mücadele veren güçlerin ve in
sanların yanında olmaktır. Halbuki siz ne yapıyorsunuz 
Bay Ord. Prof. Dr. Velidedeoğlu? Ezen ulusa mensup ol
manın imtiyazı ile sömürgeci güçlerin tepesinde oturup 
Kürt halkı üzerindeki sömürgeci boyunduruğun sonsuza 
dek sürüp gitmesini öneriyorsunuz. Ondan sonra da SEV
G İ!! Ne biçim sevgi!! Bu tü r sevgiyi Kürt halkı istemiyor. 
Birinci özellikleri Kürt halkına düşmanlık olan Kemalist- 
lerin bu tür sevgileri hiç ihmal etmedikleri de bilinir. On
lar doğunun sefaletine «karasevdalı»dırlar. ÖZGÜRLÜK 
VE İNSANLIK MÜCADELESİNE ÎSE DÜŞMAN VE 
MUHBÎR. Bu yüzden de sömürgeci ve militarist güçlere 
akıl hocası Ilhan Selçuk da cephe hükümetine ve millî gü
venlik kuruluna «Sovyetler Birliği ile ilişkilerimizi geliş- 
tirsek Kürtleri bir daha tepeleriz» derken, «yoksul Doğu» 
edebiyatı yapmayı hiç ihmal etmemektedir.

Fakat, Muhbir Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velide
deoğlu, 14 mart. 1976 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 
«sevgisini» hiç esirgemediği, «doğulu Türkler» için «mü
tareke dönemi hainlerinin meşru ve gayrı-meşru çocuk
ları, torunları, yeğenleri...» diyebilmektedir. Kürt teali ce
miyetinden söz ederek, «... mütareke dönemi hainlerine 
soyca, kan ve ruh hısımlığınca bağlı olanlar» demektedir. 
Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, «sevgisini» 
esirgemediği doğulu Türkleri, «amcaları, babalan, de-

(17) Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Yukarıda adı geçen yazı.
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deleri, dayıları o dönemde işgalcilere köpekler gibi hiz
met etmişlerdi...» diyerek, horlamaya küçümsemeye ça
lışmaktadır. Görüldüğü gibi, muhbir Ord. Prof. Dr. Hıfzı 
Veldet Velidedeoğlu, ezen ulusa mensup olmanm imtiyazı 
ile, alabildiğine bir sövgüye girişmektedir. Çirkin yüzü
nü gizleyebilmek için de, «sevgi» den söz etmektedir.

Yaşı 70’i geçkin bir ihtiyarın henüz yirmi yaş çağ
larını yaşayan kişileri, bu ifade ile suçlaması, bu ifadeler 
ile ihbar etmesi ibret vericidir.

İhbar edilenler, dikenli tellerin arkasında, tomson- 
lar arasında, zindanlarda, mahkemelerde varlık mücadele
si vermektedirler. Suçlayan ise, ordinaryüs profesör bir 
muhbirdir. Ezen ulusa mensup olmanın imtiyazı içinde
dir. Sömürgeci sistemin tepesine oturmuş, katliam plan
ları yapmaktadır. Sömürgeci boyunduruğun önemli bir 
halkasıdır. Düşünce nerede kaldı bay Ord. Prof. Dr. muh
bir? Sövüp sayacağınıza düşüncenizi ortaya koyunuz. 
Türkiye’de tarih yeniden yazılacaktır. Yeniden yazılıyor. 
Ne kadar yalancı kişiler olduğunuz birer birer ortaya çı
kıyor. Nesnel gerçeği gizlediğiniz için, yazdıkça daha çok 
çamura batıyorsunuz. Ve gizli kalmış, hasletlerinizi, po
tansiyellerinizi birer birer ortaya döküyorsunuz.

Bay Ord. Prof. Dr. Velidedeoğlu, yukarıda da açık
ladığımız gibi, «yakın tarihimizde ihanetler, Türkiye Halk
ları» yazısının sonunda da, «elimde birçok işler dururken 
bu gazeteyi yayınlayanlar, beni bu yazıyı yazmaya zor
ladılar» diyerek, böbürlenmektende geri kalmamaktadır. 
Aynen 14 Mart tarihinde yazdığı yazıdaki gibi. Halbuki,

bu tü r yazılar, eli kanlı diktatoryalarm, sömürgeci ve 
militarist sistemlerin vazgeçemeyecekleri yazılardır.

Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığının askeri sav
cısı Yüzbaşı Yaşar Değerli, esas hakkında yazdığı bir mü
talaada bakınız ne diyor:

«Şeresiyar gazetesinin Aralık 1969 Mayıs 1970 tarihine ka
dar elde edilen sayıları muhtevasından Komünist Kürtçü 
amaç çıkmaktadır. Hatta bu gazete ile yayılmak istenen vr 
işlenmiş olan «Halklar» temasına karşı düşünür Ord. Prof. 
Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu tarafından Cumhuriyet gaze
tesinin 3 Şubat 1970 gün ve 16352 sayılı gazeteÜe yazılan 
yazı üzerine ve «halklar» düşüncesinin acı bir dille eleşti
rilmesine karşı sanık (...) tarafmdan 9 Mart 1970 tarihinde 
aynı gazeteye gönderildiği ve yayınlanan cevabı yazı temel 
düşüncesini ortaya koymaktadır. Sanık bu yazışında Kürt 
bölünmesini feodal kalıntılarla yapılacak mücadele sonucu 
kaçınılmaz bir gerçek olarak ifade etmekte ve Velidedeoğ- 
lu’na (burjuvaya has şovenist duygularla hareket ettiğini) 
ifade etmektedir.» (18)

Bay Velidedeoğlu’na kimin sahip çıktığı iyice anla
şılmaktadır. Bunlar sıkıyönetim savcılarıdır. Yani 12 
Mart’m savcıları. (19)

Zaten bu tür ırkçı-sömürgeci emperyalist düşüncele
rin devrimcilerle, gerçek devrimcilerle hiçbir ilgisi yok
tur. Ve yararı da olamaz. Çünkü devrimcilerin ihtiyacı

(18) DDKO Davası, Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemeleri, Dosya No: 
39, Belge : 9 Sh. 3

(19) Bu askeri savcı daha sonra İstanbul Sıkıyönetim Savcılığı gö
revinde bulunmuştur. Şimdi Adana Güvenlik Mahkemesinde gö
revli savcıdır.
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gerçek bilgidir. Yalana-dolana ihtiyacı olanlar ise mili- 
tarist-sömürgeci güçlerdir.

Bay Velidedeoğlu, sıkıyönetim içinde bile, «bölücülük 
ve silâhlı eylemlerde bulunanları yakalayıp yargılama
nız iyi, fakat Atatürkçülere eza-cefa ediyorsunuz» (20) _ 
diyerek militarist ve sömürgeci burjuvaziye akıl verme
ye çalışmıştır. Pota isimli yazısı bu bakımdan güzel bir 
örnektir.

Bu yakınmasında Velidedeoğlu haklıdır. 1971’de yö
netime el koyan Kemalistlerle öteki Kemalistler arasın
da ne fark vardır. Darbenin ilkgünlerinde Nihat Erim’i 
«en iyi kemalist» diye göklere çıkaranlar onlar değil mi? 
«İçtenlikle şunu söylemekte sakınca değil, yarar görüyo
rum : başlangıçta kendisine çok umut bağlanan Atatürk 
devrimcisi aydınlar bugün o başbakana küskündür
ler.» (21)

Görüldüğü gibi Kemalist mantık bir kere daha hare
kete getirilmiş; Kürtlere vurularak tarihi bir yanlış so
nucu içeriye atılan Kemalistlerin meşruiyeti sağlanmaya 
çalışılmıştır. Çünkü her darboğazda mazlum Kürt halkına 
vurulması Kemalist mantığın şaşmaz bir prensibidir. Ni
tekim bu tarihi yanlış, geçen sayımızda da belirttiğimiz 
gibi kısa zamanda giderilerek bütün Kemalistler serbest 
bırakılmış ve süreç içinde de beraat ettirilmişlerdir.

(20) Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Pota, Yeni Ortam Dergisi sayı: 2 
15 - 22 Kasım 1971.

(21) Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, a.g.y.
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Bay Velidedeoğlu yazısının bir yerinde de şöyle de
mektedir :

a...Küçük gazetenin en altına, anayasanın, ‘herkes önceden 
izin almaksızın, silâhsız ve saldırısız toplanma ve gösteri yü
rüyüşü yapma hakkına sahiptir’ diye, 28. maddesini çerçeve 
içerisinde koymuşlar. Doğu’da çıkan bir gazetenin ilk sayı
sında yer alması gereken Anayasa maddesi bu mudur? Ben 
olsaydım bu ilk sayıya çerçeve içinde ‘Türkiye devleti ülke
si ve milleti ile bölünmez bir bütündür’ diyen 3. maddesini 
koyardım» (22) r

Türkiye’deki devrimciler, artık 1971 rejimindeki ana
yasa değişikliklerinin gerisinde kimlerin olduğunu, bu 
değişikliklerin akıl hocalarının kimler olduğunu iyice gör
mektedirler. Kemalistler, 1971 rejimindeki eylemlerin ge
nel sahibidirler. Anayasanın en az 10 maddesi bu sömür
geci slogan gereği değiştirilmiştir. Bunun işçi sınıfının ve 
emekçi sınıf ve tabakaların mücadelesinin bastırılmasın
da faşist bir tedbir olarak kullanılamıyacağını kim sağ
layabilir? Yukarıda da belirttiğimiz gibi insanın bilinci 
bir bütündür. Bilgi edinme süreci bütünlük arzeder. İn
san bilincinin bir tarafı demokratik bir tarafı faşist ola
maz. Eğer kişinin eylemlerinde bu yönden bir çelişki söz- 
konusu ise, bilince egemen olan yön, ağır basan yön, fa 
şist olan yöndür. Çünkü bilinç bir bütündür.

Özgürlükler bütün haklar içindir bay Velidedeoğlu, 
Kürtler Türkleşsin, mutlu olsun, demek ırkçılıktır, sömür-

(22) Hıfzı Veldet Velidedoğlu, Yakın tarihimizde ihanetler, Cumhuri
yet, 5.2.1970.
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geriliktir. Bu bakımdan, her vesile ile insan haklarından, 
özgürlüklerinden söz etmeniz (23), sizin bu çağdaş düşün
celere ve eylemlere sahip olduğunuzu kesinlikle göster
mez. Irkçılığınız, sömürgeciliğiniz ve sosyal şoven tavrı
nız örtülemez, gizlenemez.

Konu ile yakın ilgisi olması nedeniyle burada, Mark- 
sizm-Leninizm ilkelerine «ortodoksça» sahip çıkan Türki
ye Sosyalist İşçi Partisi’nin son kararlarına da değinmek 
gerekir.

TSİP’nin 21-25 Mart 1976 tarihinde İstanbul da ya
pılan 1. genel kuruluna birtakım ‘Karar Taşanları’ su
nuldu.

(23) Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Partiler arası mücadelede sağ-sol sap
tırmalar, Toplum, sayı : 37,29 aralık. 1972, sahife : 17.

BİR S O S Y A LİS T

«...Sırası gelmişken burada bir parantez açarak belirtmek isterim ki 
sözkonusu bildiriden, yukarıda aldığım son ibarede “Kürt halkı anaya
sanın kendisine tanıdığı haklardan mahrum kalmakta devam edecek” 
sözlerinden, bir bilirkişi raporunda iddia edildiği gibi, Kürt halkı için 
halk olarak özel haklar istendiği sonucu hiç bir mantık kuralına göre 
çıkarılamaz... Anayasa’nm tanıdığı hakları sözkonusu ettiğimize göre 
ve anayasa’da Kürt asıllı yurttaşlarımıza halk olarak, ayrı bir top
lumsal bütün anlamında ayrıca özel haklar tanımadığına göre Kürt hal
kına halk olarak ayrı haklar tanınmasını önerdiğimiz sonucu nasıl çı
karılabilir?»

«Behice Boran, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 numaralı Askerî 
Mahkemesine 1972 yılı Eylül ayında verilen savunma dilekçesi, iki 
Açıdan Türkiye işçi Partisi Davası, Bilim Yayınları İstanbul 1975, s. 
185.»

TSÎP merkez yürütme kurulu tarafından hazırlanan 
‘Karar Tasarısında «Entemasyonalist Görevler» başlığı
nı taşıyan 2. bölümde şunlar söyleniyor:

«...Ayrıca TSÎP komşu ülkelerde ezilen ve baskı al
tında tutulan bütün halkların haklarını savunurken, İran 
ve Yunanistan’daki Türk ve Türke yakın (altını biz çiz
dik) halkların üzerindeki şoven ve ırkçı baskıyı protesto 
eden girişimlerde bulunur».

«...Bütün bunlar yapılırken Sosyalist ülkelerdeki bü
tün halkların bu arada Türk ve Türke yakın halkların (al
tım biz çizdik) eşit haklara sahip oldukları, bu ülkelerde 
halkların entemasyonalist eşitlik ilkeleri içinde birlikte, 
kardeşçe ve dayanışma içinde yaşadıkları, halkların bir
liğinin ve kardeşliğinin ancak sosyalizm ile kalıcı olarak 
gerçekleştirilebileceği ve sosyalist ülkeler halklarının bun-

BİR SO S Y A L D E M O K R A T

'  CHP Lideri, 

«H alklara  Özgürlük»  

diyenlerin , scfâdaki 

katille r kadar  

m illiyetçi gençlerin  

düşmanı o duğunu 

söyledi

İZMİR, ÖZEL
Genel Başkanı
Eçevlt,dün par
ti İt merkezi -

Sağdaki katiller, sizin 
ne kadar düşmanınız ise, bu 

sloganları taşıyanlar da o 
derece düşmanmızdır. Bu 
kışkırtmacıların oyunlarına 
gelmeyeceğiz. Bir takım 
sahte solcuların tuzaklarına 
düşmeyeceğiz. Onların slo
ganlarının arkasından git
meyeceğiz. Bir takım sahte 
solcuların arkasından, ger
çek solcular yürümeyecek
tir. Doğru bildiğimiz yolda 
mücadelemize devam ede
ceğiz. Türk halkını, halklar 
diye bölmeye çalışanı anin 
oyunlarına gelmeyeceğiz”.
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larm somut örnekleri olduğunu devamlı vurgulayarak, 
TSÎP, şoven milliyetçi politikadan olan temel ayrılığım 
gösterir».

«...yine komşu ülkelerdeki ezilen halkları savunur
ken, Türkiye’deki bazı mihrakların (altını biz çizdik) ya
yılmacı politikasına da karşı çıkar. Başka ülkelerdeki 
Türk ve Türke yakın halkların (altını biz çizdik) kendi 
bulundukları ülke dahilindeki diğer halklarla birlikte ken
di kaderlerini kendileri tayin etmeleri gerektiği ve bizim 
bu ülkelerin halklarının kardeşliğinden ve birliğinden yana 
olduğumuzu önemle belirtir» (24).

Görüldüğü gibi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Türk 
halkı ve «Türk’e yakın halklar» diye yeni bir kavram ge
liştirmiştir. Türk halkım anlamak mümkündür. Türk’e 
yakın olan Halklar hangi Halklardır? Bilimin en önemli 
yönlerinden biri de, Nesnel gerçeği açık bir dille hiçbir 
cambazlığa tevessül etmeden anlatmasıdır. Türkleri mer
kezi bir yere koyup, Türk olmayanları da «Türk’e yakın
lığına» ya da uzaklığına göre değerlendirmek Marksist 
bir tavır olamaz. Hele, «Marksizm’in-Leninizm’in bilimine 
Ortodoksça sahip çıkalım» diyenler, böylesine bir yanlışa 
taviz vermezler. Her halk gibi, Kürt halkının da adı var
dır: KÜRT. Türk Halkı adını basa basa kullanan Türkiye 
Sosyalist İşçi Partisi Kürt sözünü neden kullanamamak
tadır? Türk’e yakınlık ta nereden çıkıyor? Ne biçim bir 
yakınlık? Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Türk ulusunun

(24) Kitle, Sayı 101, 22 Mart. 1976, Sahife : 8
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ezen ulus, Kürt ulusunun da ezilen ulus olduğunu bilmi
yor mu,? Ezenler ve ezilenler birbirlerine nasıl yakın ola
bilir?

Fakat Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin bu bilime 
aykırı tutumunu, bilinçli, hesaplı bir tavır olarak değer
lendirmek gerekir: O da şu; Türkiye de Kemalist ideolo
ji, egemen ideolojidir ve genel olarak sol üzerinde de ege
mendir. Kürt toplumunun sosyo/ekonomik yapısı ile ilgi
li olarak bilimsel bilgi ürenmek Kemalist ideoloji ile ya
saklanmıştır. Kürt sorunu ile ilgili tartışm alar yapılamaz. 
Politik partiler bu konu ile ilgilenemezler. Üniversiteler
deki araştırmalar bu konuya kapalıdır. Türkiye îşçi Par
tisi (TİP) bu sorun ile ilgilendiği için kapatılmıştır. İs
mail Beşikçi Kürt halkının ve toplumunun sosyo/ekono
mik yapısı ile ilgili yazılarından dolayı mahkum olmuş
tur. Ceza evinden çıktıktan sonra Siyasal Bilgiler Fakül
tesine kabul edilmemesinin temel nedeni de budur: Kürt 
toplumun sosyo/ekonomik yapısı ile ilgilenmek.

işte, Türkiye Sosyalist işçi Partisi «Marksizm’in Le
ninizm’in biliminin prensiplerini Ortodoksça savunalım» 
dediği anda bile Kemalist ideolojinin etki alanı içindedir, 
ona taviz vermektedir. Herhangibir gazete yazarına so
run:

— Hep Doğu’da dolaşıyorsun, Kürt ulusal sorununa 
da hiç dokunmuyorsun, bu sorun değil mi?

Cevabı şudur:
— Patron izin vermiyor.
Herhangibir Üniversite profesörüne sorun:
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— Doğu ile ilgili hiç araştırmanız olmadı, ya da 
Doğu ile ilgili olarak yaptığınız araştırma da K ürt ulus 
meselesine dokunmuyorsunuz.

Cevabı hazırdır:
— Hassas bir mesele. Zamanı değil. Askerler bu ko

nuda hassas, istemezler böyle şeyler yazılmasını.
İyi niyetli olanları şunu da eklemeyi ihmal etmez

ler:
— Sen de uğraşma, başın belaya girer.
Herhaııgibir siyasal partiye sorun:
— Partiniz Kürt sorunu ile neden ilgilenmiyor?
Şu cevabı alırsınız:
— Anayasa mahkemesi var kapatır.
Patronundan izinli olmayan Doğu röportajcısına, si

yasal iktidardan icazet alamayan üniversite profesörüne 
diyeceğimiz hiçbir şey yok, ama, bir sosyalist partinin 
eleştirilmesi devrimci bir görevdir. Biz, Türkiye Sosya- 
lis işçi Partisini, «Marksizm’in-Leninizm’in bilimine, ilke
lerine ortodoksça sahip çıkalım» dediği için, eleştirmiyo
ruz, koyduğu ilkeye kendisinin uymadığı için eleştiriyo
ruz. Kemalizm’e akıl almaz bir taviz verdiği için eleştiri
yoruz. Türkiye Sosyalist işçi Partisi’nin yayın organı 
KİTLE dergisinde, ulusal sorun ile ilgili olarak, genel dü
zeyde, pek çok yazı yayınlanmıştır. Bu bakımdan Türki
ye Sosyalist İşçi Partisi, «başka bir ulusu ezen ulusun öz
gür olamıyacağını» gayet iyi bilir.

Buradan şöyle bir sonuç çıkmaktadır:
Demek ki, Türkiye de Kürtlerin özgürlüğü, eşitliği

vb... söz konusu edildiği zaman Kürt adı kullanıla
maz. Bu hassas çevrelerin hışmına uğramamak için. Fa
kat Kürtlere sövüp-saymaya sıra geldiği zaman iş deği
şir. «gerici oldukları», «emperyalizmin ajanı oldukları», 
«Sosyalist Baas rejimini dinamitlemeğe çalıştıkları», «sol
cu Cumhuriyet Halk Partisi’ni zor duruma düşürmeye 
çalıştıkları,» anlatılmaya çalışıldığı zaman, Kürtlerin adı 
da, sanı da, partisi de, liderleri de, somut yazılar içinde ele 
alınır, yerden yere vurulur. Kürt sorunu ile ilgili olarak 
nesnel gerçeği yazamayanlar, bunun için de, korku ve en
dişe, hassas çevreler gibi binbir türlü neden ileri süren
ler, sövüp-saymaya ve hakarete ve horlamaya sıra geldi
ği zaman neden kendilerini bu kadar rahat ve özgür his
setmektedirler. Bu tavrın gerisindeki hesap nedir?

1974 m art’mda Kuzey Irak’ta Baasçı’larla Kürtler 
arasında savaş başladığı zaman İLKE dergisi, daha sava
şın enini-boyunu öğrenmeden yaptığı bir yorumda, Kürt- 
leri adı-sanı ile, partisi ile, lideri ile şovenlikle suçlamış, 
«Amerika ile Baas savaşıyor» demiştir. Ve bu yazı hemen 
Nisan ayında yayınlanmıştır. (25)

İLKE dergisinin haziran 1974 tarihinde yayınlanan 
sayısında ise, Sinan GÖLCÜKLÜ adındaki bir ırkçı-sö- 
mürgeci, Kürt ulusal kurtuluş hareketi için alabildiğine 
hakaret ve sövgü yazısı yazmıştır! «Marksizm-Leninizm» 
cilalı bu sosyal şoven ve faşist kişi bakınız ne diyor:

Baas Sosyalist bir partidir, anayasasında açıkça sos-

(25) İlke, Kerkük Petrolleri, Barzani, ABD, Sayı 4 Nisan 1974 s. 44-46
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yalist ilkelere yer verir, Barzani Amerikanın kuklasıdır, 
sosyalist Baas rejimini zayıflatmak için savaş başladı.

«...Sözün kısası, Barzani-Irak savaşı, gösterilmek istendiği 
gibi bir halkın bağımsızlık savaşı değil, Emperyalizmin gü
dümündeki bir Kürt kliğinin halkını bir maceraya sürükleme
si niteliğini taşımaktadır. Irak ordusunun silâhça ve sayıca 
güçlü birlikleri Barzani’ye çok ağır darbeler vurmuşlardır. 
Uygulanan ekonomik ambargo, Ülkenin kuzeyindeki hayatı 
felce uğratmış ve Süryani ve Türk’lerden oluşan diğer azın- 
hkların Barzaniye cephe almalarına yol açmıştır...» (26)

Açıkça anlaşılmaktadır ki, Kürt sorunu konusunda
ki nesnel gerçeği anlatmaktan kaçınanlar, Kürtleri hak
sız yere suçlarlarken, Kürt düşmanı, özgürlük düşmanı, 
sömürgeci ve emperyalist güçlere alkışlar tutarlarken son 
derece rahatlık içindedirler. Bu rahatlık nereden gelmek
tedir? Gayet açık. Bu rahatlık, zulüm örgütlerine, halk 
düşmanı ve özgürlük düşmanı örgütlere dayanmaktan 
gelmektedir. Çünkü, «Ortodoks Marksizm-Leninizm» cila
lı, bu sömürgeci ve faşist Sinan Gölcüklü şunu iyi bilmek
tedir: Egemen sınıflar, yani, sömürgeci-militarist burju
vazi Kürt sorunu konusunda, Kürdistan’m sosyo-ekono- 
mik yapısı konusunda bilimsel bilgilerin üretilmesini ya
saklar ama, Kürt Ulusal-demokratik mücadelesi ile ilgili 
örgütlere, bu mücadelenin liderlerine sövülüp-sayılmasmı, 
liderlerinin karalanmasını, onların kamu-oyundaki etkin
liklerinin kırılmasını, liderlerinin horlanmasını ve küçük

(26) Sinan Gölcüklü, Barzani Dosyası Kapanıyor mu? İlke Sayı 6 Ha
ziran 1974, s. 8-10
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düşürülmesini teşvik eder. Bu, gerici, sömürgeci, ırkçı, fa 
şist düşüncelerin pazarlanmasını destekler. İşte rahatlı
ğın kaynağı budur. Böylece, kendilerine düşündükleri ya- 
saliteyi de Kürt sorununa saldırarak sağlamış olurlar.

Yazımızın baş kısmında da belirttiğimiz gibi, 1964 
yıllarında Nadir NADİ de, Nazım HİKMET hakkında nes
nel değerlendirmeler yapılamadığından yakınmaktaydı. 
Çünkü, ceza yasalarından çekinilmekteydi. Fakat, aynı 
Nadir NADİ, 1951 yıllarında Nazım HİKMET’i horlar
ken, jurnallerken, ona sövüp-sayarken, ne kadar büyük bir 
rahatlık içindedir. Bu rahatlık ta, egemen sınıflara da
yanmanın, onun ideolojisini yaygınlaştırmanın verdiği bir 
rahatlıktır. Böylece, hem egemen güçlerin icazeti altında 
olmak ve hemde kendisine gerekli yasaliteyi ve patron ol
ma koşullarını sağlamayı da başarır.

(Bizim ne Nadir Nadi ile ne Sinan Gölcüklü ile ne 
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ile kişisel hiç bir ilişkimiz yok
tur. Kendilerini tanımayız bile, fakat yaygınlaştırmaya 
çalıştıkları gerici ideolojileri, halk düşmanı ve özgürlük 
düşmanı ideolojileri eleştirmek devrimci bir görevdir ve 
biz, bu görevimizi sürdüreceğiz.)

Bay Nadi’nin ve Bay Velidedeoğlu’nun, siyasal yelpa
zedeki yerleri bellidir, fakat, ilke gibi sosyalist bir dergi
de, ırkçı, sömürgeci ve faşist kişilerin yazı yazması, ve 
böylelerine yazı yazdınlması dergi adma bir talihsizliktir. 
Bu, sosyal-şöven kişinin Türkiye Sosyalist îşçi Partisi 
üyesi olup-olmadığını bilmiyoruz, üyesi ise, parti adma 
affedilmez bir ayıptır.
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KİTLE dergisi ulusal sorun ile ilgili olarak, genel 
planda pek çok yazı yayınlamıştır. Bu yazıların belli baş
lı olanlarını şöylece sıralamak mümkündür:

1 — Milletler ve Sömürgeler Sorunu Üzerine, Lenin,'
sayı : 41, 7.ocak.l975.

2 — Sosyalizm ve Ulusal Kurtuluş Hareketi, Kitle,
sayı : 41, 7.ocak.l975.

■3 — Milletler ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezle
rin ilk Taslakları, Lenin, sayı: 42, 14.ocak.1975.

4 — Ulus Nedir, Kitle, sayı : 42, 14.ocak.1975.
5 — Enternasyonalizm-Şövenizm, Kitle, sayı : 42,

14.ocak.1975.
6 — Çağımızda Ulusal Kurtuluş Savaşları, kitle, sa

yı : 43, 21.ocak.1975.
7 —■ Devrimci Proletarya ve Milletlerin Kendi Ka

derlerini Tayin Hakkı, Lenin, sayı : 44, 28. 
ocak.1975.

8 — Ulusal Baskı ve Burjuva Şovenizmi, Lenin, sa
yı : 44, 28.ocak.1975

9 — Ulusal Sorun ve Sınıf Mücadelesi Arasındaki
Diyalektik Bağ, kitle, sayı : 44, 28.ocak.1975.

10 — Başka Ulusu Ezen Ulus Özgür Olamaz, Kitle, sa
yı : 45, 4.şubat.l975

11 — Ulusal Sorun ve îşçi Sınıfı örgütlenmesi, K it
le, sayı : 45, 4.şubat.l975.

12 — Ulusal Kurtuluş Hareketine, Doğru Tek Yak
laşım Üzerine Bazı Hatırlatmalar, kitle, sayı : 
69, 4.ağustos.l975.

13 — Egemen Siyasal Gericiliğin iki Odak Noktası:
Anti-Sosyalizm, Irkçılık-Şövenizm, kitle, sayı :
77, 28.ağustos.l975.

14 — Enternasyonalizm Üzerine I, kitle, sayı: 89,
29.arahk.1975.

15 — Enternasyonalizm Üzerine II, kitle, sayı : 90,
5.ocak.l976.

16 — Enternasyonalizm Üzerine III, kitle, sayı : 91
12.ocak.1976.

Görüldüğü gibi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, «ulu
sal sorun» ile ilgili olarak epeyce yazı yayınlamıştır. Fa
kat bunların hepsi de genel mahiyetteki doğruların anla
tılmasıdır. Herhangibir ülke de somut bir sorun dururken 
çeşitli endişeler ileri sürerek o sorunla ilgilenmemek, 
durmadan genel doğruları tekrarlamak elbette anlamlı ol
maktadır. Önemli olan genel doğrulardan yararlanarak, 
ülkenin somut sorunlarına çözüm aramaktır.

Yeri gelmişken kısaca Irak’a bakalım :
«Sosyalist ve anti-emperyalist» görünümlü Baas sö

mürgeciliği ve ırkçılığının eylemleri» nasıl gelişti, nasıl 
boyutlandı:

1975 şubatının sonuna doğru, Basra Patronu ile Ker
kük korsanlarının anlaşması, savaş alanına açılan bütün 
sınırların kapanması, Kürtlerin etraftaki ülkeler tarafın
dan mülteci olarak bile kabul edilmemeleri, Kürtlerin 
dünya’dan tercit olmaya zorlanmaları, Kürt ulusal-demok- 
ratik hareketinin önemli bir darbe yemesine neden oldu. 
Bilindiği gibi, savaş sırasında kendilerine «devrimci» diye
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rek Kürdistan Demokrat Partisi’ne, ulusal-demokratik 
mücadeleye ters düşen bir takım Kürtler, Baas Partisi ile 
sıkı bir bütünlük içine girmişlerdir. Bunlar, Kürdistan 
üzerinde yürütülen her türlü politik ve askeri Baas poli
tikasını onaylamış, dünya’ya, Kürt ulusal-demokratik ha
reketinin gerici olduğunu Baas’m ilerici olduğunu yay
mışlardır.

Kendilerine «devrimci» diyen bu Kürtlerin liderlerin
den biri de, Aziz AKREYl’dir Aziz Akreyi, Bağdatta 
Kürtçe ve Arapça yayınlanan El-Taaki (kardeşlik) gaze
tesinin genel yayın müdürüdür. Bu gazete bir zamanlar 
Kürdistan Demokrat Partisinin resmî organı idi.

Kerkük korsanları ile Basra patronu anlaştıktan son
ra Aziz Akreyi ve 11 arkadaşı Irak Devlet Başkanı Haşan 
El-Bekr ve Başbakan Saddam Hüseyin’i görmeye gider
ler. Ve Irak yöneticilerine önerilerini bildirirler:

— «Irak’tan gericilik gitti, Barzani alanı terketti, em- 
peryalizm’i yendik, siz de ilericisiniz, sosyalist’siniz, za
ten biz devrimciler de sizin ilerici sosyalist olduğunuzu, bil
diğimiz için sizinle birlik olduk, gericiliğe karşı çarpıştık, 
bütün askeri, politik eylemleri destekledik, şimdi, özerk
liğimizi istiyoruz. Kürtler de özgür olmalıdır.»

öneri, ana hatları ile kısaca bu. Buna karşı Haşan 
El-Bekr’in ve Saddam Hüseyin’in verdiği cevap da aynen 
şudur:

— Ne özerkliği, ne Kürt’ü, siz nelerden bahsediyor
sunuz? Bunların hepsi bitti artık.

EVET! Taın sosyalist ve anti-emperyalist reklamlı,
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özünde sömürgeci ve ırkçı, faşist bir askeri diktatörlüğe 
has bir cevap.

. . Böyle bir sorun yok, hepsi bitti.
Bu görüşmenin yapılmasından sonra, aradan bir yıla 

yakın bir zaman geçti. Fakat bu 11 kişinin akıbetinden 
hala haber yok. Boğuldular mı, kurşuna mı dizildiler? Sür
güne mi gönderildiler? Belli değil. Yoksa bu 11 kişi Irak’- 
taD kaçmanın yollarını mı buldular? Belli değil. Fakat, son 
derece açık olan ve hiçbir zaman unutulmayacak olan bir 
şey var. Kendilerine «devrimci» diyen Aziz Akreyi ve 11 
arkadaşının Kürdistan üzerinde girişilen bütün katliamla
ra ortak olmaları. Bunlar Kürdistan’m yakılıp-yıkılmasma 
ortaktırlar. Sularına zehir dökülmesine ortaktırlar. Kürt 
çocuklarının kitleler halinde napalm bombaları ile katle
dilmesine ortaktırlar. Kürdistan da zehirli gaz kullanılma
sına ortakdırlar. Irkçı-sömürgeci ve emperyalist muhte
valı Baas askeri diktatörlüğü dış ilişkilerinde kendisine 
reklam olarak bu kişileri kullanmıştır, işleri bitince de bir 
köşeye fırlatıvermiştir. Çöp tenekesine atılan kâğıt par
çalan gibi.

Irkçı ve sömürgeci Baas diktatörlüğünün eylemleri 
ise, bütün dünya tarafından bilinmektedir. Bu gün Kürt
ler üzerinde korkunç bir sürgün politikası uygulanmak
tadır. Kürt nüfus, Kürdistandan alınarak, zorla, baskı ile 
güney’deki çöllere gönderilmekte, Arap aşiretleri ise, Kür- 
distan’a yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Aynı «1925»ler- 
den sonra Kemalistlerin uyguladıktan sürgün politikaları 
gibi. El-Taaki gazetesinin adı, El-Irak olarak değiştirilmiş
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tir. Ve Kürtçe yayını durdurulmuştur. Kerkük’ün adı 
değiştirilmiş, El-TEMİM olmuştur. Bütün Kürt şehirleri
nin, Kürt köylerinin adı değiştirilmeye çalışılmaktadır. Ör
neğin Kerkük’teki Kürdiatan lisesinin adı Abdülmelik-Bin 
Mervan Lisesi olarak değiştirilmiştir. Abdülmelik-Bin 
Mervan, Abbasiler döneminde Kürtlere zulmeden bir Arap 
valisidir. 27 mayıs 1960 ta  iktidara gelen Kemalist cunta
nın ilk işlerinden birinin Kürtçe köy isimlerinin Türkçeleş
tirilmesi olduğunu düşünürsek, ırkçı ve sömürgeci yöne
timlerinin birbirleri ile nasıl organik bir bütünlük içinde 
oldukları iyice anlaşılır.

Biz bütün bu eylemlere Türk solu’nun da en azından 
aşağıda belirttiğimiz kişi ve grupları ile katıldığını, bu 
eylemlere ortak olduklarını belirteceğiz.

Sinan Gölcüklü adındaki, faşist ve sosyal şoven kişi, 
bakın ne diyor:

«Irak devlet başkanı Hasaıı El-bekr, Mayıs ayı içinde verdiği 
bir demeçte, aynen şöyle diyordu:
Barzani’nin başında bulunduğu ve Kürt halkına ihanet etmek
te olan satılmışlar kliği ezilmiştir. Irak askeri birlikleri du
ruma tamamen hakimdirler. Barzani bugün ABD’nin ve İran 
şahı Pehlevi’nin kuklası durumundadır ve Kürt halkı bu yaşlı 
haine karşıdır.
...Öte yandan Kürdistan Demokratik Partisi içinde güçlenen 
sosyalist unsurlar da Barzaniye karşı çıkmışlar ve onu suç
lamışlardır. Barzani’nin Baas kabinesinde yer alan Oğlu bu 
ayrılmaya en iyi biçimde simgelemekte ve belgelemekte
dir.»

Bay Sinan Gölcüklü’niin Baas’ın sömürgeci ve ırkçı

tavrını aynen benimsediği ve katliamcı politikasına alkış 
tuttuğu büyük bir açıklıkla ortada durmaktadır. Ve bay 
Sinan Gölcüklü ezen ulusa mensup olmanın sağladığı bir 
imtiyazla Kürt ulusal demokratik mücadelesine küfret
mektedir. Bu gibiler için Lenin şunu söylüyor:

«...‘büyük’ devletlerin, yani, soyguncu devletlerin sos
yalistleri, sömürgelere bu hakkı tanımıyorlarsa, bunun 
tek nedeni onların sosyalist değil aslında emperyalist ol
malarıdır. Kendileri, hakim milletlerden odukları halde, 
ezilen milletlerin ‘kendi kaderlerini tayin hakkı’ için sa
vaşmayan kimselerin sosyalist siyasetler uygulayabilecek
lerini hayal etmek gülünçtür. Burjuva siyaset adamları
nın Milletlerin özgürlüğünden dem vurarak halkı aldatma
larına göz yummaktansa, sosyalistler diğer milletlerin 
kendi kaderlerini tayin hakkını, yani, ayrılma özgürlüğü
nü tanıyıp savunmadıkları sürece, kendilerinin kurtuluş 
umutlarının sıfır olduğunu hakim milletlerin yığınlarına 
anlatmalıdırlar» (27)

«Bağdat Basra yollarında» kitabının yazarı Haşan 
Hüseyin Korkmazgil’de şunları yazıyor:

«...ne varki İran Şattül-arap’tan yararlanamıyormuş, 
bütün derdi de buymuş zaten! Şattülarap, şattülarap ‘diye 
tepinip durması, Irak’ı korkutmak için ABD’den milyar
larca liralık silah alması bundanmış»(28)

(27) Lenin, Doğu da ulusal kurtuluş savaşları, ant yayınlan, 2. baskı, 
İstanbul, 1974 sahife: 132-133.

(28) Haşan Hüseyin Korkmazgil, Bağdat Basra yollarında, Konuk ya
yınları, İstanbul, 1974, sahife: 136.
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«Hiçbir davayı yüzlerce yıl gerilerden ele alarak kur
tarmaya imkan yoktur. Kürtler içinde durum aynıdır. 
Toplumlar bulundukları noktadan itibaren ele alınırlar. 
Toplumlarm geliştirilmesi, kalkındırılması çabası bu temel 
üzerine oturtulur. Bilimsel anlayıştır bu. Bunun tersi, he
le geri kalmış etnik kümelerde, emperyalizm’e yem olmak
tan başka bir anlama gelmez. Irak başbakan yardımcısı 
Saddam Hüseyin’in görüşüne katılmamak olanaksız.

— özerkliğe karşı çıkan cumhuriyet düşmanıdır.
— Kimdir özerkliğe karşı olan.
— Barzani.
Barzani niçin emperyalist Amerikaya ve onun işbir

likçisi İran şahma sarılır, Kürtleri kurtarmak ve bağım
sız bir Kürt devleti kurmak için.

...Molla Barzaniye göre, Kürtlerin bir bölüğü İran da 
bir bölüğü Türkiye’de, bir bölüğü de Irak’da yaşamakta
dır. Bu üçgen ele geçirilmek suretiyle, İsrail gibi burada 
da bir Kürt devleti kurulabilir... ‘devrimci Irak hükümeti 
Kürtlere özerklik tanıyan 11 nisan 1975 tarihli yasayı’ 
yürürlüğe koyunca, Molla Barzani bir bölük adamı ile bu
na karşı çıktı ve silaha sarılarak dağlara, kuzey Irak’m 
dağlık bölgesine çekildi: Dediği de şu: .‘ben özerklik is
temiyorum, Kürt devleti istiyorum’» (29)

Yalan söylüyorsunuz bay Haşan Hüseyin Korkmaz- 
gil, çirkin bir yalan. Fakat bu yalanı söylemeden de, söy
lediğiniz yalanlara kendinizi inandırmadan da, eli-kanlı as-

(29) Haşan Hüseyin Korkmazgil, a.g.k. sahife: 257-261.
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keri diktatörlüklere Kürt ulusunu sömürgeleştiren egemen 
sınıflara, sömürgeci-militarist burjuvazilere dalkavukluk 
itmeniz mümkün değildir. Eli-kanu Baas diktatörlüğü sa
vaşın en hareketli bir zamanında sizi Bağdat’a davet etti. 
Siz bu daveti kabul ettiniz ve oraya gittiniz. Sizi, oralar
da gezdirenler kimlerdi? Ingiliz emperyalizminden sonra 
Kürdistan üzerinde patronluk iddia eden sömürge yöneti
cileri değil mi?

Kitabınızda gezip gördüklerinizi, duyduklarınızı an
latıyorsunuz. Kürdistanı dolaşmamışsınız! Kürdistan De
mokrat Partisi üyeleri ile konuşmamışsınız! Ulusal-de- 
mokratik mücadele veren Kürtlerle görüşmemişsiniz! 
Kürtler hakkında bu kadar suçlayıcı ve karalayıcı olma
nıza rağmen, neden Kürdistana gitmediniz? Neden savaş
ta taraf olan herhangibir Kürt ile konuşmadınız?

■ Kürdistana gidemezdiniz,. Kürtlerle konuşamazdınız? 
çünkü, eli-kanlı sömürgeci ve ırkçı Baas diktatörlüğü sizi 
Irak’a kendi propagandasını yapasınız diye çağırmıştı. Siz 
de bu işi çok güzel becerdiniz ? bu işi çok güzel becermekle 
İngiliz emperyalizminden devraldıkları sömürge ilişkileri
ni aynen sürdürmeye çalışan Baas diktatörlüğünün bütün 
eylemlerine ortak oldunuz bay Korkmazgil. Kürt çocukla
rının napalm bombaları ve zehirli gazlar ile katledilmele
rine, Kürdistanın yakılıp-yıkılmasma Kürtlerin derin acı
lar içine gark olmasına, Baas ırkçı ve sömürgeci yöneti
minin bütün eylemlerine... Çirkin bir eyleme ortak oldu
ğunuzu gizlemek için de mazlum Kürt halkına vuruyorsu
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nuz, her dar boğazda sıkışıp kalan yönetimlerin Kürt hal
kına vurduğu gibi.

Muhbirlik yapmayı da ihmal etmiyorsunuz bay Kork
mazgil, ama ne gereği var böyle muhbirliklerin. Egemen 
sınıfların yani, sömürgeci militarist burjuvazinin «Kürt- 
lerin Türkiye de de yaşadığını» bildiren raporlara ihtiya
cı var mı? «Barzaniye göre Kürtlerin bir bölüğü Iran da, 
bir bölüğü Türkiye de, bir bölüğü de Irak’tadır» diye ya
zıyorsunuz. Bunu jurnal biçiminde vermeye ne gerek var. 
Kürtlerin bir bölüğünün de Türkiye de yaşadığını bütün 
dünya biliyor, dalkavukluk ettiğiniz yönetimler de.

Görüldüğü gibi, Türkiye de K ürt sorunu konusunda 
hiç bir öneri de bulunmamış, bundan daima kaçınmış bir 
kişi Kürtlerin Irak tak i ulusal-demokratik mücadelesine 
ağız dolusu küfürler etmektedir. Bunu yaparken, sömür- 
geci-militarist burjuvaziye yaranmanın ve ezen ulusa 
mensup olmak imtiyazının verdiği bir rahatlık içindedir.

Okuyucular dikkat ederlerse, bay Korkmazgil, özgür
lüğünü ırkçı ve sömürgeci Baas diktatörlüğüne teslim et
mektedir. Bilim dışı kaldığını ağzı ile ifade etmekdedir. 
Hiç bir davanın çözümüne yüzlerce yıl gerisinden başlan
maz, diyor, bay Korkmazgil, toplumlar bulundukları yer
den itibaren ele alınırlarmış! Ve bu da bilimsel anlayış
mış! !

insan bir kere özgürlüğünü askerî diktatörlüklere, 
ırkçı-sömürgeci, faşist yönetimlere satmaya görsün. Yap
mayacağı yapamayacağı yanlışlık, işleyemiyeceği hata 
yoktur. Bu tür kişiler konuştukça daha çok hata işlerler,

yazdıkça daha çok çamura batarlar. Ta ki, öz-eleştirilerini 
yapıp nesnel gerçeği anlatma cesaretine erişinceye kadar. 
Halbuki, olayların birbirine bağlı olduğu, hiçbir olayın 
öteki olay ve olgulardan bağımsız olmadığı, bilimin, ya
ni, diyalektiğin en temel yasalarından biridir. Bilimin en 
temel yasalarından biri de her şeyin değiştiği, hiç bir şe
yin statik olmadığıdır, öyleyse, bu, olgulara tarihsel bir 
yöntemle yaklaşmayı gerektirir. O halde, bugünü anla
mak için dünü bilmek gerekir, yannı değerlendirmek için 
bugünü bilmek gerekir. Bilimin, bu temel yasalarından na
sıl habersiz olabiliyorsunuz? bay Korkmazgil! Bir za
manlar kitlelerden ses alan, kitlelere ses veren bir parti
nin, Türkiye işçi Partisinin üyesiydiniz. Hemde genel yö
netim kuruluna kadar geldiniz. Sömürgeci yönetimlere 
dalkavukluk etmek için bu kadar da bilgisiz görünmek 
gerekir mi?

Fakat bilgi üretiminin temel konularında yapılan bu 
yanlış, hesaplı bir tavırdır. Geçmişte olup-bitenler bilin
mesin ki, Kürdistan nasıl paylaşılmış anlaşılmasın, bilin
mesin. Emperyalist Ingiltere, emperyalist Fransa, ve bun
larla yoğun bir işbirliğine giren sömürge yönetimlerinin 
Kürdistanı nasıl paylaştıkları ne tü r cambazlıklar yaptık
ları bilinmesin, anlaşılmasın. Çünkü, egemen sınıfların sö- 
mürgeci-militarist burjuvazinin en çok korktuğu şey nes
nel gerçeklerin bilinmesidir. Nesnel gerçeklerin yığınlar 
tarafından anlaşılmasıdır. Bu bakımdan onun ihtiyaç duy
duğu şey yalan-dolandan başka , birşey değildir. Devrimci 
güçlerin ise, en çok ihtiyaç duydukları şey bilimsel ger
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çeklerdir. Bu ise, ancak bilim yöntemi kullanılarak elde 
edilir.

Bay Sinan Gölcüklü de yukarıda sözü edilen yazısın
da, «Irak’taki Kürt meselesinin kökü 1961 yılma kadar 
uzanır» diyerek, koskoca bir tarihi inkar etmeye çalışmak 
tadır. Lozan Emperyalist bölüşümü sırasında Kürdistan’m 
bölünüp-parçalandığı, her parçasının ayrı ayrı işgal edilip 
sömürgeleştirildiğini, Kürt ulusunun köleleştirilmeye gay
ret edildiğini gizlemeye çalışmaktadır.

Bay Korkmazgil, 11 Mart 1970 (bay Korkmazgil yu
karıda nisan diyordu) Arap-Kürt anlaşması ile devrimci 
Irak yönetimi tarafından Kürtlerin özerklik haklarının 
tanındığını ifade etmektedir. Saddam Hüseyin’in ağzın
dan da, «özerkliğe karşı çıkanlar cumhuriyet düşmanı» 
olarak tanıtılmaktadır. Irkçı-şöven, sömürgeci Baas dikta
törlüğünün bu anlaşmanın hükümlerini hiçbir zaman ye
rine getirmediğini geçen sayımızda belirtmiştik. Fakat, 
eli-kanlı sömürge yönetimleri kendi propagandalarını yap
tırmaktan hiç bir zaman çekinmezler. Bunun için yapamı- 
yacakları şey yoktur. Efendilerinden, yani, Ingiliz emper
yalizminden devraldıkları ‘böl-yönet’ politikasını en kanlı, 
en gaddar biçimde uygularlar. 'Sosyalist’ unsurları kandı
rıp, propagandalarını yaptırırlar. ‘Devrimci Kürtler Bar- 
zani’yi suçladı’ diye haber yazdırırlar, yorum yaptırırlar. 
(30) Türkiyedeki tek parti rejiminin, yani, Kemalist re
jimin incelemesini yapıp, bu rejime sosyalist bir nitelik

(30) Kitle, sayı: 7,7 Mayıs.1974, sahife: 2.
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verilemiyeceğini belirten ürün dergisi bile, Irak’taki tek 
partili askerî diktatörlüğe ilerici - sosyalist nitelikler a t
fetmektedir. (31) Birikim dergisi.yne aynı yolu izlemek
te, Kürt katliamlarına giren tek partili askeri Baas dik
tatörlüğünü, ilerici, sosyalist diye sunmaktadır. (32)

Türkiye’deki sosyalist unsurlar Bağdat’taki eli-kanlı 
diktatörlüğün «ulusal cephe» cambazlıklarına kanmışlar, 
gerçekten, Baas partisinin dışında da partiler var san
mışlardır. Geçen sayımızda ulusal cephenin aslında Kürt- 
lere karşı kurulmuş, Kürt düşmanı bir cephe olduğunu ifa 
de etmiştik. Basra patronu ile, Kerkük patronu’nun anlaş
masından sonra ne olmuştur. Kürt cephesinde neler ol
duğunu «Devrimci 11 Kürt»ün diktatör Haşan El-Bekr ve 

diktatör Saddam Hüseyin ile görüşmelerini anlatırken 
ifade etmiştik. Kürt cephesinde özerklik yasaları yırtılır- 
ken, Bağdat’taki komünistler de birer ikişer kurşuna di
zilmiş, görünmez kazalara uğratılmışlardır. Zaten, bir ta 
bela partisi halinde, reklam için kullanılan Irak Komü
nist Partisi Basra patronu’nun isteği üzerine tümden Ie- 
galite dışına atılmıştır. Bağdat’taki askerî diktatörlerin 
sömürgeci, ırkçı ve emperyalist muhtevalı yönetimlerinin 
borazanlığını yapan Türk solu, komünistler birer ikişer 
kurşuna dizilirken sus-pus olmuştur. Kürdistan’ı yakıp- 
yıkan, sularına zehir döken, tarlalarını, ekinlerini, orman
larını napalm bombaları ile döven, mağaralara zehirli

(31) Ürün, Irak ve Kürt Sorunu, Sayı: 3, Eylül, 1974, sahife 23-38
(32) Birikim, Sayı: 2, Nisan 1975, sahife: 3.
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gazlar fırlatan, Kürt çocuklarım kitleler halinde katleden 
askerî diktatörlüğün bütün eylemlerini coşku ile, kıvanç 
ile karşılayan Türk aydınlarının, Türk Solu’nun durumunu 
anlamak mümkündür. Çünkü, Kürt düşmanıdırlar. Kürt 
ulusunun özgürlüğüne düşmandırlar, (burada Türk solu 
derken elbette bütün kişi ve kuruluşları kastetmiyoruz, 
fakat isimlerini andığımız kişi ve kuruluşlar bunun içine 
girer). Fakat, devrimci - demokratlar, komünistler katle
dilirken neden sus-pus olunmuştur.

Basra patronu ile anlaşmadan önce, Baas diktatörlü
ğü, Kürdistan’da, dünya’ya reklam olsun diye özerk bir 
Kürt meclisi açtı, bütün dünyadan gazeteciler çağrıldı. 
Bunlar yedirildiler, içirildiler, hediyelendirildiler. Bir kıs
mının cebine para kondu, bir kısmının cebine çek! Kürt- 
lere, Barzaniye sövüp-saysmlar, Baas’m propagandasını 
yapsınlar diye. Türkiye’den, Cumhuriyet gazetesinden gi
den Haşan Cemal de, Baas’m politikasını aynen yerine ge
tirdi. Barzaniye Kürdistan Demokrat partisine, savaş sü
recindeki Kürtlere sövüp^saydıktan sonra, Baas diktatör
lüğünün reklamım yaptı. İngiliz emperyalizminden dev
ralman sömürge ilişkilerini daha katliamcı ve daha bar
bar bir biçimde sürdürmeye çalışan eli-kanlı yönetimleri 
solcu diye göstermeye çalıştı. «Sosyalizm» sözü o kadar 
doğal karşılamyormuş ki Irak’ta  defileler de bile kullanılı
yormuş. Kürdistanin bütün doğal zenginliklerinin üstüne 
oturup, yağma eden, gaspeden, Kürdistanı sömürgeleşti
ren Kürt ulusunu köle düzeyinde tutmaya çalışan bu «sos

yalizmsin defileci bir sosyalizm olmasından daha doğal ne 
olabilir? (33)

Bay Korkmazgil’in Irak’a daveti de bu zamana rast
lar. 4-5 ay öncesine, Korkmazgil de görevini iyi yaptı. Kar
şılığında maddi ve manevi çıkarlar elde etti. O da, Tür
kiye’ye gelir gelmez yayınladığı kitabını eli-kanlı diktatör 
Haşan El-Bekr’in portresi ile süslendi. Bay Korkmazgil 
bir Baasçı’dan daha ileri giderek «şattülarap’ı» savunmak
tadır, adı bile Arap olan Şattülarap’ı, Kerkük korsanları 
Basra patronuna bir çırpıda verivermiştir. Yeter ki, sö
mürgesi Kürdistan’ı kaybetmesin. Bay Korkmazgil Şat- 
tülarap diye yırtınıp dursun. Şairliğinizi, yazarlığınızı, 
solculuğunuzu unutup böyle onursuz yönetimlerin propa
gandasını yapmak size mi kaldı bay Korkmazgil? Siz Şat- 
tülarap diye yırtınırken elin adamı bir çırpıda bunu düş
manı olarak gösterdiği güce veriverir.

Peki, Bağdat haramilerinin, korsanlarının, Kürtlere 
sövülsün, kendi reklamları yapılsın diye dağıttıkları para
ların kaynağı nedir? Bilin ki, bu paralar napalm bomba
ları ve zehirli gazlarla, kitleler halinde katedien Kürt ço
cuklarının gaspedilmiş hakkıdır. Bilin ki, bu paralar, öz
gürlükleri ve insanca yaşama mücadeleleri uğruna Baas 
zindanlarında ve darağaçlarında can veren Kürt peşmer- 
gelerinin, Leyla Kasım’ların gaspedilmiş haklarıdır. Bu 
petroller, bu dolarlar sömürgeleştirilmiş Kürdistanin bü
tün ulusal-demokratik hakları gaspedilmiş ve köle düze-

(33) Haşan Cemal. Irak’tan İzlenimler, Cumhuriyet, 22-23, Ekim.1974.

29

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



yinde tutulmaya çalışılan mazlum Kürt ulusunun gaspe- 
dilmiş haklarıdır.

Burada çok önemli bulduğumuz, bir noktaya daha 
işaret edelim: Türkiye’nin Giiney-Doğu illerinde özellikle 
Mardin, Hakkari, Siirt taraflarında, Türkiye-Irak sınırın
da fiili bir sıkıyönetim uygulanırken, köyden köye bile 
gitmek yasaklanırken, köylerde her gece sayım yapılırken, 
birtakım unsurlar gazetecilik maskesi altında Türkiye-Irak 
sınırından kapı-komşusuna gider gibi rahatlıkla geçmek
tedirler. Bu nasıl açıklanabilir? Örneğin: Cumhuriyet ga
zetesinin röportajcısı Erdal Çetin daha, Basra ve Kerkük 
patronlarının anlaştığı ilk günlerde Kuzey-Irak’a geçmiş 
ve oralarda rahat rahat dolaşmıştır. Türkiye’ye döner 
dönmez de gazetesi Cumhuriyette Kiirtlere ağız dolusu 
küfürler etmiş, Kürt düşmanı yönetimleri alkışlamıştır! 
«Zaho yakılıp-yıkıldı» diye ohh çekmekten de kendini ala
mamıştır. (34) Kürtler üzerinde yoğun bir baskı ve zu
lüm politikası uygulanırken, zehirli gazlardan, napalm 
bombalarından, binbir türlü zulüm ve zindandan kaçan 
Kürtler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, çeşitli hükümetler ta 
rafından mülteci olarak bile kabul edilmezken, bu röpor
tajcı bayın, gazetesi Cumhuriyet’in imtiyazı nedir? Kı
vançta, tasada ortak olmanın’ gereği midir bu yapılan
lar?

SONUÇ OLARAK ŞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ:

Kürt ulusu üzerindeki sömürgeci boyunduruk, sürüp 
giderken, bağımsızlık, demokrasi ve hele sosyalizm müca
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delesi yapmak mümkün değildir. Yapılanlar sahtedir. Kal
dı ki, Türkiye de Kürt sorunu söz konusu edildiği zaman, 
«yeri ve zamanı değil», «şartlar müsait değil» diye korkak
lıklarını sömürgeci, ırkçı zihniyetlerini «tedbirli olalım» 
diye gizlemeye çalışanlar, Kürdistan’m başka bir tarafın 
daki ulusal-demokratik mücadeleye zevkle, kuşkuyla 
«marksizm» cilalı sloganlarla ağız dolusu, küfürler etmek
tedirler. Kürt düşmanı iktidarların katliamcı politikalarına 
alkış tutmaktadırlar. Bu tür kişilerin ezen ulusa mensup 
olmanın imtiyazı ile, giriştikleri bu tür eylemler milita- 
rist-sömürgeci burjuvazinin ekmeğine yağ sürmektedir. 
Nesnel gerçeklerin ortaya konulmalarına büyük bir am
bargo koyan ve yasaklayan militarist sömürgeci burjuvazi 
bu tü r gerici ve Kürt düşmanı görüşlerin yayılmasını ala
bildiğine teşvik etmektedir.

Geçen sayımızda belirttik, burada belirtmekte de ya
rar görüyoruz. İngiliz emperyalizm’i, Fransız emperya- 
lizm’i ve işbirlikçileri lozan da Kürdistanı parçalamışlar 
ve her bir parçasını ayrı ayrı sömürgeleştirmişlerdir. 
‘böl-yönet’ politikasının şahı emperyalizm ve işbirlikçileri 
tarafından o zaman uygulanmıştır. Kürdistanm her parça
sı ayrı ayrı işgal edilmiş, sömürgeleştirilmiş ve Kürt hal
kını köle bir ulus düzeyinde tutmak için her türlü gayret 
gösterilmiştir. (Bu sayıda sömürgecilik yazısına bakı
nız)

(34) Erdal Çetin, Kuzey Irak’tan Geliyorum, 20-24. Nisan 1975, Cum
huriyet.
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Kürt halkı insanca yaşama mücadelesine, sömürgelik
ten kurtulma mücadelesine girdiği zaman hiç değişmeyen 
bir cevap v a r:

«Emperyalizm kışkırttı, emperyalizmin oyunu». Hal
buki bu, meselenin enini-boyunu bilmeden gelişi güzel fa 
kat bilinçli hesaplı olarak yapılan bir suçlama Kürdistanın 
bölünüp parçalanmasına ses çıkarmayanların emperyalizm
den devralman sömürgeci ilişkilerin aynen sürdürülmesi 
karşısında sus-pus olanların katliamcı yönetimlere alkış 
tutanların, Kürt ulusunun insanca yaşamak için verdikleri 
mücadele karşısındaki tavrı ibret vericidir. Fakat bu kişi
ler bu kuruluşlar Kürt halkının mücadelesini emperyaliz
min oyunu olarak suçlamakla kendilerinin sömürgeci-ırkçı 
ve emperyalist niyetlerini kati surette gizleyemezler. Kürt 
halkının mücadelesini emperyalizmin kışkırtması olarak ni
teleyenler, Kürdistan üzerindeki sömürgeci boyunduruğun 
sürdürülmesinde bir halka olacaklarını artık gizleyemez
ler. Kendi militarist burjuvazileri ile bu kadar iç-içe, bu 
kadar yan-yana olan bu kişilerin, bu kuruluşların halkla
rın eşitliğinden, ulusların kendi kaderlerini tayin hakla
rından bahsetme hakları yoktur. Çünkü, bunlar, halk düş
manıdırlar. özgürlük düşmanıdırlar. Sahte bir «sosyalizm 
ve marksizm» ile cilalı oldukları için bu düşmanlıklarını 
daha iyi yürütüyorlar. Sömürgeci militarist burjuvazile
rin bu tür kişi ve kuruluşlara ihtiyaçları pek çoktur. Çün
kü onun ihtiyacı olduğu, şey, yalan bilgidir. Lenin’in de, 
yukarıda sözü edilen alıntısında açıkça belirtildiği gibi, bu 
kişi ve kuruluşlar «sosyalist» değil, «emperyalist»tir.

Kürt halkının ulusal-demokratik mücadelesi Türk, 
Arap ve Fars halklarının devrimci mücadelesi ile kati su
rette çelişmez. Kürt halkının ulusal-demokratik talepleri 
bu halkların ulusal-demokratik talepleri ile çelişmez. Fakat 
Kürt ulusunun sömürge ve köle düzeyinde bırakılması, ve 
bunun için büyük bir gayret gösterilmesi bu halkların sı
nıfsal mücadelelerinin yoğunluk kazanmamasının baş ne
denidir.

Emperyalizm ve işbirlikçileri 1923 de Kürdistanı par
çalarken, bölüşürlerken, bumi elbette huzursuzluk olsun 
diye yapmışlardır. Çünkü, ulusal-demokratik hakları gasp- 
edilmiş halkların en doğal hakkı, gapsedimiş bu hakları
na yeniden kavuşmak için mücadele etmektir. Ulusal kur
tuluş savaşlarının temelindeki meşruluk budur. Hiç kim
senin, hiçbir kuruluşun Kürt halkına «siz sömürge kaim, 
köle kaim» demeğe hakkı yoktur, olamaz. Hiçbir kişi, hiç
bir kuruluş Kürt halkına, «Türk, Arap ve Fars halklarının 
mutluluğu sizin köleliğinize bağlıdır, siz köle ve sömürge 
kaldığınız sürece onlar mutluluğa erişeceklerdir.» gericili
ğini öneremez. Bu öneriler militarist sömürgeci burjuva
zinin önerileridir. Ve bilim dışıdır. Kürt halkının tercihi 
elbette böylesine bilim dışı önerilerden kaynaklanmaz ve 
yukarıda belirttiğimiz gibi Kürt halkının mücadelesi çev
redeki halkların devrimci mücadelesine ters düşmez, on
ların tamamlayıcısı, bir parçasıdır.

Ne varki, Kürdistan uluslararası bir sömürgedir, ö r
neğin: Kuzey-Irak’taki kurtuluş hareketinin etrafındaki 
bütün güçler düşman güçlerdir. Hepside hareketi boğma
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ya çalışan güçlerdir. Bu bakımdan Kürtlerin herhangi bir 
kapıdan dünyaya açılmaları stratejik bir zorunluluktan 
doğmaktadır. Türk aydınları, Türk demokratları, bir kı
sım sol, sabah akşam, her vesile, ile, akıllar verdiği sömür
geci militarist burjuvazisinin zulmünden kaçan K ürt ço
cuklarının, kadınlarının ve yaşlılarının mülteci olarak bile 
kabul edilmediğini ne çabuk unuttu ? O halde, Kürt ulusal- 
demokratik mücadelesinin, örneğin bir Filistin Kurtuluş 
Hareketi olmadığı iyi bilinmelidir. Birisi dost güçler ara
sında tek bir düşmana karşı mücadele veren bir hareket, 
öteki ise, düşman güçler arasında pek çok düşmana karşı 
mücadele veren bir harekettir, öyleyse sosyalistlere düşen 
görev, Kürtlerin insanca ve demokratik mücadeleleri sıra
sında, bilim dışı ve muhbir davranışlardan sıyrılarak em
peryalizmin 1923’teki bölüşüm politikasının, ‘böl-yönet’ po
litikasının temellerine vurmaktır. Kürt ulusal-demokratik 
mücadelesini destekleyip onları sömürgeleştiren ırkçı-fa-
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şist, sömürgeci-emperyalist muhtevalı yönetimlerin mas
kelerini yırtıp, çirkin yüzlerini ortaya çıkarmaktadır, Bu 
emperyalist politikanın temellerine vurmaktan ısrarla ka
çınanlar, buna rağmen günümüzdeki olayların dış görü
nümleri ile uğraşanlar, bilim dışı olmaktan kurtulamazlar. 
Ezen ulusa mensup olmanın imtiyazı ile Kürtlere vurma
ya çalıştıkları zaman muhbir olmaktan kurtulamazlar. 
Sosyalist ve anti-demokratik sloganlarla militarist ve sö
mürgeci burjuvazilerine hizmet ederler. Emperyalizmin 
1923’teki ‘böl-yönet, politikasını günümüz koşullarında 
onaylamış olurlar.

Öte yandan, Kürt sorunu gibi bir kambur çözümsüz 
bir biçimde kaldığı sürece, Türkiye’deki ‘bağımsızlık-de- 
mokrasi-sosyalizm’ mücadelesi de gelişemez. Türkiye’nin 
demokratlaşmasından, bu sorunun çözümlenmesini anla
mak gerekir.

0 O 0 --------------------------
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KAPİTALİZMİN İNSANLIK TARİHİNE 
VURDUĞU YÜZ KARASI :

S Ö M Ü R G E C İ L İ K

Bilimsel yöntemin bize kazandırdığı en önemli bilgi
lerden biri, toplumsal olguların tarihsel oldukları gerçeği
dir. Bu gerçeğin en önemli yönü ise şudur: her hangi bir 
toplumsal olgu ya da olgular yumağı, bu günkü durumla
rı ile, yüzeysel görünümleri ile değil, kaynağına inerek, 
kaynağından hareket ederek kavranılabilir. Böylece bir ol
guyu, değişik olgular ile olan ilişkilerini, varlığına haya
tiyet veren çelişkileri, bu çelişkilerin temel ve belirleyici 
etkenlerini tesbit edebiliriz.

Toplumsal bilimler de, toplumsal olgular gibi tarih 
sel olmak zorundadırlar. Çünkü bir olgu ya da olgular 
yumağının, temel dinamiklerini yakalayabilmek için, ta 
rihsel yaklaşımdan hareket etmek gereklidir. Bu nedenle 
toplumsal bilimler deneysel olamazlar.

Toplumsal bilimlerin tarihsel olma vasfı bize şunu öğ
retir: ‘bu günü kavramak için dünü bilmek’ zorundayız. 
Bu günü kavrayabildiğimiz ölçüde, geleceğin doğru gelişim 
doğrultusunu çizebilir, gelecek hakkında öngörü’de bulu
nabiliriz. Bunun bilimsel yöntemi ise somut durumun, so
mut şartlarının somut tahlilinden geçer.

Bilimin temel özelliklerinden biri de nesnel gerçeğe 
dönük olması, nesne] gerçeği bir bütün halinde kavrama
ya yönelmesidir. Nesnel gerçeği kavramak, birbirleriyle 
hiç ilişkisi yokmuş gibi görünen olguları ve bu olgular 
arasındaki bağlantıları yakalamakla mümkündür. Ancak 
bu durumda bir bütünlüğe varılabilir. Öte yandan diyalek
tik yöntemin en temel kuralarından biri şudur: «doğada, 
toplumda hiç bir şey tek başına değildir, bağımsız değil
dir. Her şey birbirine bağlıdır.»

Bu kısa belirlemeden sonra konumuza geçebiliriz :

I

Marko Polo’nun uzak doğuya açılmasından iki asır 
sonra, Hindistan’a ulaşmak için yola çıkan Kristof Kolomb 
yeni bir kıtayı keşfettiğini bilmeden Amerika kıyıların
da dolaşıyordu. Özellikle sahillerde meydana gelen ticaret 
burjuvazisinin altın hırsı, pusulanın ve ateşli silahların da 
bulunması ile beraber dünyaya açılmaya yöneldi. Böylece 
insanlık tarihinin yüzkarası olan sömürgecilik, tüccarlar
dan güdüm alan serüvenci denizciler, seyyahlar ve misyo
nerler tarafından açıldı.

Kolomb, yeni bir kıtayı keşfettiğini bilmeden Ameri
ka kıyılarında dolaştığı yıllar (1492 vd) gelinceye kadar 
İspanyollar, Kanarya adalarını (1402) Portekizliler Azor 
adalarını, Güney Fas’ı, Yeşil Burun adalarını istila et
mişlerdi. (1415-1460).

Ve Papa, Afrika kıyılarının Portekizlilere ait olduğu
nu ilan etmişti (1454)
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XV. yüzyılda -özellikle ikinci yansında- «Avrupada 
çok az altın bulunuyordu. Kapitalistler, yatıracak sermaye 
bulmakta güçlük çekiyorlar ve yüksek faiz ödemek zorun
da kalıyorlardı. Aşağı-yukarı bütün altın Floransak, Ce
nevizli Milano’lu, Sienna’lı ve Venedik’li bankerlerin kasa
larında saklıydı. Avrupa kelimenin tam  anlamıyla gerçek 
bir «altın buhranı» içindeydi.» (1)

Kolomb, bu dar geçitte ortaya çıktı ve Ispanyol kra
lından destek sağladı. «Sefer, ticari genişleme ve fetih 
amacıyla doğdu.» Ispanya Kralı, Kolomb’a fethedilen top
raklar üzerinde idari yetki ve kârdan yüzde on hisse ver
di. (2)

Ne var ki ticarî amaçlı fetih, kısa sürede boyutları
nı aşarak, yerini, ele geçirilen topraklarda şartsız-tercih- 
siz egemenlik kurma eylemine terkedecektir. Kolomb, 
ikinci seferinde yağma ve talan'm ürünlerine tanık ola
caktır. Bünyesinden kapitalist vahşeti çıkaracak olan bu 
fetih ve altın hırsı, işin daha başında insan cesetlerine 
basa basa yükselmektedir. Kolomb, ilk seferi sırasında, 
batan geminin mürettebatını bıraktığı ve Amerika kıta
sında istilacıların ilk kalesi olan «Namida» kalesine ikin
ci gelişinde, kale yoktu ve çağdaş sömürgeciliğin acemi 
külhanbeyleri imha edilmişlerdi. (3). Çünkü «Ispanyollar 
bu sakin adamlara karşı her türlü şiddete başvurmuşlar, 
korkunç ve amansız bir altın avına başlamışlardı. Kadın
ların ırzına geçmişler, yerli halka köle gibi davranmışlar
dı. Yerli halkın sabrı tükenince de, tspanyollara saldırmış 
ve hepsini yok etmişlerdi.» (4)
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Burjuva tarihçilerinin adına «yeni çağ» dedikleri bu 
yıllar, aslında, dünyayı kana ateşe bulayan, milyonlarca 
insanın cesetlerini çiğneye çiğneye, bir o kadarının da bo
yunlarına köle tasmalarını asa asa yürüyen; dünyanın 
zenginliklerini kapitalizmin çarklarına boşaltarak geniş
leyen «çağdaş sömürgeciliğe» açılan bir kapı idi. Nitekim, 
Kolomb’un Jamaika’da dolaştığı günlerde, Ispanyol çete
leri Haiti’ye saldırdılar v,e bu adayı toptan köleleştirdiler, 
tspanyola’da üçyüzbin kişilik yerli halkın yüzbini bir anda 
katledildi. Onyıl sonra ada halkı atmış bine düştü. Kırk yıl

(1) Raimondo Luraghi, Sömürgecilik Tarihi .s. 29-30. E yay. 1975
(2) yagk. s. 44
(3) Sömürgecilik tarihim ilk çağlara kadar götürmek mümkündür. An
cak emperyalist-kapitalist yayılma ve sömürge mekanizmasını bundan 
ayırdetmek gerekir. Lenin bu konuda şunları yazar: «Sömürge siyaseti 
ve emperyalizm, kapitalizmin en son aşamasından önce de, hatta kapi
talizmden önce de vardı. Kölelik üzerine kurulu Roma bir sömürge 
siyaseti izlerdi. Ve bir emperyalist ülkeydi. Ne var ki, emperyalizm 
üzerinde, sosyo-ekonomik yapıların temel farklarım kaale almayan ya 
da geri plana iten ‘genel’ tartışmalar eninde sonunda en yavan baya
ğılıklara ya da övünmelere dönmeye mahkûmdur... Kapitalizmin daha 
önceki aşamalarının kapitalist sömürge siyaseti bile, finans kapitalin 
sömürge siyasetinden esasta farklıdır» (Doğuda Ulusal Kurtuluş Ha
reketleri s. 175)

Öte yandan sömürgeci bir devletin mutlak surette emperyalist ola
cağı yanlışına da düşmemek gerekir. Emperyalist olmayan, hatta em
peryalizme bağımlı olan fakat aynı zamanda sömürgeci durumunda bu
lunmak mümkündür. Pakistan gibi, İran gibi, Türkiye, Etopya gibi, 
Portekiz gibi...
(4) R. Luraghi, yagk. s. 53
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sonra ise sadece yerli halktan beşyüz kişi kalmıştı!!?
Çağdaş sömürgeciliğin kapılan böyle açıldı. Arkasını 

yağma ve talan azgınlığına dayayan bu dünyaya yayılma 
eylemi, homurdanan burjuvaziye temel bir zenginlik kay 
nağı yaratacaktır. Çünkü kapitalizm «kâr» amacından ha
reket eder. Ve Kolomb’a destek sağlayan İspanyol kralı
nın hazinedarı «göze alınacak basit tehlikelere karşılık, 
sağlanacak çıkarlann büyüklüğünü» hesap edebiliyor
du.

Ticari genişleme ve fetih dürtüsü ile yola çıkanlar, so
nuç olarak «sömürge siyasetini bir yağma ve vahşet si
yaseti» (5) olarak ortaya çıkaracaklardır.

Doğum sancıları içinde bulunan burjuvazinin temel 
kaynaklarından biri olarak sömürgeler hızla genişlediler. 
Sınırsız zenginlikler ve ucuz iş gücü meta üretiminin ve 
sermaye birikiminin göstergesini korkunç bir şekilde yük
seltti. Buna bağlı olarak teknolojide de büyük ilerlemeler 
kaydedildi. Sömürgeciler bir yandan Amerika kıtasının 
derinliklerine el attılar, öbür yandan Afrika kıyılarını 
talan ederek Asya yollarına düştüler. XVI. yüzyılın orta
larında Ingiliz korsanı Hewkins Amerika’ya el attı. (1562) 
Fransızlar devreye girdiler, tngilizler ve HollandalIlar Hin
distan’ın istilasına başladılar.

«Kapitalizmin şafağı» sömürgelerden aldığı güdümü 
oldukça iyi değerlendirdi. Daha sonra sistemleştirdi. Met
ropollerde (Anavatan) sömürge daireleri, bakanlıklar ku
ruldu. Askerler özel olarak sömürgeler için eğitildi. Uzman 
sömürge yöneticileri yetiştirildi. «Sömürge siyaseti (..)

ilkel halkların mutlak esaretine dayanan bir siyasetti. 
Burjuvazi, sömürgelere fiilen esaret götürüyor, yerli halk
ları misilsiz saldırılar ve şiddet hareketleriyle eziyor, iç
kiyi ve frengiyi yaygın kılarak onları medenileştiriyor
du» (6)

Sömürgeciliğin başlaması ve gelişmesi sürecinin kay
da değer en önemli niteliği, sömürgelerin ham madde de
posu olarak değerlendirilmesidir. Daha sonra buna ucuz 
iş gücü de katılacaktır. Bunun yanında yerli halkların 
üzerindeki tahakküm, horlama; yerli halklarının yapısal 
dinamiklerinin parçalanması, kültür zenginliklerinin yağ
ması v.b. akılda tutulmalıdır. Uygar ve Hıristiyan olan
ların, dinsiz ve ilkel olanlara karşı her zaman haklı ola
cakları tezi bir doğma olarak ele almıyordu. Papa’ya ba
karsanız dünyanın yarısı İspanyolarm, yarısı da geri ka
lan sömürgecilerindi. Üstün ırk, üstün insan, üstün kül
tü r dogmaları da hızla yaygınlaştırıldı ve sömürgecilerin 
hizmetine sunuldu. Bütün bunlar barbarca bir güdü ola
rak eylem alanına kaydırılmıştı. Ne var ki rekabetçi ka
pitalizm, daha sonra tekelcilik bu güdüye bilinç verecek 
ve sistemleştirecektir. örneğin iç dinamiklerini dış mü
dahalelere karşı koruyamayan ve tekelci kapitalizmin bir 
uydusu durumuna gelen Portekiz, 1930 anayasasına, «sö
mürge halkları Portekizlileştirme» ilkesini koyacaktır. Bu

(5) Lenitı, Doğuda Ulusal Kurtuluş Hareketleri, s. 28, Aiıt Yay. 1974.
(6) Lenin, yagk., s. 29.
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eğilim, çözülen çürümeye doğru yol alan sömürgeciliğin 
ilk günlerine, imhacı, katiamcı ilkel güdülerine dönüş ola
rak değerlendirilmelidir. Can çekişen sömürgeciliğin, hır
çın bir panik içinde ilkelliğe, barbarlığa yönelmesinin ifa
desidir çünkü. Kaldı ki, «Afrika Afrikalıların, Asya As
yalIlarındır» nesnel gerçeği karşısında, «Portekiz’in de
niz aşırı illeri» (1951) ifadesi, ancak sömürge mantığının 
çürük kof yapısını açığa vurur. Bir zaman sonra Fran
sa da, «sömürgeleri Fransızlaştırma» komedisine başla
yacaktır. «Cezayir’i Fransızlaştırma» eylemi bu komedi
nin en belirgin olanıdır. O kadar ki Cezayir 'siyasal ba
ğımsızlığını kazandığı günlerde, Fransız Parlamentosun
da, Cezayir halkının özgür iradesi ile (!) seçildiklerini ve 
Cezayir’i temsil etme iddiasında olduklarını ifade eden 
80 milletvekili vardır. Ama bu sömürgeciliğin cüce poli
tikası «Cezayir Cezayirlilerindir» gerçeğini yok edemedi. 
Tıpkı Türkiye’de Birinci Ankara hükümeti gibi... Kuzey 
Kürdistan’da istiklâl için direnen Kürt halkı barbarca kat
ledilirken (1920 - 21) ve Güney Kürdistan, Ingiliz sömür
gecilerine karşı dövüşürken (1919 -1924) Meclisi Me- 
busan’da Kürt ulusu adına bulunduklarını iddia eden «si
yaset bezirgânlan», «Cemiyeti Akvam» gibi emperyalist 
pusuların planlayıcılarma «Kürtler istiklâl istemiyorlar» 
yollu telgraflar çekiyorlardı. Hemen vurgulayalım, Lo
zan’da Kürdistan parçalanırken «bir Kürt heyeti»nden 
söz eden olmadı!? Ingilizler Irak sömürge alanında Kürt 
istiklâl mücadelelerini boğazladılar. Türkiye şartlarında 
ise bu işi ilk planda çözülmüş Osmanlı ordusu yürüttü.
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Çünkü sömürgeciliğin temel karakteristiği böyle hareket 
edilmesini gerektirir!! Bu kıyıcı, katliamcı eylemlerin 
başka türlü bir ifadesi olamaz.

Sözün başına dönersek altını çizeceğimiz nokta şu 
olacaktır : Sömürgeciliğin başlaması ve gelişmesi süre
ci, sömürgeci ülkelerde hatırı sayılır bir birikim sağladı. 
Bu durumu «rekabetçi kapitalizmin şafak vakti» olarak 
değerlendirmek gerekir.

r

XVIII. yüzyılın sonlarına doğru ise; ilk sömürge alan
larının geometrik yapısı değiştiği gibi, niteliği de değiş
mektedir. ilk sömürge imparatorlukları (Ispanyol, Por
tekiz) çözülmekte, yerlerini çağdaş sömürge imparator
lukları almaktadır. Bu süreç içinde, Arap yayılması iç 
dinamiklerin çok yavaş işlemesi ve alt yapıda köklü de
ğişmelere fırsat tanımayan külhanbeyi haracı ile beslen
mesi sonucu gerilemiş, Portekizliler tarafından yayıldık
ları alana el koyulmuştu. Arap tüccarlarının elinde bulu
nan Orta - Doğu ve Güney - Asya ticaret şebekesi Porte- 
kiziler tarafından kontrol altına alınmıştır. Vasco de Ga- 
ma’nın Ümit Bumu’nu aşarak Hint Okyanusu’na açılma
sı ise Portekiz deniz imparatorluğunun yaygınlaşmasına 
büyük bir hizmetti.

Ispanyol ve Portekiz sömürge imparatorluklarının, 
dünyayı paylaştıkları dönemde, bir köylü toplumunun si
lik kimliği içinde bulunan Ingiltere ise, XVII. yüzyıldan 
itibaren çağın en büyük sömürge imparatorluğuna doğru 
yönelmiştir. îngilizleri Fransızlar ve HollandalIlar izle-
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miş, daha sonra Rusya ve Almanya bu paylaşıma katıl
mışlardır.

îngilizler, korsanlarının açık denizlerden getirdikle
ri bilgileri isabetle değerlendirerek, İspanyol deniz tra 
fiğine saldırdılar. İspanyol ve Hollanda süreç içinde çö
zülür, dağılırken; iç dinamiklerin canlanması ve burju
vazinin dinamik enerjisi ile durmadan gelişen İngiltere, 
Amerika’daki nüfuz alanını genişletti. Fransa’nın Hindis
tan’daki ürünleri üzerine oturdu ve Çin’e doğru yayıldı. 
Bu ara Amerika’nın bağımsızlıklarını İngiltere’ye kabul 
ettirdiklerini (1782) ve İspanyolların Latin Amerika’dan 
kovulduklarını (1824) kaydedelim. Fransa ise XIX. yüz
yılın ilk yıllarında (Napolyon’un yenilgileri ile beraber) 
hemen hemen bütün sömürgelerini kaybedecektir. 1830’ 
larda Cezayir’e girecek, Afrika’dan Güney - Asya’ya, Kam- 
boç’a kadar uzanacaktır. Fransızlar, ünlü Dien Bien Fu 
direnmesi ile Güney Asya’dan yenilerek çekildikleri za
man, yerlerini kendilerine yardım yapmak kisvesi altın
da Viet - Nam’a sızan ABD’ye bırakacaklardır. Güney - 
Viet - Nam’da kukla bir hükümet kurdurarak ülkenin bü
tün kilit mevkilerini ele geçirecek olan ABD ise, yıllarca 
süren kanlı savaşlardan sonra onbinlerce Viet-Namlı’nm 
bir o kadar da Amerikan askerinin cesetlerini, yanmış 
yıkılmış şehirleri, fahişleri, sapıkları, eroinmanlan, h ır
sızları vb. peşine takarak perişan bir halde geri çekile
cektir.

D I Y A N  B I Y A N  F Û

CEG ER XW İN

D ıyan- b ıyan- fû, d ıyan- b ıyan - fû!

Lınge ko ledar jı ser te  rabû.

Küren te  gernas xw e  dane kuştın,

N avek p ır bılınd jı bo te  hıştın  

Tipen azad i kuştın ko ledar  

N oşican bı, te  xw ina wi vexw ar  

D em a ko sere ko led ar dışki 

Nızanım  çım a D alaş dıpışki 

Ci le teng dibi, güre dev bı xw in  

S ere w i deşi tfıve espırin

D ıyan- b ıyan- fû , d ıyan- b ıyan- fû!

Hevvre ko ledar ji hev bela  bû.

Ewi hevvre k ıre t tev  reş û tari.

Z o r û bırçi bûn tim  je  d iban  

Baye azad i, sevvra O ktob ır  

Ev hevvre ta ri jı hev bela k ır 

Dencje H o -Ş i-M in  p ır xurt û h ıner  

W aye le dıdi sae ta  z a fe r  

Dile te  d ag ırt te s ir  lı te  k ır  

Lı dıjm ın buyi hetûna ağ ır 

Dil û perişan tip e  ko ledar  

Lı ser singa te  m ane b ııin d ar
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Diyarı- b ıyan- fû , d ıyan - b ıyan- fû!

Lı ko ledaran  te  barand  tıfû  

D em a tu gırtın tipen  azadi 

A zad ixw aza teva  k ır şadi 

Ç apık d ıkutan  bı deng û qerin  

Teva dıgotın bıji H o -Ş i-M in  

Serxw eşi dan  hev hem i ko ledar 

G erek bıxeydın Seid  û B ayar  

Jı xew  şıyar bûn, ro ja m e h ılat 

A  w an çu ava, dem a m e va hat.

Pırani em ın, jıxw e em  xurtın  

Ç erxa ta rixe  nayete  gırtın  

Ey serm ayedar! be ol û vvljdan 

Dı bin İm ge w e dikeli volqan  

Çi ye ev kuştın, çi ye xw lnxw ari?

Lı h er d e r tıfû  lı w e  d ıb ari...

Bıdın deste  m e heqe m e tem am  

Em şer naxw azın  m e dıvğ selam .

w v w w w w w w w v w w v v w v w w v v v v w v » % \v w w w w w w w v v w v

II

XIX. yüzyılın sonları, Avrupa’da burjuva - demokra
tik devrimlerin olgunlaştığı yıllardır. Sömürgeciliğin bu 
birinci dönemi, sonuç olarak sömürgeci ülkelerde kapita
lizmin hızla gelişmesini ve olgunlaşmasını sağlamıştır.

Kapitalizmin rekabetçi dönemi, sömürge - sömürgeci 
ilişkilerine «meta ihracı»nı kattı. Bu temel bir belirleme
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dir. önceleri ham madde kaynağı ve ucuz işgücü ile hare
ket eden sömürgeciler, bu dönemde anavatandaki aşırı bi
rikime tüketim alanları bulma zorunluluğuyla karşı kar
şıya kaldılar. Ve sömürgeler ana vatana hammadde ve 
ucuz insan gücü verirlerken, ana vatanın mamül madde
lerinin tüketim alanı haline getirildiler. Meta ihracı re
kabetçi kapitalist dönemin ürünüdür. Zaten, sömürge 
alanlarının geometrik yapısının değişmesi de büyük öl
çüde buna bağlıdır. Metş. ihracı, öylesine kârlı bir iş ala
nıdır ki, sömürgelerin paylaşımı, kapitalistlerin birbirle- 
riyle boğazlaşmalarını getirecektir. (Birinci emperyalist 
bölüşüm savaşı). Meta ihracının ikinci plana geçerek ye
rini «sermaye ihracına» bıraktığı dönem ise, «tekelci ka
pitalizmin (emperyalizm)» en önemli karekteristiğidir.

Hammadde üretiminin yağmalanması ve mamul mad
de tüketim pazarı olma niteliği, sömürgelerde burjuvazi
nin öncülüğündeki ulusal kurtuluş savaşlarının güdümü 
olmuştur. Çünkü sömürgeciler, yayıldıkları topraklar üze
rinde yerli halkları horlamak, ezmek, eritmek eylemleri
nin yanında açık ve görünür bir yağmayı, sömürüyü yü
rüttükleri için, —kapitalist ilişkilerin kaçınılmaz bir so
nucu olarak— yerli halkların hakim sınıflarının ulusçu 
bilinçlenmelerini de kamçıladılar.

Yukarıda belirlediğimiz rekabetçi kapitalizmin ham
madde talanı ve mamül madde pazarı olarak değerlendir
diği sömürgeler, metropoller için vazgeçilmesi mümkün 
olmayan sınırsız bir zenginlik kaynağıdır. Lenin 1907’de 
şunları yazar : «Avrupa proletaryası bugün kısmen öyle
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duruma gelmiştir ki, bütün toplumu geçindiren o n u n  

emeği değil, sömürgelerde zaman zaman esaret altına alı
nan yerli halkın emeğidir. Meselâ İngiliz burjuvazisinin, 
Hindistan ve diğer sömürgelerin milyonlarca halkından 
elde ettiği kâr, İngiliz işçilerinden elde ettiği kârın çok 
üstündedir.» (7)

Fakat kapitalizmin yasaları, sımflararası uçurumları 
hızla genişletme vasfına sahiptir. Ayrıca üretim araçla
rına sahip olan azınlığın hızla zenginleşmesine karşılık, 
emeğini satarak yaşayan işçilerin hayat standartlarında 
derin acılar yer alır. İşsizlik ise, kapitalist ekonominin 
temel karakteristiklerinden biridir, işsizler ordusunun 
«ekmek» kavgası ise kapitalist sistemin temellerini sar
san bir kavgadır.

Rekabetçi kapitalizm, kâr mekanizmasını gerektiği 
biçimde kontrol etme gücüne sahip olmadığı için, siste
min köklerine saldıran hareketler karşısında bocalar, pa
nik içine düşer. Bu ise, rekabetçi sistemi, tekelleşmeye 
doğru götürecektir. İngiliz finans kralı, milyoner Cecil 
Rhodes 1895’lerde bu sürecin kaçınılmazlığını şöyle an
latır : «İngiltere’nin kırk milyon nüfusunu kanlı bir iç 
savaştan kurtarmak istiyorsak, biz sömürgeci siyaset 
adamları, nüfus fazlalığını yerleştirmek, fabrikalarda ve 
madenlerde üretilen mallara yeni pazarlar bulmak için 
yeni topraklar ele geçirmeliyiz. Her zaman söylerim : İm
paratorluk bir peynir ekmek işidir. İç savaşı savuştur
mak istiyorsan, emperyalist olmak zorundasın.» (8)

Böylece rekabetçi kapitalizm, tekelleşmeye yönele

cek ve «dünya topraklarının payedilmesi için mücadele 
olağanüstü şiddetlenecektir.» (9) XX. yüzyılın başların
da artık dünyanın paylaşılması büyük ölçüde tamamlan
mıştır. Bu dönemde yeni sömürgeciler 65 milyon kilomet
rekarelik toprakları işgal etmişlerdi.

Ne var ki «kapitalizm ne kadar gelişirse, hammad
de sıkıntısı, bütün dünyada hammadde kaynaklan için 
rekabet ve yeni kaynaklar arayıp bulma telâşı da o ka
dar arta r; sömürgeleri ele geçirmek için verilen mücadele 
o kadar daha kıyasıya olur.» (10)

Nitekim birinci dünya savaşı, dünyayı aralarında 
paylaşamayan emperyalistlerin birbirlerini boğazlamala- 
n  biçiminde patlak verdi. (1914) Bu «savaş (yani bir fe
tih, yağma, talan savaşı) dünyanın paylaşılması, sömür
gelerin, malî sermayenin nüfuz bölgelerinin bölüşülmesi 
ve yeniden bölüşülmesi için çıkarılmış» (11) emperyalist 
bir savaştı. Ardında on milyon insan cesedi, bir o kadar 
yaralı, sakat ve hasta ile sefalet içinde bir dünya bıra
kan savaşın «savaş sonrası manzarası şudur : 1 milyar 
250 milyon insan bir anda sömürge boyunduruğu altına 
sokulmuştur.» (12) Amerika (ABD) savaştan en kârlı çı
kan devlettir. Avrupa’nın yıllardır süren hegemonyası

(7) Lenin, Doğuda Ulusal Kurtuluş Hareketleri, s. 30. Ant Yay. 1974.
(8) y.a.g.k., s. 171.
(9) y.a.g.k., s. 169.

(10) y.a.g.k.. s. 176.
(11) Lenin, Emperyalizm, Sol Yayınları 1975, s. 10.
(12) Lenin, Doğuda Ulusal Kurtuluş Hareketleri, s. 351.
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artık Amerika’ya geçecektir. Asya’ya yayılan Japonya, 
daha sonra Ingiltere savaşın ganimetlerini toplayan dev
letlerin başında gelmektedirler. Bu emperyalist cehennem
den Iran, Türkiye, Çin gibi ülkeler yan  sömürge olarak 
çıktılar. Latin Amerika, Afrika, Güney Asya’da ise, «çağ
daş sömürgecilik» daha da boyuttandı. Kürdistan’m bu 
savaş süresi devam eden direnmeleri' vahşice boğazlandı 
ve savaş sonrası parçalanarak uluslararası bir sömürge 
haline getirildi.

Böylece Kürdistan, emperyalist - sömürgecilerin, o 
güne değin Afrika ve Balkanlar’da uyguladıkları Balkan- 
laştırma yöntemi sonucu parçalandı. (13)

Bu dönemin temel olgusu ise, «halklar hapishanesi» 
sömürgeci Rus Çarlığının yıkılması ve yerini Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği’ne bırakmasıdır (1917).

Birinci Dünya Savaşında sömürgeciler yerli halkı 
silah altına aldılar. Sömürgeciler daha önce de «ordula
rını» bağımlı halklardan meydana getiriyorlardı. Hobson 
Ingiltere’yi anlatırken şunları söyler : «imparatorluğu
muzun Hindistan’da kazanmış olduğu zaferlerden çoğu, 
yerlilerden oluşan askeri birliklerimizin eseridir. Pek ya
kında Mısır’da olduğu gibi, Hindistan’da da sürekli bir or
du îngilizlerin kumandası altına verilmiştir. Güney Afri
ka’yı saymazsak, Afrika kıtasındaki bütün savaşlarımız, 
bizim adımıza yerliler tarafından kazanılmıştır.» (14) Bi
rinci Dünya Savaşında Fransız ordusunda 900 bin yer
linin bulunduğu göz önüne alınırsa, sömürgecilerin, sö
mürge halkları nasıl birbirlerine boğazlattıkları ve nasıl
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kendi çıkarları için ateş hattına sürdükleri daha iyi an
laşılır. Ama sömürgeciler özellikle ikinci Dünya Savaşın
dan sonra bu, silâhın nasıl ters tepeceğini ve kendilerine 
yöneleceğini göreceklerdir!

96 milyon insanın silah altında tutulduğu ikinci em
peryalistler arası paylaşım savaşı gerçek bir yokoluştur. 
Avrupa Nazi işgalinden bir yıkıntı halinde kurtulacak, 
Hiroşima ve Nagazaki efe patlatılan atom bombası, As
ya’ya yayılan Japon militarizmini perişan bir halde ge- 
riletecektir.

Bu savaşın konumuzla ilgili önemli noktalarından bi
ri şudur: «efendi» ya da «sahip» olan emperyalist-sömür- 
geciler için dövüşen yerli halklar, bunların birbirlerini 
nasıl boğazladıklarını gördüler. Sömürgeci efendinin mas
kesi düştü, sömürünün, talanın kara yüzü ortaya serildi. 
İkinci olarak —burjuva— demokrat ulusal kurtuluş ha
reketlerinin geçersizliği ve gerici karekteri belgelendi. 
Üçüncü olarak da sömürge saltanatları kaçınılmaz bir 
biçimde çözülmeye, parçalanmaya başladı. Tekelci kapi
talizm sömürgelerin zengin kaynağı üzerinde azametini 
yükseltiyordu. Anti-sömürgeci mücadeleler karşısında 
darbe üstüne darbe yiyen, gerileyen ve mekanizması par
çalanan sistem emperyalist sistemdir. Sovyet devrimi,

(13) Balkanlaştırma; emperyalist - sömürgecilerin 20. yy.’da geliştir
dikleri bir yöntemdir. ' Sömürge alanlarının doğal bütünlüğünün 
parçalanıp, her parçanın tek tek yönetilmesidir. Bu yöntem, Af
rika, Balkanlar, Kürdistan ve Belücistan’da uygulanmıştır.

(14) Lenin, emperyalizm, s: 121,122
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Çin devrimi nedeniyle çağımızın proleter devrimler çağı 
olduğunu ifade eden sloganın ardına «... ve ulusal kurtu
luş savaşları çağıdıjr» sloganımın leklenmesıindeki nesnel 
gerçek de budur.

Tekelci dönemin temel niteliği olan sermaye ihracı 
ise, emperyalizmi, ulusal kurtuluş savaşlarının kazandığı 
boyutlar karşısında yeni-sömürgecilik politikasına götü
recektir. Bu politikanın en belirgin özelliği ise, sömürge 
ulusların hareketinden burjuva-demokratik öncülüğü si
lerek, «ulusal-demokratik» karekteri getirmesidir. Çünkü 
yeni sömürgecilik, iliklerine kadar emdiği halkların ege
men sınıflarını artık, karşısına değil, yanma almıştır. Bu 
nesnel bir gerçektir. Ancak bütün hareketlere aynı yak
laşımın mekanik olduğunu, doğmatizme açık olacağını 
hatırlatalım.

Görünen odurki, rekabetçi kapitalizmin ürünü olan 
«ulusal kurtuluş hareketleri», genel olarak burjuvazinin 
öncülüğünde gelişti. Sonuç olarak her ne kadar siyasal 
bağımsızlık elde edildiysede, bağımsız millî devletler eko
nomik açıdan emperyalist-kapitalist sömürüden kurtula
madılar. Bu olgu, süreç içinde yeni sömürgecilik olarak 
biçimlendi. Yeni sömürgecilik, geleneksel ve klâsik sömür
gecilikten sadece biçim ve yöntem çeşitliliği bakımından 
değil, fakat aynı zamanda daha karışık bir kapsam taşı
ması bakımından da ayrılmalıdır (15). «Bir zamanların 
yasal sömürge imparatorluklarının yerini» yeni sömürge
ci dönemde «görülmeyen yeni imparatorluklar almış
tır» (16) Bunlar «Sıkıya geldikleri zaman geri kalmış ül

kelerde iktidarlarım yerli ajanları aracılığıyla ellerinde 
tutarlar. Bugün kendi bayraklarını dikmekten çekiniyor
larsa bu, hiçbir zaman sömürgeci emperyalist boyunduru
ğun inceldiği anlamına gelmez.» (17) Yeni sömürgeci
liğin egemen olduğu «günümüzde, ulusal kurtuluş hareke
ti, sadece sömürgenlerin dolaysız iktidarını yıkmayı 
amaçlamakta, aynı zamanda sömürgeciliğin dolaylı dene
timinin maddi temellerini de, yani ekonomik bağımlılığı 
da ortadan kaldırmayı da hedef olarak saptamaktadır, 
askeri müdahalelerden hareket etmemekte, ekonomlik 
tedbirleri içeren bir sistemi de ustaca söz konusu etmek
te, bağımsızlığım kazanan ülkelerde ideolojik yayılmayı 
denemekte, bazan ince oyunlarla, fakat çoğu zaman şid
det yoluyla liderleri, hatta, eski sömürge ve yarı-sömür- 
gelerdeki tüm sosyal ve siyasal gruplan inançlarından 
saptırmaya çabalamaktadır» (18)

Çağdaş ulusal kurtuluş savaşlarının, emekçi halkla
rın emekçi sınıf ve tabakalarının çıkarları doğrultusun
da yürüdüğünü yukarıda belirttik. Buna emperyalistlerin, 
yeni sömürgecilik girişimi ile çağdaş pusular kurduğunu 
ifade ettik. Burada bu olguyu bir kez daha ele alalım ve 
yeni sömürgeciliğin, ulusal kurtuluş savaşlanna yönelen 
en hain, en sinsi ve en tehlikeli silâhlardan biri olduğunu 
vurgulayarak geçelim.

(15) E. Juvkov- A. İskenderov, Çağımızda Ulusal Kurtuluş Savaş
ları ve üçüncü Dünya Konuk yayınları, 1975 s: 72

(16) Y. a. g. k. s: 79
(17) Y. a. g. k. s: 79
(18) y.a.g.k s : 80,81
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III

Bir dergi yazısının boyutları içinde ele aldığımız 
için kısaca gözden geçirdiğimiz sömürgecilik tarihinden 
çıkaracağımız dersler nelerdir. Bu bölümde bunları göz
den geçirelim.

Toplumlarm yapısal değişmelerinde iç dinamikler 
belirleyici bir rol oynamaktadırlar. Daha doğrusu, iç di
namikler yönlendirici bir fonksiyon içindedirler. îç dina

miklerin yönlendirici, belirleyici olduğu toplumlar,-tes- 
bitlerimize göre-üretim güçleri ve üretim ilişkileri doğal 
gelişim süreci içinde gelişen toplumlardır. Bu toplumlar 
dış müdahalelere karşı yapısal değerlerini koruyabilen, 
-günün şartlarmda-sanayileşmiş, şehirleşmiş toplamlar
dır.

Dış müdahaleler karşısında yapısal değerlerini koru
yamayan, —günün şartlarında— sanayileşmemiş, ekono
misi daha çok kırsal alanlara, ilkel tarıma dayanan top-
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lumlarda ise, iç-dinamikler — belirleyici olmakla beraber 
yönlendirici fonksiyonlara yeterince sahip değillerdir. Eko
nomik yapıları gereği -—bunun üst yapıda yansıması 
olan— politik bütünlük bu toplumlarda oldukça cılızdır. 
Dolayısıyla bu tü r toplumlarda ekonomik, toplumsal, kül
türel, sosyo-politik değişmeler ve gelişmeler daha çok dış 
dinamiklerin müdahaleleri ölçüsünde biçim almaktadırlar. 
Bu toplumlarda iç dinamikler —dünya konjoktürüne kı
yasla— çok yavaş işlemekte ve dış müdahalelere karşı 
kendisini koruyamamaktadır. Sömürge ülkelerin pek ço
ğunu bu toplum çerçevesi içinde1 değerlendirebiliriz. Sö
mürgeci ülkelerin emperyalizme ulaşan bölüğünü ise bi
rinci tip toplumlarm genel çerçevesi içinde ele alabiliriz.

Buna göre varacağımız sonuç şu ; sanayileşmiş, şehir
leşmiş, teknoloji ile teçhizatlanmış toplumlarda iç dina
mikler, bunun altında duran toplumlarda ise dış dinamik
ler daha temel, belirleyici ve yönlendirici bir fonksiyona 
sahiptirler.

Avrupamn kendi dışındaki kıtalara açılması iç dina
miklerinin bir sonucudur. Yaratılan teknoloji, gelişen üre
tim ilişkileri arasındaki organik süreç Avrupayı kendi 
dışındaki kıtalara açılmaya zorlamıştır. Bu açılım hızlı bir 
üretimi ve sermaye birikimini meydana getirmiştir. Bu 
birikim daha ileri bir teknolojinin ve kapitalist örgütlen
menin yaratılması için kullanılmıştır. Bu gelişme diyalek
tik bir süreç içinde etki-tepki ilişkileri halinde sürüp gel 
miştir. Fakat, Avrupa dışındaki kıtalar ve o kıtalarda 
yaşıyan halklar için durumun aynı olduğunu söyleyemeyiz.
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Sömürgeci Avrupa, yayıldığı ülkelerin bütün zenginlikleri
ni denetleme ve bu zenginlikleri kendi ülkelerine aktarma 
yollarını aramış ve bulmuşlardır. Sömürgedeki halkların 
teknolojik seviyeleri, ekonomik ve politik yapılan ve bu 
yapılara ilişkin örgütleri zayıf olduğu için dışandan gelen 
bu hiç beklenmedik müdahaleye karşı koyamamışlardır. 
Giderek, dışarıdan gelen bu etkilere tamamen bağımlı bir 
hale gelmişlerdir. O halde, bu tü r toplumlarda, toplumun 
tarihsel gelişimini tâyin eden etkenler, iç dinamiklerden 
çok dış dinamiklerdir diyebiliriz. Belirleyici ve tâyin edici 
güç dıştan gelen etkilerdir. Dıştan gelen bu tepkiler sö
mürge toplumlarmın geleneksel örgütlerini ve iç dinamik
lerini tamamen parçalamışlardır. Süreç içerisinde sömürge 
toplumlar kendi tarihsel yaşantılarını sürdürememişlerdir. 
Sömürge toplumlarm kendi tarihsel yaşantıları, dıştan ge
len etkiler sömürge toplumlarm muhtemel potansiyelleri
nin ortaya çıkmasını ve belirginleşmesini engellemiş
tir.

Dıştan gelen bu etkiler toplumlarm geleneksel örgüt
lerinin güç kazanmasını ve gelişmesini engellemişlerdir. 
İşlerine geldiği yerde ise bunları kendi çıkarları doğrultu
sunda biçimlendirmişler ve sömürgeciliğin hizmetine sok
muşlardır.

Dış etkiler, sömürge toplundan ekonomik, politik, 
kültürel, toplumsal ve askeri niteliklerinin, bu niteliklere 
ilişkin örgütlerin gelişip güçlenmesine engel olmuşlardır, 
ya da bu niteliklerin belirgin bir hale gelmesini ve güçlen
mesini bastırmaya ya da dejenere etmeye çalışmışlardır.

Kısaca, bu sömürge toplumlar dışandan gelen ve hiç bek
lemedikleri bir ilişkiler ağı içerisine girince kendi tarihsel 
yaşantdarını sürdürememişlerdir.

Sömürgecilik gerçeğinin temelinde böyle bir olgu 
vardır. O halde sömürgecilik, teknolojisi, üretim güçleri, 
ve üretim ilişkileri gelişmiş, sanayileşmeye yönelen politik 
bütünlüğünü kurmaya çalışan toplumlann; bu özellikleri 
göstermeyen toplundan ye onların doğal kaynaklarını 
denetlemek, kendi ulusal zenginliklerine katmak yolunda 
gösterdikleri eylemlere ilişkin olgular bütündür. Burada 
denetleyen sömürgeci devlet ile, denetlenen, doğal kay
nakları kontrol edilen, kendi tarihsel yaşantısı durduru
lan halk arasında ki ilişkilerde görülen temel özelliği «si
lâhsız ve savunmasız halklar» kavramı ile belirtebiliriz. 
Denetlenen, doğal kaynakları yağmalanan, kendi tarihsel 
yaşantısını ve toplumsal ilişkilerini sürdüremeyen halk 
kesin olarak silâhsız ve savunmasız bırakılmıştır. Denet
leyen sömürgeci ülkenin üzerinde durduğu temel nokta
lardan en önemlisi budur. Aksi halde sömürge halkın ken
di kişiliğine sahip çıkması ve sömürgeci denetleme me
kanizmasına karşı durması söz konusu olabilir. Silâhsız 
ve savunmasız bırakılmış halklar kavramına önemli bir 
vurgulama yaparak geçelim.

•  Yazımızın bu bölümünde yukarıdan beri gözden ge
çirdiğimiz sömürgeciliğin niteliklerini öz olarak belirleye
lim:

•  Sömürgeci ülke, sömürgeleştirdiği ülke halkının
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tarihsel gelişmesini durdurur, sömürgeleştirilen halk ken
di tarihini yaşayamaz. Kendi toplumsal ilişkilerini sürdü
remez. Sömürgeci devlet, sömürgeleştirdiği ülkenin, böl
genin veya toplumun bütün içdinamiklerini parçalar. Top
lumun muhtemel potansiyellerinin güçlenmesini ve belir
ginleşmesini engeller veya yok etmeye, dejenere etmeye 
çalışır. Sömürge halkın, politik, ekonomik, kültürel, top
lumsal bütün kurumlan sömürgeci devletin politik ve eko
nomik çıkarlarına göre ayarlanır.

•  Sömürgeci devlet, ülkenin yer-altı ve yer-üstü bü
tün ham madde kaynaklarını ve doğal zenginliklerini de
netler. Doğal zenginlikleri ana ülkeye (metropol) taşır.

•  Sömürgeci ülke sömürgeleştirdiği ülkeyi veya 
bölgeyi pazar olarak kullanır. Orada kapitalist ilişkilerin 
dinamik bir şekilde gelişmesini sürekli olarak engeller.

•  Sömürgeci ülke, sömürgeleştirdiği ülke veya böl
geden ucuz işgücü temin eder. Sömürgeci halkın aydınla
rını kendi amaçları doğrultusunda eğitir ve sömürgeci 
ilişkilerin devamı için kullanır. Sömürge aydım (okumuş
ları) köleleştiği, ulusal varlığını reddettiği ölçüde sömür
ge otoritesi tarafından kabul görür.

•  Sömürgeci devlet, ana ülkenin savunulması için, 
sömürgeleştirdiği ülkeyi veya bölgeyi «ileri karakol» veya 
«ana stratejik bölge » olarak kullanır. (19)

•  Sömürgeci devlet sömürgeleştirdiği ülkeyi, bölge

yi ve halkı kendi valileri, askeri güçleri ve yargıçları ile 
yönetir.

♦Söm ürgeci devlet sömürgeleştirdiği ülke halkının di
line, kültürüne karşı amansız baskı uygular. Bu dilin ve 
kültürün yok edilmesi için her türlü tedbiri alır. Çeşitli 
imkânlarını harekete geçirerek daima kendi dilini ve kül
türünü egemen kılmaya 'çalışır. ,

•  Sömürgeci devlet, sömürgeleştirdiği ülkenin ta 
rihi anıtlarını, folklor ürünlerini ve tarihi belgelerini gas- 
beder. Bunları kendi kültürü ve turizmi için kullanır. Sö
mürge halkın ulusal sanata ilişkin her türlü girişimini 
tahrip eder.

•  Sömürgeci, devlet, sömürgeleştirdiği bölgenin, 
ülkenin veya halkın tarihsel kişiliğini yok eder. Bölgenin 
veya ülkenin tarihteki adının kullanılmasını bile yasak
lar. örneğin; Yeni Fransa (Kanada) yeni İspanya (Mek
sika), yeni Castilla (Peru), Doğu Türkiye-Batı İran, ku-

(19) «Son zamanlara kadar Büyük Britanya, Aden’i silâh zoruyla elin
de tutmaktaydı. Ve buradan bir çok kez Güney Arabistan’daki ulusal 
kurtuluş hareketlerine karşı saldırılarda bulunmuştu. Umman saldırısı
nı buradan gerçekleştirmiş, Yemen’i buradan tehdit etmiş, kendi deyi
mi ile «düzeni yerleştirmek için» Kenya’ya, Tanganika’ya ve Uganda’
ya buradan askeri kuvvetler yollamıştı.»

«Tayland uzun süre Amerikalılar tarafından Vietnam’ın istilasında 
basamak olarak kullanılmıştı. Laos’a karşı sürdürülen sistemli Ameri
kan hava bombardıman akımları Amerikanın Tayland’daki askeri üs 
lerinden idare edilmiştir. Bu ülke aynı zamanda hedefi Kamboçya olan 
askeri provakasyonlara da hizmet etmiştir.»
(E. Jukov, A. Iskenderov yagk. birinci alıntı s. 76, ikinci alıntı s. 90,91)
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zey Irak Suriye (Kürdistan) /Böylece bir kişilik oluşması
nın ve ulusal bilincin gelişmesinin önüne geçer. Ülkeyi, 
bölgeyi ve halkı sömürge düzeyinde, köle düzeyinde tu 
tar.

•  Sömürgeci devlet, sömürgeleştirdiği ülkenin, böl
genin veya toplumun en gerici kesimleri ile işbirliği ya
par. Bu tutucu ve çağ-dışı güçlerin ayakta durması için 
her türlü tedbiri alır. Onları kendi istihbaratı için ajan 
olarak kullanır.

•  Sömürgeci devlet, sömürgelerinde bulunan hal
kın silâhsız ve savunmasız kalmasına kesin olarak dikkat 
eder. Böylece sömürge halkı-bölgeyi, ülkeyi-denetleme gü
cü kesin olarak kendi silâhlı gücüne ait olur.

•  Bütün bu ilişkiler zora dayanır. Yani sömürgeci 
devlet ülkeyi çoğu zaman silâh zoru ile işgâl eder. Bu iş
gal sırasında işgale karşı gelen güçler kesinlikle yıpratılır 
ve yok edilir. Sömürgeci devlet giderek kendisine bağımlı 
olarak teknolojisi geri, artık ürünü az olan ve daha çok 
komisiyoncu niteliği olan bir sınıf yaratır.

•  Sömürgeci devlet, sömürgeleştirdiği ülke veya 
halk ile olan ilişkilerini meşru gösterebilmek için bir ide
oloji de yaratır. Bu ideoloji sömürgeci devletin, sömürge
ci ilişkilerini meşru gösterdiği gibi ilişkilerin sürüp gitme
sini de sağlayıcıdır.

Bu genel belirlemelerden sonra, Eürdistan’m konumu
na geçebiliriz.

BU GENEL BELİRLEMELERE GÖRE TARİHSEL
GELİŞİMİ İTİBARİYLE KÜRDİSTAN SORUNU 

NEREDE DURUR? (20)
Kürtlerin Araplarla daha sonra Türklerle karşılaşma

ları, Kürdistan tarihinin önemli odaklarıdır. Kasrı Şirin 
anlaşması ile Osmanlı-lran sınırının çizilmesi ise, Kürdis- 
tan’m yakın tarihini etkileyen temel noktalardan biridir. 
(1639). Fakat Kürdistan’m çağdaş sömürgeciliğin statü
kosuna girmesi Mondros Mütarekesi ile (1918) başlamış 
ve Lozan Emperyalist paylaşımı ile (1923) sonuçlanmış
tır. Biz yazımızın boyutlarını da göz önünde tutarak bu 
dönemi tartışacağız.

Daha önce de belirlediğimiz gibi rekabetçi kapitalizm, 
ulusal kurtuluş hareketlerinin gelişmesine yol açmış ve 
merkezi milli devletlerin kurulmasını yaygınlaştırmıştır. 
Birinci dünya savaşının emperyalist bir paylaşım savaşı 
olduğunu ve çağın en önemli olayının da 1917 Sovyet dev
rimi olduğunu gene yukarıda belirlemiştik.

Sovyet devrimi, burjuvazi tarafından yozlaştırılan 
«ulusların kaderlerini tayin hakkı» ilkesinin marksist yo
rumunu getirdi. Ve sistemleştirdi. Ulusların kaderlerini 
tayin hakkı’nın marksist yorumu ezilen, sömürgeleştiri
len halklar üzerinde derin yankılar uyandırdı. Amerika

(20) Kürdistan tarihini bu yazının boyutları içinde vermek mümküD 
değil. Sürekli yazımız Şeyh Said 1925, daha sonra 1938 Dersim’e kadar 
uzayacak. Daha sonra Mahabat’ı (İran) ve Irak’ı ele alacağız. Böy
lece 1900-1970 arası kısmen bir bütünlüğe kavuşacak. Karduka’dan 1900 
lere kadar olan tarihi ise ayrıca vermeyi düşünüyoruz.
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Cumhurbaşkanı Vilson’m 14 madde üzerinde topladığı 
prensipleri de demokratik bir öz taşıyordu ve ezilen halk
ların liberal-demokrat aydınları tarafından tavsip görü
yordu. Bu prensiplerin 12. maddesi Osmanlı imparator
luğu ile ilgiliydi; buna göre: «Osmanlı imparatorluğunun 
Türk olan kısımlarının egemenliği sağlanacak, fakat Türk 
olmayan milliyetlere m uhtar gelişme imkânları verile
cek» (21)

Lenin’in de olumlu bulduğu bu prensipler, emperya
lizmin karakteri icabı daha sonra demokratik nitelikleri 
yontularak işe yaramaz hale sokulacaktır.

öte yandan Kürdistan sorunu ilk kez uluslararası 
platforma Sevr anlaşması ile girmektedir. (1920) Gerçi 
imzalandığı andan itibaren geçersiz olan Sevr emperyalist 
sahtekârlığın yağmacılığı üzerine kurulan bir anlaşmadır 
ama, Kürdistanlılar için taşıdığı politik önem gözden uzak 
tutulamaz.

Yukarıda öz olarak belirlediğimiz dış etkenlerin, Kürt 
toplumunun iç dinamikleri ile bütünleşmesi, adına genel 
olarak «Kürdistan Milli Direnme Hareketleri» diyebilece
ğimiz hareketleri oluşturdu. Bu dönemde imparatorluğu 
oluşturan diğer halklar da Araplar, Arnavutlar, Erme- 
niler, Türkler v.b. «bağımsız milli devlet» espirisi çerçe
vesinde mücadele içinde idiler.

Kürtlerin ilk direnme hareketleri, Güney Kürdistan’- 
da Şeyh Mahmut liderliğinde başladı. (Bkz: Rızgari S. 
1, sy. 63 vd.) Bu direnme hareketi, Irak’ta  Emperyalist 
Ingilterenin sömürge otoritesine karşıydı. Ingiltere daha
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XIX. yüzyılın, ortalarından itibaren Kürdistan’a sızmış (22) 
ve Hindistan’a giden emin yollar arama .çabasındaydı. Bu 
çaba, Osmanlı ve Iran imparatorluklarını da «tamamen 
sömürgesi haline koymak» amacını da taşıyordu. (23) în- 
gilizler Bağdat’ta  Doğu Hint Şirketi’nin bir şubesini aça
rak daha 1806’larda Orta-doğu’ya sarkmış ve Basra’yı 
kontrol altına almıştı. (24) «Kürdistan, Ingiltere plânla
ma daireleri nezdinde, ekonomik, politik, ticari yönden ve 
Ingilterenin sömürgesi bulunan Hindistan’a ulaşım için en 
kısa, en uygun karayolu olması bakımından büyük bir 
önem» taşımaktaydı. (25) 1837’lerden sonra «Doğu Mezo
potamya’nın büyük bir kısmı, Ingiliz subay ve memurları 
tarafından sıkı bir kontrola tabi tutulması» bu hesapların 
yapılması ile ilgiliydi. (26)

Sovyet Devrimi’nden sonra, Kuzey Karadeniz kıyıla
rının ve de özellikle Bakü petrollerinin Sovyetler tarafın
dan denetlenmesi, îngilizlerin Kürdistan üzerindeki hesap
larında daha da hassaslaşmalarmı getirdi.

Ingilizler bu dönemde Iran üzerinde etkindiler ve

(21) Prof. Dr. Fahir, H. Armaoğlu, Siyasi Tarih s. 454 SBF yay. No 
362, 1973
(22) Halfin, XIX. yüzyılda Kürdistan üzerinde Mücadele s. 35 vd. 

Komal Yay. 1976
(23) y.a.g.k„ s. 36
(24) y.a.g.k., s, 36
(25) . y.a.g.k., s. 39
(26) Roza Luxsenburg, Az-gelişmişlik ve Emperyalizm s. 88 Gözlem 

yay. 1975
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Irak’a yerleşmişlerdi. Îngiliz-Fransız gizli anlaşmaları so
nucu (Syces-picot) Suriye Fransızlardaydı. Böylece Kiir- 
distan’ıiı üç parçası işgal altında tutuluyordu. Statüsü he
nüz «Osmanlı Tebaası» olarak duran Kuzey Kürdistan’da 
ise (örneğin Koçgiri) bağımsızlığa yönelen silâhlı Kürt 
direnmeleri sürüyordu. Ankara’nın Meclisi Mebusanı, ger
çi, Ingiliz işgali altında bulunan Güney Kürdistan’ı Misakı 
Milli’nin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyordu 
ama, Loozan’da bu durum (Musul meselesi) askıya alına
cak, 1924 de Nasturi olayı bahane edilerek İngilizlerin mü
dahalesi ile çizilen «Brüksel Hattı», 1926 da resmen kabul 
edilerek bu günkü Türk-Irak sınırı haline gelecektir. Bu 
sınır tamamen Ingiliz emperyalistlerinin istek ve iradele
rine göre çizildi. Gerek Haşimi monarşisinin ve gerekse 
Ankara hükümetinin tavn, bunu kabul etmekten ve onay
lamaktan başka bir şey değildir.

Böylece fiili paylaşım son resmi halini almış oldu. Ar
tık «sınırları belli olmayan fakat üzerinde Kürtlerin yaşa
dığı ve adına Kürdistan denilen alan» Iran, Irak, Türkiye 
ve Suriye sınırlarındaki dikenli teller ve mayın tarlalarıy
la mekanik olarak parçalanmış oldu.

Mondros Müterakesinden sonra, Ingilizler Irak’ı istila 
ettiler. Arap gericileri ile anlaşarak Ingiliz manda ida
resine yöneldiler. Bu durum 1931’lere kadar devam etti. 
Kürtler ise, bu mandaterliği kabul etmediler ve silâha sa
rıldılar. (1919)

ingilizlerin yıllardır Orta-doğu’da fırdönen ajan-göz- 
lemcileri «bağımsız bir K ürt otoritesi»nin Ingiliz sömürge

imparatorluğuna getireceği problemleri çok iyi bildiklerin
den bu bağımsızlıkçı eylemlere şiddetle karşı durdular. 
Ve kanlı saldırılarla parçaladılar. Aynı durumu Türkiye 
şartlarında uygulayan milli kurtuluşçulara da ses etmedi
ler. Kimi zaman anlaştılar. Kimi zaman yardımcı oldu
lar.

Tarihsel süreç içinde gerek Osmanlılar ve gerekse 
İran arasında, zaman zaman tercih yapan, fakat bu hane
dan devletlerin bünyesi içinde bulunmakla beraber oto
nom durumlarını ve kendi topraklarında serbestçe tasar
ruf haklarını koruyan Kürtler, emperyalist sömürgecile
rin devreye girmesi ile beraber tedricen bu imtiyazların
dan arındırılacaklardır. Emperyalist sömürgeciler yerli 
ajanlarının ve işbirlikçisi hükümetlerin de desteği ve fiili 
müdahaleleriyle artık Kürdistanm iskeletinin parçalanma
sına, beyninin, yüreğinin parçalanmasına yöneldiler. Kür- 
distan’ın Orta-Doğu dengesi içinde son derece önemli bir 
temel taşı, bir kilit problemi yaratacak olan paylaşımının 
gerçek güdümü ise, ekonomik sömürü, Kürdistan’m yeı 
altı ve yer üstü zenginliklerinin özellikle de petrolünün 
yağmalanmasıdır.

Bir kez daha vurgulayalım: bu paylaşım emperyalist 
sömürgecilerin çıkarları gereği ve onların izni ile, iradesi 
ile gerçekleştirilmiştir.

Burada önemli olan bir sorun da şu: Genel olarak 
Orta-doğunun parçalanması ile özel olarak Kürdistan’m 
parçalanması birbirinden değişiktir, örneğin Araplar bu 
parçalanma sürecinden ayrı ayrı merkezi devletler olarak
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çıkarlarken, Kürdistan bu devletlere pay verilerek orta
dan kaldırılmıştır. Aynı durum, Bask’lar, Mekadon’lar, 
Beluciler için son derece önemli bir özelliktir. Afrika, La
tin Amerika, Kuzey Afrika için böyle bir hayati parçalan
ma birinci plânda değildir. Bu nedenle Kürdistan «uluslar
arası bir sömürgedir». Ve bu nesnel gerçek Orta-Doğu’da 
devrimci mücadelelerin kilit problemi olduğu gibi, Kürdis
tan sorunu’nun da şahdamarını taşkil eder.

Yukarıda bu paylaşımın ekonomik hesapların bir so
nucu olduğunu belirledik. Burada bu konuya biraz daha 
açıklık getirelim ve stratejik noktaları da belirleyelim.

Ekonomik yağmanın başında petrol vardır. İngiltere 
bu zenginliği keşfetmiştir. Ama Mustafa Kemal de bu 
zenginliğin farkındadır. Kerkük ve Musul’un Misakı Mil
li sınırları içinde ele alınmasının temelinde petrol dur
maktadır. Eğer Misakı Milli sadece Türklerin çoğunlukta 
bulunduğu yerler hesap edilerek ele alınsaydı, Batı Trak
ya’nın neden Misakı Milli’nin kapsamı içine alınmadığı 
açıklanamazdı. Türklerin çoğunlukta bulunduğu Batı 
Trakya, Misakı Milli’nin sınırları dışında bırakılmış, fa
kat, Kürtlerin yaşadığı Kürdistan ise Misakı Milli’nin için
de varsayılmıştır.

Stratejik hesapların başında ise, Kürdistan’m Sovyet- 
ler ile sınırdaş olma gerçeği yatar. Ayrıca, Kürtlerin sa
dece bir devletin sınırları içinde tutulması da göze alına
maz. Bu en azından siyasal bütünlüğü beraberinde getirir. 
Bu ise, ne emperyalist-sömürgecilerin ve ne de süreç için
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de onlarla işbirlikçilik statüsü içinde bütünleşecek olan 
yerel otoritelerin göze alacakları bir risk değildir!

Biz bu yazımızda bu sorunları enine boyuna tartışm a
yacağız. Gizli anlaşmaları, buluşmaları, yazılı olmayan 
sözleşmeleri tartışmayacağız. Buna yazımızın boyutları el
vermez. Ancak Lozan’ın emperyalist bir paylaşım olduğu 
gerçeğini açıklığa kavuşturmak için bazı alıntılar verdik. 
Fakat meselenin iç yüzüne, ayrıntılarına, temelde duran 
çelişmelerine ileride mümkün olan en geniş ölçüde girece
ğiz.

Buraya kadar incelediğimiz tarihsel gelişim içinde Lo
zan’ın emperyalist bir paylaşım olduğunu açıkladığımız 
kanısındayız. Lozan paylaşımı, Orta-Doğu’da Kürtleri üç 
farklı dil, üç farklı kültür alanı içinde bırakmıştır. Ve 
buralarda, bizzat mensup oldukları halkın da demokratik 
haklarının üzerine oturan hakim sınıfların tahakkümüne 
terkedilmiştir.

Lozan’ın Kürt ulusunun ulusal-demokratik hareketi
ne vurduğu en kalleş darbe ise, bu hareketi tamamen düş
man güçler ile çevrili bir alana mahkûm etmesidir, örne
ğin Filistin gerillaları Suudi Arabistan’dan, Libya’ya; 
Irak’tan Mısır’a kadar uzanan geniş topraklarda dost güç
ler arasında vuruşmaktadırlar. Latin Amerika, Afrika, 
Güney Asya’daki ulusal hareketler de, keza, dost güçlerin 
kapılarından dünyaya açılmaktadırlar. Oysa Lozan, K ürt
leri, mayın tarlaları ve dikenli tellerle parçalamakla kal
mamış, tepeden tırnağa silâhlı orduları ile dört devletin 
koruduğu uluslararası bir hapisane durumuna getirmiştir.
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Bundan öte, Kürtleri «ebedi bir kölelik» içinde tutmak 
için imha ve eritme eylemleri başlamıştır. Irak’ta  Şeyh 
Mahmut, daha sonra Şeyh Ahmet ve Mustafa Barzani; 
Türkiye’de Koçgiri, daha sonra Şeyh Said, İhsan Nuri, 
Seyit Rıza; İran’da Simko daha sonra Qazi Muhammed ve 
benzeri önderlerin başlattıkları direnmeler kanla bastırıl
mıştır. Kürdistan’da Kürtçe konuşmak yasaklanmıştır. Ve 
ulusçu karakterin kısırlaşması için bilerek, isteyerek böl
ge geri ve ilkel bırakılmıştır. Kürdistan, bir ham madde 
deposu ve ucuz insan gücü kaynağı olarak değerlendiril
miş, daha sonra meta ihracı için de hazırlanmıştır. Son 
yıllarda sermaye ihracı da görünür biçimde artmıştır. Tür
kiye şartlarında «milli mesele üzerine tezler» incelememiz
de, bu konu, üzerinde etraflıca durmak umudunu saklı tu
tarak, şu kadarını belirleyelim: bütün bu kapitalist ta 
sarruflara rağmen Kürt hakim sınıflarının ulusçuluğu 
niçin yeterli bilinçlenmeye erişememiş? Görebildiğimiz ka
darıyla, Kürdistan üzerindeki sömürgeci tahakküm —biraz 
da Asya kurnazlığı ile— çok daha akıllı fakat çok daha 
katliamcıdır. Assimilasyon doruk noktalarda cereyan eder. 
Kürt hakim sınıflarının kendi alanlarında tasarruf etme 
imkânları silâh zoru ile kırılır. Fakat sömürüden pay al
maları ve eylem alanlarında hükümran olmaları devletin 
icazeti çerçevesinde sürer. Bütün bunlar son derece has
sas ve hesaplı olarak sürdürülür, örneğin sömürgeciler, 
sömürgelerde şartsız-tercihsiz sömürge otoritesine hizmet 
edenleri ödüllendirirler ve yetkilendirirler. Ama, Kürdis
tan üzerinde homurdananlar bunun tam tersini yapmış

lardır. örneğin milli direnme hareketlerinin karşısında yer 
alıp katliamlara fiilen ortak olan Kürt hakim sınıfları ce
zalandırmak için özel yöntemler uygulamışlardır, öncelik
le bunları cezalandırmışlar, bunları sürgünlere göndermiş
lerdir. Burada kısa bir örnek verelim: Şeyh Said hare
keti sırasında Kığı ileri gelenleri harekete şiddetle karşı 
durmuşlar ve hükümetin saflarında silâhlı çete kurarak 
savaşa bile girmişlerdir. Bundan dolayı da ödüllendirilmiş
ler, telgraflar özel elçilerle askeri şeflerin ve Meclisin tal
tif edici mesajları ile donatılmışlardır. Fakat hareketin 
bastırılmasından hemen sonra sürgün alaylarına katılan- 
larm başında bu ileri gelen eşraf ve mütegallibe vardır. 
Bunlar olurken, örneğin Mareşal Fevzi Çakmak, Kiğı Bele
diye başkanlığına tel çekiyor ve «Kiğılıların kahramanlığı
nı milli Türk Kahramanlığı olarak tavsif ediyor, selam, 
sevgi, minnet ve teşekkürlerini», gönderiyordu.

Sürgüne gönderilen bu Anti-Kürt liderler ise bunu 
pek anlayamadıklarından, sağa sola telgraflar çekmiş, so
nucunu bekliyorlardı. Bu telgraflarda «isyan hadisesinde 
resen müdafii çalıştıklarını ve muhacim asileri tenkile mu
vaffak olduklarını ve hatta Erkanı Harp Riyaseti tarafın
dan mazharı takdir bulunduklarını» ifade ediyorlar, sür
güne gönderilmemelerini talep ediyorlardı. 24 Mart 1926 
da 3. Ordu Müfettişliğinden gelen cevap şudur: «Hizmeti
niz malum ve takdire şayandır. Muvakkaten İzmir’e nakl 
ve orada istirahatınız temin edilecektir» (27) (!?)

(27) M. Sadık Yiğitbaş, Kığı Tarihi, s: 2088, 1952.
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Son derece zor şartlar altında Erzurum’a oradan da 
İstanbula sevk edilen bu sürgün alayının İstanbul’daki ilk 
gecelerini beraber okuyalım: «Millet Vapuru 29 nisan 1926 
perşembe günü Sirkeci önünde demir atarak yolcularını 
indirdi. (..)350 kişiden fazla çoluk çocuk, kadın ve erkek
ten ibaret olan bu kafile Hidayet camiine konduktan son
ra cami kapısının dış tarafına dört polis ve iç tarafına da 
iki polis ile iki jandarma nöbetçisi ikame edilmiş ve ondan 
sonra da bir baş komiser, iki komiser, bir jandarma yüz
başısı ve bir kaç adet te polis gelerek bu kafileyi teslim 
almışlardır. Bu arada kafilenin içinde bulunan gakir Pil- 
ten baş komisere: 350 kişiden fazla bir kafilenin bir gözlü 
cami binasında kalacakları müddet zarfında kefalet mu
kabilinde otellerde kalmalarını rica , etmiş ise de, baş ko
miser istediğinizi yerine getirmeye selahiyetli değiliz. Ce
vabında bulunduğu, için, o geceyi doğudan sevk olunan ka
filelerle birlikte gelen Kiğlılar da hakikaten çok müşkül 
şartlar altında camide geçirmeye mecbur kalmışlar ve 
hatta Van mebusu İbrahim bey ile Beyazıt mebusu Sudi 
beyler bile, bu kafileler arasından kardeşlerini çıkarama
mışlardır.» (28)

Hükümet saflarında açık seçik bulundukları halde 
sürgünlerde ezilen bu hakim sınıfların, göstermelik af ya
saları ile tekrar yerlerine dönmeleri hiç şüphesiz bunlara 
bir kahramanlık sıfatını da vermiştir. Fakat önemli olan 
şu: dönüşlerinde tekrar egemen oldukları alanlara el ko-

(28) M. Sadık Yiğitbaş, y.a.g.k., s: 290 - 291.
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yanlara karşı hükümet emekçi Kürtleri korumamıştır. Hü
kümete bir minnet borcu duymaya zorlanan bu hakim sı
nıflar da egemen otoriteye karşı su katılmamış bir ajan 
olarak hizmet etmekte kusur etmemişlerdir.

Diyeceğimiz şu: Kürt hakim sınıflarının ulusçu bi
linçlerinin köreltilmesi gerçekten son derece büyük bir us
talıkla başarılmıştır. Geniş yıığnlar üzerindeki çağ - dışı 
mistik baskılar arkalanmış, pederşahi ilişkilere dokunul
mamış, hakim sınıfların en gerici unsurları ile ittifaklar 
—merkezî otoritenin politikasına uygun olarak— sağlan
mış, ulusçu, ’ karakteri filizlenen sınıf ve tabakalar, silâh 
zoru ile, kalleşlikle eritilmiştir.

Kürdistan uluslararası bir sömürge haline getirildik
ten sonra, Kürt toplumu kendi toplumsal yaşantısını ve 
toplumsal ilişkilerini sürdüremedi. Bu gelişme dışardan 
ve en az dört yerden, gelen müdahaleler ile durduruldu. Bu 
dış müdahaleler Kürdistan’m iç dinamiklerini parçalama
yı, muhtemel potansiyelini yok etmeyi amaçladılar. Böy- 
lece Kürdistan’m sosyo-ekonomik ve sosyo-politik yapısı 
ve değerleri; Ankara, Bağdat, gam veTarhan tarafından 
kendi ekonomik ve politik ihtiyaçlarına göre şekil almaya 
başladı.

Bu dört otoritenin kendi alanlarında bulunan Kürtler 
üzerinde uyguladıkları politikalar şüphesiz bir takım deği
şiklikler gösterir. Ama değişmeyen öz: Kürt toplumunun 
kişilik haklarını gasp etmek ve onu egemen ulus içinde 
eritmektir. Bu bakımdan İran, Kürtlerin Fars olduğunu 
ileri sürer. Irak ve Suriye -günümüzde bunu yapmak im
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kanları kalmadı- Kürtlerin Arap olduğunu ve. K ürt diye 
bir kavim olmadığım, Kürtçenin Arapçanın bir şivesi ol
duğunu yaygınlaştırırlar. Türkiye’de resmi ideoloji ise 
Kürtlerin Türk olduğunu, Kürt diye bir milletin bulunma
dığını, Kürt diye bilinenlerin Oğuz boyundan geldiğini, 
Kürtçe denilen dilin de «dağlı Tiirkler» tarafından konu
şulan Türkçenin bir şivesi olduğunu kanıtlamaya çalışır
lar.

Bunlar, bir yandan Kürt toplumunun en gerici sınıf 
ve tabakalarının temsilcilerini ayakta tutarlar, bir kısmı
nı sürgünlere gönderirken, aynı ailenin bir diğer ferdini 
milletvekili diye ülkenin en yüksek yasama organına alır
lar. (en basit örneğini Kiğı örneğinde gördük)

Değişmeyen öz ise, Lozan emperyalist bölüşümüne ka
tılıp bundan pay alanların Kürtlere karşı olan değişmez 
düşmanlıklarıdır. Bu düşmanlığı «milli egoizm» ile besle
yerek, iliklerine kadar sömürdükleri kendi halklarının da 
emekçi sınıf ve tabakalarına, proleterlerine ve proleterle
rin sendikal ve siyasal örgütlerine (29) de bulaştırırlar. 
Kürtlerin militarist baskıya karşı en meşru, en masum 
talepleri bile -ekonomik talanın temellerini sarsar korku
suyla- şiddet yolu ile ortadan kaldırılır, politik bombardı
man da sık sık «mürteci» «bölücü», «emperyalist kundak
çılık» silâhlan ile harekete geçer. Oysa Kürtlerin ulusal

■oOo-

varlıklarını korumak ve demokratik haklarına sahip çık
maktan daha doğal bir davranışlan olabilir mi ? Ama pay
laşımın temelinde duran yer-altı ve yer-üstü zenginlikleri
nin sömürülmesi gerçeği, bu toplumun (Kürt toplumunun) 
tamamen eritilmesini ya da en azından sürekli olarak kö
le düzeyinde tutulmasını gerektirir. Bu bakımdan K ürt
lerin «Kürt toplumu» olma özelliklerine, yani ulusal hak
larına sahip çıkmak ve demokratik haklarını kazanmak 
eylemlerine karşı dehşetli bir tahammülsüzlük gösterilil 
ve yok etmek için her şey yapılır. Her çareye, her vasıta
ya baş vurulur. Ve dört otorite bu konuda her zaman bir
birlerini desteklerler, birbirlerini arkalarlar. Bu, Lozan 
paylaşımının karakterini oluşturan emperyalist anlaşma
nın doğal bir sonucudur.

Yazımızı şöyle noktalayalım: Sömürgeciliğin bütün 
uygulamalarını üzerinde taşıyan, bunun yanında iskeleti, 
beyni parçalanarak dört devlet arasında paylaşılan Kür- 
distaıı Orta-doğunun göbeğinde «uluslararası bir sömürge
dir» Tartışılacak konu anti-sömürgeci ulusal-demokratik 
mücadeledir. Milli mesele bu perspektif içinde ele alınma
lı ve değerlendirilmelidir.

(29) Bkz. Rızgari, s: 1, Ezen Ulus Milliyetçiliği I, ve bu sayıda Ezen
Ulus Milliyetçiliği II
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E R Î T R E

Halk : Yaklaşık olarak nüfus 3 milyondur. Çoğunluk, köylülerden ve 
göçebelerden oluşur. Müslümanlık ve Hıristiyanlık dinleri yay
gında. Halkın büyük bir bölümü salt politik nedenlerle geri 
ve ilkel bırakılmışta.

D il: «Yüksek Yaylalar»da «Tigrinyaca» konuşulur. Bu dil, kuzeyde 
yaşayan Tigre halkının dilidir. Kuzey - doğuda ve doğuda ya 
şayan Müslümanların ve bir kısım Sudan’lının konuştukları 
dil «Tigrece»dir. «Tigrinyaca» ve «Tigrece» Arapça’da yer
leşik olan dillerdir.

Etnik Guruplar : Tigrean, Tigre, Bilen, Saho, Afar,. Baryas, Bogos, 
Etnik gurupların başlıcalanda. Bunlar bölgesel yerleşme du
rumlarına göre yer yer çoğunluğu oluştururlar.
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Kaynaklar : Demir, potas, bakır, tabii gaz yer - altı zenginliklerinin 
başlıcalarıdır. Özellikle Amerikan, İtalyan ve Japon serma
yeleri ile kurulan pek az endüstri alanları dışında, Eritre, 
genel olarak bir tarım ülkesidir.

Politik Durum : İtalya’nın eski sömürgesi olan Eritre Etyopya’ya 
(Habeşistan), 1952’de Birleşmiş Milletler taraşından federa
tif olarak bağlanması gündeme getirildiği zamana kadar İn
giltere'ye bağlı bir ülke olarak değerlendirilmiştir. 1962 yı
lında Etyopya tarafından İlhak edilmiştir. Bağımsızlık hare
ketleri ise 1961 yılından (Eylül) itibaren başlamıştır.

Politik Örgütler :

1 — Eritre Kurtuluş Cephesi (F.L.E.) : 1961 yılında kurul
muş ve bağımsızlık mücadelesi için silâhlı eylemleri yö
netmiştir.

2 — Halk Kurtuluş Cephesi (F.L.P.) : Aynı zamanda F.L.E./
F.L.P. olarak da adlandırılır. 1970’lerde F.L.E. içindeki 
bir anlaşmazlık sonucu ayrılmıştır. Kızıldeniz kıyılarında 
ve Yüksek Yaylalar'da etkinliği vardır.

3 — Ayrıca bu iki örgüte bağlı iki kitle örgütü vardır. Bun
lardan biri, Bağdat’ta F.L.E.’yi destekleyen gençlerin 
oluşturdukları örgüt, diğeri ise Boston’da F.L.P.’yi des
tekleyen Eritrelilerin oluşturdukları örgüttür (1).

Son durum : Üçüncü Dünya Halklarının ve sosyalist blok’un geniş 
ölçüde desteğini sağlayan Eritre ulusal kurtuluşçularının hak
lı mücadelesi devam ediyor.

(1) Yukarıdaki bilgiler, Afrique - Asie’nin Şubat - Mart 1979 tarihli 
77. sayısından alınmıştır.

E R İT R E  K U R T U L U Ş  M Ü C A D E L E S İ

1 —  İta ly a n  İş g a lin e  K a rş ı E t 

y o p y a  :

1935’lere kadar emperyalist-sö- 
mürgeci batılı devletlere bağımlı bu
lundan fakat klâsik anlamda sömürge 
statüsü içinde bulunmayan Etyopya, 
1935'te Musolini'nin faşist İtalyası ta
rafından istila edildi. Bu dönemde ge 
çici hükümetin başkanı olan Haile 
Selasiye, üyesi bulunduğu «Milleter 
Cemiyeti»nde durumu şöyle anlatı
yordu:

«Bir Devlet Başkanının bu toplu
luk önünde daha önce konuşmuş ol 
duğu vaki değildir. Fakat bir halkın 
böylesine adaletsizliğin kurbanı ol
duğu ve saldırgana terkedilişi de gö
rülmemiştir. Bir ulusu barbarca yön
temlerle sistematik biçimde ortadan 
kaldırmak isteyen bir hükümet örne 
ği de yoktur... İtalyan hükümeti yal
nız askerlere karşı savaşmamakta- 
dır... Geniş topraklar üzerine uçak-
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lardan ölüm yağmuru gibi özel tuz
lar serpilmektedir. Bu ölüm yağmu
ru, asker, kadın, çocuk, nehir, göl 
ve çayırların içine işlemiştir... İtal
ya ile hangi nedenle olursa olsun, 
silaha başvurmayı yasaklayan 1928 
dostluk anlaşmasını yapmayı ba
şarmıştır... Wal Wal olayında İtalyan 
dürtüsü olduğu açıktır... Etyopya i- 
çin ne talihsizliktir ki bir hükümet 
(İngiltere) Avrupa’daki durumun İ- 
talya'nın dostluğunu her ne paha
sına olursa olsun elde etmeyi gerek 
tirdiği kanısındadır. Bu fiat Etyopya 
bağımsızlığının terkedilmesi.yle öden
miştir. Ekim 1935’de bugün beni din
leyen elli iki ulus saldırganın muzaf
fer olamayacağına ve hakkın ege
menliği ve zor yollarının yenilgisi i- 
çin, Misak’ın olanaklarının kullanı
lacağına dair söz vermişlerdi. Bu 
vaadler nerede kaldı?... Öyleyse Mi- 
sakın 16. maddesi ve ortak güven
liğin anlamı nedir?... Tarafsızlık ku
ralları İtalyan kuvvetlerine sevkiyatı 
engellemeliydi. Fakat burada taraf
sızlık sözkonusu bile değildir. Çün
kü 16 madde cemiyet üyesi olan her

devlete tarafsız kalmama ve saldır
gana değil saldırı kurbanına yardı
ma koşma görevini yükler... «sorun» 
yalnız İtalyan sorunu da değildir, or
tak güvenlik sorunudur. Söz konu 
su olan şey milletler cemiyetinin 
kendi varlığıdır. Konu saldırganı dur
durmanın olanaksızlığı değil, saldır
ganı durdurmak istememektir. Millet 
ler Cemiyetinin bir üyesi olan Et
yopya halkı adına kurulun Misak’a 
saygıyı garanti etmek için bütün ge
rekli tedbirleri almasını talep edi
yorum... Halkıma ne gibi bir cevap 
götüreceğim...» (2)

1929-31 buhranından en çok et
kilenen ve «birinci emperyalist pay
laşım savaşından yeterince pay ala
mayanlar, dünyayı yeniden paylaşma 
ya hazırlanıyorlardı.

Yeniden paylaşılacak alanlar
dan biri de. hammadde kaynakları, 
ucuz iş gücü, geniş, pazarı ile çeki
ci bir görünüm arz eden Etyopya 
idi. Etyopya’da öteden beri üç büyük

(2) A ktaran: Türkkaya ATAÖV. Afrika 
Ulusal Kurtuluş Mücadeleleri, s. 374-375.

emperyalist güç (Fransa, İtalya, İn
giltere) vuruşuyordu. Bunlardan İtal
ya, «birinci emperyalistler arası dün
yayı paylaşım savaşından» zararlı 
çıkmıştı. Ve Etyopya'yı o sırada sö
mürgesi olan Eritre ile birleştirmek 
istiyordu. Bu amaçla «Demokratik» 
dünyanın gözü önünde zehirli gaz 
dahil tüm çağ dışı silahlan kullana
rak 2 Ekim 1935’te Etyopya’ya sadır
dı. Etyopya halkı, faşist Musolini'nin 
direktifleri ile vahşet saçan işgalci 1- 
talya ordusuna karşı kahramanca 
direndi. İtalya, Adis-Ababa'ya ancak 
bir yıl sonra girebildi.

1935'lerde dışa bağımlılık nede
ni ile yapısal değerleri parçalanan, 
dolayısıyla çarpık bir ekonomi içinde 
bulunan Etyopya'ya giren İtalyan fa
şistlerine İngilizler ve Fansızlar ses 
etmediler. Bu gizli anlaşmanın altın
da duran gerçek, bu devletlerin ge
rek Afrika ve gerekse diğer sömürge 
pazarları üzerindeki tasarrufları yö
nünde almış oldukları ödünlerdi.

Emperyalist-sömürgeci İtalya’
nın işgaline karşı Etyopya halkı yi
ğitçe direndi. Bu direniş, Haile Sela-
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siye'nin liderliği altında Etyopya ege
men sınıfları tarafından yönlendiril
di ve yönetildi. Hareket, sınıfsal ka
rakteri gereği, gerçek anlamda ba
ğımsızlığa varamadı ve emperyalist 
sistemin sömürü alanında kaldı.

Nitekim, 5 Mayıs 1941’de, İşgal
ci İtalyan ordusu püskürtülüp, ülkeyi 
terke zorlandığında, İngiliz, Fransız 
ve İtalyan sermayeleri ülkedeki var
lıklarını sürdürüyorlardı. Ve, 1954 yı
lında önce « y a rd ım »  için gelen İngiliz 
orduları da ülkeyi terkettiğinde, A- 
merikan, İngiliz ve diğer emperya
listler, yeni-sömürgeci (neo-kolonya- 
list) yöntemlerle, Etyopya'ya çoktan 
yerleşmişlerdi. Aynı yıllarda, Uzak- 
Doğuda marksist-leninistlerin öncü
lüğünde, Çin anti-emperyalist ve an- 
ti-sömürgeci mücadelesini vererek, 
dünya emperyalist zincirinin bir hal
kasını kırmıştı. Sosyalizm yolunda i- 
(erliyordu, Emperyalizm’in işbirlikçi
si Haile Selasiye ve Etyopya egemen 
sınıfları ise, önderlik ettikleri, Etyop
ya halkının '.bağımsızlık mücadelesi
ni kendi sınıfsal çıkarları-cjereği ger
çek kurtuluşa ve başarıya ulaştıra

madılar ve Etyopya, emperyalizmin 
u y a n a n  A fr ik a 'd a  bir ileri karakolu 
oldu.

II —  S ö m ü rg e c i E ty o p y a  :

1936’41 yıllarında, insanlık dışı 
yöntemlerle, saldıran sömürgeci güç
lere karşı mücadele eden Haile Se
lasiye, çok kısa bir süre sonra en az 
Etyopya halkı kadar bağımsızlığa hak 
kı olan Eritre halkının ve Eritre'nin 
Etyopya topraklarına ilhakı için, Bir
leşmiş Milletler'de demeçler veri
yordu. Nitekim, çok kısa bir süre 
sonra Birleşmiş Milletlerin de ona
yı ile Eritre, Etyopya ile federal bir 
yapı içinde birleşiyordu. (1952)

Fakat bu federal yapı aslında 
Eritre'nin sömürgeleştirilmesine bir 
basamak idi. Nitekim on yıl sonra, 
(1962) Etyopya ordusu Eritre'yi işgal 
ederek, sömürgeleştirme eylemine 
girişti.

. Haile Selasiye ve Etyopya ege
men sınıfları, sömürgeci İtalyan’lar
dan, gerçekten çok şey öğrendikle
rini çok kısa bir zamanda mazlum 
Eritre halkı üzerinde uygulayarak

ispatladılar. Usta İtalya’dan hiçte 
geri kalmıyorlardı, kadınları, çocuk
ları, yaşlıları öldürmekte.

Tüm demokratik haklarına sal
dırmaktan başka, yüzyıllardan beri 
ayrı b ir yapı gösteren Eritre toplu- 
munun varlığı da inkâr ediliyordu. 
Eritre değil Etyopya vardı. Eritre’li- 
lerin dilleri, kültürleri inkâr edilerek, 
bu halk Etyopya'iı olmaya zorlanıyor
du. Haile Selasiye « E r itre  d iy e  b ir  

s o ru n u m u z  yok» derken çok yakın 
bir tarihte Milletler Cemiyetinde 
yaptığı konuşmayı unutmuşa benzi
yordu.

Çünkü Eritre halkının kurtuluşu 
için, Haile Selasiye'nin 20 yıl önce 
kullandığı yöntemlere yakın yön
temlerle mücadele edenlere «bir a- 
vuç eşkiya» diyebiliyordu. Sömürge
ci (kendisi de emperyalizm’e bağım
lı.) Etyopya güçleri, Amerika ve İs
ra illi uzmanlarca yetiştirilmiş, teçhi- 
zatlandırılmış 20.000'den fazla seçkin 
askeri bu «bir avuç eşkiyanın» üze
rine gönderiyordu. 30.000'den fazla 
Eritre'linin öldürülmesi, 100 binin ü- 
zerinde mültecinin Sudan'a sığınma
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sı, sömürgeci uygulamanın sonucu
dur.

«Etyopya basını ve radyosu o- 
laylardan büsbütün habersiz kaldık
ça, baskılar baskıları izliyordu. Fa
kat hiçbir şey Eritre halkını bağım
sızlık mücadelesinden alıkoyama
dı.» (3)

Etyopya yöneticileri, Eritre hal
kının mücadelesinin dünyaya açılma
ması için yıllar boyunca her tedbiri 
aldı. Fakat 1971’de bir Etyopya'lı ge
neralin Eritre'li ulusal kurtuluşçular- 
ca öldürülmesi bu sessizlik duvarı
nı yıktı. Karşılığında barbar sömürge 
ci Etyopya hükümetinin çok kanlı, 
olan misillemesine (beşyüz Karen 
köylüsünün katledilmesi) katlan
mak bahasında da olsa, bu duvarın 
yıkılması Eritre Kurtuluş Cephesi'nin 
kazandığı en güçlü mevzilerden . bi
ridir.

Haile Selasiye’nin Eritre soru
nunun varlığını inkâra yönelik de
vekuşu politikası, hiçbir işe yara
madı. Sarsılan ve tam bir çöküntü i- 
çinde olan Etyopya'nın ekonomik 
yapısının ordu içinde yarattığı rahat

sızlığın yanı sıra bu Eritre savaşı 40 
yıldan fazla bir zamandanberi hük
meden imparatorun devrilmesinin 
nedenlerinden biridir. (4)

Evet, kuzeyde başkaldıran o 
«bir avuç eşkiya» aslanlar aslanı 
imparatorun devrilmesinin başlıca 
nedenlerinden biri olmuştu. Ve sö
mürgedeki, antisömürgeci mücadele 
bir kez daha metropoldeki faşist yö
netimi sarsmış, sonunu yakınlaştır
mıştı.

Eii —  S ö m ü rg e c i E ty o p y a  ve  

« S o s y a lis t»  D E R G  (5 )

«... Ve bir milliyet için ayrılma 
özgürlüğünden, bağımsız ulusal dev
let kurma özgürlüğünden büyük öz
gürlük olabilir mi?»
vww*vvv» vvvvw w w vw » w  m u u v m v

Etyopya’nın yeni yöneticileri yö- j 
netimi ele aldıktan 2 ay sonra 20 A- 
ralık 1974’te, «Sosyalizm Bildirisi 
yayınlayarak, dünya kamuoyuna sos 
yalist olduklarını ilân ediyorlardı. 
Eritre Kurtuluş Cepheleri öncülüğün
de mücadele veren Eritre Halkı bu 
yeni «sosyalist» yöneticilerden, sos
yalistlerin ulusal sorun karşısındaki 
asgari programlarını uygulamaları
nı beklediler. Aradan 5 aya yakın 
bir süre geçtiği halde «sosyalist» j 
DERG, ne Eritre’deki Etyopya ordu- ; 
sunu geri çekti, ne de Eritre ulusal I 
Kurtuluşçuları ile görüşmek için her- j 
hangi bir girişimde bulundu. Bu tav- ; 
rıyla barışçıl yollarla bu sorunun çö- r 
zümleneceği kanısına kapılan, Eritre ■ 
halkı, bir kez daha hayal kırıklığına \ 
uğradı. Buna rağmen Ulusa! Kurtu- 
luşçular saldırmaktan kaçınıyor ve 
gerçekleştirilmesi gereken bir ihti-

(3) Afrique - Asie, Mamo ZELEKE; ,«Kızıl j;
Deniz îçin Savaş», s. 21 - 26. . Ş

(4) Afrique - Asie, y.a.g.y.
(5) DERG : Eylül 1974’te Etiyopya yöneti

mini ele geçiren askerî komite.

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



male karşı bekleyiş içinde kalıyor
lardı.

DERG, o sırada geçici hüküme
tin başkanı Aman Andomir'i Eritre i- 
le ilgili haber alması için görevlendir 
di. Aman'da, Derg’in tutumuyla ve 
yöntemi ile Eritre sorununun ciddiye
tini ve Eritre Halkının taleplerini an
lamamakta ısrar etti. Yüksek yayla
larda yaşayan Hıristiyan Eritre’lile- 
rin (Eritre halkının çoğunluğunun 
Müslüman olmasını göz önüne al
mıştı) Kurtuluş Cephelerini destek
lemediklerini, ayrıca Eritre’lilerin 
«Devrimci» bir Etyopya sınırları için
de otonomi verilerek susturulabile- 
ceğini rapor etti.

DERG, egemen sınıfın yararına 
olan bu sahte rapora dayanarak ve 
Devrimci Etyopya'nın bütünlüğü a- 
dına, Eritre’ye asker yığmaya de
vam ediyordu. Bu arada, Kurtuluş 
Cephelerini kendi aralarında parça
lamak bir «üçüncü güç» yaratmak 
yöntemine de başvurmuştu. Amacı 
Ulusal Kurtuluşçuların başarısızlığı
nı ispatlamak ve sorunun «Sosyalist

Etyopya» sınırları içinde çözümlen
mesine Eritre halkını zorlamaktı.

DERG, her yaptığını sosyalizm 
adına yapıyordu. Ve karşı koyanla
rın hepsi «anti-sosyalist» «gerici» o- 
larak suçlanıyordu.

Öyle ya, sosyalist bir ülkede, 
hala milliyetçi taleplerde direnmek, 
olsa olsa «gericilik» olarak isimlendi 
rilebilirdi. Çağımızda, hem de .emper
yalizmin hergün yediği yeni yeni şa
marların etkisiyle böylesine saldır
ganlaştığı bir dönemde!

Bu ilkeye uygun olarak demeç
ler veriliyordu. «Biz (Kurtuluş Cephe
leri ve DERG) hepimiz Devrimciyiz 
ve bizim ayrılığımızın ve aramızdaki 
mücadelenin hiçbir anlamı yoktur.» 
Ve Etyopya basını aynı nedenle 
«Kahraman Eritre’lilerin» feodallere 
karşı mücadelelerini övüyorlardı. Fa
kat en önemlisi aynı gazeteler Eritre 
Kurtuluş Cephelerinin silahlarını 
bıraktıklarını ve yeni bir «Sosyalist 
Etyopya» bütünlüğü içinde birlikte 
yaşamayı kabul ettiklerini de ilâve 
etmeyi ihmal etmiyorlardı.»

Bu süre zarfında «Sosyalist» ol

duklarını iddia eden askeri yöneti
min sosyalizmden ve ulusal soruna 
bakış yönteminden habersiz olduk
larını anlayan Kurtuluş Cepheleri, 
yönetimdeki isim değişse de kendi 
deyimleri ile «siyah sömürgecilik» 
emperyalizm (6) uygulamalarının, 
ancak halkın anti-sömürgeci, anti- 
emperyalist mücadelesi ile sona er
dirileceğini açıkladılar. Mücadele bir 
ateş keşten sonra yeniden başlıyor
du. Aynı anda Derg’de yetkili bir su
bayına şöyle demeç verdiriyordu: 
«Eritre Halkına, Kurtuluş Cepheleri
nin bizimle anlaşmak zorunda olduk
larını anlatmak zorundayız. Aksi tak
dirde...» (7)

Evet aksi halde; 22,24 Aralık gün 
lerinde yaptıkları gibi 50 kişiyi bir
den boğmaktan çekinmeyeceklerdi. 
Ve Eritre’liler adına bölgenin yaşlı
ları ve nüfuzlu kişileri arasından Et
yopya yanlısı olduğu bilinen 38 ki
şilik bir komite kurdurarak, kendi 
görüşünün (hakim sınıflarının büyük

(6) Türkkaya Ataöv, a.g.e.
(7) Afrique - Asie, y.a.g.y.
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devlet politikası) doğrultusunda gö
rüşmeler açtı.

Fakat bu görüşmelerin sonu
cunda umduğunu bulamadı. Bu ko
mite bile, Derg'in yüzüne Eritre’de 
yaptıklarını vurmaktan çekinmedi. 
Ve bir bildiri ile görüşlerini bildirdi
ler:

«1 — Eritre'nin tek ve gerçek 
temsilcileri olan Kurtuluş Cepheleri 
ile görüşmelerin başlaması.

2 — Etyopya Silâhlı Kuvvetle
rinin kışlalarına çekilmeleri.

3 — Bütün siyasi tutukluların 
hemen serbest bırakılmaları.

4 — Eritre’de işgalin kaldırıl
ması.

5 — Eritre’de bir referandum 
komitesinin kurulması.

6 — Eritre sorununun derhal 
Birleşmiş Milletlere ve Afrika Birliği 
Örgütüne götürülmesi» (8)

Kendilerinin seçtikleri bu komi
tenin tepkisi DERG’i şaşkına çevirdi. 
Ve bu komitenin Kurtuluş Cephele
rinin liderleri ile görüşmelerine, Et- 
yopya’nın federasyon ve ateşkes

teklifini bu liderlere ulaştırmasına 
izin verdi. Ayrıca DERG, sorun üze
rinde detaylı görüşmelerin yapıla
bilmesi için liderleri Adis-Ababa’ya 
çağırıyordu.

Bu görüşmenin sonunda F.L.E. 
(ERİTRE Kurtuluş Cephesi) ve F.L.P. 
(Halk Kurtuluş Cephesi) liderlerf, 
Derg’in federasyon teklifini reddet
tiler. Ama ateş kese uygun, bu süre 
zarfında Derg ile ilgili detaylı bir ce
vap vereceklerini söylediler.

«Bu süre zarfında liderler, 
Derg'in hapishanelerdeki siyasi tu- 
tukluları çıkararak, baskılara son 
vererek, işgal ettiği yerlerden çekile
rek, öğrencilerin güvenlerini kaza
narak, Kurtuluş Cephelerine karşı 
propagandalarından vazgeçerek, Et
yopya ve dünya kamu oyuna Eritre’de 
cereyan eden olayların gerçek yü
zünü göstererek, iyi niyetli oldukla
rını göstermelerini beklediler. Ve ge- 
nellike ateşkese saygılı kaldılar.

/e Eritre’den gelen haberler, 
Derg açısından hiçte iç açıcı değil
di. Kurtuluş. Cephelerine halktan ka
tılma gittikçe artıyordu. Ve bu yetmi

yormuş gibi, Eritre’deki polis şefi de I  
ulusal kurtuluşçulara katılmıştı.

Derg, elini çabuk tutması ge
rektiğini göz önüne alarak geniş bir 
operasyona hazırlanıyordu. Bu ara
da Arap ülkelerine giden komitenin 
gönderdiği bir telgrafta da, bir çok 
Arap ülkesinin DERG’le aynı kanıda 
olduğu bildiriliyordu.

^Sosyalist» Derg Adis-Ababa 
radyosundan 28 Ocakta yaptığı bir ; 
yayında, Haile Selasiye’nin hüküm : 
sürdüğü günleri geri getiren bir dil- ■ 
le şunları yayınlıyordu: «Sabrımız taş
mıştır.» Ve «bir avuç eşkıyanın mil
lî birliğimizi ve halkın düzenini boz- [. 
masına müsamaha etmeyeceğiz» (9)

Derg’in saldırıları, Haile Selasiye’ 
nin döneminde cereyan edenden da- i 
ha büyük bir vahşet saçıyordu. Kur- ; 
tuluş Cephelerinin, halkın açık des
teğinde kendilerini Etyopya’nın fa
şist, sömürgeci yöneticilerine ve e- 
gemen sınıflarına mücadele ederek 
kabul ettirdikleri oranda, Derg’in f

(8) Afrique - Asie, y.a.g.y.
(9) Afrique - Asie, y.a.g.y.
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vahşeti artıyordu. Fransa’nın Ceza
yir'de, Hindiçini’de, Amerika’nın Viet
nam’da, Portekiz’in Gine-Angola'da 
karşılaştıklarından ve Van-Tiyö’nün 
durumundan ders almak şurada dur
sun, Van-Tiyö'nün akibetini gecik- 
tiremeyen yöntemlerini kullanarak, 
Eritre'deki yerli halkın elinden «bisik
letlerini» alıyordu. Kurtuluş Cephe
sine kaplamasınlar, bağımsızlığa ula- 
şamasınlar diye.

Ve tabii bunların hepsi sosyalizm 
adına yapılyordu. Fakat, Lenin’in e- 
gemen ulusun devrimcilerine zorun
lu kıldığı o çok geniş sabrı bile gös
teremeyen bu «sabırsız Sosyalistler», 
Eritre'nin yeraltı kaynaklarını milli- 
teremeyen bu «sabırsız sosyalistler», 
yayınlasaiar da, değil, sosyalist ol
duklarına burjuva-demokrat oldukla
rına bile kimseyi inandıramazlar. De
ğilini ki Eritre'nin yeraltı kaynakları, 
ucuz işgücü ve pazarları egemen sı
nıfı ve giderek emperyalizmi ayakta 
tutuyor, ve Etyopya’nın emperyalist 
zincirdeki halkasını daha bir sağlam
laştırıyor.

E R İR T E  D E V R İM İN İN

14. Y IL D Ö N Ü M Ü
(Bu b ild ir i " iibe ra tion "  broşüründen çevrilm iş tir.)

Bu 14. yılında Eritre Devrimi, u- 
zun bir zaman süresinde halkların 
varlığını tutsak eden silâhlı ve poli
tik güçler üzerinde yöneltilebilen he
saplanmış bir saldırının yolunu aça
rak, sömürgeciliğe karşı mücadele
nin açıklıkla ayırdedilmiş olduğu bir 
döneme girdi. Yurt içinde ve ulus- 
lararasında olmak üzere her yerde, 
sömürüldükleri için kızgın kitlelerin 
emperyalist ve gerici düşmanlarını 
durmadan bi'yüyen bir maharetle ge
rilettikleri çek uygun koşullar orta
ya çıktı. Yalnızca 1975 yılı, emperya
list tahakkümün tasfiye edilmesine 
halkın iktidarının Mozambik'te, Viet
nam’da, Kamboçya'da ve Laos’ta 
yükselmesine tanık oldu. Karşı dev
rimci akımlar, Portekiz'de ciddi geri 
çekilmelere maruz kaldılar. Latin A- 
merika’dan Afrika’ya, Avrupa'dan 
Asya'ya kadar, aynı zamanda A.B.D. 
de, dünyanın dört bucağı, devrimin 
geniş alanı üzerinde dimdik duran 
direnişi ile daha da güçlenen, halk

ların önüne geçilemeyen başkaldırı
larına sahne olmaktadır.

Etyopya politik arenasında kar
şı devrimin tırmandığı bir gerçektir. 
Faşist cunta, etkin bir biçimde de- 
mogojik sloganlarının baskısıyla, şu
bat 74’ten beri ulusun canına oku
yarak, devrimci akımı silâhsızlandı- 
rabilmişti. Ama zamanla, onun müflis 
politikaları daha belirgin oluyor. Haile 
Selasiye'nin rejimine bir dikenli 
çalılık olan direnişin sesleri yeniden 
yükselmektedir. Bir geçici halklar 
saygı isteyen Etyopya’lı öğrenciler 
sınıflarını terkederek yürüyüşe geç
tiler. İşçiler ve köylüler dahil, cunta
nın diğer kurbanları da kan ağladı
lar. İşçilerin örgütleri ve sendikaları 
yasaklandı. Köylüler ise zalim top
rak ağalarının silahlarının dehşetine 
bırakıldı. Emperyalizmin destekledi
ği cunta ve geniş kitleler arasında 
sürdürülen günlük sınıf mücadelesi 
kanıtlamaktadır ki, Etyopya bugün 
dünyada gördüğümüz karışıklığın dı
şında kalmamıştır. Bütün bunların 
tam ortasında ve bir parçası olarak 
1 eylül'de «Eritre halkı ile uluslara
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rası dayanışma günü» dünya çapın
da esen bir fırtına gibi kutlandı. ABD. 
desteğindeki Etyopya sömürgeciliği
ne karşı Eritre kurtuluş mücadele
si sayısız engelleri aşarak ve deney
ler kazandığı uzun bir yolda giderek, 
tek çözümü zafer olan ve kıskançlık 
la büyütülen bir devrim olmuştur. 
Silâhlı mücadelenin doğumunun, as
keri, politik, ve ideolojik olarak sü
rekli büyüdüğü ve geliştiği ülkede 
dokunmadığı tek köşe bırakmayan 
bir ulusal halk savaşıdır bu... Erit- 
re'deki her sosyal sınıf için her mil
liyet için devrim, günün düzeni ve 
ulusal kurtuluş yükselen bir çığ ol
muştur. Devrim için duyulan ateşlilik 
ve onu katılan geçen yılın zor gün
lerinde insan gücünün tehlikeli kıtlı
ğının varoluşuna benzemiyor. Böyle- 
sine büyük sayıların cepheye akın 
etmesi başlıbaşına bir meydan oku
madır. Demekki Eritre devrimi, he
nüz tamamlanmamış bile olsa, ken
disi için gittikçe büyüyen imrenilecek 
bir duruma kaynaklık etmektedir. Kır 
lık alanlarındaki silâhlı mücadeleyi, 
kendi kapsamında destekleyen şe

hirlerde sürdürülen tutarlı politik çar
pışmalar olmasaydı geçen yılın kah
raman zaferleri olmayacaktı. Büyük 
kalabalar boyunca işçi dalgalan, 
sömürgeci düzenin ulusal ve ekono
mik baskısına karşı açıkça muhale
fet ettiler. Tekstil, ayakkabı, kazak, 
liman ve demiryolu işçileri ve sivil 
görevliler greve gittiler ve ekonomik 
taleplerini en sonunda sömürgeci 
Etyopya’ya karşı bir konum kazanan 
politik taleplerine dönüştürdüler. Pro
letaryanın yambaşında, bağımsızlık 
için sürekli mücadelelerinde destan
lar yazan Eritreli öğrenciler direniş
lerinin boyutlarını artırdılar. 1974ün 
ikinci yarısından beri, onlar yığın ha
linde Devrime aktılar. Ve 20-27 Aralık 
ta Siyonist eğitimli gizli polis Asma- 
ra şehrinde 50'den fazla genci bo
ğazladığında, sömürgeci Etyopya en 
kanlı suçlarından birini daha işlemiş 
oldu. Keren, Agordat, Asmara, Hir- 
giyo, Umhajer v.b. de meydana gelen 
bir dizi katliamlarında, öğrenciler fa
şist cuntanın önemli hedefleri olmak
taydılar; Albay Mengistü ve işbirlik
çilerine bu ve aynı derecede vahşi

diğer suçlarının hesabı ödetilecek- 
tir. Kuşkusuz, Eritre’nin öğrencileri 
(silahlı mücadelede oynadıkları ön
de gelen rolden ayrı olarak) devrim
ci eylemlerine kasabalarda da de
vam edeceklerdir. Cuntanın aslında 
bir gelişmeme projesi olan «birlik 
halinde gelişme» aldatmacasında 
onlar yer almayı reddettiler. Sömürge 
ci Etyopya'nın öğrenci başkaldırma
sı, 74-75 akademik döneminde ders
lerin boykot edilmesiyle açıkça ser
gilendi.

Bu ikisinden (öğrenciler ve iş
çiler) ayrı olarak, en önemli şehir 
sektörlerinden başkaları da; atlet
ler, müzisyenler, parlemento üyele
ri ve spor örgütleri, ordunun insan
lık dışı işgalini lanetlemek ve kendi 
savaşçı yurttaşları ile olan dayanış
malarını göstermek için, hepsi iş
lerini ve uğraşlarını engelleme yolu
na gittiler. Ordu mensuplan bile bu 
akım dışında kalmadılar. Hava kuv
vetleri pilotları, deniz ve kara as
kerleri ve subayları Etyopya’nın vah
şi ordusunu terkettiler ve çoğu kez 
kurtuluş kuvvetlerine katıldılar. Et-
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yopya’da oturan Eritre’liler ağır bas 
kı ve terör altında bile, maddi destek 
ve adam katılması yolu ile mücade
leye yardım ettiler.

Hepsi kurtuluş savaşçılarının e- 
line geçmiş olan kırlık alanda çok 
önemli gelişmeler ortaya çıktı.

Y ığ ın la r ın  c e p h e y e  a k ın  e tm e s i, 

D evrim in , p o ta n s iy e li y ö n e ltm e s i ve  

onu e tk in  k u lla n ım a  k o y m a s ın d a k i 

y e te n e ğ i h a k k ın d a  b ir  s ın a v  o ld u . 

Çocuklar eğitilmeliydi. Napalım kur
banları ve hastalar büyük bir tıbbi 
gözetim gerektiriyordu. Dahası be
sin kaynaklarının ve uygun korunak
ların yokluğunu ortadan kaldırmak, 
aynı zamanda tüberküloz ve malar
ya tehlikesi ile salgın hastalıkların 
önlenmesi için güçlü bir şekilde mü
cadele edilmeliydi. Ve devrim, en a- 
zından çaba sarfedilmesi gerektiği 
konusunda, yokluk bilmedi. Sahra 
hastahaneleri kamp okulları ve aynı 
zamanda tarım alanları, kendini Dev
rime adamış militanlar tarafından 
dolduruldu. Ve kendine güvenmenin 
zahmetli yolunda E.P.L.F. (Eritre halk- 
-ları kurtuluş cephesi) Eritre kitlele

rinin korunmasını, kendini harekete 
geçiren bir hedefi yaptı. Eritre top- 
lumunun üst tabakasının (Devrime) 
akımının zorunlu kıldığı daha büyük 
ideolojik sorun yüzünden politik cep 
hede başka mücadeleler de veril
di. Diğerleri gibi bu yeni çözümlere 
de, onların (üst tabaka unsurlarının' 
sınıf saplantılarını ortadan kaldırma
ları ve ulusal demokratik devrimde 
alçak gönüllü savaşçılar olabilmele
ri için, 6 ay süren yoğun bir politik 
eğitim ile varıldı.

Geçen yılın bütün gelişmelerin
de, çılgınca sürdürülen iç savaşın 
sona ermesi, en yüksek önemdeki 
yeri tutar. Hatırlanmalıdırki bütün 
Eritre ulusu aptalcasına bir kardeş 
savaşım ve gittikçe daha da faşist
leşen bir düşman karşısında birleşik 
hareket etmenin zorunluluğunu kav
ramıştır. Bu ulusal gereksinmelerin 
yükselmesi ile 1974 ekiminde her ta
bakadan 50.000 Eritre’linin katıldığı 
ve birbirini izleyen iki pazar günün
de yapılan mitingte yükselen tek bir 
ses, savaşçıların birleşen elleri ve 
başlayan demokratik diyalog, yukar

da anlattıklarımızın kanıtıdır. E.P. 
L.F. bu tavrı uzun süredir kabullen
diğinden, halkın talebini hazır bir şe
kilde benimsedi. İlk savaşın kaynağı 
olan E.L.F. (Eritre kurtuluş cephesi) 
b ir le ş m e k  iç in  daha da ateşli idi. Bu
rada, E.L.F. bürokrasisi karşısında, 
ulusal görevini kabul eden savaşçı
ları, liderlerini halkın isteğini göz 
önüne almaya zorladılar. Böylece, iç 
savaşın temposu durmadan azaldı. 
Ve 75 Şubatının arifesinde, yoğunlu
ğu pratik olarak ortadan kalktı. Bu
nu izleyen dönemde örgütlerin sa
vaşçıları askeri bir komutada birleş
tiler. Ve düzenli olarak birleşik saldı
rılar yapıldı. Desteklerde ve özellik
le silahlarda işbirliği sık sık yapıldı. 
E.L.P. son kongresinde eski tasfiye 
ve iç savaş proğramını reddetti ve 
E.P.L.F. ile demokratik bir çözümü 
kabullendi. Şimdi Ulusal Birleşik Cep
he için bir yolun açıldığı görülüyor. 
Önümüzdeki muharebelerde, birlik 
zafer için en önde gelen bir silah o- 
lacak.

Kardeş katili cuntaya karşı, ha
yat ve ölüm mücadelesini tamam
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lamak için yurt dışındaki Eritre’li iş
çiler ve öğrenciler daha kararlı bir 
çaba gösterdiler. Ulusal kurtuluş mü 
cadelesinin bir parçası ve bir bölü
mü olarak Kuzey Amerika'daki, Av
rupa'daki, Ortadoğu'daki ve Kuzey 
Afrika’daki Eritre’liler ve onların kit
le örgütleri maddi yardımları ile, çe
şitli şehirlerdeki gösterileri ve (yer
leşik eylemci güçlerin karargâhlaştı- 
ğı) ileri karakolları ile, aynı zamanda 
savaş alanına da giderek sağlam 
desteklerini gösterdiler. Girişilen ça
balar ve eylemler daha sıkı bir bir
lik içinde ve yoğun gayretlerle ta
mamlandığında yalnızca uğraşıların 
düzeyine yükseltmekle kalmayacak, 
ama aynı zamanda bir ulusal birle
şik cephe için gerçekleştirilmesi ge
reken önemli görev üzerinde somut 
bir iz bırakacaktır. Yurt dışındaki E- 
ritre'liler sayıları ile orantılı olarak 
görevlerini yerine getirmelidirler.

1960'lardaki karanlık günlerden, 
bugünkü umut verici günlere dek, 
devrim, çok çeşitli sorunlarla ve ge
çici olan gerilemelerle karşılaştı. Ve 
bunlarla başarılı şekilde uğraştı. Yi

ne bugün, kazanılan zaferlerin ya
nında Eritre halkı zor durumlarla kar 
şılaşsa bile aktif mücadele ile so
runlarını çözüyor. Etyopya acımasız 
zulmü ve bunun yanında ulusal kur
tuluş mücadelesinin güçlenmesi yılın 
başındanberi halkın büyük bir kıs
mının oturdukları yerden ayrılması
na ve geçimlerini sağlayamaz hale 
gelmesine neden oldu. Yüzlerce köy 
napalm ile bombalandı, yıkıldı, şehir
ler yağma edildi, yakıldı, 300.000 
Eritre insanı yerlerini terketti. Bun
lardan 250.000 kişi Devrim sınırla
rının içine yerleşti. Geri kalan 50.000 
kişi de önceki vahşet ve zulümden 
kaçan 100.000 kişinin bulunduğu Su
dan'daki mülteci kamplarına sığındı. 
Sırtlarında gömleklerinden başka 
birşeyleri olmayan, yerinden, yurdun
dan edilen 250.000 kişilik yaşlı, kadın 
ve çocuk nüfusu korkunç bir şekilde 
yiyecek, giyecek, ilaç ve barınak sı
kıntısı içindeler. Bu durum faşist 
cuntanın bütün üretim araçlarına el 
koyup yok eden soğuk ve hesaplı 
stratejisi ile daha da kötüleşti ve ül
kede kıtlık başladı. Faşist cunta böy

lelikle tahılı yaktı, su kanallarını ve 
nehirleri zehirledi ve ülkedeki hay
vanların büyük bir kısmışı kıydı, bo
ğazladı.

Burada, Eritre halkının bütün 
yandaşlarına ve sempatizanlarına i- 
letmek istediğimiz bir şey var: Etyop
ya rejimi askeri savaşı kaybetti. Öz
gürlük için kavga verenlerin parlak 
ve yiğit mücadeleleri paralı asker
lerin savaş sistemlerini temelinden 
çürüttü. Adisababa'daki hastahaneler 
tümüyle ordu mensupları ile, astrono 
mik sayıdaki asker yaralı ve ölüler; 
ile dolu, öyle ki gözü dönmüş as 
kerler de Derg’in bu yıkıcı çizgisin 
den tedirgin olmaya başladılar. Bu 
durum faşist Derg'in bir ulusu tü
müyle öldürmeye (jenosite) yönelik 
iğrenç politikasını yoğunlaştırma
sına yolaçtı.

Faşist Derg bu siyaseti kendi 
elinde kalan son kart olarak görü
yor. İşte bu vtîhşeti yenilgiye uğrat
mak için Devrimin tüm yandaşları ve 
hakseverler 250.000 tutsak Eritreliye 
yardımcı olmalıdır. Uluslararası Kızıl
haç örgütünün gönderdiği yardım, u-
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tanmazcasına halkın elinden alına
rak, işgalci Etyopya ordusuna dağı
tılınca, kamplara sürülen halka yar
dım sağlamak için Eritre ulusal yar
dım komitesi kuruldu.

S o n u ç  : Ciddi bir analizci şun
ları rahatlıkla gözleyebilirki, geçen 
yılın başarıları Eritre Devrimini ge
lecekteki zaferlere götüren bir çiz
giye başarıyla oturtmuştur. Devrimin 
yalnızca silahlı mücadeleyle sınır
lanmadığını kararlı mücadele yete
rince göstermiştir. Bu mücadeleye 
katılan tüm kesimler işçiler, öğren
ciler, köylüler bunu sömürgeci Et- 
yopya’ya gösterdiler Böylece ileri
ciler daha çok gelişme ve ilerleme
nin (yeni) bir yılına umutal bakabilir
ler. Devrimin 13. yıldönümünde 
E.P.L.F.’nin militanları ulusal kurtu
luş hareketinin artık yaşayabilme saf 
hasını geride bıraktığı ve genişleme, 
sağlamlaşma dönemi için hazır ol
duğu sonucuna vardılar. Bu görev 
şimdiden başladı bile. Bundan sonra 
ileri zaferler kazanılacak ve Devri
min kaçınılmaz sonucu elde edile
cektir : B a ğ ım s ız lık  v e  k u rtu lu ş .

BIJİ TE K O Ş İN A  GELfEN B IN D E S T  

Û  K A R K E R E N  D İN E !
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M E H A B A D  Ş E H İT L E R İN İ A N IY O R U Z
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M e h c b a d  K ü rt C u m h u r iy e t i’n in  k u ru lu ş u n d a n  14 a y  s o n 

ra  y a n i 31 M a r t  1 9 4 7 ’d e  C u m h u riy e tin  k u ru ld u ğ u  ü n lü  Ç a r -  

ç ıra  m e y d a n ın a  k u ru la n  d a ra ğ a ç la r ın d a  g e n ç  c u m h u riy e 

tin  ö n d e r le r i a s ıld ıla r .

1 9 3 4  y ılın d a  k u ru la n  K o m e la  C ıvvanen  K u rd  ö rg ü tü n ü n  le -  

g a lite y e  s ıç ra d ığ ı 194 5  n is a n ın d a n  s o n ra  ö rg ü te  g ire n  

K ü rt d e v r im c ile r in in  v e  m illiy e tç i a ş ire t  l id e r le r in in  d e  k a t 

k ıs ıy la  K ü rd is ta n  D e m o k ra t  P a rtis i k u ru lm u ş tu . K D P ’nin  

ö n c ü lü ğ ü n d e  g e liş e n  b a ğ ım s ız lık  m ü c a d e le s i 2 2  O c a k  

1 9 4 6 'd a  o lg u n la ş tı v e  p a r t i b a ş k a n ı Q a z i M ıh a m e d  a y n ı 

g ü n  M e h a b a d 'ın  Ç a rç ıra  m e y d a n ın d a  k ırm ız ı, b e y a z  ve  

y e ş il re n k le rd e n  m e y d a n a  g e le n  v e  o r ta s ın d a  g ü n e ş  ış ın - 

la r ı y a y ıla n  K ü rt b a y ra ğ ın ı g ö n d e re  ç e k ti.

İç e r id e  ta ç la r ın ı İra n  h a lk la r ın ın  s e fa le t i ü z e r in e  o tu r ta n  

ş a h lık  re jim in in  d ış a r ıd a  d a  A m e r ik a  v e  ö z e liik e  İn g ilte re ’

n in  O r ta -D o ğ u  p e tro l re z e rv le r in in  k o n tro l v e  d e n e tim i 

ile  ilg ili p la n la r ı a ra s ın d a  M e h a b a d  K ü rt C u m h u riy e ti g e r 

ç e k te n  n a z ik  b ir  d e n g e  id i. G e n ç  C u m h u riy e tin  te k  d e s te 

ği o la n  S o v y e tle r  is e  y e te r li d e s te ğ i s a ğ la m a d ıla r .  Ç a rç ıra  

m e y d a n ın d a  Q a z i M ıh a m e d  v e  a rk a d a ş la r ın ın  b o y u n la r ın a  

g e ç ir ile n  ip le r  K ü rt u lu s u n u n  k ö le le ş tiir lm e s i iç in  y a p ıla n  

k a t lia m la r ın  s a d e c e  b ir iy d i. N e  v a r  ki: « h ü c re le r in in  h e r  

g ö z e n e ğ in d e n  k a n  v e  s e fa le t  a k a n  bu  im p a ra to r lu k la r  dev.- 

r im c i h a lk la r ın  m ü c a d e le s i ö n ü n d e  e lb e t  b ir  g ü n  y ık ılıp  

g id e c e k le rd ir . K ö le  h a lk la r ın  z in c ir le r in i p a r ç a la y a c a k la r ı  

g ü n le r  u z a k  d eğ il»
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«Geçen sayımızda 1918'den itibaren 

olayları kısaca gözden geçirmiştik. Bu 

sayımızda olayların dökümünü ver

meye devam ediyoruz.»

NOWİLL OLAYI

Mustafa Kemal, Kazım Karabekir’den aldığı bir şifre 
telgrafla durumu öğrenir. 2 gün sonra, Diyarbakır’dan 
Erkanı Harbiye Reisi Halit imzalı gayet acele notu ile ge
len Telgraf d a :

«Musul’u karıştıran ecnebi zabiti Nowill’in (berabe
rinde, İngiliz himayesinde Kürdistan teşkil etme çalışma
larından ötürü kovuşturmaya uğrayıp Halep’e firar eden 
Cemil Paşazade Ekrem ile) bölgede görülmesinin uyandır
dığı kuşkudan» söz edilmektedir.

Y e ,

«Ötedenberi Osmanlı hükümetine düşmanlıkları ile

meşhur olan Bedirhanî’lerden Celadet ve Kâmuran’m da 
yanlarında bulunması ve esrarengiz bir siyaset takibede- 
rek aşiretler arasında dolaşmaları pek ziyade calibi dikkat» 
bir hareket olarak değerlendirilmektedir. (1)

Osmanlı hükümetinin adamı olan Elazığ Valisi Ali 
Galip’in de bunları arkalaması, heyeti temsiliye’yi iyice 
kuşkulandırır. Mustafa Kemal 9 eylûl’de Erzurum, An
kara, Diyarbekir ve Malatya’daki askeri birlikleri kuman 
danlıklarma durumu bildiren ve bazı tedbirler alınmasını 
isteyen telgraflar gönderir. (2)

Bu telgraflarda özetle:
«Bağımsız bir Kürdistan kurulması için çalışmalar 

yapmak üzere Kürdistan’a gelen Nowill:in beraberindeki 
Kürt liderleri ile silahlı Kürt birlikleri toplama çalışma
ları yaptıkları ve buna karşı durulması» istenmektedir.

(1) Nutuk, Vesika, 60.
(.2) Nutuk, Vesika, 62-63-64.
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Kongrelerde karar altına alman ve Mustafa Kemal’in 
Kürt ileri gelenlerine gönderdiği mektuplarda da özellikle 
vurgulanan «Osmanlı Vatanı’nm, Hilafet ve Saltanatın» 
korunması tezleri, bu kez, gene ele alınıp ters taraftan 
devreye sokulmaktadır. Buna göre,

«Asi Kürtler, Hilafet, Saltanat ve Padişah düşmanla
rıdır».

Mustafa Kemal, eski Kemah mebusu Halet beyefen
diye durumu şöyle açıklar:

«Vesika» 65.
Kemah’ta Meb’usu Sabık Sağırzadelerden Halet Beye

fendiye, İngiliz himayesinde müstakil bir Kürdistan teşki
li maksadiyle propaganda yapmakta olan İngiliz binbaşı
larından Mister Nowill’in din ve milletlerini satmış Kürt 
beylerinden Ekrem, Kâmuran Ali, Celadet’le Malatya’ya 
geldiği ve hükümeti merkeziye’nin mürevvici efkârı, yani 
millet ve vatan haini olan Harput valisi’nin de bunlara il
tihak eylediği ve Bedirhanî’lerden Malatya mutasarrıfı Ha
lil beyle beraber gûya postayı vuran hırsızları takip ba
hanesiyle erat celbine tevessül eyledikleri haber alındı. 
Bittabi şen’i mazarratları için tedabiri askeriye ve milli- 
yeye tevessül edildi. Şu kadar ki, Kürtlerin makamı mu
kaddesi hilâfete ve vatan’a olan sadakat ve merbutiyetle- 
rini göstermek üzere bazı ağavatın bir m iktar Kürt kuv
vetiyle birlikte Malatya istikametine hareket ve padişah 
ve millet aleyhinde İngilizlerle teşriki mesaiye cür’et eden 
ve o civarın sâf ekradını, posta hırsızlarını takip yalanı 
ile toplayarak, beyhude yere asker tarafından itlâf edil
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melerine ve pâdişah'a, millete karşı isyan etmiş bir şekle 
sokulmalarına sebebiyet verecek olan bu vatan hainlerinin 
alçaklıklarını marülarz ekrada .vesaiti şeria ile iblâğ ede
rek davete ademi icabetlerinin teminine hasrı himmet ey
lemeleri son derece şayanı arzudur. Mümkün ise hemen 
tevessül ile neticenin iş’armı rica ederiz.

Mustafa Kemal»

Malatya’dan Emir 'Zabiti Recep Zühtü’den gelen ha
ber ise şöyle sonuçlanmaktadır:

«Buradaki süvari ve topçu alayları kumandanları 
da halk üzerinde iyi bir tesir bırakmaya muvaffak olama
mışlardır. Hacı Kaya’nm üç bin silahlı çıkarabilecek bir 
aşiret reisi olduğu ve aşiret efradı civar Kürtlerin en saf 
ve cesurlarından bulunduğu anlaşılmıştır. Hacı Kaya ve 
Hacı Bekir ağalardan murahhas olarak davet buyurulacak 
olursa zaten diğerlerine nisbeten sakin ve merbut bulu
nan bu havali Kürtlerinin pek ziyade memnun edilmiş ola
cağı maruzdur.» (3) '

Recep Zühtü, aşiret reislerinin murahhas olarak da
vet edilmelerini önermekle ortalığın yatışacağını zannet
mektedir. Buna bağlı olacak ki, Mustafa Kemal 15 Eylül’- 
de Malatya mutasarrıfı aracılığı ile Hacı Kaya ve Şadza- 
de Mustafa’ya şunları yazacaktır:

«Maazallah İslam kanı akıtılması, günahsız zavallı 
Kürt kardeşlerimizden birçoğunun Osmanlı askerleri ta-

(3) Nutuk. Vesika 67 (siyahlar bize ait)
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rafından öldürülmesi gibi dünya ve ahırette pek elim bir 
sonucu doğuracaktır. Oysa din ve namus sahibi büyükler 
yaşadıkça Kürt ve Türk’ün birbirinden ayrılmaz iki öz 
kardeş olarak yaşamakta devam edeceği ve hilafet etra
fında sarsılmaz bir vücut halinde kalacağı şüphesiz
dir.» (4)

Mustafa Kemal, Malatya’da 15. Alay Komutanı İlyas 
Bey’e «bu vatan hainlerinin İngiliz parasıyla millet ve hi
lafet aleyhinde Kürtlük gayesi için çalıştıklarını» bildi
rerek, «evvel emirde bu denilerin sür’atle derdestleri ve 
Kürtlük cereyanlarına o taraflarda asla müsait zemin bı- 
rakılmaması»nı isteyecektir. Çünkü «Kürtlük cereyanının 
kökünden sökülüp atılması» gerekmektedir. (5)

Kürt milliyetçiliğini böylesine katı bir direnişle imha 
etmeyi amaç edinen «Umumî Kongre Heyeti de îlyas 
Bey’e ilettiği bir haberde: îlyas Bey’in bu hususta azami 
şiddet ve ciddiyet göstereceğinden emin olduğunu» ve «zer
re kadar mümanaat gösterenlerin derhal idam edilmele
rini» istemektedir. Çünkü «hilafet ve saltanatın masuni
yeti» bu tarzda hareket etmeyi emretmektedir (6).

Sonuç olarak, olay sindirilir, Heyet-i Temsiliye aske
ri birliklere, vilayetlere ve mutasarrıflıklara gönderdiği 
telgrafta: «Asilerin firar ettiklerini, Kürtleri, makam-ı 
mukaddesi hilafetten ayırarak Ingiliz esaretine sokmak

(4) Koçgiri Halk Hareketi, Komal Yayınları, s. 41.
(5) Nutuk, Vesika 68, (siyahlar bize ait)
(6) Nutuk, Vesika 74,

için çalışan Notvill’in de bunlarla beraber gittiğini» bildi
rir.

Ve Heyet-i Temsiliye 15.9.1919’da telgrafla olayı du
yurur:

«Tel Sivas, 15.9.1919

Sivas Heyet-i Merkeziyesine (Tezkere)
15,20,13. Kolordulara.
Niğde’de 11. fırkaya.
15.5. Fırkalara
Trabzon, Bitlis, Diyarbekir, Erzurum, Van, Kastamo

nu, Konya, Ankara vilayetlerine,
Kayseri, Erzincan, Bolu, Canik, Afyonkarahisar, Kü

tahya, Yozgat, Kırşehir mutasarrıflıklarına.

Firari Harput valisi Ali Galip, Malatya mutasarrıfı 
Halil ve hempaları Bedirhanilerden Kâmuran, Celadet ve 
Cemil Paşazade Diyarıbekir’li Ekrem’in Hükümet-i Mer- 
kezivenin talimatıyla amal-i meşruai milli’yi söndürmek 
Sivas’ta toplanan umumi kongreyi dağıtmak maksadı hai- 
nanesiyle bidayette eşkiya derdesti için muavenet talebi 
bilahare firarları esnasında Malatya ve civarının Erme
nistan olacağı ve hatta Harput’tan hareket eden askerimi
zin güya Ermeni askerleri bulunduğu gibi ifşadat ve ihfa- 
latı cinayet karaneleri neticesinde civarda toplanmış olan 
bir kısım ekradm Malatya’dan gönderilen heyeti-nasiha 
tarafından kendilerine hakikatin tefhimi üzerine firarile
re lanethan olarak tamamen dağıldıkları ve hiyaneti va-
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taniyeleri bütün millet tarafından anlaşılan firariler a r
tık aşair içinde harmanlayacaklarını anladıklarından în- 
gi!izlere sığınmak üzere Urfa’ya kaçtıkları, Kürtleri ma- 
kam-ı mukaddesi hilafetten ayırarak İngiliz esaretine sok
mak maksadıyla propaganda yapmakta olup firarilerle 
beraber Malatya’dan kaçan İngiliz binbaşısı mahut Mister 
NowiH’in de jandarmalarımızın nezareti altında Elbistan’a 
doğru sevkedildiği mahallinden bildirmekle tamimi key
fiyet olunur. ■ -

Heyet-i Temsiliye» (7)

Görülen odur ki, Kürt milliyetçilik hareketinin tem
silcilerine karşı, tamamen gerici karşı çıkışlarla mücadele 
edilmiştir, ö te yandan Kürt toplumu da gerici ittifaklar 
içine sokulmaya çalışılmıştır. Bu arada Erzurum Kongre
sinde alman «îslam unsurların ırksal ve sosyal durumla
rının» kabulü ve gelişmesi için imkan hazırlanması tezi if
las etmiştir.

PRAGMATÎK PAŞALAR KÜRT TOPLUMUNU 
SONUNA KADAR KULLANDILAR

Mustafa Kemal ve arkadaşları Kürt ağalarını, şeyh
lerini ve bir kısım eşrafı «Osmanlı vatanının bütünlüğü, 
hilafet ve saltanat» şiannm etrafında toplamaya çalışır
larken, «Kürtlük cereyanının da kökünden sökülüp atıl
ması» için yoğun olarak propaganda ve eylem içindedir
ler. Bu nedenle Kürt milliyetçileri «din ve padişah ve hila
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fet ve de saltanat» düşmanı olarak mahkum edilmek is
tenmektedir. (8)

Çağdışı kurumlar etrafında halkları bir arada tutma
nın gerici bir davranış olduğunu yukarıda belirtmiştik. 
Bu çağdışı kurumlara karşı olmakla somut olarak ilerici 
bir öz taşıyan unsurlara düşmanca tavır almak ise şüp
hesiz ırkçı-şöven bir tutumdur.

Türk istiklal harbinin ilk günleri bu tefeci-tüccar fel
sefesinin belgeleri ve eylemleriyle depoludur. Amasya 
protokolleri ve Erzurum Kongre kararları ise objektif ola
rak kağıt üzerinde kalmaya mahkum edilmişlerdir. Kaldı 
ki, «Kürtlerin hilafet siyasetiyle elde tutulduğunu kimse 
saklamamaktadır.» (9)

Kürtler ise Osmanlı vatanının bütünlüğü, hilafet ve 
saltanatın korunması tezlerinden heyecan duymamaktadır. 
Ki bu da normaldir. Çünkü, son tahlilde OsmanlIlar Kür- 
distan’ı istila eden ve feodal despotlukla yönetmek isteyen, 
sonuç olarak da dost olmayan bir devlettir. Osmanlılaşmış 
bazı Kürt ileri gelenleri ile Hamidiye Alayları komutan
larından bir kısmı ise, Halifeye karşı olan mistik bağları

(7) Nutuk, s. 972, Vesika 79.
(3) ilgine olan şudur ki, Şeyh Sait olayı bu tezin tam tersi olmak 

üzere, Kürtleri hilafetçi, saltanatçı ve padişah yanlısı olarak 
mahkûm etme yolunu seçecektir. _

(9) «M: nt kamda Arap ve Kürt birçok asair olduğundan ve bunları 
hilafet siyasetiyle elde tuttuğumuzu nazarı dikkate almak lazım 
dır. K.O. 13. Kumandan vekili, Ahmet CEVDET.» Nutuk, vesi
ka: 88.
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nedeniyle kısmen «gavura karşı olan cihat»a ilgi duymak
tadırlar. (10)

Kongreler sırasında Dersim-Koçgiri bölgesinde sür
dürülen millici propaganda ve örgütleme çalışmalarını He
yeti Temsiliye’nin şefleri kuşkuyla izlerler. Uzlaşma 
imkanları bulunamaz. 1921 yılı Koçgiri’de silahlı bir di
renme hareketiyle gelişir (11). Fakat, Heyeti Temsiliye- 
lerin Osmanlıcı, Saltanatçı, Hilafetçi karakteri yanında 
Osmanlıya karşı bağımsızlıkçı bir hareket olarak gelişen 
Koçgiri başkaldırması, Osmanlıcı, Saltanatçı ve Hilafetçi 
Meclisi Mebusanm politik bombardımanı altında vahşi 
bir tenkil eylemiyle sindirilir.

Koçgiri başkaldırması, şüphesiz, Irkçı-şoven gerici 
birkarşı koyuşla ve sömürgeciliğin karakteristik müdaha
lesiyle kırılmıştır. Bu da Kemalist ideolojide derin izleri 
bulunan ittihat ve Terakki politikasının bir uygulaması
dır. (12)

HALKLARIN GÖZYAŞI VE
ANKARA’NIN TAŞI

Erzurum kongresinden sonra adım adım ilerleyen 
«istiklal Harbi», paşasal kararlarla bir takım üst-yapı de
ğişikliklerine yönelmeyi de denemektedir: Çoğu biçimsel 
batıcılık anlayışından kaynaklanan ve alt-yapıya dokun
mayan bu yönelmelerin tiraj ı-komik olayların- dans parti
leri, kadının sosyal hayata girmesi gibi girişimleri-resmi

tarih yazıcıları efsaneleştirmeye büyük özen göstereme- 
deler. Daha sonra, değişik boyutlar kazanarak kılık-kıya- 
fet, şapka gibi inkilâpçı (!) çıkışlar da olacaktır. Çünkü, 
«Türkler, şark ruhunu ve şark damgasını atıp, kendilerinin 
bütün anlayış ve davranışlarına damgasını vuran şarklı 
çemberlerinden çıkacaktır (13).» Gerçi öyle yüzlerce yıllık 
sosyo - ekonomik değerler, üretim biçiminde köklü değiş
meler olmadan, toplumun sırtından gömlek gibi çıkarılıp 
arılamaz ama, inkilâpçı (!) böyle düşünmekte ve anla
maktadır. Oysa «Ankara, sinir ve ahlâk çürütmeye mah
sus bir cehennem durumu almıştır.» «Çünkü, İstanbul hü
kümeti yalnızca ad değiştirerek Ankara’da kurulmuştur». 
Ve «Ankara’da büyük bir bilgisizlik vardır». (14)

Örneğin Ankara, şıp diye komünist olabilmektedir, 
«üçüncü enternasyonal’e bağlı olarak Ankara’da bir bol- 
şevik teşkilatı (Türkiye Komünist Partisi) kurulmakda, 
Mustafa Kemal Paşa Genel Merkez Kurulu üyeliğine 
getirilmekte, artık «bolşeviklik uğrunda ciddi, bilimsel 
ve eylemli bir biçimde çalışmak gerektiğine-bizzat Mus-

(10) Hamidiye alayları komutanlarından Sipkan aşireti reisi Abdul
. mecit’in Zinar SİLOPİ'ye anlattıkları bu konuda çok somut bir 

belgedir. Bu konuyu ileride açacağız.
(11) Bkz. Koçgiri Halk Hareketi, Komal yayınları/1975-Ankara.
(12) v.a.g.k.
•13) Şevket Süreyya AYDEMİR, Tek Adam, C. 3, s. 242-243.
(14) Muhittin BİRGEN’in, Tiflis’ten Kazım KARABEKİR’e yazdığı 

mektuptan, Alıntı: Mahmut GOLOĞLU, Cumhuriyete Doğru 
(1921-1922), s. 54̂ 55-56.
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tafa Kemal’in ifadesi ile-inanılmaktadır» (15) Eski An
kara Valisi Nevzat TANDOĞAN’ın «eğer sosyalistlikse 
onu da biz yaparız» cümlesinde ifadesini bulan bu giri
şimler aslında, paşasal manevralardır. Çünkü «Anadolu 
kurtuluş hareketi, emperyalizm ile uzlaşıcı, anti - komü
nist ve tüm emekçilerin, işçi sınıfının düşmanı olan ger
çek kimliğine» doğru yol almaktadır. (16)

Kaldıki, Mustafa Kemal başta kendisi olmak üzere, 
Fevzi, Ali Fuat, Kasım Karabekir paşalarla, Rafet ve 
ismet beylerin de içinde bulunmasını muvafık gördüğü, 
«Hükümetin malumatı tahtında - kurulan Türkiye Komü
nist Teşkilatı umumiyetle bu fikre müteallik bütün ce
reyanları bir muhasalaya icra etmeyi» amaçlamaktadır. 
Ve nihayet «Komünizm Ordu’nun en büyük komutanla
rında kalmalıdır.» (17) öyle ki, Bolşevikliği ciddi, bilim
sel ve eylemli olarak ele alanlar, «vergiler iyi uygulan
madı, zenginler kayırıldı, fakirere daha çok yükletildi» 
diye yazdığı için, Millî Mücadelenin ilk fedakar gazetesi 
olan İradei Milliye’nin ilk fedakâr çıkarıcısı Selahattin 
bey’i işinden atacaklardır. (18) Şüphesiz bu .örnek bin
lerce uygulamanın en yumuşaklarından biridir.

Denilebilir ki, 1919’lardan itibaren denetimsiz, kont
rolsüz; bir dediği bir dediğini tutmayan karmaşa ara
sında gelişen «istiklâl Harbi», idarei maslahatçı bir tu 
tumla hızla dejenerasyona, «halk için, halkla bera
ber» (19) olmaktan, «halka rağmen, halka karşı» uygu
lamalara doğru kaymaya başlamıştır. Stalin her ne kadar 
«burjuva-devrimci Türkiye’nin kişiliğinde devrimci bir
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çekirdek değil, bunun dışında üstelik doğu’nun sosyalist 
organı eylem ve propaganda . komitesi var» diyorsa 
da (20), Komüntem’in 4. kongresinde Türk delegesi Or
han «Büyük Millet meclisi bir ihanet hükümetidir, 1921 
yılındaki Londra konferansından bu yana millî burjuva
zi devrimci bir zihniyet taşımamaktadır» diyordu (21).

Zaten meclis, tutarlı bir millî nitelikten, tutarlı bir 
demokratizm’den hiçbirşey anlamamaktadır. Küçük rüt
belerin şımarttığı feodal-eşraf beyler, savaşın şartlarını 
çok çabuk unutmuşlardır. Ve meclis üyeleri laubali, fa
kat bilinçli bir sol düşmanlığı ile halkçılık adına halk 
düşmanlığına iyice kapılmışlardır.

•
«Halk Iştirakiyyun Fırkası» üyelerinden Afyon Me

busu Mehmet Şükrü bey, Meclisin bu karakterini şöyle 
vurguluyordu:

(15) Mustafa Kemal’in, Çerkez ETEM’e yazdığı mektuptan. Alıntı: 
M. GOLOĞLU, a.g.e. s: 14.

(16) Teomen BİLGİ, ÜRÜN dergisi, sayı: 16, Sahife: 12.
(17) Sabahattin SELEK, Anadolu ihtilâli, sahife: 584.
(18) Mahmut GOLOĞLU, y.a.g.e, Sahife: 15.
(19) Aslında İstiklâl savaşının liderleri başlangıçtan itibaren feodal 

despotluğa, mütegallibeye, eşrafa dayandılar. Kemalistler bu 
durumu şöyle anlatırlar: «Muhatap eşraftı, halk ortada yoktu» 
(Doğan AVCIOĞLU) bunlar «bazı keskin dönemeçlerde halka 
karşı» oldular (S. SELEK)

(20) Halkın sesi, sayı: 29, Sahife: 8.
(21) Kurt STEİNHAUS, Atatürk Devrimi Sosyolojisi, Sander Yayınla

rı, 1973, İstanbul, sahife: 115.
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«Biz burada memleketi savunmak, bağımsızlığım 
sağlamak için toplandığımız halde, şu zavallı milletin, 
halkın, köylünün haklarını gözden uzak tutuyoruz. 
Oysa ki, köylüler ağır vergilerden kurtulmayı bizden 
bekliyorlardı. Biz hükümet kurduk ve onun gibi mil
letin parasını gereksiz yerlere harcıyoruz. Biz, mem
leketin ihtiyacına göre bir idare şekli bulmak ve kur
mak zorundayız. Yoksa böyle Babıali temelleri üze
rine yeni bir hükümet kurmakla milleti, köylüyü, iş
çiyi, yani ülkenin direkleri olan insanları geçim ko
laylığına ve mutluluğa ulaştırmak mümkün değildir. 
Ezilenler onlardır. Vergiler hep onların sırtlarına 
yükeniyor. Hep onlar veriyorlar. Ticaret vergiside 
yapsak onların sırtlarından çıkıyor. Çünkü, onlar tü 
ketici ve üreticidirler. Ve ürünlerini satamıyorlar. 
Vurguncuların ellerinde eziliyorlar.» (22)

Şükrü beyin bu konuşmasını, maliye vekili komünist
lik olarak değerlendiriyor ve diyordu k i;

«Siz komünist ne demektir bilir misiniz? Komünist 
demek, bir memleketin bütün ürünlerini halkın elin
den alıp, ambarlarda toplamak ve sonra Ayşe’den 
Fatma'ya kadar bütün köylüye vesika ile vermek
tir.» (23)

öte yandan Mecliste kömür madenlerinden arta ka
lan tozların işçilere verilmesini savunanlara karşı, mec
lis üyeleri bolşeviklik yok diye saldırmaktadırlar. E r
zurum mebusu Hüseyin Avni bey de haklı olarak;

«Geçen yıl hepiniz bolşeviklikle övünüyordunuz. 
Şimdi ne oldu» diyecektir. (24)

Daha sonra sol eğilimli mebusların toplu tutuklanma
larına başlanmıştır. Bunu Mustafa Suphi ve arkadaşları
nın kahpece şehit edilmeleri izleyecektir. Londra konfe
ransına gidecek heyet için İstanbul ile yapılacak yazışma
ların meclisten geçirilmesini isteyen bir grup mebusun 
önergesi bahane edilerek, sol eğilimli mebusların «casus» 
olarak nitelenmesi, artık ilkel sınıfsal güdünün bilinçlen
me sürecine girdiğini ve yeni Türkiye Devletini emper
yalizmin kucağına atma girişimlerini saklısız - gizlisiz 
ortaya çıkaracaktır.

Meclis öylesine bir karmaşa içindedir ki, Samsun me
busu Nafiz bey,

«Hükümetimizin adını belirtmediğimiz gibi, ne ol
duğu da belli değildir» diyordu. «Yani bu hükümet 
bir meşruti hükümet midir? İmparatorluk mudur? 
Krallık mıdır? Ne suretle idare edilir? Meclisin 
görevi ile, hükümetin görevi nelerdir? Bunları ke
sinlikle belirtmemişiz. Bakanlar hem meclisin ve
killeri olarak görev yaptıklarını söylemektedirler.

" Hem de Osmanlı Meşrutiyet hükümetine Anayasa 
ile verilmiş olan görevleri kullanmaktan vazgeç
memektedirler.» (25)

(22)
(23)
(24)
(25)

Mahmut GOLOĞLU, Cumhuriyete Doğru, sahife :
Y, a.g.e., sahife : 29. 
Y, a.g.e., sahife : 10. 
Y, a.g.e., sahife : 58.

28.
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İşte bu meclis, bir yandan da, Kürt milliyetçiliğini 
boğazlamak için aşiret reislerini, şeyh ve ağaları meclis 
üyeliği ile taltif etmeyi unutmamaktadır. .

KOÇGÎRÎ’de patlayan silâh, Sevr Antlaşmasının par
çaladığı İmparatorluk topraklannda yaşayan bir milletin 
(Kürt Milletinin) millî ve sosyal haklarını savunmak yö
nünden başlıbaşma bir önem taşımaktaydı. Çünkü Sevr 
Antlaşması Vilson Prensiplerinin ana çizgileri üzerinde 
Kürdistan’m büyük bir bölümünü Ermenistan’ın sınırları 
içinde değerlendiriyordu. Gerek Osmanlı İmparatorluğu 
ve gerekse Heyeti Temsiliye ideologları bu durumu po
litik bir ajitasyon unsuru olarak ele aldıkları için Kürt - 
Ermeni çatışmasını körüklemeyi politikalarının temel şar
tı sayıyorlardı. Ermeni Nubar Paşa ile Kürt Şerif Paşa 
Sevr’de bazı asgarî müştereklerde birleşmelerine karşın, 
her iki milleti de bünyesinde köleleştirmeyi amaç edinen 
Osmanlılar ısrarla Kürt - Ermeni çatışmasına zemin ya
ratmak için —politik, diplomatik, militer— çalışmalar 
içindeydiler.

Sevr Antlaşması üzerine taraf olan iki devleti /Türk 
- Yunan/ Paris Barış Konferansı, Londra’da toplanacak 
Konferansa davet ettiği günlerde Koçgiri’de hareket, si
lâhlı mücadelenin üst düzeylerinde idi. Oysa Meclis —aşa
ğıda izleyeceğimiz gibi— soyut bir Kürt - Türk kardeşli
ği ile Konferansı yanıltmak çabasına girişmişti.

Bu dönemde hükümet iki başlı bir durum göstermek
tedir. Ankara Büyük Millet Meclisi, İstanbul hükümetini 
tanımamaktaydı. Ne var ki, İstanbul hükümeti adına Kon
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feransa katılan Tevfik Okday, yetkilerini Ankara Dele
gelerine bıraktı (21 Şubat - 12 Mart 1921).

Aynı günlerde Ümraniye’ye Kürdistan bayrağı çekil
miş ; Kangal, Divriği, Zara, Refahiye, Kuruçay, Kemah - 
Dersim sınırlarına kadar Koçgiri birliklerinin egemenliği 
altına girmiştir (26). Ama, «Türkler için bir Kürt mese
lesi yoktur.» (27)

MECLİSİ MEBUSANDA 
' KÜRT MESELESİ

Londra görüşmeleri sırasında Meclis Kürt - Türk me
selesini enine - boyuna tartışıyordu. Bu tartışm alar elbet- 
teki zaman içinde Kürtlerin tamamen inkânnı getiren 
köksüz ve bilimdışı iddiaların nüvelerini içinde taşıyor
du. Çeşitli Kürt ileri gelenlerinin de katıldıkları bu diya- 
loğun gelişmesini Mahmut Goloğlu’dan izleyelim (28) : 

«Türkler Kürtleri her bakımdan özkârdeş kabul 
ediyorlardı. Birkaç özel çıkarcı, hırslı kişi bir ya
na bırakılırsa, Kürtler de aynı düşüncede ve aynı 
inançta idiler. Hiç bir zaman kendilerini, hiç bir 
bakımdan Türklerden ayrı görmemişler, Türkleri 
özkârdeş kabul ederek, hiç bir zaman bir Kürtçü- 
lük iddiası peşinden gitmemişlerdi. Gidenleri de 
şiddetle kınamış ve reddetmişlerdi. (...) Nitekim,

(26) Koçgiri Halk Hareketi/Komal Yayınları, sahife : 58 - 59.
(27) M. Goloğlu, Cumhuriyete Doğru, sahife : 108.
(28) Meclis zabıtlarının latin harflerine çevrilen baskılarını temin ede

mediğimiz için, Goloğlu’nun türkçeleştirdiği metinleri aldık. İle
ride asıllarını vermeyi umuyoruz.
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Türk delegeleri Londra konferansında vatan men- 
faatlarmı koruma ve sağlamaya çalışırlarken, Va
tanın öz evlâdı ve Türklerin öz kardeşi olan Kürt- 
ler de delegelerin çabalarını güçlendirmek ve ba
şarıya ulaştırmak için durmadan dinlenmeden 
telgraflar çekiyorlardı. Meselâ, İzoli aşireti reisi 
Hacı Kaya Sebati, Aluçlu Aşireti reisi Mehmet, 
Barıçkan Aşireti reisi Halil, Bükler Aşireti reisi 
Hüseyin, Cürci Aşireti reisi Mehmet, Zeyve Aşi
reti reisi Halil, Deyûkân Aşireti reisi Hüseyin, din 
bilginlerinden Bekir Sıtkı, Rüştü, Avni, Halil, Ha
fız Mehmet, bölge ileri gelenlerinden Izbelili Fe- 
him, Hüseyin Nail, Bulutlu İbrahim, Sadık, Ze- 
buhlu Halil imzaları ile Türkiye Büyük Millet Mec
lisi başkanlarma çekilen telgrafta; şöyle deniyor
du :
‘Kürtler küçük lokmanın çok kolay yutulacağını 
gününden çok önce anlamışlardır. Türk birliğin
den ayrılmak düşüncesinde bulunanları, Kürtler 
kendi milletlerinden saymazlar. Kürtlerin kaderi 
Türklerin kaderi ile birdir. Bîz, Kürtler Türkiye 
BMM hükümetinden başka kurtarıcı beklemediği
miz gibi, itilâf devletlerinden yardım dilenmek al
çaklığını da kabul etmiyoruz. Misâkı Millî’ye gö
re barış yapılmasını sağlamak için bütün varlığr- 
mızla hükümetimize yardımcı olacağımız TBMM 
hükümeti içinde Kürtlüğün ayrı bir unsur olarak 
görüldüğünü hiç bir zaman işitmek istemediğimizi

bildirir, başarılar diler, saygılarımızı ' sunarız.» 
(Zabıt ceridesi 17.3.1921)
Van valiliğinden gelen telgrafta da, Van bölgesin
deki Kürt ileri gelenlerinin Londra’daki Türk dele
geler kurulu ile büyük devletler delegelerine telg- 
rafar çekerek, ‘Kürdistan meselesi diye bir mese
lenin mevcut olmadığını, kendilerini ancak ve yal
nız TBMM delegelerinin temsil edebileceklerinin 
bildirildiğini anlatıyordu’. (Zabıt ceridesi, 17.3. 
1921)
(...) Ayrı bir Kürt devleti anlayışı ve deyimine kar
şı ayaklanmış olan Kürtler, durmadan - dinlen
meden ve her yandan birden telgraflar çekiyor
lardı. Midyat’ta  Salhan Aşireti reisi Ramazan 
Ağanın, Çemizkezek Belediye Müfettişliğinin, Ha- 
sankeyf Aşiretlerinin ve Halkının, Şirvan Müda- 
faai Hukuk Cemiyetinin, Kangal’daki Canikli Aşi
reti reisi Mustafa Beyle arkadaşlarının, Bitlis 
Şeyhlerinden Abdulbaki efendi ile arkadaşlarının, 
Şeyh Alaaddin efendi ile arkadaşlarının, Palu Hal
kının, Hizan’da Selahaddin Ağa’nın, Ahlat ileri 
gelenlerinin, Şımak ileri gelenlerinin ve aşiret re
islerinin, Adıyaman halkının, Kahta aşiret reisle
rinin telgrafları, peş - peşe gelmişlerdi. Durmadan 
da telgrafta geliyordu. ‘Kürdistan meselesi’ diye 
bir mesele kabul etmemek için bütün doğu dim
dik duruyor ve bağırıyordu.
‘Altıbuçuk yüzyıldır ki, Türkiye yönetiminde tam
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bir esenlik içinde yaşıyoruz. Hiç bir zaman Türki
ye’den ayrılarak, ayrı bir hükümet ve ayrı bir ba
ğımsızlık, Kürtlerin aklına gelmemiştir. Tarihsel 
yaşantımız, dinsel bağlarımız, ayrılık kabul etmez 
bir maddî ve manevî nitelikle birbirine bağlıdır. 
Kürdistan adına konferansta söz söylemek hakkı
nı ve yetkisini ancak TBMM hükümetini temsil 
eden Türk delegeler kurulu kullanmaya izinlidir. 
Onların dışında, Kürdistan adma söz söylemek is
teyen herhangi bir kişiye ve derneğe bizce hiç bir 
zaman yetki ve vekillik verilmemiştir. Memleke
timizin coğrafî, tarihî ve ekonomik durumunun 
bir Ermenistan yönetimine her türlü yakınlıktan 
çok uzak olduğunu bütün yurtseverler tasdik eder
ler. Bundan ötürü böyle boş şeyler ve hayallerle, 
varlığımızın ortadan kaldırılamıyacağmı ve bütün 
ümitlerimizi konferanstaki üyelere bağladığımı
zın, üyelere bildirilmesini delegeler kurulumuzdan 
rica ederiz.’

Çapakçur, Genç, Bitlis, Süleymaniye ve daha bir 
çok yerlerden gelen bu türlü telgraflar hemen Dış 
- îşleri Bakanlığı’na veriliyor ve Londra’ya gön
deriliyor. (Zabıt ceridesi, 31.3.1921)

Kürtlerin bu soylu kardeşlik duyguları, inançları 
ve inanışları hiç bir zaman değişmeyecek ve Dış
işleri Bakanı îsmet Paşa başkanlığındaki Türk de
legeleri Lozan Barış Konferansına giderlerken

Dersim mebusu Diyap Ağa, onlara şu öğütleri ve
recektir :
‘Hepimiz biriz, hepimiz biliyoruz ve söylüyoruz ki, 
dinimiz ve diyanetimiz, aslımız ve neslimiz birdir. 
Bizim içimizde ayrılık - gayrılık yoktur. Ne Türk
lük, ne Kürtlük davası vardır. Hepimiz biriz, kar
deşiz. Her kişinin beş - on oğlu olur. Birinin adı 
Haşan, birinin Ahmet, birinin Hüseyin, birinin 
Mehmet olabilir/fakat hep bir insandırlar. Hepsi 
bir ananın, bir babanın oğludurlar. Biz öyleyiz. 
Ayrımız - gayrımız yoktur. Dinleri, diyanetleri, 
kabileleri birdir. Ama düşmanlar bizi birbirimize 
saldırtmak için tuzaklar kuruyorlar. Sen şöylesin, 
ben böyleyim diye hiyle yapıyorlar. Biz kardeşiz, 
birbirimizle öğünüriiz. Tanrı birdir, Muhammet 
onun elçisidir. Ve tanrı doğruların yardımcısı
dır.’» (29)

Yukarıda adı geçen ileri gelen eşrafın, mütegallibe- 
nin, ağaların ve benzerlerinin bağışlanacak bir davranış
ları yoktur. Aldıkları yer, mensup oldukları milleti imha 
etmeyi amaçlayan militarist, ırkçı - şoven kadroların ya
nıdır. ister sınıfsal, ister kişisel çıkarları açısından değer-

- (.29) Nedense bu iki öz - kardeşin birarada yaşama şartlarını ortaya 
getirmek kimsenin aklına gelmemektedir. Zaten egemen iktidar 
eliti için böyle bir durum söz konusu değildir. Kürtlere gelince : 
Bunlar yukarıda görüldüğü gibi kraldan çok kralcı, saray soy
tarıları tipinde, Kürt halkının başbelâsı olan sınıf ve tabakaların 
mensuplarıdır.
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lendirilsin, şüphesiz bu sürünün bütün üyeleri —inceledi
ğimiz belgelerin ışığında— gayrı - millî unsurlardır. Men
sup oldukları milleti köleleştirme eylemlerinin baş sorum
luları, fakat kukla füguranlandır. Koçgiri başkadırması- 
nın kana - ateşe boğularak kırılmasını muvafık görenler 
bunlardır. İstiklâl mahkemelerinde Kürt milliyetçilerinin 
asılmalarını, sürgünlere gönderilmelerini, kürek cezasına 
çarptır imalarını muvafık görenler bunlardı. Ve işte bir 
ucu günümüze ulaşan halk düşmanı, hain, uydu sınıf ve 
tabakalar üreten kaynak bunların dönek, sorumsuz ve 
despot yöneticilerin fedailiğini üstlenen tavırlarıdır.

Böylesine sorumsuz, ilkel düşüncelerle bir millet adı
na kararlar verilirken Erzurum mebusu Necati Bey, daha 
sonra bilimsel kılıflara sokulup çeşitli maskaralıklarla 
sürecek olan, inkar, red ve imha felsefesinin cüceliği için
de şu ilginç konuşmayı yapacaktır :

« (...)Ermenilerin Doğu illerine yerleşmelerinden iki- 
bin yıl önce, orada yerleşmişve büyük bir uygarlık 
kurmayı başarmış Turanlı bir kavim vardır ve bu gün 
Kürt denilen insanlar o kavmin torunlarıdır. Bu ba
kımdan Kürt ile Türk ayrı değildir. Kaldı ki, tarihi 
incelediğimizde görürüz ki, eski çağlarda Kürt diye 
bir ada rastlanmamaktadır. Bilirsiniz ki, eski çağ 
larda Irak’ta  Farisilerin —ki, TuranlIdırlar— kur
dukları hükümet bir zaman sonra, yerlilerin ayak
lanması ile dağılmış ve dağılan bu insanlar kuzey 
dağlarına doğru çekilmişlerdir. Bu yenilginin sonu
cu olarak da oralarda yaşıyorlardı. O sırada doğudan

gelen Medya Türkleri (Medler K ürttür Rızgari) 
İranlIlarla birleşerek çok büyük bir hükümet kur
dular ve onlar Asurlularm üzerine hücum ettiler ki, 
oda bilinmektedir. Asurlulara karşı büyük bir kızgın
lık duymakta olan bu toplulukta İranlIların hizmeti
ne girdiler. îranlılar bunların kahramanlıkları karşı
sında hayrete düştüler. Ve onlara Farsça da kahra
manlık anlamına gelen «Kürt» adını verdiler. Yoksa 
bunlar Türklerden ayrı bir millet değildir ve tarih bu 
noktayı kesinlikle tesbit etmiştir. Van’daki yazma 
taşlar bunların eserleridirler. Ermenilerin bu konu
daki iddialarının tersine Profesör Zeç’in incelemele
ri ile, kesinlikle sabit olmuştur ki bunlar Kürtlere 
aittir. İslâmdan sonraki tarihi inceleyecek olursak 
görürüz ki, daima Kürt ile Türk beraber yürümüş 
ve İslâmiyet tarihini beraber yapmışlardır ve bugün
de Kürt sosyal topluluğunun kalbine girecek olursa
nız, görürsünüzki, onların kalplerinde bu milletin ta 
rihinden ve emellerinden başka hiçbirşey ve hiçbirşe- 
yin yeri yoktur. Sosyal duruma gelince, Kürt sosyal 
topluluğu yüzyıllardan beri islâmiyetten sonra gelen 
Türklerle öye kanşmışlardırki, bugün ikiye ayrılmak, 
istenen millet yine tekvucuttur. Bugün öyle bir Türk 
yokturki, dayısı, damadı, yada yeğeni Kürt olmasın. 
Bundan ötürü benim annem Kürt... beni annemden 
nasıl ayırırsınız? AvrupalIların bir takım entrikala
rı ve uydurmaları, efsaneleri arkasında nasıl olur
da annem gider. Bunun imkânı yoktur. Bunlar Avru-
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pa entrikacılarının uydurmalarıdır. Delegelerimiz bu 
hususları gerekli belgeleri ile gözler önüne koyma
lıdırlar. Sosyal duruma aykırı olarak, yapılan iddi- 
ların çürüklüğü meydana çıkmıştır. Nitekim, Sevr 
paçavrası meydandadır. En zayıf bulunduğumuz an
larda ve henüz meclisin kurulmadığı zamanlarda în- 
gilizlerin o kadar kışkırtmalarına ve öğmelerine rağ
men bu paçavra çiğnenmiş ve üzerlerine atılmıştır. 
Tarihe ait olan açıklamaların delilleri günümüzdeki 
fiili durumdur. Ekonomik bakımdanda düşünürseniz, 
Türkler ile Kürtlerin ayrılması imkânsızdır. Orada, 
ne Türk Kürtsüz ve ne de Kürt Türksüz yaşayabilir. 
Bunlar, o kadar birbirine girmiştirki, hem kan yo
luyla hem de tarih ilişkileri ile, hem milliyet hem din 
bakımından tamamiyle tek bir vücutturlar. Bütün 
bunlardan ötürü dikkat görüşleri önüne koyarız ki 
memleketimizde soy azınlıkları yoktur. Bunu uydu
ranların özel amaçları vardır. Bunlar üzerinde ta r 
tışmaya, hatta bunların sözünü dinlemeye bile K ürt
lerin tahammül edemeyeceklerini en kesin bir dille 
söylesinler. »

Necati Bey’in bu ucuz demogoji üzerine kurulan ve 
aptal bir tarih anlayışından; köksüz, bilim dışı iddialar
dan başka anlamı olmayan konuşması şüphesiz bir eleş
tiriye hedef olmayacak kadar gayrı ciddidir. Ne var ki 
başka bir milleti imtiyazlarla donatmanın, ve buna daya
narak bir millet (Kürt milleti) üzerinde hegemonya kur
manın cüce politikasının ve bu politika uğruna tarihin
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inkâr edilmesinin, olayları tahrif etmenin, yalancılığın 
gelişmesini açıklaması bakımından önemli bir belge nite
liğindedir.

Necati Bey’in üstün (!) tarih bilgisi ile AvrupalIları 
entrikalar çevirmekle suçlayıp bizzat kendisinin ne hain 
bir entrikacı olduğunu belgelendiren bu konuşmasından 
sonra, bazı Kürt mebuslarının çok daha alçakça olan id
diaları ve mensup oldukları millete karşı hainliklerine 
şu konuşmalarla şahit oluyoruz:

«Bitlis Mebusu Arif ve Derviş, Mardin mebusu. Ne
cip ve Esat, Muş mebusu Abdulgani ve Ahmet Ham- 
di, Genç mebusu Ali Vasıf, Siirt mebusu Necmettin, 
Diyarbakır mebusu Hamdi, Urfa Mebusu Bozan, Van 
mebusu Hakkı, Kastamonu mesubu Abdulkadir Ke
mali tarafından yerilen ortak önerge ile Necati 
Bey’in konuşmasının yayınlanması istenecek ve Türk 
ile Kürt’ü birbirinden ayırmak isteyenlere en sert 
karşılığı veren Mardin mebusu Necip Bey, Meclis 
Başkanlığına sunduğu önergesinde şöyle diyecektir: 
‘Barış konferansına çağrıyı gerektiren notada —Onu 
nefretle anıyorum— Türkten başkası deyimi vardır. 
Ben Kürt’üm, ve bu suretle dünyaya bir kez daha 
ilân ediyorum ki misaki millî içinde böyle bir deyimi 
taşıyan bir kişi yoktur. Çünkü, Türk ve Kürt bir bü
tündür ve tekvücuttur. Delegelerimizden rica ede
rim, böyle bir kelimeyi işittiği zaman bütün nefret
leri ile geri çevirsinler.’
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Van mebusu Hakkı Bey’in önergesi de aynı anlamda 
ve şöyleydi :
‘Kürtler hiçbir suretle kendilerini Türklerden ayrı 
saymadıkları ve Türklerle beraber son dakikaya ka
dar ve dünyanın sonuna kadar kutsal yurdu savun
mada kanlarım döktükleri ve dünyanın sonuna ka
dar da dökecekleri için bir azınlık meselesi yoktur.’ 
(Zabıt ceridesi, 3.11.1922)» (30)

Bugün ele aldığımız zaman, Kürt olduğunu iddia eden 
bu mebusların içine düştükleri paniği, telaşı anlamak 
mümkün değildir. Bunlar, en azından 1900 lerdeıı itibaren 
Kürtler üzerinde uygulanan jenosit (Toplu kıyım) ve 
asimilasyon (Halkın kültürünü başka bir kültür içinde 
eritme) politikasının yanı sıra, ittihatçıların uyguladığı 
mecburi iskan ve tehcir (Göç)’in nasıl perişan bir toplum 
meydana getirdiğini, Kürtlerin dil ve kültürlerinin nasıl 
vahşice imha edilmek istendiğini biliyorlardı. Hal böyle 
iken, hangi gerçeklerden hareket ederek Kürtlerin kendi 
millî yönetimlerini kurmak istemediklerini ve böyle bir 
girişimin hainlik olduğunu iddia ediyorlardı. Eğer, Mu s 
tafa Kemal’in Kürt aydınlarının millî nitelikli bölümüne 

| . yönelttiği suçlamaları objektif olarak değerlendirirsek, 
jj «Dinlerini ve milletlerini satanların» işte bu meclisi me-
, busunda maskaralıklar yapan çıkarcılara ve onların yar-
| dakçılanna, yandaşlarına ait olduğunu kabul etmemiz ge

rekir.
Londra konferansı, Ankaradan gelen yoğun propo- 

ğanda karşısında ^çıkarlarına uygun olmak üzere-geri-

leyerek, Ermeni ve Kürtler için düşünülen bağımsız dev
let tezinden vazgeçmiş (31) fakat, muhtariyetlerle, Kürt, 
Asuri ve Keldaniler’in B.M.M.’ce korunmasının teminatını 
istemekle yetinmiştir.

22-26 Mart 1922 yılında itilaf devletlerinin Türk-Yu- 
nan görüşmelerine ateşkesi önerisini getiren Paris kon
feransında ise bunlardanda vazgeçildiği Mustafa Kemal’in 
liutuk’unda zikredilir.

Mustafa Kemal, Nutuk’da şunları yazıyor:
« 2. Kürdistan

«Sevres’de : Fıratm şarkında ve Ermenistan, Irak 
ve Suriye arasında kalan mıntıka için Düveli itilâfi- 
ye murahhaslarından mürekkep bir komisyon mahal
li muhtariyeti ihzar edecektir.
Muahedenin akdinden bir sene sonra işbu havalinin 
Kürt ahalisi Cenıyet-i Akvam Meclisine müracaatla 
Kürtlerin ekseriyetinin Türkiyeden müstakil olmayı 
istediğini ispat ederse ve Meclis bunu kabul ederse 
Türkiye bu havalideki her türlü hukukundan sarfına
zar edecektir.
Mart 1921 teklifinde : Düveli itilafiye, vaziyeti ha- 
zırai nazarı itibara alarak ve bu bapta Sevres proje-

(30) Alıntılar; M. Goloğlu, Cumhuriyete doğru, sahife: 108-109-110- 
111-112

(31) Bu aslında Ankara’dan gelen propogandaya dayanarak emper- 
yalist-sömürgeci devletlerin tasarılarını gerçekleştirmek de
mekti.
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sinde tadilât icrasını nazarı itibare almaya mütema
yildirler. Şu şartlaki mahalli muhtariyetler ve Kürt 
ve Asuri-Keldani menafiinin kâfi derecede himayesi 
için tarafımızdan teshilât ibraz edilsin.
Mart 1922 teklifinde : Bahis yok.

Lousanne’da : Bittabi mevzubahs ettirilmemiştir. 
(32)

Sevr Antlaşmasının kağıt üzerinde kaldığı ve sonuç 
olarak paçavra haline getirildiği bilinmektedir. Sevr ant
laşmasına imza atan devletler elbetteki kürtlerin kara ka
şına - kara gözüne vurgun değillerdi. Kendi çıkarları için 
ülkeleri parçalamak, halkları köleleştirmek amacından ha
reket ediyorlardı. En azından Koçgiride patlayan silâh. 
Kürt halkının bağımsız yaşamak yolundaki eylemli irade
sini vurguluyordu. (33)

Bu silâh seslerinin ilgili devletler tarafından duyul
madığını iddia etmek gülünç olur. Ne var ki, Meclis, 72 
Kürt Mebusun imzası ile Kürtlerin Türklerden ayrılma
yacaklarını Cemiyet-i Akvam’a bildirmişlerdi. Fakat 
bunlar elbetteki Kürt halkının serbest iradesi ile seçilerek 
meclise gelen mebuslar değillerdi. Ve Kürdistanı temsil 
etme hakkına sahip olamazlardı. Kaldı ki, Kürt liderleri 
»Metisteki mebusların Kürtleri temsil edemeyeceklerini 
Kürt Teali Cemiyeti aracılığıyle Cemiyet-i Akvam’a ilet
mişlerdi. Fakat yukarıda belirlediğimiz gibi, Cemiyet-i Ak- 
vam’ı oluşturan devletler milletlerin bağımsızlığa yönelen 
hareketlerine ve yaşadıkları toprakların her karışına kan-
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larmı kanştırarak savunan halkların özgürlük mücadele
lerine arka çıkacak nitelikte değildi. Mensup oldukları dev
letin emperyalist-sömürgeci siyasetinin birer temsilcileri 
idiler. Kararları, bu çıkarların doğrultusunda alıyor ve 
uyguluyorlardı. Nitekim, Cemiyet-i İAkvam’m gözlerine 
baka baka Koçgiri halk hareketi, merkez ordusunun za
lim tenkili ile bastırıldı. Merkez Ordusu Komutanı Nu
rettin Paşa’nın vahşi uygulaması, mecliste tartışılır hale 
geldi ve Nurettin Paşa görevinden alındı. (34)

Mart 1921 teklifi sözkonusu olurken Koçgiri hareke
ti patlamış ve hızla gelişmekte idi.

Mart 1922 teklifi sözkonusu olduğu zaman ise artık 
meclisi mebusanın Kürtler hakkında ki düşüncelerinde 
herhangi bir umut ışığı kalmamıştı ve millici Kürtler Mi
ralay Cibranlı Halit’in başkanlığı altında merkezi Erzu
rum’da olan AZADÎ teşklatını illegal olarak kurma çalış
malarına başlamışlardı. (Şeyh Sait olayı ile yakın ilgisini 
bulunan bu meseleye ileride tekrar döneceğiz.)

Mustafa Kemal Lozan'da «Bittabi mevzubahs ettiril
memiştir diyor. Kanımızca bu ifadesi ile, Lozan antlaşma
sında ‘Kiirdistan’a bağımsızlık yada özerklik’ verilmesi 
ile ilgili herhangi bir maddenin yer almadığını vurgula
maktadır. Çünkü, Lozan görüşmelerinin nirengi noktala
rından ve en önemlilerinden biri KÜRTLER sorunu idi.

(32) Nutuk,
(33) Koçgiri Halk Hareketi, Komal yayınları 1975 Ankara.
(34) Nutuk sahife 630,
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Bu konuda Lord Curzon ile İsmet İnönü arasında geçen | 
tartışmalar ise çok ilgi çekicidir.

AZADİ’ye ve Lozan’da Kürt Meselesi’ne geçmeden ön
ce, 1922 yılının sonlarında 31 Ekimde Mustafa Kemal’in 
meclisi açış nutkuna birkez daha göz atalım. Yukarıda be
lirlediğimiz gibi bu konuşma artık Kurtuluş Savaşı sıra
sında bir odak teşkil etmektedir. Çünkü, artık «kurulan 
devlet bir Türk devleti olarak tescil edilecektir. Bir aşi
retten bir imparatorluk çıkararak (35) onu kemali şev-' 
ketle altı asır idare edildiğini» söyleyen Mustafa Kemal, 
bu kez «Osmanoğullarının, altı asırdan beri Türk mille
tini tasallut altında tuttuklarını iddia edecek ve Türk 
milletinin artık iktidarını ele aldığını» vurgulayacaktır. 
Meclisteki Kürt mebuslar için değişen birşey yoktur. Za
ten onların iddiası Türk ve Kürt’ün iki öz kardeş olduğu
dur. Bu öz kardeşlerden biri bütün imtiyazları eline ala
rak diğer kardeşini zorla kendi bünyesinde tutacak ve bin 
yıllardan bu yana kendi coğrafi, sosyal ve tarihi süreci 
içinde oluşan kültüründen kopartarak eritme sürecine gi
recektir. Varlığını inkar ederek tüm demokratik hakları
na el koyacaktır. Bundan öte, artık Kürdistanın perişan 
bir sömürge olarak elde tutulması için; ideolojik-politik- 
ekonomik-askeri tüm eylemler resmi devlet ideolojisinin 
en temel i’kesini teşkil edecektir.

(35) İfade Ziya Gökaip’e aittir.

D O G M A T İZ M  :

Dogm atizm , nava fe lsefe  û zanine da , dem an û 

ciyan, bı şerten taybeti, yane m isogere bınyata na  

nerın. H er w eke, qaideki neguher kıfş kırıneye.

Yane xw e neguheran dıgırın û hervveke ku dı 

dme da tu tışt na guhere bı vi renge dıdıne agah  

kırın.

Dogm atizm , bavveriyeki staw re. S erkan iya wi jı 

idealizm e te. Çavvan ku dı idealizm e de tu tışt na 

guhere, her tışt göre hesabeki qenç dı kevnar da 

hatiye çekırın; ew quralen dogm atizm  tu caran û 

bı tu heze naye guhertın. Dı Dew ra Navin  da dem a  

yeke serw ext dabaşeke zanısti b ıaniya hum ate dı 

peşbere xw e da dadgehen (m ehkem en) engisizyon  

(m ehkem e dere) dıdit.

Ş ıxw e zanina sosyalizm e lı peşbere idealizm e- 

ye. Ev zanin heyiniya tu  t ış t i  stavvr û sekinin tew  

(qebul) na ke. H er tış t dı ten te la  (hale) bızıvin, peş- 

veçun û guhartın daye.

Le iro hınek doktrineren «sosyalist» beguher- 

tın doğm atizm e tin in  nav zan ina sosyalizm e da cıh 

dikin. Ş erten ta y b e tiy i cıvati, sınıfi û vvetaten hılna- 

dıne ber çavan , bı ş a lin  b e r id a  tekoşineki ku lı 

ciyeki qew m iye b i  guhertın w eke  wi pekanin dıx-

79

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



vvazın. M eselâ  Lenin göre şertâ  roj, ci û cıvakiya  

xwe, M ao , göre şerte  vvelate xw e, disa Ho Şiminh  

göre şerte  taybetiya  vvelate xw e tekoşin dane. N ıha  

ewe beguhertın  şert û dem en vvelat û cıvatan  hıl- 

nadıne ber çavan, d ıxw azın m ina w an tekoşin  pek 

binin. Ew dogm atistın .

Dogm atizm , dı Devvre Navin da çavvan ji bo 

cıvatan  engele peş ve çune bû. İro ji bo şoreşke- 

ran ew e. Heta dıkarın  bıbejın ku be ew ieyeki (T eh 

like) m ezıntıre Levvra, gotınen M arx , Engels, Lenin, 

û M ao  ku jı bo şerten teybetiyen vvelat û cıvaten  

xw e pekanine, ew «sosyalist» hıldıdın w eke qalıban  

be guhertın d ıxw azın lı her ciye pâk binin.

Zanina sosyalizm e nişane me dike, ku şerten  

taybetiya vvelat û cıvatan ne hıldıne her çavan, tu 

tekoşin naye sereder kırın.

DOGMATİZM :

Felsefe ve bilimde özel şartlarda zaman ve 
mekâna yani gerçek temele bakmadan her zaman 
değişmeyen bir kural göstermek demektir. Yani san
ki dünyada hiçbir şey değişmezmiş gibi, kalıplaş
mış bir kurala kendilerini uydururlar. Bu tarzda bil
gi verirler.

Doğmatizm kısır bir inançtır. İdealizmden kay
naklanır. Nasıl ki, idealizmde hiçbir şey değişmez, 
her şey iyi ve eski bir kurala göre düzenlenmiştir. 
Dogmatizmin kuralları da hiç bir zaman ve hiç bir

güçle değiştirilemez. Orta çağda, ileri görüşlü biri 
yeni bir şeyden bahs ettiğinde, karşısında Engizis
yon (Kilise mahkemeleri) mahkemelerini buluyordu.

Zaten, sosyalizmin bilimi idealizme karşıdır. Bu 
bilim, değişmeyen ve durağan olan hiçbir şeyin ol
duğunu kabul etmez. Her şey hareket, gelişme ve 
değişme halindedir.

Fakat bu gün bazı «sosyalist» doktrinerler fark
sız olarak dogmatizmi getirip sosyalizmin bilimine 
yerleştiriyorlar. Yani ülkenin toplumsa! ve sınıfsal 
özel koşularını göz önüne getirmeden, yıllar önce 
bir ülkede başarılan bir mücadeleyi farksız, aynen 
uygulamak istiyorlar.

Örneğin; Lenin zamanın ve toplumun, Mao ül
kesinin, Ho Şiminh ülkesinin koşullarına göre mü
cadele vermişlerdir. Bu gün ülkenin ve toplumun 
özel koşullarını göz önüne almadan onlar gibi mü
cadele vermek istiyorlar. Onlar dogmatistlerdir.

Orta çağda doğmatizm nasıl toplumun ilerleme
sinde bir engel idi ise, bugün de devrimciler için 
öyledir. Hatta daha büyük bir tehlike olduğunu sö.y- 
liyebi'iriz. Çünkü bu «sosyalistler» Marx’ın, Engels' 
in, Lenin'in Mao’nun kendi ülkelerinin ve toplumla- 
rının özel koşularında belirlediklerini değişmez ka
lıplar gibi alıp uygulamak istiyorlar. .

Sosyalizm bilimi, bize bir ülkenin ve toplumun 
özel koşullarını göz önüne almadan hiçbir mücade
lenin başarılamayacağını göstermiştir.

Pey hev : Ar d - arda
Peşeng : Önder
Xweser : Özel
Peşber : Karşı
Hızr : Fikir
Xapanduı : Kandırmak
Hin bûn : Öğrenmek
Geş : Parlak
Misoger : Gerçek, hakikat
Cure : Tarz
Ageh : Malumat
Stawr ; Kısır
Dewra - Navin : Orta çağ
Dadgeh : Mehkeme
Der : Kilise
Qe\vımin : Vuku bulmak 
Beguher : Farksız 
Sereder : Başarı 
Sereder kırın : Başarmak 
Zaniıı : Bilim
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Z M A N E
K Ü R D İ

«Geli Kurdan!

H eke hûn naxw azın  jı hev ta ro m ar û wın- 

da bibin, beri her tışti, zm ane xw e bıxwinın û 

bıdın xw endın.

Le heke d ıxw azın  xw e nas bıkın û xw e  

bıdın nas kırın û hezkırın; û bı hevalti û dos- 

tan iya m ıleten din ra peş ve herin; û bı rû- 

m et û serbılınd bıjin, d isa zm an â  xw e b ıxw i- 

nln û bıdın xwendın.»

Dr. N . ZA ZA

«Hınek guruben etnik pızo vaji ketına  b ınyata zanfyarlya  

xw e, le bı avetına zm an, edebiyat, dirokğn X#fe û bı qeys& asi- 

m ile bûne ji a le  netavayen serdest V® ten  tew  (qebul) kınn  

ve guruben etnik lı peşber asim ilasyone derketın  peş ve bırına  

zm ane znaderi (zıkm aki), edeb iyat û zan iyaren  xw e, dıve teş- 

fiq bıkın. Lew ra zan iyariya gerdûne (dine) pızo bo vi renge  

(evvaye) peş ve dıçe, xurt (zengin) dibe û kera m ırovan te.

(Encum ena M afen  M ırovan ye N etaw aye Yek Bûyi, G izda- 

ra M afen  M ırovan (1 8 ))

((Bazı etnik gruplar, ancak kendi kültürlerinin özü
ne ters düştükleri, ama dillerini, tarihlerini, edebiyatla
rını, reddettikleri, asimile oldukları ölçüde hakim uluslar 
tarafından kabul görürler. Bu etnik grupların asimlasyo- 
na karşı çıkmalarını kendi ana dillerini, edebiyatlarını ve 
kültürlerini geliştirmelerini teşvik etmeliyiz. Zira dünya 
kültürü ancak bu şekilde gelişir, zenginleşir ve insanlığın 
yararına olur.»

(Birleşmiş Milletler insan Haklan Komisyonunun, in 
san Hakları ile ilgili 18. Maddesi).
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R E Z M A N

G R A M E R

«M D . 21 —  H E M Û  KES XW EDİ HEQ  İN Û D l- 

KARIN S E N A T Û ZANYARİ VE M IJÛ L  B İB İN , H İN  

BİBİN Û B ID IN  H İN  K IR IN , EŞKERA Û BELAV B I

K IN; Û Dİ VAN W ARAN DE H E M Û  TETO İO Ğ N  C U R - 

BECUR BIKIN.»

(Q A N Û N A  A SASİYA C. T .)

«MD. 21 — HERKES BİLİM VE SANATI SER
BESTÇE ÖĞRENME VE ÖĞRETME, AÇIKLAMA, 
YAYMA VE BU ALANLARDA HER TÜRLÜ ARAŞ
TIRMA HAKKINA SAHİPTİR.»

(T. C. ANAYASASI)
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DER SA  Y E K E M İN  : B İR İN C İ DERS  

NAV: İSİM

Ç ıqas tış t dı d ine da hene, heke tışten bı le-

bat, heke ySn be lebat nave w an  bı taybetl

hene.

Dünyada ne-kadar şey varsa, canlı veya can
sız, isimleri vardır.
N av dı seri da dibe du beş :

1. N ave m adde: w eke: dar, kevır pez,

Madde ismi : ağaç, taş, koyun,
m ırov û ed.

adam v.b. gibi..
2. N ave m ane : w ek§: hış, can, xew n,

Mana ismi : duygu, can, rüya,
û §d...
v.b. gibi...

Bı evvayi taybeti du beşen navan hene .-

1. N ave cins : yane evve ku jı w i c in s i pır 

hene. W eke; deri, pencere, 

heyw an, b a iar, gund, çiya, 

û e d ...

Cins isim : O cinsten fazla bulunan 
şeylere verilen isim. Kapı, 
pencere, hayvan, şehir, 
köy, dağ v.b. gibi...
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2. N ave  taybetl: Y ane ku jı her hebuneke  

ra bı taybeti nav le hatiye  

danin. Jı w i ji yek hebûn  

heye. W eke; M irza , Reşo, 

Kurdıstan, D iyarbekır, Be

ri van, H ito, K om al, û ed ...

Özel isim : Yani her bir varlığa verilen 
özel isimdir. Dünyada bu 
varlıktan bir tane vardır. 
Mirza, Reşo, Kurdıstan, Di- 

. yarbekır, Berivan, Hito, Ko
mal v.b. gibi...

N ave tayb eti, tipa  sere nav§ bı tipa gır 

te nıvısin. Yen cins w eken peyvân din, heke  

bene sere cım lan, şıxw e tipen  gır, heke dı na- 

va cım landa bin bı tipen hûr ten  nıvisin.

Özel isimlerin baş harfi büyük harfle ya
zılır. Cins isimler ise, cümle başlarına geliyor
larsa baş harfleri büyük harfle yazılır, cümle 
içinde ise küçük harfle yazılırlar.

Ew naven jı du navan hatm e çekırın ku 

m anee yek navğ dıde. H er du nav jı bı heve 

te nıvısin. H eke nave cins be w eke  nave cins 

taybeti be, ııveke nave taybeti te nıvısin. Bı 

tene ew nav goreye ciye xw e yan qet qerta f 

hılnade, yan ji (e) yeki d ıkeve neqeba her du 

peyvan. W eke; dareb i, seredar, ko iedar û ed..

iki isim den o luşarak tek  isim an lam ında  

olan isim ler bitişik yazılır. Y aln ız, bu isim ler 

yerine göre ya hiç ek a lm az, ya da bir (e) her 

iki kelim enin arasına girer. Söğüt ağacı, kır

mızı ağaç , köleci (köle sahibi) gibi.

Ewen q erta fa  (e) ye hılnade. W eke; 

M erxas, C am er, Şevger, Çavreş. û ed.

(e) ekini almayanlar: Merxas, centilmen, 
uyurgezer, Çavreş vb.

YEKANİ Û P IRANİYA NAVAN Y â  S E R âX W E  :

Bağımsız İsimlerin Tekil ve Çoğulu :
N av yan yekani dibe yan ji pırani.

İsim ya tekil olur ya da çoğul.
Y ekani ew e ku yek tışte û yek m addâ n i

şan dıde. Pırani jı eyni tış te  (cinse) gelek tış- 

tan  nişan dıde.

Tekil isim tek şeyi ve tek maddeyi gös
terir. Çoğul da aynı cinsten şeyleri gösterir. 
Y e k a n i: W eke; m er, jın, kevır, karker, cotgar, 

şoreşkere Kurd û ed..

Tekil: erkek, kadın, taş, işçi, çiftçi, Kürt Dev
rimcisi v.b. gibi...
P ıra n i: W e k e : m eran, jınan, dara, kevira, 

karkeran , şoreşkeren Kurd û id . .

Çoğul: Erkekler, kadınlar, taşlar, işçiler, Kürt 
Devrimcileri v.b. gibi..

ferhenk
sözlük

Dûmahika hejmar 1.
1. sayıdan devam

Avevek: Bataklık
Avetın: Atmak
Avgır: Sulu olan
Avgoşt: Et suyu
Avıs: Gebe (hayvanlar için)
Avısi: Gebelik 
Avi: Sulu, sulak 
Avjen : Yüzen, yüzücü 
Avkeş: Sucu, su çeken 
Avrej: Meyilli, su payı, çatı oluğu 
Avze: Geçici su kaynakları 
Avzen: Sürekli su kaynağı olup 

suyunu akıtmayan yer 
Avsir: Sarmısak suyu 
Avzer: Altın suyu
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H ate zanin ku nave yekani tu edatan  hıl- 

nade, nave p ırani ed ata  (an )e  hıldıde. G avc  

nav bı tipa dengder bıqede ew dengder |i (e,

a) bıbe; Ew (e, a ) d ıkeve, (a) ya ed ata  pıra- 

niye hım ciye xwe; hım ji ciye vvanen keti dı- 

gıre. Yan ji ew tipa dengdâra davviya nave  

na keve, tipa kelıjandıne ku (y)ye d ıkeve n a 

ve.

Görülüyor ki tekil isimler edat almaz. Ço
ğul isimler ise (an) edatını alır. İsim sesli 
harfle biterse ve bu harfte (a, e) ise bu harf
ler düşer ve çoğul edatının (a)sı hem kendi 
yerini hem de düşen harfin yerini alır. Ya da 
son sesli harf düşmez araya (y) kaynaştırma 
harfi girer.

-Tip K e t i : W eke; ga - gan, sobe - soban, 

cıgare - cıgaran û e d ...

Harf düşmesi: Öküz - öküzler, soba - so
balar, sigara - sigaralar v.b. gibi...

G ava tipa davviya nava ne keve (y)ya ke- 

lijandıne a ıkeve nave. W eke; ga - gayan, so 

be -s o b e y a n , cıgare - a g a re y a n  û e d ...

Son sesli harf düşmediği zaman (y) kay
naştırma harfi araya girer. Öküz - öküzler, so
ba - sobalar, sigara - sigaralar v.b. gibi...

N ave bı tipe dengder jı bıi (e, a) yâ bıqe- 

de bı dengdere din bıbe (e, ı, i, u, û, o) dl

w an hem iyanda (y) ya kelijand ınâ peyvvıste 

dıkeve nave.

W eke : xalo  - xa loyan , xati - xa tiyan , b ira 

zı - bıraziyan, xw arzi - xw arziyan , û e d in ...

İsim (e, a) dışındaki sesli harfle biterse, 
diğer (e, ı, i, u, û, o) sesli harflerin hepsinde 
(y) kaynaştırma harfi araya girer.

Dayı - dayılar, teyze - teyzeler, amcaoğlu - 
amcaoğulları, yeğen - yeğenler v.b. gibi...

Dı p ıraniya serb ıxw e da û dı p ıraniya hev- 

qedıneda (n) d ıkare  b ıkeve ten e  (a ) û (e) bı- 

mine.

W eke; çelekan  - çe leka , m eran  - m era, 

peşm ergan - peşm erga, pezen me - peze me, 

m ıroven D a ra v -m ıro v e  D arav, û e d ...

Bağımsız isimlerde ve tamlamaların ço
ğullarında ismin sonundaki (n) düşebilir. Yal
nız (a) ve (e) kalır.

İnekler-inekler, erkekler - erkekler, peş- 
mergeler - peşmergeler, koyunlarımız - koyunla- 
rımız, Darav’ın adamları - Darav'ın adamları 
v.b. gibi...

Bı tene gava p ıraniya hevqedine da (n) 

ya wi bete exıstın , d ıve jı (e) ya  nerin iye hev- 

qedin bete  qetand ın  û zanin . Ew ji göre m ane  

û m eqam e te  zan in . D ıve ku em ew an (n) 

yan dınıvisine da neyxın.

Awaz : Bağırtı 
Awır: Sert bakış 
Ax : Toprak 
Ax: Ah (ünlem)
Axa : Ağa 
A xaftın  : Konuşmak 
A x in : İnleme
A x in i: İnilti, topraktar, toprağa 

ait
Axıvin : Konuşmak, nüksetmek 
A x le v : Cıvık kar, toprak 

(bahar ve sonbahar için)
Ayen : Çağ
Ayende : Çağdaş, güncel 
Ayin : Fotoğraf, resim 
Azad : Hür, özgür 
A z a d i: Özgürlük 
A z a h i: Özgürlüğe ait.
A r a s t : Doğrusu 
Aşvan : Değirmenci 
A v ş o r : Kızartma 
Am ojın (a m o j) : Amca karısı, 

yenge
Arik : Tavan
A lu m e : Diş kemiklerinin kaynaş

tığı kemikler (alt-üst), Dıvar- 
la tavan arasına konan kiriş 

A !u q i: Bademcik hastalığı
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Yalnız tamlama çoğulunda (n) düşürüldü
ğünde, erkeklik (e) sinin ayrılması gerekir, ve 
bilinir. Bu da mâna ve makama göre (konuş
ma dilinde) bilinir. Yazılırken (n) lerin düşürül- 
memesi gerekir.

E data pırani bı nava ve te  nıvisin.

Çoğul edatı isimle yazılır.
Ew qaideya bori jı bo p ıraniya serbıxw e- 

ye.

Yukarda geçen bu kaide bağımsız çoğul 
içindir.

HEVÛED İN A  NA VA N  —  İS İM  T A M L A M A S I:

Dı zm ane da, dem a navek bı naveki din. 

yan ji bı revvşeki b ete  kıfş kırın , je ra «hev- 

qedln» te  gotın. Ye kıfş d ibe «qedandi», ye 

kıfş d ike «qedandek» te  gotın. Dı zm ane Kür

di da ji m ina zm ane Hindi - Evvrupayi ye din 

qedandi lı peş, qedandek iı paşiye te  gotın û 

nıvisin.

Dilde, bir isim başka bir isim veya sıfat 
tarafından belirtildiği zaman buna «tamlama» 
denir. Belirtilene «tamlanan», belirtene «tam
layan» denir. Kürt dilinde de diğer Hint-Av
rupa dilleri gibi tamlanan önce, tamlayan son
ra söylenir ve yazılır.

W ekâ :

ûed an d i Ctedandek Devrimci kız
(tam lanan) (tam layan) şehirli delikanlı
Keça şoreşker Silâhın tetiği
xorte bajari halkların mücade
te tıka tıfınge lesi
tekoşina

...û ed ...

gelan ...v.b. gibi...

Dı nave hevqedine yekanida cinsiyet (me. 

ner) heye. Û erta fa  (m e)ya niye (a)ye, ye  (ner) 

aniye (e) ye.

Tekil isim tamlamasında cinsiyet (erkek, 
dişi) vardır. Dişilik eki (a) erkeklik eki (e) dir. 

pısm am e rnın, 'amcam oğlu,
küre A zad Azad'ın oğlu
hespe peşm ergan Peşmergelerin atı 
Dotm am a mın Amcam kızı
keça Brusk Brusk’ın kızı
m ehina Farıs Farıs’m kısrağı 
...û e d ... ...v.b....

G ava yekani be cinsiyet heye, ku gava  

bıbe pırani cinsiyet radıbe. Edate pıraniya  

hevqedin (en, ed, @t)e. Dı zm ane Kürdi da 

edata  (en) pırtır te  xebıtandın . Dıve ku lı ser 

vi bısekınin, ev edata  han ji bı nava peşin ve 

te  nıvisin.

Tekilde cinsiyet vardır. Çoğul olunca cin-

Arm iş (a rm u ş k ): ipek 
A lu ş k : Yanak (orta kısmı)

B

B a : Yan, yanında 
Ba : Rüzgâr, yel 
B a b e t: Layık
B a b e ti: Layık olma, layıklık 
B a b ıd e s t: Layık olma, layıklık 
Babık : Babacık, sülale 
B a b e lis k : Hortum (Rüzgârla ilgili) 
B a c : Vergi, toprak bastı ve ben

zeri vergiler 
B a c a n e re ş : Patlıcan 
B a c a n e s o r: Domates 
B a d a n : Bükmek 
B a d e : Şarap, kadeh 
B a d e f: Soğuk hava -- 
B a g e r : Fırtına 
Bahoz : Kasırga 
B a ja r : Şehir 
B a ja r i: Şehirli 
Bajen : Yelpaze 
B akû r: Kuzey 
B a l: D ikkat 

B a l: K anat 

B a la : Boy, bos
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siyet eki kalkar. Tamlamanın çoğul ekleri (ân. 
ed, et) dır. Kürt dilinde (ân) edatı daha çok 
kullanılır. Bu edat öndeki isimle (tamlanan) 
yazılır. Bunun üzerinde durmak gerekir.
W e k e :

Pezen mm  

Keçen xw eşm er 

hespen b ıjarte  

Devvletân em peryalis t 

xorten m erxas  

Pezed Eğit 

jıned zanûşkeyl 

çeket tekoşine  

dızet kede (emek) 
û e d ...

benim koyunlarım 
Dalyan kızlar 
seçkin atlar 
emperyalist devletler 
yiğit delikanlılar 
Egit’in koyunları 
Üniversiteli kadınlar 
mücadele silâhları 
Emeğin hırsızları 
v.b. gibi...

Yek ji dı p ıraniyâ da heke gelek nav bı 

hev ra bete  pırani kırın, bı ten e  edaten  p ıra- 

niye davviyâ ve te  nıvisin.

Bir de çoğullarda eğer birçok isim bir 
arada çoğul yapılıyorsa, yalnız çoğul edatı en 
son isme eklenerek yazılır.
Weke:
m er, jin, keç û küren karker.

İşçi erkek, kadın, kız ve delikanlılar, 
hesp, mehin, bızın û mlyen Slem an. 

Sleman’nın at, kısrak, keçi ve koyunları. 
tank, bom be û balafıred  em peryalistan teko- 

şina gelan na ravvestine.

Emperyalistlerin tank, top ve uçakları halkla
rın mücadelesini durduramaz, 
şev û rojen payize sarın .

Güz mevsiminin gece ve günleri soğuktur.
Ç aw an dı T ırki da halen navan hane, dı 

Kürdi da ew halen nava tıneye. Bı ten e  hınek  

ed at hene vvezifen w an  halan dibinin. Ew ji 

dı her ciye d a  nayen. Ew dabaşa han w e d a - 

başa edatan  da b âte  dabaş kırın.

Türkçede olan isim halleri kürtçede yok
tur. Yalnız bazı edatlar var ki bu isim halle
rinin vazifesini görür o da her yerde kullanıl
maz. Bu konu «edat» bölümünde işlenecek
tir.
Jİ NA VA N  NA V ÇAKIRIN  —

İS İM LE R D E N  İS İM  Y A P M A :

1 —  Jı naveki ku naveki din bete  çekırın . 

H eke m eslek bıbe edata  m eslekiye (van - kar) 

hıldıde.

Başka bir isimden bir isim türetildiğinde 
eğer meslek ismi olursa meslek edatı olan
(van - kar)ı alır.
W e k e :

şıvan çoban.
gavan sığırtmaç,
berivan sağımcı.
natorvan kır bekçisi,
cotkar çift süren.

B a la fır : Uçak 
B a la fırg e h : H avaalan ı 

B a la fırb a n : Pilot 
B a ld a r : Dikkatli

ı

Baldari: Dikkatlilik 
Bale: Aptal, ahmak 
Balgıh: Yastık
Balişne: işlenmiş yastık yüzü 
B a lo r: Tomar, toparlama 
B alor kırın : Tomar yapmak, to

parlamak
B a lû p a l: Geniş, engin 
B a ly o z : Sefir, büyük elçi 
B a ly o zh a n e : Elçilik 
B a n : Çatı, dam, yüksek yer, bir 

üst yer
Bane : Mandıra
Banedar: Mandıracı, süt işleriyle 

uğraşan
Banek: Alışkanlık, adet 
Bang : Ezan, ses 
Banger: Toprağı sıkıştıran silindir 
Bangdan: Ezan okumak, ilân et

mek
Bani: Yamaç 
Ban k ır ın : Ç ağ ırm ak  

Ban kırın : Dam yapmak, çatı yap
mak
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'  D îxwazl ew  nave jı van h er du edatan  

(varı û ka r), d ıxw azl m esleke din hatib ine ça 

kırın (i) yeke lı davviya nave te  nıvisin. N avâ  

wl mesiekâ te hum ate.

ister, isim bu iki edattan biri ile veya bir 
meslekten de oluşsa bu ismin arkasına (i) eki 
konduğunda bu mesleğin adı ortaya çıkar. 
W eke:

şıvan - şıvani 

gavan - gavani 

cotkar - cotkari 

xebatkar - xebatkari 

hekim - hekim i

çoban - çobanlık 
sığırtmaç - sığırtmaçlık 
çift süren - çift sürme 
işçi - işçilik 
hekim - hekimlik

û ed ... v.b. gibi...
Heke ew m eslek yan ji ew nav bı tipe  

dengder bıqede, dı neqeba dengdera nave û 

dengdera m eslekida (t)ya kelıjand ıne dıkeve  

navbere.

Eğer isim veya mesleği gösteren isim 
sesli bir harfle biterse, ismin sesli harfi ile 
meslek ekinin arasına (t) kaynaştırma harfi 
girer.
W eke:

m ela - m elati hoca - hocalık

axa - a xa ti ağa - ağalık

2 —  H eke xw editi te  da hebe edata  xw e- 

ditiye (dar) hıldıde. W eke; m al - m aldar, d ıkan  

-d ıkandar, k o le -k o le d a r  û ed in ...

Eğer mülkiyet anlamını içeriyorsa mülki
yet edatı olan (dar) edatını alır. Mal - malsa- 
hibi, dükkân - dükkâncı, köle - kölesahibi v.b.
gibi...

3 —  Ku m anee ciye (m ekane) dı navâ da 

hebe ed ata  ciyetfyâ (geh, stan , xane) hıldıde. 

Even han heke d abaşa ciye vekıri be (geh - 

stan) heke ciye gırti be jı (xan) tâ  xebıtandın.

Mekan manası içeren isimlerde (geh - 
stan - xane) mekan edatlarını alır. Eğer açık 
yer anlamında ise (geh-stan), kapalı yer an
lamında ise (xane) kullanılır.

W e k e :

çerangeh,

Asegeh,
danstan

Kurdistan,

nexw eşxane

leşkerxane

pırtukxane
û ed in ...

otlak,
engebeli (sarp),
orman,
Kürdistan,
hastahane,
kışla,
kütüphane, 
ve bunun gibi...

4 —  H eke pişe d iyar bıke, nave wi şola 

ku d ike û lekera  w î bı hev ra te  nıvisin. Ew  

nava p işedari te  hum atâ.

Eğer sanat belirtiliyorsa, o işin adı ve ey
leminin fiili birlikte, o sanatın adını ortaya çı
karırlar.

Bana (Banû): Kız, bayan 
Banin: Sahip çıkmak, birine ısın

mak, anlaşmak

Banok: Sahip çıkmayı sağlayan 

kişi (hayvanlar için)
Banreş : Dama toprak atma, damı 

topraklama

Bapir: Dede, büyük baba 
Baq: Büket demet 
Baqı!: Bakla 
Bar: Yük 
Baran : Yağmur 
Baranparez: Yağmurluk 
Bare: Kere, kez, defa 
Bareg: Cephane, tersane 
Baregeh: Karargâh 
Barek : Bir yük 
Bargemi: Gemi yükü 
Bargır: Yük hayvanı 
Barik : İnce, dar 
Barin : Yağış 
Barin : Yağmak
Bazbend: Kolluk, tesirli muska 
Barkeş: Yük taşıyan hayvan 

(Nakliyat)

Bar kırın: Yüklemek ve taşınmak 
Barut: Barut
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W e k e : 

k a r -k a r k e r

ze r - zerker  

deng - dengbej 

şoreş • şoreşker  

co t - co tkar  

ajo tın  - a jo tvan  

aş - aşvan  

û e d ...

İş -  İşçi

altın - altıncı (kuyum cu), 

ses - ses sanatkârı, 
devrim - devrimci, 
çift - çiftçi, 
sürmek - sürücü 
değirmen - değirmenci 
v.b. gibi...

5 —  Jı nave cins, navki din bete çekınn , 

şifte  ew  nav tâ  p ırani kırın paşe (I, û, e ) yeki 

davviya w ida te  nıvisin.

Cins isimden başka bir isim yapılırsa, ön
ce isim çoğul yapılır sonra sonuna (i, û, e) 
eklenerek yazılır.
W e k e :

m er - m eran - m erani

erkek - erkekler - erkeklik,
xort - xortan - xortani
delikanlı - delikanlılar - delikanlılık,
jın - jınan - jınani

kadın - kadınlar - kadınlık

JI REVVŞAN N A V Ç İK IR IN  —

SIFATLARDAN İSİM YAPMA
Ew revvşe ku bı tipa bedeng bıqede (a) 

yeki lı davviye te  nıvisin. Paşe (l)ya  ku |â  nav 

te  çekırın te  danin . Dı zm an â  Kürdi d a  du tipd

dengdâr dema rastâ hev be (y)ya keiifanAne 
dıkeve navft.

Sıfat sessiz harfle bittiğinde, kelimenin 
sonuna (a) harfi yazılır. Sonra, ondan isim 
oluşturulan (i) eklenir. Kürtçede iki sesli harf 
yan yana geldiğinde araya (y) kaynaştırma 
harfi girer.

r

Wekâ :
reş - reşayi 

nızım  - m zım ayi 

gew r - gew rayi 

rınd - rındayi 

freh  - fretayi

siyah - siyahlık
alçak - alçaklık (binalarda)
gri - grilik
güzel - güzellik
geniş - genişlik

H eke rew ş bı tipa  dengder b ıqede w eke  

(m ina) jı navan nav çedıbûn te  çekirin . Paşe  

ev qaide revvşan te  zede kırın.

Eğer sıfat sesli harfle bitiyorsa, isimden 
isim yapmada olduğu gibi yapılır, sonra da 
bu kaide'sıfatlara eklenir.

Weke — örnek:
spi - spiti - spitayi 

beyaz - beyazlık - beyazi 
şelû - şelûti - şeiûtayi 

bulanık - bulantılı - bulantı 
ronahi - ronahiti - ronahitayi 

aydın - aydınlık - aydınvari

Barxane: Evin bütün eşyası, de
po, anbar 

Bask: Kanat kol 
Baş: İyi 
Baştır: Daha iyi 
Başûr: Güney 
Bav: Baba 
Bavver: İnan 
Bavver kırın: İnanmak 
Bavveri: inanç 
Bavvesir: Basur 
Bavveşin: Yelpaze 
Bavvışk: Esneme bükme 
Bawişkin: Esnemek 
Baxçe: Bahçe 
Baxçevan: Bahçevan 
Baz (Bazı): Şahin (kuş)
Bazdan: Koşmak atlamak 
Bazar: Pazar 
Bazın : Bilezik 
Bazırgan : Tüccar 
Bazırgani: Ticaret 
Bazûr: Fırtına
Bedbext: Mutsuz, kara talihli 
Bedbexti: Mutsuzluk 
Bedel: Karşılık
Beden: Vücut, beden, kale duva

rı, bir yapının ön cephesi
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Jl LEKERAN Ç âB Û N A  NAVA N  —

FİİLLERDEN İSİM YAPMA

Jı hemi lekere kurm anci nav, yane nave  

wi kes û wi şole dike çedıbın. û e r ta fa  w an  

(er - ox - ok - ek)ın .

Bütün Kürtçe fiillerden isim, yani o işin 
ve kimsenin adı yapılır. Ekleri, (er-ox-ok- 
ek) dir.

(er) bı ten e  çend peyvan da te  xeb ıtan - 

dın w eke; pejer, bejer, n ıviser û ed.

(er) sadece birkaç kelimede kullanılır. Pi
şirici, söyleyen, yazar gibi.

(ek) ji pır ne fırehe. Le dı gelek lekeran  

dike nav. W eke: kolek, b ırek, û ed ...

(ek) bu da geniş değildir. Fakat birçok 
fiili isim yapar. Kazıcı, kesici v.b. gibi...

(ok - ox) tevayiye. Y an e  hem i celeben le 

keran d ike nav. Ev herdu qertaw  dı ciye hev- 

da ten xeb ıtand ın . Levvra m enayek didin.

(ok - ox) geneldir. Yani her fiili isim ya
par. Bu iki ek birbirinin yerine kullanılır. Çün
kü birbirinin anlamını verirler.
Weke — örnek:

kırın - k ırox - kırok  

satına lm ak - m üşteri 

fırotın  - fıro tox - fıro tok  

satm ak - satıcı

vexw arın  - vexw arox - vexw arok

içmek - içici
avkırın - avkırox - avkırok

sulamak-sucu (sulamak anlamında)

----------------------------- 0 O 0 -----------------------------

B e d l: Elbise üst, giysi 
Beden p a re z i: Vücut koruyan 
Bedev : Güzellik
B e d ıla n d ın : Şeklini değiştirmek, 

dönüştürmek
B e d re k i: Fenalık, kötülük, kötü 

yüreklilik
B e d x w a z : Düşmanca karşı gelen 
Belecın : Kıskanmak 
B e h e c o g : Kıskanç 
B e h e c o k i: Kıskançlık 
Behesin : Tartışmak 
Behıtin : Şaşırmak 
Behıtandın : Şaşırtmak 
Behetin : Şaşkınlık 
Behin : Sıçramak, olgunluğunu ge

çirmek (bitki için)
B e h it : Acaip tuhaf
Behiv (B a v ih ): Badem
B e h o : Bu nedenle bundan ötürü
B e h r : Pay, deniz
Bej: Kara parçası mc. Sonsuz yer

Bejin: Boyu, pos adam 
Bejin bost: Cüce 
Bejmer: Layık 
Bela : Bela risk, kaza 
Belam : Fakat, ama 
Belaş: Parasız 
Belav: Dağınık 
Belav bûn : Dağılmak 
Belav kırın: Dağıtmak 
Belavâk: Bildiri 
Belavela : Darma dağın 
Belçım : Ağaç yaprağı 
Belek : Alaca 
Beiangaz: Zavallı 
Balengazi: Zavallılık 
Bele: Evet
Belg; Yaprak (bitki için) 
Beiitang: Papion, kıravat 
Ben : İp
B e n d : Kışı, makale, baraj 
B e n d e : Esir köle 
B e n d e k : Mania, güçlük 
B e n d em ay in : Beklemek 
Bendevvar: Gönülden bağlı 
B endevvari: Gönülden bağlılık 
B e n d e r: Limon 
B en g o re : Çorap ipi 
B e n d ık : Çocuk kundağının ipi
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B e n iç k : Sakız 
B e q : Kurbağa 
B e r: Taş, ürün 
B e r: Kilim 
B e r : Ön, karşı
Ber avetın : Yavru düşürmek (hay

vanlar için doğumda)
Ber ...v e  çûn : Karşılamak 
B e ra f i: Müzakere 
B e ra ft ın : Hafifletmek 
B e ra n : Koç 
B e ra n e k : Başparmak 
B e ra n in : Düşünmek 
B e ra r i: Para yardımı 
B e ra ş : Değirmen taşı 

B e ra ş o : Çamaşır yıkanan yer 
B eraz : Domuz 
B e rb a n g : Sabah erken  

B e rb a r: Sorumlu, yükümlü 
B e rb a r : Eşit 
B e rb e r : Rakip
B e rb e r i: Rekabet, anlamsızlık, çe

lişki
B e rb e jın : Boy uzunluğunda yazı

lan muska 
B e rb e s : Mineral 
B e rb û k : Gelin getiren kadın 
B e rç a v : Gözlük

B erçav k ır ın : Takdim etmek 
B e rç e m : Çay kenarı 
B e rç e n ik : Kursak (kuşlar için) 
Berçin : Kıskanç
B e rd a n d e s t; Müzakere, fasıla, a- 

teşkes
B e rd a r : İdam 
B e rd e ra z i: Önyargı 
B e rd e s t: Hazır 
B e rd e s ti: Öğrenci, mürid 
Berdevk : Sekreter 
B e rd e l: Birbirine kız kardeşini 

vererek evlenmek 
B e rd e q a n i: Sapan 
Berebere : Git-gide 
B e re d a y i: Başıboş, terkedilmiş, 

işe yaramaz
Bere (b e r i) : Önce, evvel 
B e re v a ji: Karşı ters, tersyüz 
B e re v a n : Savunma

B e re v a n i: Savunucu 
B e re z : Sayın, saygın, muhterem 
B e r f : Kar
B erfende : Karlık (karın depo edil

diği yer)
B e r f in : Kardan, karla ilgili, çok 

karlı, kar yağışı fazla olan yer 
B e rfin g : Kar küreği

Bergeh: Bir evin dışında kalan
kısım

B e rg e r : İdareci 
Bergeran : Hazırlık, hazırlama 
Berhev k ın n : Toplamak, biriktir

mek
Berhevua : Boş anlamsız 
Berık : Gülle"
B e rıs a n : Hesap
Berısandın : Hesaplamak
Benzin : Sataşmak
B e r i: Önce, ön
B e r ik : Cep
Berin : Çöl
Berk : Teçhizat
B e rk a r : Çırak, garson
B e re k e t: Bereket
Berkeşan : Üretim
B e r je r : Aşağıya doğru
Berkeşk : Çekmece
B e rm a l: Evin tabanı
B e rm a li: Ev kadını
B e re k e ti: Önemli, saygıdeğer
Berketın  : Üzülmek
B e rm a y i: Artan, artık, kalıntı
B e rn a v k : Ön isim, soyadı

D ûm ahik beye —  Devam ı var
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BERKEŞAN :

M ırov jı bona jiyana xw e û nequt kırına retûte  

(nesle) m ırovan lı guhertına xw ezayine (tab ia te ) 

xebıtine û dıxebıtın  û bı vi ew aye pıxw e ji dıguherın. 

Şerte jiyane pekan ina berkeşaneye jı bo vi qase  

pergale b erkeşane çedıkın. Û roj bı roj peş ve dibin. 

Ew bûyera guherandına xw ezayine û berkeşan bı 

armanç û bı hışiye. Leuvra bı nezıkahl g ızdare jina 

mırovane, m ırovan bı hev ra xeb ıtina  berkeşane bı 

hev tes ir dikin, kom eka tin ine  hom ate. Jı bo vi yeke  

berkeşan tim  û tim  q erektereki cıvaki nişan dıde. 

Du aliye berkeşane heye: hezen b erkeşan e  û tev- 

layen berkeşane.

B erkeşan, bı belav kırın, guhertın  û bı qutkırın  

ve gıredayiye û w usan te  zanin . Berkeşan bı her 

gaven d ırokâ d a  cureki berkeşane nişan dıde. Ev 

cure berkeşan evanın: Cure sıftehi, ko ledari, feo 

dali, serm ayedari (kap ita lizm ) û sosyalisti.

Dı van curen b erkeşane da h er sın ıf göre ten- 

tela xw e lı peşbere pergalen berkâşanğ, jı berkğ- 

şan beşa xw e hıldıde.

PERGALJEN BERKEŞANE :

Çı tış ta  dı pekan ina berkeşane d a  tâ  xeb ıtan- 

din jâ ra  pergalen  berkeşane te  gotın, Ey pergal 

göre dem an (devvran) guherine û dıguherfn.

Ü R E TİM

İnsan, yaşam ası ve insan neslinin tükenm em e

si için doğayı ve bu nedenle de kendisini değiştirir. 

İnsanın yaşam koşulu olan üretim dir ve bu neden
le yeni üretim araçları yapılır ve günden güne ge
liştirilir. Bu doğanın değiştirilmesi ve üretim olayı 
amaçlı ve bilinçlidir. Çünkü, insan yaşantısı ile ya
kından ilgilidir, insanlar birlikte üretime katılır, bir
birlerine tesir eder ve topluluklar oluştururlar. Bu 
nedenle, üretim her zaman toplumsal bir karakter 
gösterir. Üretimin iki unsuru vardır: Üretim güçleri 
ve Üretim ilişkileri.

Üretim: dağılım, değişim ve tüketim ile bağın
tılıdır ve bunlarla bilinir. Üretim tarihin her çağında 
bir üretim tarzını belirtir. Bu üretim tarzı; ilkel, kö
leci, feodal, kapitalist veya sosyalisttir. Bu üretim 
tarzında, her sınıf üretim araçları karşısındaki du

rumuna göre üretimden pay almıştır,

Ü R E TİM  A R A Ç L A R I:

Üretimin gerçekleşmesinde kullanılan herşeye 
üretim araçları denir. Bu ara ç la r çağ lara  göre de
ğişmiştir ve değişiyor. Örneğin; ilk insanlarda sopa  

ve taştan balta, bugün ise m adenî a raç la r, m akina- 

lar v.b.
Bu a raç la rla  insan lar doğayı değ iştirm işler ve

M E T İN D E K İ BAZI 
K E LİM ELER İN  

TÜ R K Ç E KAR ŞILIĞ I
Berkeşan : Üretim
Qut: Tüketim
P ergal: Alet
Gızdar : Alâkadar, ilgili
Ked : Emek
Vekolan : Yorumlamak
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W e k o k ; Mırov&n sıfteh i k ıç ir û b ıvıre kevır; İro 

ji pergalen m odem  te  xeb ıtand ın .

Bı van pergalan m ırovan xw ezayin  (tab ia t) gu 

herine û d ıguherin . Dı arikariya  van  pergalan  ber- 

keşan te  hom ate. Bı pergalen ç ıqas xw ezayin  te  

guherandın ew  qas ji pergalen b erkeşane nûh çe- 

dıbın û peşve dıçın.

Dı nava jiyana cıvaki k ijan  sın ıf pergalen b er

keşane iı d e s t i  xw e dıgırın ew  sın ıf s ın ıfa  serdeste.

H E ZE N  B E R K E Ş A N E :

H eza xebate , jı bo berkeşane p ır g ırınge. Lew- 

ra  h iz a  xeb ateye  ku pergale  berkeşane d ıxebıtine  

û d ıde xebate . H eza xeb a te , jı h iz ,  ponıjin, veko- 

lan û jı hışe m ırovan te  hum ate. Ş ıxw e, heza xeba- 

teye ku pergalen berkeşane ç id ık e  û peş da dibe. 

Disa, heza xeb ateye  ku bı a rikariya  p e rg a lin  ber

keşane xw ezayi d ıguherine. Jı bo vi y e k i  nasin û 

hin buna h iz a  xeb ate  gıringe.

H iz a  x e b a t i  b ınyata  ekonom i - p o litik iy e . Bı 

peş ve çûna p e rg a lin  b e rk iş a n e  hez, cerıbin, pek- 

hatın , jehatın  û serederiya m ırovan ji p iş  ve dıçe. 

H ate  zanin  ku h iz a  x e b a t i  lı p e rg a lin  b e rk iş a n i;  

p e rg a lin  b e r k iş a n i ji lı ser h iz a  x e b a t i  tes ir d ike. 

Y ane lı hev tes ir d ikin û p iş  ve d ıçın . Pişti hin buna  

heza x e b a t i  û p e rg a lin  b e r k iş a n i û lı hev tesir 

kırına w an , inca d abaşa « f ı iz in  b e rk iş a n e »  t i  k ı

rın.
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değiştiriyorlar. Bu üretim araçları vasıtası ile üre- - Heze berkeşane : Üretim 
tim yapılıyor. güçleri

Böyiece üretim araçları ile ne kadar doğa de- Jrev.,ayı İ,
Kıçır : Sopa

giştiriliyorsa, üretim araçları da o kadar yenileşiyor Tewr. Kazma 
ve gelişiyor. Ber : Kürek

Gû : Kanal
Ü R E TİM  G Ü Ç LER İ j Zevi : Tarla

Berkeşandın : Üretmek
İş gücü üretimde çok önemlidir. Çünkü, üretim 

araçlarını çalıştıran çalışıbaya sunan iş gücüdür.
İş gücü; insanın, gücü düşüncesi, yorumlaması ve 
zekâsından oluşur.

Zaten, üretim araçlarını yapan ve geliştiren de 
işgücüdür. Yine iş gücüdür ki, üretim araçları vası
tası ile, doğayı değiştirir. Bu nedenle iş gücünü bil
mek ve öğrenmek önemlidir.

İş gücü, ekonomi - politiğin temelidir. Üretim 
araçlarının gelişmesiyle, insanların gücü, tecrübesi, 
becerisi, çalışkanlığı da gelişir, iş gücünün üretim 
araçlarına; üretim araçlarının da iş gücüne etkisi 
anlaşılır. Yani birbirlerini etkiliyorlar ve gelişiyor
lar. Üretim araçlarının, iş gücünün ve birbirlerine te
sirinin anlaşılmasından sonra şimdi de üretim güç
lerinden bahsetmek gerekir.

Üretim güçleri, nitelik olarak birbirinden farklı 
üç esastan oluşur: insanın maddî iş gücü, insanın 
manevî gücü (tecrübe, düşünce, beceri ve yetene
ği) ve üretim araçları.

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Hezen berkeşane jı se b ın yate  çavvanıye jı hev 

çıda te  hum ate: H eza xeb aten  m ırovan ye m addi, 

heza m ırovan ye m anevi (cerap , ponıjin, pekanin, 

jehatın û ed.) û pergalen berkeşane.

Dı ve gerdûna (dine) m addi da, hezen berke- 

şaneye ku jiyana m ırovan dı gehıjine û peş da dibe.

TEVLAYA B E R K E Ş A N E :

Tevlaya b erkeşane dı beriya her tışte da çavva- 

nıyeki cıvati nişan dıde. Dı serida, jı bo berkeşane  

bı hevra m am ela kırına m ırovan, hev kırına cıvatan  

û lı ser hev tes ir k ırına w an hatı bû dabaş kırın. 

Jı ber ve yeke lı rexe hezen b erkeşan e  tevlaya  

berkeşane dıv§ bete  kırın.

M ırov heyinen m addi, bı sere xw e, ten e  nıka- 

rın, pek binin. Jı bo ye pekanina heyinen maddi, 

katûkeş (cıvat) dıven, yane m ırov ne bı tene bı sere  

xwe, bı hevpışki nava c ıvat dıjin. Dı vi w are  da jı 

cerabe m ıroven kevnare heya iro feyde dibinin. He- 

ke, m ırovan bı tene bı sere xw e berkeşan pekba- 

nina ne m ırov, ne ji berkeşan d ıhate  ten te la  (hale) 

iro. Bızor m ırov cerabe xw e, zanina xw e, heze xwe, 

pekhatına xw e û jehatına  xw e lı ber hev datine û 

lı hev ra peş ve dıçın.

Jı bo çandıne, hesınker gesın; xe ra t hevcar 

(cot) û nir, nalbent nalkırına İm ge gayan, natorvan  

paraztına çandınayi; gavan, xw edikırına gayan û 

cotkar ji co t k irine pek tin in  paşin çandın te  hu-

M add î evrende, insan yaşam ını ileri götüren ve 

geliştiren üretim  güçleridir.

Ü R E TİM  İL İŞ K İL E R İ:

Üretim ilişkileri herşeyden önce, toplumsal bir 
nitelik gösterir. Başta, üretimde insanların birlikte 
çalışmalarından toplumu oluşturmalarından ve bir
birlerini etkilemelerinden söz edildi. Bu nedenle 
üretim güçlerinin yani sıra üretim ilişkilerinden de 
bahsetmek gerekir.

insanlar maddî varlıkları tek başlarına yarata
mazlar. Bu maddî varlıkların yaratılması için top
luluk gerekir yani insanlar tek başlarına değil top
lum içinde ortak yaşarlar. Hatta bu anlamda ilk in
sanların tecrübelerinden bugüne kadar yararlanıl
maktadır. Eğer insanlar tek başlarına üretime ka- 
tılsalardı, ne insan ne de üretim bu günkü duruma 
gelemezdi/ İnsanlar ancak tecrübelerini bilgilerini, 
güçlerini, becerilerini, yeteneklerini birleştirerek ve 
birlikte gelişirler.

Örnek: Ekin ekmek eyleminde; demirci, sapan 
demirini; marangoz, sapanı ve boyunduruğu; nal
bant, öküzlerin nalını; kırbekçisi ekilenlerin korun
masını; sığır çobanı sığırlara sahiplik; ve çiftçi de 
tarlanın sürülmesini yapar. Sonra ekin oluşur, işçi 
sapların biçilmesini, değirmenci tahılın öğütülmesi
ni, fırıncı da ekmeğin pişirilmesi işini yapar ve ek
mek ortaya çıkar.

Gırıng : Mühim 
Bızıvin : Kımıldamak, 
Bızıvin : Kımıldamak, ha

reket etmek 
Ponıjin : Düşünmek 
Peş de birin : İlerlemek 
VVerger : Çevirmen 
Gnhestm : Değiştirmek 
Cerıbin : Tecrübe etmek 
Peklıatın : Becermek, an

laşmak
Jehati : Çalışkan 
İnca (weca) : Bu kez
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m ate  û pale çın ina o rane, aşvan herana dexıle, 

nanpej ji pehtına nane pektine. Peşi nan t§  hum a- 

te .

W ekokek din :

C o tkar di qada öxe da d ıxebıtın , bere (m ah 

sûle) dıgehinın dıdıne axe  û disa co tkar tıtıne  dıçi- 

nın ew tıtın te  fırotın  û d ıçe deste  xw ediye karxa- 

n§ (fabriqe). Dı karxan e da ka rker lı ser w e tıtıne  

dıxebıtın cıgaran çedıkın. K arxan ed ar (serm ayedar) 

w an cıgaran  dıfıroşe cıgarekeşan .

Jı van curen (celeben) tevlaya çıqas ku m ina  

hev dıxwıyen ji, çavvaniya w an dı b ında jı hev cı- 

daye. Levvra ye dı vvekoka paşinda hati dayin da  

m ıjoke tıneye guhertın heye. Çavvan d ıxw ıye ji, her

kes ji xw e ra d ıxeb ıte  û beşa xw e hıldıde.

Dı vekoka paşida dıxw azi tev laya  dı n ivbera  

c o tkar û axe, û dıxw azi tev laya nivbera karkeran  û 

karxan ed are  da m ıjan heye. Y ane axa , co tkaran , 

karxan ed ar karkeran  dım eje. Dı van teviayan  da  

a x a  û karxan ed ar m ejokene. (Y ane xw ediye perga- 

len berkeşanene). Levvra xw ediye qad û karxanenın . 

C o tkar û ka rker ji m etine. Levvra co tkar û karker  

tine  xw edîye kedane.

Çıye axa  û karxan ed ar (serm ayedar) xw ediye  

pergalen berkeşanenın , bd x eb a t û k e fe ra t beşe  

gıran jı berkeşane radıkın. Ç iye co tkar û karker  

xw ediye keda xw e bı tıten e  û bı w i xeb at û ke fe -

Başka bir örnek; köylüler ağanın toprağında 
çalışırlar, yetiştirdikleri ürünleri ağaya verirler ve 
yine, köylü tütünü toplar ve tütün fabrika sahibine 
satılır. Fabrikada işçiler bu tütün üzerinde çalışır
lar, sigara yaparlar, fabrikatör (sermayedar) bu si
garaları satar.

Bu ilişki çeşitleri hernekadar birbirlerine" benze
seler de, temelde nitelik olarak birbirlerinden ayrı
dırlar. Çünkü birinci örnekte, görüldüğü gibi sömü
ren yoktur, mübadele vardır. Görüldüğü gibi herkes 
kendisi için çalışıyor ve kendi payını alıyor.

Sonraki örnekte ise, ağa ve köylü veya işçi ile 
fabrikatör arasındaki ilişkilerden hangisi olursa ol
sun sömürü vardır. Yani, ağa köylüleri, fabrika sa
hibi de işçileri sömürüyor. Bu ilişkilerde ağa köylü
leri, fabrika sahibi de işçileri sömürüyor. Çünkü 
bunlar toprağın ve fabrikanın sahibidirler. (Üretim 
araçlarının sahibidirler). Köylüler ve işçiler ise sömü 
rülendirler çünkü yalnız emek sahibidirler. Ağa ve 
sermayedar üretim araçlarına sahip olduklarından, 
çalışmadan ve zahmetsiz üretimden en büyük payı 
alırlar. Köylü ve işçi ise, sadece emeklerine sahip 
olduklarından, bunca çalışma ve zahmetin karşılığı 
küçük bir pay, yani ölmeyecek kadar bir pay alır
lar.

Bu, dem irci ile köylü, köylü ile değ irm enci, köy

lü ile fırıncı; ağ a  ile köylü, fab rika  sahib i ile işçi, 

fab rika  sahibi ile s igara  a lıc ıları veya işçilerin  ken-

Bınyat : Kök, esas, temel 
Gerdûn : Dünya 
Rex : Yan 
Kotûkeş : Toplum 
Vin : Gerekmek 
Hevpışk : Ortak 
Bızor (pızor) : Ancak
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rata xw eye g ıran, beşek hindik yane qw iteki nemır 

radıkın.

Vaye, ew tevlaya dı n ivbera hesınker û cotkar 

û aşvan; co tkar û nanpej; ye nivbera axa  û coktar, 

karxan ed ar û karker, karxan ed ar û c ıgarekeş da 0 

yek ji n ivbera karkeran  û cotkaran  da pıxwe, pıxwe  

heye. Jı van hem iyan ra tevlaya berkeşane te  go- 

tın. H ate  xw ıyan ku ten te la  m ırovan dı hem bere  

pergalen berkeşane te  gotın. H ate  xw ıyan ku te n 

tela m ırovan dı hem bere pergalen berkeşane da 

cıh û beşe w an dı nav berkeşaneda kıfş dike û ni

şan dıde.

CURA B E R K E Ş A N E :

Hezen berkeşane û tevlaya b erkeşane cura  

berkeşane tin ine hum ate.

Jı d iroka m ırovani heya roja me, penc (5) cure 

berkeşe te  ditin :

Cura berkeşane qom ûnala sıftehi,

Cura berkeşane koledari,

Cura berköşane axati (feodali).

Cura berkeşane serm ayedari (qapitalisti),

Cura berkeşane sosyalisti.

Jı van h er penc curen b erkeşane cura b erke 

şane qom ûnala sıfteh i û ye sosyalisti ne te  da, yfin 

dm lı ser b ınyata m ejane hatıne dan in . Lewra dı 

cura b erkeşane ko ledari, feodali û serm ayedariyö  

da xw ed!ye pergalen  berkeşane sınıfeki cıvakiye,

di ara larında; köylülerin kendi a ra larında var olan  

iişkilerin hepsine üretim  ilişkileri denir.

Görülüyor ki; insanların üretim araçları karşı
sındaki durumları, onların üretimdeki yerlerini ve 
paylarını gösteriyor ve belirtiyor.

Ü R ETİM  T A R Z I:

Üretim  güçleri ve üretim  ilişkileri üretim  ta rz ı

nı oluşturur.

İnsanlık tarihinde, günümüze kadar beş üretim 
tarzı görülür.

İlkel komünal üretim tarzı, köleci üretim tarzı 
feodal üretim tarzı, kapitaist üretim tarzı ve sosya
list üretim tarzı.

Bu beş üretim tarzının ilkel komünal ve sosya
list üretim tarzlarının dışında diğerleri sömürü te
meli üzerinde oluşmuşlardır. Çünkü köleci, feodal 
ve kapitalist üretim tarzlarında, üretim araçlarının 
mülkiyeti bir sosyal sınıfın elindedir. Bütün üretim 
araçları bunların kontrolündedir. Çalışan sınıfın ise 
sadece emek mülkiyeti vardır, bu emeklerinin kont
rolünü de yine sömüren sınıf kendi kontrolüne al
mıştır. Çok çalışma, az yemekten başka hakları yok
tur.

Fakat' ilkel komünal ve sosyalist üretim tarzla
rında, sömüren ve sömürülen bahsi yapılamaz. Çün
kü, bu düzenlerde, üretim araçları bir sınıfın mül-

Nir : Boyunduruk 
Hevcar : Sapan 
Wekok : Örnek 
Oran : Sap (buğday sapı, 

ekin sapı)
Dexıl : Tahıl 
Pehtm : Pişirmek 
Karxane : Fabrika 
Mejok : Sömüren
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pergalen berkeşane dı sehiya w an danın . Dı xw e- 

ditiye sınıfa xeb a tkar jı bı ten e  keda w an heye û 

ev sahiya keda w an  ji w an  sınıfe xw inm ej h ıldaye  

sehiya xw e. P ır xeb a t hindik xw arın, zed etır m afe  

w an tıneye.

Le dı cure berkeşane qom ûnala sıfteh i û sos- 

yalistiye da, d abaşa m ıjoke û m etiya naye kırın. 

Lew ra dı van rıstan d a  (n izam an da) pergalen ber

keşane ne dı deste sın ıfeki daye, m ale hem iyane. 

Yane xwedi pergal û xw edi ked keddar pıxw eye.

Hezen berkeşane dı nava cura b erkeşan e da  

pır bı lebate  (ak tife ). Hezen b erkeşane bı tev laya  

berkeşane ra d ıçe. Dı vi çûyine da gehejin  û peş  

ve çûn heya gehineka dom dike. Dı vi geh ineke da, 

tev laya  berkeşane bı hezen b erkeşan e ra engel d i

be û destura peş ve çûne na de. Dı van gavan  da  

şerten şoreş tâ  guhertın . Ev bûyer dı her cura b er

keşane da dıxw iyen û dibe sebeba guhertına cura  

berkeşan .

B IN G EH  :

Hezen berkeşane û tevlaya berkeşane dı hev 

da cure berkeşane anine hûm atâ, hatı bû dabaş  

kırın. Ev cure berkeşane ne bıngehe.

Bıngeha aborlya cıvatan , |ı hem i tev laya  b er

keşane ku dı cura berkeşane da hebû tâ  h u m ate . 

Y ane ew  tev laya  nivbera ka rker û co tkaran  xw e,

kiyetinde değildir, herkesin malıdır.. Yani araçların 
ve emeğin sahibi, emekçinin kendisidir.

Üretim güçleri, üretim tarzı içinde çok aktiftir. 
Üretim güçleri, üretim ilişkileri ile birlikte ilerler. Bu 
ilerleyişte, gelişim ve ileri gidiş bir safhaya kadar 
devam' eder. Bu safhada, üretim ilişkileri üretim 
güçlerine engel olur ve gelişmesine müsaade et
mez. Böyle anlarda devrimin koşulları oluşur ve 
üretim tarzı değişir. Bu olay her üretim tarzında gö
rülür ve üretim tarzının değişmesine neden olur.

ALT Y A P I:

Üretim güçleri ile üretim ilişkileri birlikte üre
tim tarzını oluşturduğundan bahsetmiştik. Üretim 
tarzı alt yapı demek değildir. Alt-yapı bir üretim 
tarzındaki üretim ilişkilerinin tümüdür. Yani, işçiler 
ile köylülerin kendi aralarında, köylü ile ağa, bur
juva ile proleter arasındaki ilişkilerin tümüdür.

Kısaca üretim ilişkileri, insanların üretim araç
ları karşısındaki durumları, ve üretimden aldıkları 
paydır.

Bu ilişkilerin hepsi alt-yapıyı oluşturur. Nasıl 
ki. bütün varlıkların çelişkileri içinde ise, üretim 
tarzının çelişkisi de içindedir.

Üretim tarzı değiştiğinde içindeki çelişkiler ken
dini belli etmez. Fakat üretim güçleri geliştikçe üre-

j
■ i

j
Mejoketi : Sömürücülük 
Keferat : Eziyet, zahmet 
Qwit : însatı yiyeceğinin 

tümü
Pût : Hayvan yemi 
Qeys : Ölçü
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pıxwe; û nlvbera co tkar û axâ; n ivbera ka rker û 

burjuva û ed.

Bı kurtayi tev laya  berkâşane, ravastana m ıro- 

van dı peşberâ pergalen berkeşaneye û (ı b e rk e 

şane beş hıldana m ırovaneye. Ev tevlayğn hem i bı 

hev ra bıngehe tin ine hum at§.

Ç aw an m ıxrıke hem i heyine dı h ındu ıiyâ w l da- 

ye, w ısan m ıxrıke cura berkeşane jl dı hındurlya  

xwe daye.

G aven cura berkeşane dıguhere, ew  m ıxriklye  

dı n ivbera s ın ıfanda (xw eye pergalen  berkeş û xw e- 

ye kede) heye, xw e d iyar nake, û ne engele jı bo 

pâş ve çûna hezen berkeşanâ. G aven  ku ev m ıxrık  

dıgehe geh ineka an tagon ist (hevranebor) dibe en 

gel jı bo peş ve çûna hezen berkâşan  jı bo cura  

berkeşane nû şoreş destpe dike.

W e k o k :

S erm ayedaran  (b ırjuva) lı ser axan  (feodalan) 

şoreşa xw e çekır, xw editiya  pergalen berkeşane  

kete deste serm ayedaran . Dı vi gave da tevlaya  

berkeşane jı bo peş ve çûna hezen b erkeşan e  en 

gel ne bû. Bı dem , ser d a  borine da tevlaya b e r

keşane h ate  gehinekekl vvısan ku bû engel jı bo  

peş ve çûna hezân  berkeşane |ı a liyâ  karkeran  (pro- 

letaran) ve şoreş h ate  çekırın . P işte şoreşa ka rke 

ran cura b erkeşane nûh tâ  hum ate. Jı w i cura b er

keşane ra  cura b erkâşanâ sosyalisti tâ  gotın. Dı 

sosyalizm e da xw editiya  pergalen berkeşanâ ked-

tim araçları ile üretim ilişkileri arasındaki çelişki 
kendini gösterir ve devrim olur.

Üretim tarzı değiştiğinde, bu sınıflar arasında
ki çelişki (üretim araçlarının sahipleri ile emek sa
hipleri arasındaki çelişki) kendini göstermez ve 
üretim güçlerinin gelişmesine engel olmaz. Bu çe
lişki antagonist safhaya ulaştığında üretim güçleri
nin gelişmesine engel olur ve yeni bir üretim tar
zı için devrim yapılır.
Örnek:

Burjuvazi feodaliteye karşı devrimini yaptı. Üre
tim araçlarının mülkiyeti burjuvazinin eline geçti. 
Bu anda, üretim ilişkileri, üretim güçlerinin geliş
mesine engel değildi. Zaman geçtikçe üretim ilişki
lerinin üretim güçlerinin gelişmesine engel olduğu 
bir aşama geldi. Ve proleterya tarafından devrim 
yapıldı. İşçi devriminden sonra yeni bir üretim tar
zı oluştu. Bu üretim tarzı, sosyalist üretim tarzıdır. 
Sosyalizmde üretim araçlarının mülkiyeti emekçinin 
kendisindedir. Bu nedenle antagonist bir çelişkiden 
bahs edilemez. Üretim ilişkileri üretim güçlerinin 
gelişmesine engel değildir.

Ü S T Y A P I:

Üst-yapı, alt yapı tarafından belirlenir. Yani 
üretim tarzının devamı için ne gerekli ise, o üst - ya
pıdadır. Çünkü üst-yapı kendi başına değildir, alt

Mıxnk 
Weş : 
Sehi : 
Metl :

: Çelişki 
Sürat 
Kontrol 
Sömürülen
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dar pıxw ene, jı bo wi yeke, dabaşa m ıxnkiye an te- 

gonist (hevranebori) naye kırın. Tevlaya berkeşane  

ne engele jı bo p iş  ve çûna hezen berkeşane.

SERG EH

Sergeh jı aliye bıngehe ve te  kıfş kırın. Jı bo  

dom a çura b erkeşane ra çı dıve ew bı w esıta  ser- 

gehe pekte . Lew ra sergeh bı serâ xw e ni ne, bı 

bıngehe ve gıredayiye. G ava sergeh bete gotın je; 

fe lsefe , dad (hukuk), rdzan (s iyaset), dew let, ol 

(din), hal (adet), piş (senat) û edin, te  fehm  kırın.

Yane jı bo rûnıştın, peş ve çûn û dom kırına 
cura berkeşane çı dıve (birûbavver û teşkilât) ew 
ji nava sergeheye.

H er çıqas jı aliye bıngehe ve sergeh te  a fıran - 

dın, dem a ku bıngeh te  guhertın  evu dıguhere, le de- 

m eki jiyana xw e ye ne serdest ta jo  (d ıajo) pişte  

wi berm ayeki hışk je  dim ine.

H er b ıngeha nû sergeha xw e, pıxw e dı afırine. 

Jı vi şol afırand ıne, bıngeh göre xw e b ıraki jı b irû 

bavver û teşk ila ta  sergehe cura berkeşane kevın da  

hebûn lı xw e tine, yân nû jl lâ zede dike.

W ekok :

Kom ara (cum huriyeta) T ırkiye ye serm ayedari 

(qap ita lis ti) lı ser xw ln d ıka ıiya  O sm aniya ye feodali 

hate çekırın, jı sergeha O sm aniya, Din û dem let û 

ed. H ılda, û lı xw e ani revvşa xw in d ika ıitl vvergeran-

- yapıya bağıdır. Üst-yapı denildiğinde ondan, fel
sefe, hukuk, politika, devlet, din, adet, sanat v.b.. 
anlaşılır.

Yani üretim tarzının, yerleşmesi, gelişmesi ve 
devamı için ne gerekli ise (fikir ve kurum) hepsi üst
- yapıdadır.

f

Her nekadar üst - yapı, alt - yapı tarafından oluş 
turuluyor ve alt - yapı değiştiğinde o da değişiyorsa 
da, bir müddet daha egemen olmayan bir şekilde 
devam eder. Sonra ondan kuru bir kalıntı (devam 
edemiyecek olan) kalır.

Rıst : Düzen 
Xweyi : Sahip 
Hevranebor : Antagonist 
Teşkilat : Kuruluş, ku

rum
Birûbavver : İdeolojik, fi

kir
PÛÇ kırın : Mahf etmek 
Rezık : Kanun 
Bergeh : Cehennem

Her yeni alt-yapı kendi üst-yapısını da birlik
te oluşturur. Bu oluşturma işinde; alt-yapı, bir ön
ceki üretim tarzındaki bir takım kurum ve fikirlerini 
kendine uygun olarak alır, bir kısmını da yeni oluş
turur.

Örnek:

Kapitalist Türkiye Cumhuriyeti, feodal Osman
lI İmparatorluğu üzerinde kurulduğunda OsmanlI 
üst - yapısından din ve devleti v.b.. aldı ve kendine 
uygun hale soktu. Hükümdarlığı cumhuriyet, feodal 
orduyu, millî ordu haline getirdi. Din de yeni üre
tim tarzına göre değiştirildi. Yeni üretim tarzına ge
rekli olanlar bırakıldı, diğerleri atıldı. (Örneğin : 
Şeyhülislâmlık ve kadılık kaldırıldı).

Üst - yapı nasıl kendi alt yapısının yerleşmesi
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de kom aritiye; leşkere feodaliyS w ergerande leşke 

re netevvayetlyö û ed.

O l (dîn) ji göre cura berkeşane nû h a te  guher- 

tın, çı jı berkeşana nû ra dıviya ew m an y§n din 

batın avetın .

B azxebere (m esela) şeyxulislam iti û qadıti hate  

rakırın. Sergeh  jı bo runıştın û peş ve çûna bınge- 

ha xw e çavvan peşbere sergeha cura berkeşang b e 

ri tekoşin daye, w ısan ji, jı bo dom kırın û p araztı- 

na bıngeha xw e bı hezen nû (yane ew h â z in  ku dı 

hındûr da derdıkevın  û cura berkeşaneki nû d ıxw a- 

zın) ra tekoşin dıde.

ve gelişmesi için, bir önceki üretim tarzının üst
yapısına karşı mücadele verdi ise; üretim tarzının 
devam etmesi ve korunması için de, yeni güçlere 
(yani eski üretim tarzının içinden çıkan ve yeni bir 
üretim tarzı isteyen güçler) karşı da mücadele ve
rir.

A Y İN  O L A Y L A R I V E  Y O R U M L A R I

—  A n ti-e m p e ry a lis t , a n ti-s ö m ü rg e c i v e  

a n t i- fa ş is t  s o s y a lis t b a s ın  ü z e r in d e  ırk -  

ç ı- fa ş is t  b a s k ıla r  g ü n  g e ç tik ç e  d a h a  d a  

y o ğ u n la ş ıy o r.

Sömürgeci, faşist-ırkçı güçler gün geçtikçe Kürt hal
kının anti-sömürgeci ulusal demokratik uyanışı ve tepki
si ile Türkiye emekçilerinin sosyalist mücadelesi karşı
sında büyük bir telaş ve panik içinde daha da saldırgan- 
laşmışlardır. Üniversitede devrimci öğrenci gençlik üze
rinde faşist baskılar yoğunlaşıp devrimci gençler kurşun
lanırken, işçilerin, ekonomik, politik mücadelesi engellen
mekte ve Kürt halkı üzerindeki sömürgeci militarist baskı
lar arttırılmaktadır. Bununla birlikte sosyalist, demokra
tik basına karşı da gerici sömürgeci güçlerin baskısı art
mıştır.

O
Halkımızın anti-sömürgeci ulusal demokratik bilincinin 

geliştirilmesinin aracı ve mücadele organı olan R IZ G A R İ'-  

nin yığınlara ulaştırılması mahkemenin yasaklama kara
rıyla engellendi, yazı işleri müdürü Mehmet UZUN tutuk
landı ve dergilere matbaada el konuldu.

Devrimci Gençlik dergisinin yazı işleri müdürü Taner 
AKÇAM tutuklanmış, derginin sahibi Melih Pekdemir’in
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gıyaben tutuklanmasına mahkemece karar verilmiştir. 
H a lk ın  K u rtu lu ş u  dergisinin sahibi Zeki GÜMÜŞEL ve A y 

d ın lık  dergisi sahibi Doğan YURDAKUL gözaltına alınmış
tır. Ayrıca K o m a l Yayınevinin yayınladığı «19. yüzyılda Kür 
distan Üzerinde Mücadele» Bilim ve Sosyalizm Yayınla- 
rı’ndan «Komünist Manifesto», Suda Yayınlarından «Le- 
nin (Leon Troçki)» ve Habora yayınlarından «Parti Öğre
tisi» v.b. gibi kitaplar mahkemece yasaklanmış ve sorum
luları hakkında dava açılmıştır.

Sosyalist basın üzerindeki faşist-ırkçı baskılara karşı 
mücadeleyi geliştirmek her sosyalistin ve her demokratın 
görevidir. Bugünlerde dergimizin de katıldığı «Basına Öz
gürlük» imza kampanyasından başka demokratik direniş 
biçimlerine geçmeden önce, basın özgürlüğü imza kam
panyasını son sayısında yansıtan Halkın Sesi dergisine 
iki noktada eleştirimiz olacaktır. Eğer bu eleştirilerimiz 
doğrultusunda Halkın Sesi «Basın Özgürlüğü» kampanya
sıyla ilgili olarak özeleştirisini yapmazsa, «Basına Özgür
lük» ve «Faşist-Irkçı Baskılara Hayır» kampanyası doğru 
devrimci çizgide geliştirilemez. Bu eleştirilerimiz aynı za
manda kampanyaya öncülük eden arkadaşlara iletilmiş
tir. Eleştirilerimizin;

Birincisi: Kürt halkının anti-sömürgeci ulusal-demok- 
ratik bliincinin geliştirilmesi ve mücadele organı olan RIZ- 
GARİ ve Kürt halkının sosyo-ekonomik yapısı ve tarihi ile 
ilgili araştırmalarla uğraşan Komal Yayınevi üzerindeki 
faşist-ırkçı baskılar; RIZGARİ’nin yığınlara ulaşmadan top
latılması ve Komal Yayınlarından birkaçına mahkemece
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yasaklama verilmesi ortadayken kulakardı edilemez. Halkın 
Sesi, b u rju v a - d e m o k ra t  k a re k te r le r i  b ile  çok uluslu Tür
kiye koşullarında tartışmalı olan (ki çok uluslu ülkeler
de demokrat olmak oldukça zordur) b irç o k  y a y ın ı kapa
ğına vururken, RIZGARİ dergisinden ve Komal Yayınevin
den bahsedilmemektedir. Eğer bu tavır kasıtlı ve bilinçli 
olarak ortaya konulmuşsa (somut durumun tahlili bugün 
bu sonucu ortaya getirmektedir) Halkın Sesi’nin niteliğini 
birinci sayımızda yazdığımız ve ikinci sayımızda devam 
eden ve ileride de eleştirisi yapılacak Kemalistlerin sa
fında görmek zorunluluğu ortaya gelecektir...

İkincisi; Türkiye işçi sınıfı hareketinin ve Kürt halkının 
anti-sömürgeci ulusal demokratik kurtuluş hareketinin dev
rimci birliğini sosyalist ilkeler doğrultusunda savunmak 
ve korumak sosyalist unsurların, grupların ve kuruluşların 
görevlerindendir. Onun için, devrimci hareketimizin bir yö
nü için sömürgeci, ırkçı ve muhbir olan bir unsur grup ve
ya kuruluş diğer yönü için devrimci ve demokrat olamaz. 
RIZGARİ’nin birinci sayısında Kemalizmin ve Kemalistlerin 
eleştirisi yapılırken ; sözde burjuva-demokrat Kemalistler- 
den örnekler verilmiştir. Fikret OTYAM'da bunlardan bi
risidir. Ve bir özeleştiri içinde değildir. Buna rağmen, 
Halkın Sesi «Yurtsever Basına Özgürlük» kampanyasını 
kitlelere ulaştırmak isterken Fikret OTYAM'ın demecini ve 
resmini derginin orta sayfasına vermiştir. Bu durum dev
rimci unsurlar, gruplar ve kuruluşlar arasında güvensiz
liğe yol açmakla kalmaz, sömürgeci ve faşist-ırkçı egemen 
güçlerin kasıtlı ve programlı bir şekilde halklarımız ara
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sında yarattıkları çelişmeleri ve güvensizliği derinleştirir. 
Bu konuda her türlü titizliği teori ve pratiğimizde göster
mek bir görevdir.

Basın üzerindeki faşist-ırkçı baskılara karşı mücade
le halklarımızın devrimci, demokratik ve ulusal mücadele
lerinin bir parçasıdır. Ondan ayrı düşünmek ve salt ola 
rak mevcut yasalar çerçevesinde bu mücadelenin sonuç
lanmasını istemek ve savunmak büyük bir yanlıştır...

—  E m p e ry a lis t-s ö m ü rg e c i s is te m in  Y ü k s e k  

A s k e ri S a v u n m a  B irliğ i v e  d ü n y a  h a lk 

la r ın ın  b a ş  d ü ş m a n ı N A T O ’yu  k u ru lu ş  

y ıld ö n ü m ü n d e  la n e tliy o ru z .

Emperyalist-sömürgeci dünya sisteminin çöküşe git
mekte olduğu çağımızda; emperyalist-sömürgeciler, anti- 
emperyalist ve anti-sömürgeci ulusal kurtuluş hareketle
riyle, uluslararası işçi sınıfı hareketiyle ve sosyalist dün
ya ile mücadele etmek için çok karmaşık siyasal ve aske
rî bir mekanizmayı gerçekleştirmiştir.

Karşı-devrimci eylemlerini bütün .emperyalist-sömürge 
dünyasına yaymış olan bu gerici mekanizma;

— Çok sayıda emperyalist-kapitalist ve sömürgeci 
ülkenin oluşturduğu askeri ve siyasal ittifakları,

—• Emperyalist-sömürgeci güçlere bağımlı ve sömür
ge ülkeler ile imzalanmış ikili askeri ve siyasal antlaşma
ları;

— Sömürge ve bağımlı Asya, Afrika ve Latin Ameri

ka ülkelerinin toprakları üstünde ‘ana stratejik savunma 
görevini’ yerine getiren kara, deniz, hava üsleri,

—• Siyasal bağımsızlığa kavuşan ülkelerin denizleri
ne yakın alanlarında tehdit aracı olarak dolaşmakta olan 
askeri deniz filoları,

— Bağımlı ve sömürge ülkelerde emperyalist sömür
geci güçlerin çıkarlarına uygun olarak ulusal kurtuluş ha
reketlerine ve uluslararası işçi sınıfı hareketine karşı kat
liamcı bir şekilde kullanılan, paralı askerlerden oluşan or
dulardır

NATO, CENTO, ANSUZ, SEATO vb. gibi uluslararası 
askeri, siyasal ve ekonomik kuruluşlar yukarıda belirledi
ğimiz niteliklerin kapsamı içinde oluşturulmuş olup emper
yalist-sömürgeci güçlerin çıkarlarına hizmet ederler. 
Amaç; çöküşe gitmekte olan emperyalist-sömürgeci dün
ya sisteminin uzun vadeli yaşamasıdır. Biz burada saydı
ğımız tüm askeri ve siyasal ittifaklar üzerinde durmaya
cağız. NATO’nun kuruluşunun 27. yıldönümü dolayısıyla, 
NATO'nun kuruluşu, uluslararası emperyalist karekteri 
üzerinde kısaca duracağız.

II. Emperyalist paylaşım savaşından sonra Alman fa
şizmi ve militarizmi yenilmiş, Sovyetler Birliği ve halklar 
savaştan daha güçlü çıkmıştır. Bununla birlikte Amerika 
Birleşik Devletleri emperyalist-sömürgeci dünya sistemi
nin lideri olarak, batılı kapitalist-emperyalist ülkeleri as
keri ve siyasal bir ittifak içinde birleştirmek çabaları 5 Ni
san 1949 yıllarında Kuzey Atlantik Antlaşmasıyla NATO 
gibi bir askeri birlikte birleştirmiştir.
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«NATO, —eğer tabiri caiz ise— sömürgecilerin en 
yüksek askeri birliğini temsil eder. NATO üyesi devletle
rin muazzam askeri gücü bugün sömürücülerin hizmetinde 
bulunmaktadır. Bu güçler, birçok kez NATO üsleri aracılı
ğıyla, Asya ve Afrika’nın ulusal kurtuluş kuvvetlerinin üze
rine saldırtılmıştır. Örneğin, 1958'de emperyalizmin Orta- 
Doğuya müdahalesi sırasında, bu üsler İngiliz ve Ameri
kan birliklerinin taşınması için kullanılmıştır. Aynı üsler 
Kongo’ya (Kinshasa), Amerika ve Belçika’nın ortak mü
dahalesinde önemli bir rol oynamıştır. Ne varki NATO 
üstlerinin işlevi bunlardan ibaret değildir. NATO birlikleri 
ve onun üsleri, Angola ve Mozambik ulusal kurtuluş hare
ketini cezalandırmak için gönderilen paralı askerlerin ya
nında da dolaylı olarak yer almışlardır. Fakat NATO üye
lerinden aldığı askeri ve ekonomik yardım sayesinde Por
tekiz, Afrika sömürgelerinde 100.000 kişilik bir ordu bes
leyebilmekte ve ulusal kurtuluş hareketine karşı verdiği 
mücadele için her yıl 120 milyar dolardan fazla para har- 
cayabilmekteydi.» (1)

Yukarıda açık niteliği belli olan, emperyalist sömür
geci politikanın gelişiminden açıkça görülen ve dünya halk
larının başına büyük bir bela kesilen NATO’ya Türkiye'de 
üyedir. Türkiye, ik ili siyasi veya askeri antlaşmalarla em
peryalizme bağımlı olduğu gibi, NATO’ya üye olmakla Kürt 
halkının (Türkiye ve Orta-Doğuda) anti-sömürgeci kurtu-

(1) Çağımızda Ulusal Kurtuluş Savaşları ve Üçüncü Dünya, E. Juko
- A. İskenderof, Konuk Yayınlan, s. 90.
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luş hareketinin, Türkiye İşçi Sınıfı hareketinin ve Orta- 
Doğudaki halkların, ulusal kurtuluş hareketlerine karşı em
peryalist sömürgeci güçlerin çıkarlarını ekonomik, siyasal 
ve askeri planda savunan ana stratejik bir savunma böl
gesidir.

NATO’ya karşı mücadele anti-sömürgeci anti-emper- 
yalist ve anti-faşist mücadelemizin bir parçasıdır. 11 de
mokratik kuruluş 5 Nisanda ortak bir bildiri yayınlayarak 
NATO'nun emperyalist saldırgan karekterini belirlemişler 
ve «NATO’ya hayır» kampanyası açmışlardır.

—  H a lk ım ız ın  a n ti-s ö m ü rg e c i te p k is i b ü 

y ü y o r, v e  b o y ııt la n ıy o r:

21 M a r t  M a rd in  M itin g i.

21 Mart Kürt halkının özgürlük mücadelesinin simgesi 
Newroz günü olduğu gibi aynı zamanda «ırkçılığı lanetle
me günüydü.»

21 Mart 1976 günü Mardin’de «faşizmi, hayat pahalı
lığını ve işsizliği protesto mitingi» ve mitingin yapıldığı 
gün Nevvroz kutlandı. 10 bini aşan halk kitlelerinin izlediği 
mitingte özellike Kürt halkı üzerindeki sömürgeci eylem
ler, ırkçı-şöven ve militarist baskılar nefretle dile getirildi 
ve protesto edildi.

Mitingte yapılan konuşmalarda; tarihi süreç içinde 
Kürt halkının geçirdiği toplumsal aşamalar ve milli diren
me hareketleri ortaya konulduğu gibi, bu mücadelelere 
karşı, emperyalist-sömürğeci güçlerin Kürdistan'ın Orta- 
Doğu genelinde ve Türkiye üzerinde imhacı politikaları,
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jenosit eylemleri, asimilasyoncu ve ırkçı eylemleri teşhir 
edildi. Aynı şekilde çağımızda ezilen dünya halklarının em
peryalizme ve sömürgeciliğe karşı sürdürdükleri anti em
peryalist, anti-sömürgeci mücadelenin gün geçtikçe bo- 
yutlandığını ve Kürt halkının Orta-Doğuda gelişen ulusal 
demokratik kurtuluş mücadelesi vurgulanırken, sömürge
ci militarist güçler mitingi provokasyona getirmek istedi
ler. Fakat emellerine ulaşamadılar. Çünkü, halkımızın ge
lişen bilinci bu tür provokasyonları ortadan kaldıracak ka
dar boyutlanmıştır.

Mitingte geniş halk yığınlarının attıkları sloganlardan 
kitleye hakim olanlar; «Kahrolsun Sömürgecilik», «Kahrol
sun Faşizm», «Kahrolsun Militarizm», «Kurdara Azadi» ve 
«Yaşasın Halkımızın Ulusal Demokratik Mücadelesi» idi. 
Miting tertip komitesi, mitinge çağrı niteliğinde bir bildiri 
yayınladı. Bu bildiriyi buraya aynen alıyoruz:

« Ç a ğ ım ız  e z ile n  u lu s la r ın  s ö m ü rg e c iliğ e  ve e m p e r 

y a liz m e  k a rş ı u lu s a l k u rtu lu ş  v e  s o s y a l d e v r im le r  ç a 

ğ ıd ır. G ü n ü m ü z d e  e z ile n , s ö m ü rü le n  u lu s  ve  h a lk la 

rın  g e liş e n  d e v rim c i m ü c a d e le s i e m p e ry a liz m e  ve  

s ö m ü rg e c iliğ e  a ğ ır  d a rb e le r  v u rm a k ta d ır . B iz le r  s ö 

m ü rg e c i g ü ç le r  ta ra f ın d a n  tu ts a k  e d ile n , e m p e ry a liz 

m e  b a ğ ım lı b ir  ü lk e  iç e r is in d e  s ö m ü rg e  b ir  u lu su n  

Y U R T S E V E R L E R İ o la ra k  « F A Ş İZ M İ-H A Y A T  P A H A 

L IL IĞ I v e  İŞ S İZ L İĞ İ»  p ro te s to  m itin g in i te r t ip le m iş  b u 

lu n u y o ru z . S ö m ü rg e c i g ü ç le r in  h a lk ım ız  ü z e r in d e k i 

ırk ç ı-ş ö v e n  b a s k ıla r ı — g e ç m iş te  o ld u ğ u  g ib i—  g ü n ü 

m ü z d e  d a h a  y o ğ u n  b ir  ş e k ild e  s ü rd ü rü lm e k te d ir .

D ü n  Ö Z A L P ’ta , V İR A N Ş E H İR 'd e , L İC E 'd e , B E Y T Ü -  

Ş E B A B ’d a , N U S A Y B İN 'd e  s ü rd ü rü le n  k a t l ia m la r  b u 

g ü n d e  M İD Y A T 'ta ,  ID İL 'd e  v e  M A L A T Y A ’d a  a ç ık  b ir  

ş e k ild e  d e v a m  e tt ir ilm e k te d ir .

A yn ı, g ü ç le r , g e liş e n  işç i s ın ıf ı v e  e z ile n  h a lk la r  ü z e 

r in d e k i b a s k ıla r ın ı y o ğ u n la ş tırm ış la rd ır . İş ç ile r in  d e 

m o k ra t ik  h a k la r ı o la n  g re v le r in  p a n z e r le r le  b a s t ır ı l 

m a s ı v e  te r t ip le n e n  o y u n la r  s o n u n d a  Z e y tin b u rn u ’- 

n d a  ö ld ü rü le n  iş ç ile r  v e  e m e k ç ile r  b u n u n  e n  a ç ık  ö r 

n e ğ id ir . G ü n  g e ç m iy o rk i d e v rim c i y u r ts e v e r  g e n ç le r  

ü n iv e rs ite  k a p ıla r ın d a  k u rş u n la n m a s ın  v e  ö ld ü rü l

m es in ,

H a lk ım ız  ü z e r in d e  y o ğ u n la ş a n  bu k a t lia m c ı v e  im h a  

p o lit ik a la r ı s ın ır  b ö lg e le r in d e  v e  tü m  h a lk ım ız  ü z e 

r in d e  a ç ık  b ir  ş e k ild e  g ö rü lm e k te d ir , k a s ıt lı o la ra k  

h e r  a la n d a  g e ri b ıra k tır ılm ış  h a lk ım ız  g e ç im le r in i t e 

m in  e tm e k  iç in  b a ş k a  y e r le re  m e v s im lik  işç i o la ra k  

g ö ç  e tm e k te d ir le r . Y o k s u l h a lk ım ız ın  d iğ e r  b ir  k e s i

n tid e  s ır t  h a m a lı o la ra k  g e ç im in i s a ğ la m a k  iç in  k a -  

ç a k ç ı-a ğ a la r ın a  h iz m e t e tm e k  z o ru n d a  b ıra k t ır ılm ış 

tır . S ır t h a m a lı o la ra k  g e ç im in i s a ğ la m a k  z o ru n d a  

b ıra k ıla n  y o ksu l h a lk  k u rş u n la n m a k ta d ır . Ö ld ü rü l

m e k te d ir . K a ç a k ç ı-a ğ a la r  ise , e lin i k o lu n u  s a lla y a  s a l 

la y a  s e rb e s tç e  d o la ş m a k ta d ır la r . B u n la r ld  b e ra b e r  

ş e h r im iz d e k i ç im e n to  fa b r ik a s ın a  k a s ıtlı o la ra k  işç i 

g e tir ilm e k te , h a lk ım ız a  ekonomik ambargo u y g u la y a 

ra k  b a ş k a  y e r le re  g ö ç e  z o r la n m a k ta d ır la r . Y o k s u l 

h a lk ım ız  S Ö M Ü R G E C İL E R İN  bu  o y u n la r ın ı iyi b ilm e k -
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te d ir . Y o k s u l h a lk ım ız ın  y a n ın d a  y e r  a la n  b iz le r , h a l

k ım ız ın  b ir  p a rç a s ı o la ra k  bu  m itin g i te r t ip le m iş  b u 

lu n u y o ru z . T ü m  h a lk ım ız ın  b u  e y le m e  k a t ılm a s ın ı is 

t iy o ru z .

K A H R O L S U N  E M P E R Y A L İZ M  V E  S Ö M Ü R G E C İL İK !!!  

Y A Ş A S IN  H A L K IM IZ IN  U L U S A L  K U R T U L U Ş  V E  

D E M O K R A S İ M Ü C A D E L E S İ. . .

K A H R O L S U N  F A Ş İZ M  V E  M İL İT A R İZ M .

Y A Ş A S IN  E Z İL E N  U L U S L A R IN  V E  H A L K L A R IN  

K U R T U L U Ş U , K A R D E Ş L İĞ İ V E  B İR L İĞ İ»

—  H a lk ım ız ın  b ir  p a rç a s ı o la n  ö ğ re n c i 

g e n ç lik  ü z e r in d e  fa ş is t - ırk ç ı v e  ş ö v e n is t  

b a s k ıla r  a r t t ır ı l ırk e n  d e v r im c i ö ğ re n c i  

g e n ç liğ in  d e v r im c i-d e m o k ra tik  m ü c a 

d e le s i d e  b u n a  p a ra le l o la ra k  g e liş 

m e k te d ir .

Devrimci Kürt gençliği üzerinde sürdürülen baskılar, 
sömürgeci güçlerin halkımız üzerinde sürdürdükleri fa- 
şist-ırkçı ve asimilasyoncu politikanın devamıdır. Halkı
mızın anti-sömürgeci ulusal demokratik uyanışından ve 
bilinçlenmesinden korkan gerici-sömürgeci sınıflar, halkı
mızın dinamik bir gücü olan, halkımızın sorunlarına kar
şı titizlik ve hassaslık gösteren öğrenci gençliğin bilinç
lenmesinden ve mücadelesinden de korkmaktadırlar. Bu 
durum karşısında, son günlerde devrimci öğrenci gençlik 
üzerinde çeşitli yöntemler ve provokasyon eylemleriyle 
baskılar yoğunlaştırılmıştır.
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Bitlis’te faşist-ırkçı politikanın öğrenim ve öğretim 
kesimindeki uygulayıcıları yeni tertipler peşindedirler. 
B itlis  D e m o k ra t ik  K ü ltü r  D e m e ğ i bu faşist-ırkçı ve sö
mürgeci politikayı halk yığınları arasında politik çalış
malarıyla teşhir ettikleri gibi, bir bildiri de yayınlayarak 
« O k u lla rd a  B o y k o tla r ın  K a ld ır ılm a s ın ı»  istemişler ve ge
rici güçlerin politikalarını/halkımıza duyurmuşlardır. Bil
diride şunlar anlatılmaktadır:

« Ç a ğ ım ız  e z ile n  m a z lu m  d ü n y a  h a lk la r ın ın  e m p e ry a -  

lis t -s ö m ü rg e c i s is te m e  k a rş ı z a fe r le r  k a z a n d ığ ı ç a ğ 

d ır. B ü tü n  d e ğ e r le r iy le  y o k  e d ilm e k  is te n e n  m a z lu m  

h a lk la r , k u rtu lu ş  b a y ra k la r ın ı S ö m ü rü ş ü z  to p lu m la rm  

k u ru lm a s ı iç in  y ü k s e ltm e k te d ir le r . D ü n y a  h a lk la r ı e m -  

p e ry a lis t-s ö m ü rg e c i g ü ç le re  k a rş ı, d ü n y a  ile r ic i g ü ç 

le r in in  y a rd ım  v e  d e s te ğ in i a la ra k  bu  ç a ğ d ış ı s is te m e  

a ğ ır  d a rb e le r  in d irm e k te d ir le r  v e  ö z g ü r -b a ğ ım s ız  to p -  

lu m la r ın ı k u rm a k ta d ır la r .  B u  g e n e l b e lir le m e  iç in d e  

ü lk e m iz d e  d e  e m p e ry a lis t-s ö m ü rg e c i g ü ç le r in  g ü n ü 

m ü z d e k i u y g u la y ıc ıs ı M C  ik tid a r ı h e rg ü n  iş ç ile r i ve  

k ö y lü le r i, ö ğ re n c ile r i v e  m e m u rla r ı ç a ğ d ış ı y ö n te m le r 

le  s ö m ü rm e k te , e z m e k te , k a t le tm e k te  v e  h a lk ım ız  

ü z e r in d e k i ırk ç ı-ş ö v e n  b a s k ıla r ın ı g e le n e k  h a lin e  g e 

t irm e k te d ir le r .

BİTLİSTE BU POLİTİKANIN UYGULAYICILARI VE 
UŞAKLARI YENİ OYUNLAR TERTİPLEDİLER :
2 6 .3 .1 9 7 6  g ü n ü  h a lk ım ız ın  d ü ş m a n ı fa ş is t  b ir  ö ğ re t 

m e n in  y o ld a n  g e ç e n  g e n ç le re  k ü fü r  e tm e s i ü z e r in e  

ç ık a n  k a v g a d a n  s o n ra  a y n ı ö ğ re tm e n  o k u ld a  b u lu 
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n a n  fa ş is t  id a re c ile r le  b e ra b e r  s rn if la ra  g ire re k  « C A N  

G Ü V E N L İĞ İ K A L M A D I, K O M Ü N İS T L E R  O K U L U  İŞ 

G A L  E T T İ, D E R S  Y A P M IY O R U Z , B O Y K O T A  G İD İN »  

d e m iş le r  v e  o k u ld a  b u lu n a n  1 4 0 ’d a n  fa z la  ö ğ re n c iy i 

d ış a r ı ç ık a rm ış la rd ır .

2 9 .3 .1 9 7 6  g ü n ü  o k u lu n  b o y k o tta  o ld u ğ u n u  o k u la  g i

d e n  ö ğ re n c ile re  s ö y le y e n  fa ş is t  id a re c i ö ğ re tm e n le r  

d e rs le re  g ire rs e n iz  s iz i s ın ıf ta  b ıra k ır ız  d iy e re k  ö ğ 

re n c ile r i te h d it  e tm iş le rd ir . B it lis 'te  y o k s u l h a lk  ç o 

c u k la r ın ın  o k u m a la r ın ı is te m e y e n  in s a n lık  d ü ş m a n ı 

fa ş is t  ö ğ re tm e n le r  3 0 .3 .1 9 7 6  g ü n ü  d e  T ic a re t  L is e -  

s i'n d e  b o y k o ta  g id e re k  ö ğ re n c ile r i d ış a r ı a tm ış la rd ır .  

S ö m ü rg e c i u ş a k la r  ç a ğ d ış ı, g id e re k  in s a n lık  d ış ı 

o la n  ırk ç ı- fa ş is t  (T u ra n c ı)  g ö rü ş le r in i y u rts e v e r  ö ğ 

re n c ile re  z o r la  k a b u l e tt ire m e d ik le r i iç in  ö ğ re n c ile 

re  n o tla  g ö z d a ğ ı v e r ip  v e  z a m a n  z a m a n  e rk e k  k a r 

d e ş le r im iz e  İB N E  v e  k ız k a ş d e ş le r im iz e  O R O S P U  d a 

hi d e m iş le rd ir . T ü m  b u n la ra  ra ğ m e n  y u r ts e v e r  ö ğ 

re n c ile r in  o y u n a  g e lm e d ik le r in i v e  fa ş is t  g ö rü ş le rin i 

k a b u lle n m e d ik le r in i g ö re n  fa ş is t  ta s la k la r ı  a n a y a 

s a  ile  te m in a t  a lt ın a  a lın a n  e ğ it im  v e  ö ğ re tim  h a k k ın ı 

g a s b e d e re k  o k u lu  k e y fi o la ra k  k a p a tm ış la rd ır . B u 

g ü n  b u  u y g u la m a la r ı y a p a n la r  T ü rk iy e 'y i A m e r ik a 'y a  

s a ta n , h ırs ız lık  v e  ta la n  ü z e r in e  k u ru lu  d ü z e n le r in i 

d e v a m  e tt irm e k  is te y e n  e m p e ry a lis t-s ö m ü rg e c i g ü ç -  

le ıl v e  o n la r ın  u ş a k la r ıd ır .»

BİTLİS DKD Bildirisi, emperyalist-sömürgeci güçle
rin son yıllarda Doğu-Anadolu bölgesinde işledikleri ci

nayetleri sıralamakta ve mevcut eğitim sistemi sömür
geci eğitim sistemi olarak nitelendirilmektedir.

D iy a rb a k ır ’d a  Öğretmen Lisesi, faşist-ırkçı öğren
cilerin ve yöneticilerin işgali altındadır. Eğitim Enstitü
sünden stajyer olarak gelen devrimciler faşist-ırkçı yö
neticilerin yönetiminde saldırıya uğramışlar ve yaralan
mışlardır. TÖB-DER Diyarbakır şubesi gençlik üzerinde 
devam eden faşist-ırkçı ve şövenist baskıları protesto 
eden bildirisinde özetle şöyle demektedir:

«ÖĞRETMEN LİSESİNDE FAŞİSTLERİN İŞGALİ DE
VAM EDİYOR.»

Stajyer BİR ÖĞRETMEN, ÖĞRETMEN LİSESİNDE FA
ŞİSTLERCE AĞIR YARALANDI. ADLİYEDEN DÖNEN BİR 
GRUP ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ FAŞİSTLERCE KURŞUN 
YAĞMURUNA TUTULDU?

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ IRKÇI ŞOVEN FAŞİST 
BASKILARI PROTESTO İÇİN BOYKOTTAYKEN SÜRE
SİZ KAPATILDI.

İ lim iz d e  d e  so n  g ü n le rd e  y o ğ u n la ş a n  v e  ta b a n  a r a 

m a y a  y ö n e lik  o la n  ırk ç ı-ş ö v e n  v e  fa ş iz a n  b a s k ıla r ın  

g e liş im i şö y led ir:

Ö ğ re t im  y ılın ın  b a ş ın d a n  b e ri M İL L İY E T Ç İ C E P H E  

ik t id a r ın ın  a ta d ığ ı F A Ş İS T  İD A R E C İL E R  v e  Ö Ğ R E N 

C İL E R  ta ra f ın d a n  iş g a l e d ile n  Ö ğ re tm e n  L is e s in d e n  

4 6  ö ğ re n c i s ü rü ld ü . Ç o k  s a y ıd a  ö ğ re n c i o k u lu  te rk e t -  

t i. B a z ı y a t ıl ı  ö ğ re n c ile rd e  S A B A H Ç I K A H V E L E R D E
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V E  S O K A K L A R D A  S E B A H L A M A K T A D IR L A R . Irk ç ı-ş ö -  

v e n  v e  fa ş is t  id e o lo jin in  k a ra rg a h ı h a lin e  g e t ir ile n  bu  

o k u ld a  d e v rim c i ö ğ re tm e n  v e  ö ğ re n c ile r  h e rg ü n  s a l 

d ır ıy a  u ğ ra m a k ta d ır la r .  B u  s a ld ır ıla r ın  b iri d e  D iy a r 

b a k ır  E ğ itim  E n s titü s ü  ö ğ re n c is i B e d ri K A Y A 'y a  y a p ıl 

d ı. B e d ri K A Y A  2 3 .3 .1 9 7 6  S a lı g ü n ü  o k u l m ü d ü rü  f a 

ş is t ö ğ re tm e n  v e  ö ğ re n c ile r in  ta ş lı s o p a lı s a ld ır ı la r ın a  

u ğ ra y a ra k  a ğ ır  ş e k ild e  y a ra la n m ış tır . B u o la y d a , 

o k u ld a  b u lu n a n  b a z ı p o lis le r  s a ld ırg a n la r ın  s a ld ır ı

la r ın ı ö n le y e c e k le r i y e rd e  B e d ri K A Y A 'y ı tu ta r a k  d a 

h a  fe c i d ö v ü lm e s in e  y a rd ım c ı o lm u ş la rd ır . B e d ri K A 

Y A  h a s ta h a n e y e  k a ld ır ı la ra k  ilk  te d a v is i y a p ılm ış  v e  

25  g ü n  ra p o r  v e r ilm iş tir . H a s ta h a n e d e n  k a ra k o la  g e 

t ir ile n  v e  b ir  m ü d d e t g ö z a lt ın d a  y a ra lı o la ra k  k a l 

d ık ta n  s o n ra  S a v c ıl ığ a  g ö tü rü le n  B e d ri K A Y A  ilk  

s o rg u s u n d a n  s o n ra  s a ld ırg a n la r la  B E R A B E R  S E R 

B E S T  B IR A K IL M IŞ T IR ?  B e d ri K A Y A  b ir  g ru p  ö ğ re t 

m e n  v e  ö ğ re n c i ile  b e ra b e r  A d liy e d e n  d ö n e r le rk e n  

fa ş is t le rc e  k u rş u n  y a ğ m u ru n a  tu tu lm u ş la rd ır . B u s a l 

d ır ıd a  Y a ş a r  A K T O P  is im li b ir  M H P 'li  k o m a n d o  s i la 

h ıy la  b e ra b e r  y a k a la n m ış t ır .

İlim iz in , E n d ü s tr i M e s le k  L is e s in d e , IR K Ç I-Ş Ö V E N -  

F A Ş İS T  b a s k ıla r  s ü rü y o r. O k u l m ü d ü rü  s ın ıf la rd a  ö ğ 

re n c ile re : « K Ü R T Ç E  B İL İY O R  M U S U N U Z »  ş e k lin d e  

s o ru la r  s o rm a k ta d ır . « E V E T »  d iy e n  ö ğ re n c ile re  d a 

y a k  a tm a k ta ,  K Ü F Ü R  E T M E K T E  V E  « P İS  K O M Ü N İS T  

L E R  S İZ İN  Y E R İN İZ  R U S Y A D IR »  ş e k lin d e  d e y im le r  

k u lla n m a k ta d ır . B u o k u d a  b ir in c i s ö m e s tr  2 0 0  ö ğ re n -
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c iy e  y e m e k  ç ık a rk e n  ik in c i s ö m e s tr  b u  s a y ı 1 0 0 ’e  in 

d ir ilm iş tir . A y r ıc a  b u  y ıl b irç o k  ö ğ re n c i k e y fi o la ra k  

o k u ld a n  s ü rü lm ü ş tü r. Ö ğ re n c ile r  b u  d u ru m la r ı p ro 

te s to  iç in  2 3 .3 .1 9 7 6  g ü n ü  b o y k o ta  b a ş la m ış la rd ır . O k u l 

s ü re s iz  k a p a tılm ış t ır .»  d iy e re k  fa ş is t - ırk ç ı g ü ç le r in  

y o ğ u n la ş tırd ığ ı b a s k ıla r  p ro te s to  e d ilm e k te , k a p a t ı 

la n  o k u lla r ın  a ç ılm a s ı is te n ilm e k te  v e  fa ş iz m e , s ö 

m ü rg e c iliğ e  k a rş ı a k t if  m ü c a d e le  ö n e r ilm e k te d ir .

—  B in g ö l’d e  p ro te s to  y ü rü y ü ş ü ,

Bingöl'de faşist-ırkçı güçlerin çıkardıkları olaylar 
üzerine yurtsever öğrenci gençlik halkla birlikte bir pro
testo yürüyüşü yapmışlardır. 1974-75 yıllarında Bingöl'de 
çıkan olayların maddi temelinde, yıllardan beri sömürgeci 
güçlerin halkımızı bölmek için kışkırtmalarla ortaya çı
kardıkları alevi-sünni çatışmasıdır. Günümüzün yaşayan 
sömürgecileri tarihi geçmişte büyükbabalarından devral
dıkları yöntemi uygulamaya çalışmışlardır. Bugün bu ta
rihi ihaneti tüm yurtseverler, devrimciler ve halkımız bil
mektedir. Bu yıl alevi-sünni çatışmasını kullanamayan sö
mürgeci güçler kendi maşaları olan uydu-aracı güçleri 
daha tehlikeli bir şekilde kullanma yoluna gitmişlerdir. 
Gerici güçler, Bingöl’deki son olaylara ve gelişmelere sağ- 
sol çatışması görünümü vermek istemektedir. Oysa sağ- 
sol çatışması değil, faşist ırkçı güçlerin ve onların uşak
larının saldırısı açık seçik ortadadır. Son olayların geli
şimini kaba batlarıyla şöylece tesbit edebiliriz.
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Liseli öğrencilere saldıran MHP'nin faşist saldırgan 
militanları, devrimci öğrencilere «komünist» diyerek hal
kı tahrik etmek istiyorlar, Fakat halk bu tahrike gelme
yerek onların çirkef yüzlerini ortaya çıkarıyor. Böylece 
karşı-devrimcilerin silahı ters tepmiş oluyor. MHP'nin fa
şist saldırgan militanlan bu olayı yaratmakla kalmayarak 
hergün yeni bir olay tezgahlıyorlar. Örneğin 18.3.1976'da 
Bingöl Lisesinde bir devrimci öğrencinin üzerine faşist
ler saldırıyor ve olay büyüyor. Olay polis müdahalesiyle 
sonuçlanıyor. 15 devrimci öğrenci mahkemece tutukla
nıyor. Öğrenci velileri öğrencilerinin haksız bir şekilde 
tutuklanmasını ileri sürerek işe müdahele ediyorlar ve 
devrimci öğrencilerin serbest bırakılmasını istiyorlar. Bir
kaç gün sonra bu tutuklu öğrenciler serbest bırakılıyor.

Yine, 19.3.1976 günü bir grup MHP’li militan TÖB- 
DER binasına saldırıyor. Bunun üzerine halk ve yurtse
ver gençlik olay yerinde toplanarak olayı lanetliyor. Bü
yüyen tepki bir protesto yürüyüşüne yol açıyor. Halk ve 
yurtsever öğrenci gençlik omuz omuza bir yürüyüş ter
tipleyerek faşist ırkçı saldırganların provokasyonlarını 
teşhir ediyorlar. Bütün kitle «Kahrolsun Faşistler» ve 
«Kahrolsun Türkeş» diye bağırıyorlar. Bunun üzerine yü
rüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle dava açılıyor.

—  S ilv a n , v e  V ira n ş e h ir ’d e  fa ş is t le r  y e n i 

o y u n la r  te z g a h lıy o r .

Silvan Lisesinde devrimci öğrencilerle gerici öğren
ciler arasında çıkan tartışmadan sonra olaylar büyüme

ye başlamıştır. Gerici kesimin temsilciliğini bu olayda Sil
van ağalarından ve beylerinden birisinin (Yümlü) oğu- 
lulları yaptılar. Okuldaki tartışmadan sonra ağanın ço
cukları baskıları artırmak için büyük bir provokasyon tez
gahlayarak köylüleri de buna alet etmişlerdir. Liseyi ba
san köylüler ağanın sömürü ve baskısı altında inim inim 
inleyen, toprakları köylülere ait olduğu halde ağa tara
fından gasbedilen köylerin köylüleriydi. Fakat ağanın, 
ekonomik sömürü ve baskısına dayanarak oluşturduğu 
bu saldırıya karşı, yurtsever öğrenciler ve onları destek
leyen halkın gücü ağır basmıştır. Okulda ve caddelerde 
ağa ve ağanın adamları püskürtülmüştür. Olayda iki dev
rimci öğrenci aynı zamanda iki kardeş yaralanmıştır.

Devrimci öğrenciler ve halk bu olayı protesto etmek 
için bir yürüyüş yapmışlar ve bazı taleplerde bulunmuş
lardır. Talepleri kaba hatlarıyla şöyle sıralamak müm
kündü!/:

a) Devrimci öğrencilerle tartışan ağanın çocukları
nın başka bir liseye nakli,

b) Ağa ailesinin devrimci öğrencilerden ve Silvan 
Kültür Derneğinden yaralı öğrenci arkadaşlarının ailele
rinden özür dilemeleri,

c) Lisedeki faşist-ırkçı baskının kaldırılmasını iste
mişlerdir.

Baskıcı güçler halkın ve devrimci gençliğin demok
ratik muhalefeti karşısında gerileyerek taleplerin yerine 
getirileceğini bildirmişlerdir.

Ayni şekilde Doğu-Anadolu bölgesinde öğrenciler ve
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halk üzerinde sürdürülen sömürgeci faşist politika, bir 
* halkasını da son günlerde Viranşehir’de oluşturmuştur. 

Faşistlerin saldırısıyla başlayan ve büyüyen olaylar po
lis ve diğer militarist güçlerin müdahalesiyle sonuçlandı
rılmıştır. Fakat bu sonuçlanma yeni provokasyonların ve 
oyunların tezgahlanmasını da getirecektir.

—  E rg a n i’d e  g e n iş  a ra m a la r .

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde son yıllarda Doğu ve 
Güney-Doğuanadolu bölgesinin genelinde devam eden 
komando aramaları devam ettirilmektedir. Şehir merke
zinde devrimci ve yurtsever güçler üzerinde baskılarını 
kurmak amacıyla hergün kahveler aranmakta, caddeler
de vatandaşın üzeri aranmakta ve bu aramalar şehir mer
keziyle bağlı kalmamaktadır. Günlerdir köylerde de «si
lahtan arındırma» (asker-sivli bürokratların kendi deyim
leriyle) eylemi devam ettirilmektedir. Bu aramalar salt si
lahtan arındırma olarak nitelendirilirse büyük bir safdil
lik olur. Amaç, halkımızın gelişen ulusal demokratik, anti- 
sömürgeci uyanışının ve bilinçlenmesinin sindirilmesidir. 
Bunu tüm devrimciler, yurtseverler bildikleri gibi, Ergani 
halkı da bilmektedir. Gerici güçlerin her gün yeni bir 
provokasyon hazırlayacakları da bilinmektedir.

— • K ız ıld e re  k a t lia m ı T ü rk iy e 'n in  b ir  ç o k  

y e r in d e  p ro te s to  e d ild i.

12 Mart döneminde son yılların en büyük katliamla
rından birisi 10 yurtsever devrimcinin Kızıldere'de kat

108

ledilmesidir. Fakat bu katliam tarihte süregelen katliam
ların ne ilki ne de sonu değildir. Emperyalizme bağımlı 
sömürgeci güçler hergün yeni bir katliam sahnelemek
tedirler.

O dönemin faşist-ırkçı ve sömürgeci güçleri kendi 
koydukları yasaların bile dışına çıkarak Kızıldere'de Ma
hir ÇAYAN, Cihan ALPTEKİN, Sinan Kazım ÖZÜDOĞRU, 
Ömer AYNA, Hüdai ARIKAN", Sabahattin KURT, Saffet 
ALP, Ahmet ATASOY, Ertan SARUHAN, Nihat YILMAZ’ı 
savunmasız bir şekil de bombalarla imha ettiler. Katledil
dikleri gün 30 Marttır... Tüm devrimciler ve yurtsever
ler bugünün barbarlığını ve vahşetini nefretle hatırlıyor
lar.

— Lice katliamından sonra Doğubeyazıt 
ve Karlıova...

Doğuanadolu bölgesinde yıllardan beri depremler olur. 
Bunu tüm dünya bilmektedir. Bu depremlerde binlerce in
san çoluk çocuk ölmüştür. Bu durum Doğu Anadolu böl
gesinin deprem alanı olduğun tarihi olaylarda açıkça 
ortaya koyduğu halde zaten asimilasyon ve jenosit eylem
leriyle Kürt halkını yoketmek isteyen sömürgeci güçler 
hiçbir tedbir almamışlardır. Sonuçta Doğu Anadolu böl
gesindeki depremler, bir doğa afeti olmaktan çıkıp bir 
katliama dönüştürülmüştür.

Son yıllarda önbinlerce insanın yokolmasına sebep 
olan Lice depreminin ekonomik ve sosyal yaraları sarıl
madan bu büyük katliamın üzerine Doğubeyazıt ve Karlı
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ova depremi gelmiştir. Doğubeyazıt'ta 3 Nisan 1976 gü
nü saat 20 sıralarında deprem olmuş 10 kişi ölmüş, 5 
kişi ağır yaralanmış ve yüzlerce ev yıkılmıştır.

28.3.1976 günü Karlıova’da olan (saat 17) depremde 
üç köy en fazla hasar gördü. Can kaybı olmamakla bera
ber 7 yaralı ve çok sayıda hayvan ölüsü var. Evi yıkılan 
köylüler kar üstünde ölmemek için doğa koşullarıyla ce
belleşiyorlar. Devlet güçlerinin 1.3.1976 tarihine kadar 
en küçük bir müdahalesi olmamıştır. 30.3.1976’da Karlı
ova depremi TRT'de kısa bir haberle geçiştirilmiştir. Yo- 
laçma çalışmalarına başlandığı bildirilmekle beraber
2.3.1976 tarihine kadar yol açma çalışmalarına başlan
mamıştır. Bu ölüme terkedilmişliğin en belirgin bir örne
ğidir.

Karlıova ve Doğubeyazıt köylüsü her gün ölümünü 
beklemekten bıkmış durumdadır. 1966 depreminden bu 
yana devlet, konutların yapılacağını söylemekle beraber 
bu bir siyasi palavra olmaktan öteye gitmemiştir. 1966 
depreminden bu yana Karlıova ve çevresinde iki dep
rem daha olmasına rağmen halen köylerde konutlar ya
pılmamıştır. Köylüler her yıl can güvenliklerinin sağlan
ması için Ankara’ya heyetler göndermekte, her yıl «inşal
lah yapacağız« cevabını alarak geri dönmektedirler.

Halkımız günden güne bunun siyasi bir katliam ol
duğunu daha iyi bir şekilde anlamakta ve tavrını buna 
göre koymaktadır. Örneğin bu depremden sonra Bingöl 
valisi Karlıova’ya , geldiğinde, Kaymakam, Savcı ve Bele
diye Reisinden başka kendisini kimse karşıiamamıştır.

U rfa 'd a  T e rö r

Türkiye'yi bir uçtan bir uca kuşatan baskı, terör, 
sindirme eylemleri Urfa’da ki a n ti-s ö m ü rg e c i u lu s a l d e 

m o k ra t ik  gelişmeleri boğazlamaya çalışıyor. Burjuvazinin 
çıkarlarına uygun hale getiirlerek sahte bir reform ol
maktan öte bir anlamı olmayan «Toprak Reformu»nun 
rezaletine karşı duran Urfa emekçilerini susturmak için 
her gün saldırılar düzenleniyor ve provokasyonlar tertip 
ediliyor.

Merkezi otorite, bu eylemlere karşı duran ve teşhir 
eden Urfa Kültür Derneği’ni kapatarak işin üstesinden 
geleceğini sanmaktadır. Öte yandan ilerici, öğretmenlere 
saldırılmakta, UPİSAŞ iplik fabrikasında işçileri baskı al
tında tutmak istemektedirler.

Urfa Kültür Derneği 5 Nisan'da yayınladığı bildiride 
durumu şöyle anlatıyor;
«Toprak Reformu Müsteşarlığından tutun da, Millî 
Eğitim Müdürlüğü'ne kadar her yere kendi çanak ya
layıcılarını, ırkçı-faşist komandoları yerleştiren ege
men sınıflar, halkımızın karşısına her gün yeni baskı 
yöntemleriyle çkyorlar. Önce Urfalılar’ın demokratik 
derneği halka gerçekleri yansıttığı, toprak reformu yol
suzluklarını dile getirdiği için korkulu bir rüya haline 
gelmiş ve çalışamaz duruma getirebilmek için her yol 
denenmiş nihayet hiç bir gerekçe gösterilmeden bir 
ay süreyle kapatılmıştır.»

Urfa Kültür Derneği’nin bildirisi halktan yana o la n  

yurtsever öğrencilere yapılan baskıyı anlatmakta, 2 ö ğ 
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rencinin gerekçesiz olarak lise’den sürüldüğünü kız öğ
rencilere sarkıntılık edildiğini belirterek, Ticaret Lisesi'ne 
dinamit attığı sabit olan bir Ülkü Ocağı mensubunun da 
yargılanmadan serbest bırakıldığını anlatmaktadır. Ayrı
ca UPİSAŞ’da tezgahlanan oyunları da sergileyen Urfa 
Kültür Derneği bildirisi şöyle devam etmemektedir: «UPİ- 

SAŞ iplik fabrikasında yapılan referandum’da işçi
leri korkutmak, işçi düşmanı patron sendikası olan 
MİSK’e oy vermeğe zorlamak için işçilere saldırıl
mış, fabrika içinde silahlar sıkılmıştır. Buna rağmen 
yiğit UPİSAŞ işçileri satılmış patron uşaklarına gere
ken dersi vermişler ve büyük çoğunlukla TEKSTİL 
toplu sözleşme hakkını söke söke almıştır.
30 Ocak 1976 günü sömürgecilerin uşağı faşist Ülkü 
Ocakları TÖB-DER’e silâhlı saldırı düzenlemiştir. 
İŞÇİLER - KÖYLÜLER - ÖĞRETMENLER - ÖĞRENCİ
LER - MEMURLAR - ANALAR - BABALAR : bu baskı
lara karşı sessiz durmayalım. Halkımızın s ö m ü rg e c i

le re  k a rş ı verdiği mücadelede birleşelim. Baskılar, 
zulum, katliam, halkımızın devrimci mücadelesini en
gelleyemeyecektir, Zafer işçi sınıfının ve mazlum 
halklarındır.
KAHROLSUN EMPERYALİZM VE SÖMÜRGECİLİİK 
YAŞASIN UPİSAŞ İŞÇİLERİNİN DEVRİMCİ 
MÜCADELESİ
YAŞASIN HALKIMIZIN ULUSAL KURTULUŞ VE 
DEMOKRASİ MÜCADELESİ»

---------------0 O 0 ---------------
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Ş O R IŞ IM  A Z A D İX W A Z IM

C E G ER XW İN

Şorışım bahoz û mıjım
Pıjqin û gıjım hawir dırıjım

Dıteqım dıpeqım dıjmj,n dıkujım 
Petım ağırım xwe ranagırım

Kuştın û talan fırmesk û giryan 
Halan û şevvat ketim rojhılat 

Dıqurıjım dıjmın dıkujım
Ağırım
Venamırım : agıre dile diya 

Dile sevviye dile hejara 
Dile bezara dile bırçiya

Bı peş ve dıçım dıqurjım 
Şorışım

Şorışa Kürdim bı ah û derdim
Ew Kürden gernas, cengavver, merxas 

Desten xwe dan hev xençer û tıfıng 
Hawir dıbazın bı halan û ceng 

Weke şer wek pılıng 
Dıjmın dıkujım 

Şorışım

Şorışa kürden azadixwazım
Ez şer naxwazım mafe xwe dıxwazım
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Dı bin testa de naxwazım arzım 
Havvir dıbazım

Le çıbkım dıjmın dıjmıne xwinxwar 
Hırç û hov û har

Doza mın nadi carek bı şadi 
Jı serbesti jı azadi 

Be beşim 
Şorışım

Dı rojhılat da kevn û dırejım 
Jı bo parastın xwine dı rejim 
Xwedi çiya me bı şax û kewım 
Xurtım navdarım sıtûrım dewim 

Ne hırç û hovım ne din û gejım 
Bı peş ve dıçım gavan tavejım 

Eğer bıxwazım bıkım ez dışım 
Şorışım

Venagerım paş 
Gernas û qellaş 

Navem bındesti 
Koleti mesti

Dıvem serbesti 
Bımri zordesti 

Azadixwazım 
Ez şer naxwazım 

gelek paqıjım 
Şorışım

Xwedi tarixım 
Kürdim kurçixım 

Mitan û Madım 
Bı zar û qadım

Ev heşt salın ez 
Gerden azadım 

Jı dıjmın ra ez
Welat bernadım 

Welat parezım 
Bı geş û gıjım 

Şorışım

Hime xwe dani bı kok û bınyad 
Mın na tirşeni leşkere Bexdad

Wek bırûski'm ez bı qir û tavan 
Hawir dıbezım bı güle baran

Jı jor ve tem xwar ser hışk û dıjwar 
Berjer dıkeşım 

Şorışım
Tevger û xebat 
Talan û şewat

Mal û can û ser 
Dıdım jı bo şer

Tev dıdım vvelat 
Dıxwazım felat

Wek hewr û mıjım 
Bı gıjgıjım hawir dırıjım 

Dıjmın dı kıijım 
Şorışım
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DAXÛYANİ — AÇIKLAMA

1 —  Xw endew aren  heja,

Dı kovara xw e da peyva «çand» bı 

m aneye «kültüre» dıxebıtinin. Ev peyv 

dı zanuşka Sorbone kursiya Kurdoloji 

da te  xeb ıtand ın . Kovare Ew rupeye ji 

ewi d ıxebıtinın.

N ıho em hım «zaniyar» hım jl 

«çand» bı m aneye «kültüre» dıxebıtinın. 

Rast) û çevtiya «çand» e jı xw endeka- 

ran dıw xazin.

2 —  Lı hejm ara  m eya yekem in da, 

lı nıvisina «N EW R O Z»e de, lı cım la da- 

w iye xe le t hatiye nıvisandın. Y a rasti lı 
je r a :

Ev roj dı m ehen Kürdi da roja yeke  

(1) Avdar (adar), dı m ehen Rumi da ro

ja heşte (8) avdare., dı m ehen M ilad i da  

bist û yeke (21) Avdareye.
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1 — Değerli okuyucular,
Dergimizde «çand» kelimesini «kül

tür» anlamında kullanıyoruz. Bu kelime 
SortDon üniversitesinde Kürt dili kürsü
sünde kullanılmaktadır. Avrupadaki der
gilerde bu kelimeyi kullanıyorlar.

Şimdi biz hem «çand» hem de «za- 
■fıiyar» ı «kültür» anlamında kullanıyo
ruz. «Çand»ın doğruluğu veya yanlışlı
ğını okuyuculardan istiyoruz.

2 — Birinci sayımızda «NEVVROZ» 
başlıklı yazının son cümlesi yanlış ya
zılmıştır. Doğrusu aşağıdadır.

Bu gün Kürt aylarından Mart'ın bi
ri, Rumi aylarından Mart'ın sekizi, Mi
ladi aylarından Mart'ın yirmibiridir.

Basıldığı Tarih : 19/Nisan/1976
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