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Dördüncü baskıya önsöz 

I 

Kürdistan Devriminin Yo lu 'nun ilk baskısı, Eylül l978'de 
Kürdist<m 'da yapıldı. 1978-80 yıl lan arasında Kürdistan'da düzen
siz aral ıklarla illegal olarak yayınlanan Serxwebün dergisinin ilk 

sayısında yayınlanmıştı. Derginin bu ilk sayısı, Serxwebün 'un 
yayın ilkelerini veren, "Çıkarken" başlıklı yazıyla birlikte Kürdi
stan Devriminin Yolu adlı broşürden oluşmuştu. 

Kür d i stan Devriminin Yolu'nun ikinci baskısı, 1 CJ79 yılında 
Avrupa 'da yapıldı. Bu baskıda derginin ilk sayısı olduğu gibi esas 
alınrnı�tı. Bu baskı, Avrupa'da yaşayan PKK sempatizanları tarafın

dan ve kendi ihtiya((lannı kar�ılamak amacıyla yapılmıştı. 

Aralık 1984 'te yapılan ü�üncü baskıda yine dergi sayısı olduğu 
gibi esas alınmış ve PKK adına bir broşür olarak basılmıştı. Bu dör

düncü baskı, üçüncü baskı esas alınarak yapılıyor. Dizgi ve bas
kıdan kaynaklanarı hataların düzeltilmesi için yeni bir redaksiyon
dan geçirilmiş bu lunuy or. Bundan öncek i baskı l arda yer alan 

Seıxwebfin'un "Çıkarken" yazısı bu baskıdan çıkanlıyor ve broşür 

yalnız olarak yayınlanıyor. Ayrıca bir değişiklik daha yapılıyor. İlle

gal bir dergide yayınlandığı için, ilk baskıda yazannın ismi yer al

maınıştı . Daha sonraki baskılar ise PKK adıyla yapılmıştı. Bu dör

düncü baskı, yazannın ismiyle yayınlanıyor. 
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Burada bir noktayı daha belirtmekte yarar var. Kürdistan Devri

minin Yolu, Serxwebün çalışanları tamfından sıkı bir incelemeye 

tabi tutulamk ve sınırlı bazı katkılar yapılamk yayma hazırlanmıştı. 

Bu konuda, özellikle Mazlum DOGAN ve M. Hayı-i DURMUŞ 
yoldaşlann sıkı, dikkatli ve coşkulu çalışmalannın, sınırlı bazı kat

kılannın olduğunu ve her kelimesiyle benimsediklerini belirtmek 

gerekiyor. 

II 

Kürdistan Devriminin Yolu, 1978 yazında Diyarbakır'da yazıldı. 

Diyarbakır yaz sıcağının, Hilvan'da kitleselleşen ve şiddetleneo 

mücadele ateşinin, Kürdistan'ın her tarafından partileşmeye doğru 

ilerleyen devrimci hareketin sorumluluğunun izlerini satırlannda 

taşıdı. Partileşme ve Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesini ge
liştirme konusunda taşınan yüksek sorumluluğun belgesi oldu. 

Kürdistan Devriminin Yolu, 10 yıllık teorik ve siyasal birikimin 

w sağhman formasyonun bir ürünü olarak ortaya çıktı. PKK gru
plaşmasının beş yıl boyunca geliştirdiği ve Kürdistan'ın her tarafın
da propaganda ettiği teorik ve siyasal görüşlerin sistemli bir biçim
de yazıya dükülmesiydi. 

Kürdistan Devriminin Yolu, Program'la birlikte PKK kunıhışu
nu hazırlayan temel belgeydi . PKK kuruluşu için devrimci harekete 

sunulan bir rapor niteliğindeydi. Kürdistan 'ın bütün bölgel erinde 
hızla dağıtıldı. Devrimci topluluklar içinde yoğun olarak incelendi 

ve tartışıldı. PKK gruplaşması içinde sadece sağlam bir ideolojik 

birliğin yHmtılımısını sağlamakla kalmadı, aynı zamanda mua7.zam 

bir ideolojik gelişmeye ve buna bağlı olarak pratik mücadelenin ge

lişmesine yol açtı. Bu temelde yürütülen yoğun çalışmalarla 

PKK 'nin resmen kuruluşu, Kürdistan işçi sınıfının ve emekçi hal

kının devrimci partisinin yaratılması hazırlandı. Kürdistan Devri
minin Yolu, Program ve Tüzük ile birlikte, 26-27 Kasım 1978'de 

Lice'ye bağlı Fis Köyü'nde toplanan PKK Kuruluş Kongresi'nin 

temel belgesiydi. Tabandan yürütülen tartışmalar sonucunda bu to-
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plantıda PKK 'nin temel görüşleri , PKK Manifestosu olarak be

nimsendi. Zaten yazan tarafından da, "Kürdi.�lan pm/eter devrimci

leri için bir Manifesto" olarak tanımlanmıştı. 

Kürdistan Devriminin Yolu yazıldığı sırada ,  PKK grup laş
masının elinde yalnızca Program vardı. Hir yıl önce hazırlanmış 

olan taslak Program bütün bölgelerdeki devrimcilere sumılmuştu ve 
yoğun olarak incelenip tartışı lıyordu. Diğer bazı yazılı ça lışmalar 

bütünüyle tamamlanamamış ve incelemeleri için dağıtılamamıştı. 

Böyle bir ortamda hazırlanan Kürdistan Devriminin Yolu broşürü, 

yazan tarafından, "Siyasi programımızın da ilk ciddi ı1e toplu bir 

açıklanmasıdır" cümlesiyle ifade edildi. Sınıflı toplum ve sömürge
ci l ik tarihine ilişkin özlii ve sistemli formülasyonlanyla, devrim ve 

sosyalizm olgusuna ilişkin bağımsız, yaratıcı, sorumlu ve seviyeli 
yaklaşımıyla, Kürdistan tarihinin temel dönemeçlerine ilişkin or

taya koyduğu doğru tespitler ve çizdiği tarihsel çerçeveyle, 1970 'ler 

Kürdistan'ınm ekonomik, sosyal, siyasal, askeri ve kültürel duru

muna ilişkin yaptığı sistemli ve gerçekçi analizlerle, Kürdistan de

vıiminin özellikleri, hedetleri, görevleri, stratejisi, taktiği, Ortadoğu 

ve dünya devrimi içi ndeki rolü üzerine yaptığı doğru ve açık be

Iirlemelerle Kürdistan ve Kürdistan toplumu i çin yepyeni bir gele
cek çizen Kürdistım Devriminin Yo lu, si stenı l i  b ir ilkeler bütün

lüğünden oluşan gen i ş bir program niteliğindedir. 

PKK Prognımı 'nın  ikinci kapsamlı açı k lanması, 1 980' !erin ilk 
yıllarında, Kürdistan'da Zorun Rolü, Örgütlenme Üzerine, Kür
distan Ulusal Kurtuluş Problemi ve Çözüm Yolu kitaplaııyla ve 

diğer yazı ve broşürlerle yapıldı. Bunlar, Kürdistan Devriminin Yo

lu'mın da ilk kapsamlı aç ıklanması oluyordu. Böylece Kürdistan ta

rihi ve toplumsa l yapısı ile Kürdistan devriminin sorunları, bütün 

bağlantılanyla ve dünyadaki gelişmeler ışığında kapsamlı açıklama

lara kavuşturuluyordu. Daha sonraki süreç, Program 'm üçüncü, Ma
nifesto'mın ise ikinci kapsamlı açı klanması süreci oldu. Bu temelde 

yapılan ç<ılışma lar sonucunda bugün yayınlanmış onl<ırca kitap ve 

broşür v<mlır. Yine bundan daha tazla yayınlanmaınış değerlendirme 

mevcuttur. Kürdistan devri mi,  teorik çalışması en bol olan ve her 

adımı geniş teorik çözümlemelerle aydınlahlan bir devrim durumun-
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dadır. Bu çalışmalar sayesinde Kürdistan ' ın t<ııihsel ve toplumsal 
gerçeği bugün geniş ölçüde aydınlatılmış bulunmaktadır. Bu teorik 

çözümlemeler, sadece Kürdistan g�rç�ğini ve Kürdistan devrimini 
aydınlatmak la kalmamakta, bununla birlikte en b<ı�t<ı Türkiye v� Or
tado ğu gerçeği olmak üzere, bugün dünya ölçüsünde sosyalizm ve 

devrim olgusunun en canlı, temel ilkel�re v� yaşanan geliş melere �n 

uygun, sağlam ve yaratıcı açıklanm<ısı olmaktadır. Sosy;ılizmin ve 

d�vıimin teorik hazinesine küçümsenıneyecek k<ıtkıl<ır sunmaktadır. 

Bütün bunlann temelinde, Kürdistan Devıiminin Yolu'nda sist�mli 
olarak ver ilmiş olan görüşler vardır. Kürdistan Devriminin Yolu'nun 

h�r s<ıyf<ısı, her başlığı, her ilkesi geniş bir kitaba konu olmakta ve 
bu temelde bir açılı ma uğramaktadır. Kürdistan Devriminin Yolu, 

dünyada ve Kürdistan'da yaşanan gelişmeleri açıklamada temel bir 

belge olma rolünü canlı bir biçi mde sürdünnektedir. 

Bir Fransız düşünürün şöyle güzel bir belirlem�si v<ırdır: "Ölü }I
kirler giJsterişli g(vsiler içinde cüretten ve sertlikten yoksun olarak 
ortaya r,-·tkarlaJ: Bu fikirler ortalığa dökülüp aptallar ordusunun 
ente//ektüel bagajının bir parçası olduğu ir,-·in ölüdür/er: Güçlü fikir
ler, olaylar şok yaratır, hoşnutsuzluk ve öfke uyundıru: Bazıları ona 
husumet ederken, diğerleri de onu dostça karşılar:" Bu güzel be

lirleme gerçek ifadelerinden birini Kürdistan Devriminin Yolu'nun 
yayınında bulmuştur. Kürdistan Devriminin Yolu, hem PKK gru
plaşması içinde ve Kürdistan toplumunda, hem de sosyal-ş oven 
Türk gruplan ile refonnist ve ilkel milliyetçi Kürt gruplan içinde 
tam bir şok etkisi yaratmıştır. PKK gruplaşması içinde ilk ciddi ay
rışma, Progmm 'ın canlı ve sistemli açıklanması olarak Kürdistan 
Devriminin Yolu'nun yayını ile başlamıştır. Buradaki fikirlerin can

lı, cüretli, sağlam ve sert olduğunu gören bazı kişiler hareketten 
uzaklaşır veya kendini geriye çekerken, sa ğlam devrimcilerin canlı 
ve coşkulu atılımıyla devrimci partileşme ve ulusal kurtuluş müca

delesi yaratılmıştır. Manifes to 'nun ortaya koyduğu fikirler ve onlan 

hayata geçirmeyi amaçlayan cüretli olaylar, Kürdistan toplumunu 

ciddi bir biçimde sarsmış, Kürdistan halkını ilk kez kitlesel devrim
ci harekete yöneltmiştir. Fakat daha önemli sarsıntı, sosyal-şoven, 

reformist ve ilkel milliyetçi gruplann satlarında yaşanmıştır. Bu tür 
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çevrelerin süslü cümlelerle sunulun ve özünde sömürgeciliği meşru

laştınnaktan başka bir işlevi olmayan ölü fikirlerinin bu niteliği, ilk 

kez Kürdistan Devriminin Yolu broş ürüyle ortaya serilmiştir. 

Gerçeği böyle açık bir biçimde gören devrimci-yurtsever özlü ke
simler, gruplar halinde PKK sutlunna akarken, çıkarlannı sömürge

cilikle birleştiren çevrelerin de öfkesi ve düşmanlığı en ileri düzeye 

varmıştır. Bu çevreler, aldattıkları insaniann PKK satlanna ak

masını ve derme çatma kulübelerinin dağılmasını engellemek için, 

PKK 'ye karşı her türlü kütünlen silahlı saldınya kadar yoğun bir 

düşmanlık içine girmişlerdir. O dönemden beri PKK'nin maruz 

kaldığı saldınların esası budur. Günümüze kadar Kürdistan Devri

minin Yolu ciddi bir teorik eleştiriye muhatap olmamıştır, fakat bol 

bol küfür ve suçlama ile karşılaşmıştır. 

Kürdistan Devriminin Yolu broşürünün yeniden yaratıcı ve ge

liştirici değerini ve yol açtığı gelişmeleri en iyi zindan pratiğinde 

gözlernek mümkündür. Yüzlerce PKK kadrosunun, sosyalizme, de

vıime, halka ve Kürdistan'ın kurruluşuna olun sursılmaz bir inançla 
10 yılı aşkın süredir kahramanca b ir direniş göstermesinin, 

dünyanın tanıdığı en vahşi baskı ve işkenceye karşı ölümüne bir di

reniş içinde olmasının ve gözünü kırpmadan hayatını ortaya koyup 
inançlarından asla taviz vermemesinin temelinde Kürdistan Devri

minin Yolu' nun ifade ettiği fikirler vardır. Yalnızca bu fıkirlerle do

nanmış olan devrimciler, böyle eşine az rastlanır tarihsel bir direniş 

göstererek, onlarca şehit vererek Kürdistan Devriminin Yolu'nun 

gücünü ortaya koymuşlardır. Hu devrimciler, tutsak düşmeden önce 
PKK belgesi olarak sadece Manifesto'yu inceleme imkanı bul

muşlardı. Heyinierini ve yüreklerini Manifesto'nun fikirleriyle do
nattılar ve o fikirlelin kahraman temsilcileri oldular. 

PKK oluşumunda ve sağladığı tüm devrimci gelişmelerde temel 

bir belge olarak Kürdistan Devriminin Yolu'nun rolü bulunduğu gi

bi, özelde de 12 Eylül rejimine lrnrşı direnişe yönelinmesinde ve I 5 

Ağustos devrimci atılımının yaratılmasında Manifestu'nun yaratıcı 

ve devrimci fıkirleri vardır. Türkiye ve Kürdistan'da ba�ka hiçbir 

gücün böyle bir direniş içine girernemiş olması bu gerçeği açıkça 

gösterir. 
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Kürdistan Devriminin Yolu yazıldığı sırada PKK olu�tunu res
men yok nı, sadece deVTirnci bir grup hareketi vardır. K ür d is tan' da 

koyu bir sömürg�ci egemenlik ve aşiretçi-feodal gericilik hüküm 
sürüyordu. Kürt halk kitleleri bu egemenlik altında kölece yaşamayı 
adeta bir kader o larak görüyor, bundan kurtuluşa olan uınutlannı 
kaybetmiş bulunuyorlardı. Sömürgeciliğe ve işb irlikçi gericiliğe 
karşı Hilvan g ibi alanlarda ilk kurşun atışları ortaya çıkıyor ve bu 

durum çok büyük saldınlar la karşılaşıyordu. Aradan geçen 14 yıl 
sonra bugün Kürdistan gerçeği tamamen değişmiş durumdadır. 
Kürdistan işçi sınıtinın ve halkının, PKK gibi devriınci pratik için

de denenm i ş, pişmiş ve ge lişm� sağlam ış olan ve günümüz 
dünyasında sayısı az bulunan devriınci bir önderliği, partisi vardır. 
Kürdistan 'ın ve Kürt halkının binlerce kalıraman şehirli vardır. 

Sekiz yıldır kesintisiz olarak süren ulusal kurtuluş savaşı, ARGK 

gibi büyük bir özveriyle savaşan gerilla ordusu, ERNK gibi milyon

Iann ruhunu ve umudunu birle�tiren cephesi vardır. Türk sömürge

ciliğinin Kü rdistan üzer i nd�ki siyasi etkisi ve aşire tçi- feodal 

yapının halk üzerindeki otoritesi bitıniştir. Kürdistan, Türk söınür

g�cilerine ve uşaklarına karşı topyekün bir savaş alanı durumunda

dır. Kürdistan halkı, kadını ve erkeğiyle yediden yetmişe kadar 
ayak tadır. Günlük serihildanlarıyla ulusal bir ayaklanmaya, gele

ceğini tamamen kendi eline almaya, bağımsız ve özgür iradesini 

kurumlaş tmnaya, devletleştirıneye yüriimektedir. Tamamen yoko
luşa gidiş sürecinden, ondört yıl içinde böyle bir varoluşa ulaşmak 

asla küçümsenemez. PKK'nin yarattığı bu gelişmenin ilk belgesi, 
temel harcı, Prognım 'ı açıklayan ve okuyan herkesin anlayabileceği 

hale getiren Kürdistan Devriminin Yolu broşürüdür. PKK Manife

stosu, bin yıllık tarihe son veren ve yeniden doğuşu yaratan ilk ve 
en temel belgedir, Kürdistan'ın başka bir benzeri olmayan bir temel 

kitabı durumundadır. 
Kürdistan Devriminin Yolu yazıldığı s ırada reformİst ve ilkel 

milliyetçiler Kürdistan'da cirit at1yorlardı; hem güçlüydüler ve hem 

de gerçek yüzlerini maskeleıneyi başarıyorlanl ı. Şimdi ise iyice 
güçten düşmüş , emperyalizme ve sömürgeciliğe dört elle sarılmış 

durumdadırlar. Kürdistan halkından o denli uzaklaşmış, empeıya-
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lizme ve sömürgeciliğe o den li sanlmış durumdadırlar ki, artık hiç

bir yerlerini örtebilmeleri mümkün değildir. Kürdistan Devriminin 

Yolu yazıldığı sırada yine Türkiye sol hareketi güçlüydü, birşeyler 
y<ıpmaya çalışıyor ve hatta Kür distan' a bi le yön vennek istiyordu. 
Çok s ayıd a  grup ve partisiyle kend in i  herşeye h a k i m  olarak 
görüyordu. Fakat 12 Eylül faşizmi karşısında hepsi tuz-buz oldu, 

eriyip gitti. Şimdi devrimci inancını koruyanlar, Kürdistan'daki de

vrimci gelişmelere dayanarak yaşamaya çalışıyorlar. Kendilerini bu 

temelde geliştirmek istiyorlar . On lar neden bu duruma düştü ler? 

Çünkü, yanlış ve ölü fikirlerin sahibiydiler de ondan. Çünkü, Kür

distan Devriminin Yolu gibi ciddi, sorumlu, seviyeli, sağlam ve ya

ratıcı yak laşımlan yoktu da ondan. Bundan şu sonuç çıkar: Kürdi

st<ın Devriminin Yolu'ndaki bu çevrelere ilişkin değerlemlirmeler 
pmtik yaşam tarafından doğrulanmıştır. 

Kürdistan Devriminin Yolu yazıldığı sırada dünyada bir sosyalist 

sistem, kendine sosyalist diyen çok sayıda devlet ve onmi lyonlarca 

üyeye sa hip çok sayıda parti vardı .  Şimdi bunlann büyük çoğun

luğu dağılmı�tır, çökmüştür, tasfiye olmuştur. Dünya çapında büyük 

bir anti -sosyalist rüzgar esmeldedir. Bu denli güce sahip olanlar 

çökerken, PKK K ür di stan ' da büyük bir devriınci sosyalist gelişme 
yaratmıştır . Kürdistan, dünyada esen anti-sosyalist rüzgan göğüs

leyen sağl<ım bir kale haline gelmi�tir. Kürdistan'da gelişen devriın

ci pratik, dünyada sosyalizmin sağlam ve canlı mevzilerinden biri 
olmuştur. Hu, bil imsel sosyalizme yaratıcı yaklaşımın bir sonucu

dm. Dünya ölçüsünde böyle bir role sahip olan devrimci gelişmenin 

temelinde yer <ıl<ın Kürdistan Devriminin Yo lu broşürü, bilimsel so

syalist teoriye önemli bir katkıyı ifade etmektedir. 

III 

Günümüze kadar Türkiye sosyalist hareketi üzerinde kemalizmin 

ve gerç ekleşen sosyalizmin çok büyük bir etkisi, hatta çoğunlukla 

belirleyici etkisi olmuştur. Türkiye 'de sosyalist güçler, bunları aşan 

ve bağımsız bir kimlik kazanan bir güç ha line gelememişlerdir. Ke-
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malizm, bir yandan solcu geçinerek, diğer yandan ağır baskı altında 

sosyalizme yönelen güçleri ezerek, kendi özünü bu hareketler içine 

her zaman yansıtmaya ve onlan etkisi altına alıp zararsız hale getir

meye çalışmıştır. Egemen olan sosyalizmin de dünya ölçüsünde 
benzer bir yaklaşım sergilediği bugün herkesçe görülebilmektedir. 

Türkiye sosyalist hareketi, bu iki etkiyi aşamarnı� ve hep onlann 
egemenliği altında kalmı�tır. Oportüni7.m, sosyal-�ovenizm, dogma

tizm, kalıpçılık ve şekilcilik bu hareketin genelde belirleyici unsur
lan olmuştur. Sosyalizme bağımsız ve yaratıcı yaklaşım gelişrne

mi�tir. 

PKK, işte böyle bir ortam içinden çıkan bir harekettir. Kürdistan 
aydını, kemalist eğitim kurumlannda yeri�en ve Türkçe ile öğrenen 

bir güç olduğu gibi, sosyalizmi de böyle bir yapı içinde öğrenmek 

zorunda kalmı�tır. Kürdistan Devriminin Yolu yazıldığı srrada, ya
zar da dahil, PKK gruptaşınası içinde yer alan kadrolann hiçbiri TC 

sınırlan dışına çıkmış ve dünyanın başka yerlerini görerek tanımış 

değildir. Buna rağmen, Kürdistan Devriminin Yolu, sadece kerrw
lizmi değil, bununla birlikte Türkiye solculuğunu ve gerçekleşen 

sosynlizmi de köklü bir biçimde aşan ve bilimsel sosyalist teoriye 

bağımsız, yaratıcı ve devri mci teorinin özüne uygun yaklaşan bir 
eserdir. Kürdistan Devriminin Yolu'nda bilimsel sosyalizme ve de

vrime özlü. ciddi, sonımlu ve seviyeli bir yaklaşım vardır. Bu tikir

lerle oluşan PKK, dünyada gerçekleşen sosyalizmi aşan ve yeni so
syalist gelişmeyi temsil eden ilk hareketlerden biri durumundadır. 

Türkiye sul gruplarının, daha doğuştan itibaren herhangi bir so
syalist devleti ve onun partisini kendisine merkez olarak benimse

diği, her türlü ideoloj ik gıdasını oradan alıp unun bir sözcüsü olarak 

ortaya çıktığı, dünyadaki bölünmeye bağlı olarak diğerlerini <.lü�
man ilan ed ip sürekli bölümneyi yaşadığı bir ortamda, PKK, bilim
sel sosyalist teoriye bağımsız ve yaratıcı yaklaşan, sosyalist merkez 

tanımayan, gerçekleşen sosyalizmin hata ve yetersizliklerini eleştir· 

ıneye ı,:alışan, çeşitli devletleri düşman ilan etme temelinde bölün
me ve könli.iğüşü yaratılmasına karşı çıkan, bilimsel sosyalist teo

riyi Kürdistan· a bağımsız olamk uygulamayı esas alan bir güç ola

rak ortaya çıkmıştır. Türkiye sol gruplannın ve bağlı oldul<ları mer-
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kezterin oportünizmi ve sosyal-�ovenizmi ya�adıkları bir ortamda 
PKK, devrim teorisinin özünü ve enternasyonalizmi esas almış, bu 
yaklaşımı düşüncede ve pratikte geliştirmiştir. Türkiye sol gru
plannın din sorunu, kadın sorunu gibi konularda kemalizmin etkisi
ni ve bağlı olduklan merkezlerin kaba-materyalist yaklaşımlannı 
ya�adıkları bir ortamda PKK, bu tür sorunlara devrimci, yaratıcı ve 

bilimsel yaklaşınayı bitmiştir. Bütün bu yaklaşımlar, bilimsel sosya
lizmin teorik gelişimi açısından önemli katkılar olmaktadır. Ve 
bütün bu yaklaşımlan öz olarak Kürdistan Devriminin Yolu'nda 
bulmak mümkündür. Kuşkusuz K ürdistan Devriminin Yolu'nda bu 
açılardan yetersizlikler, yeterince açıklamnamış olan durumlar, için
den çıkılan ortama egemen olan bazı söylemler ve formülasyonlar 

da vardır. Fakat bunlar, yaklaşımın özünü gölgeteyecek ve esas 
teşkil edecek durumda değillerdir. Daha sonra dünyadaki durum ve 
sosyalizm pratikleri daha yakından tanındıkçu ve Kürdistan'daki 

devrimci pratik geli�tikçe, Kürdistan Devriminin Yolu'nda varolan 
devrimci sosyalist liz daha sağlıklı ve kapsamlı açıklarnalara kavuş
turulmuş, gerçekleşen sosyalizm pratiğine ve diğer konulara ilişkin 
muazzam teorik açılımlar geliştirilmiştir. Hu konuturu ilişkin ztmgin 
açılıml ar veren sosyalist teorik yaklaşımları, PK K Önderliği'nin 
Sosyalizm ve Devrim Sorunlan, Din Sorununa Devrimci Ya
klaşım, Kürdistan'da Sömürgecilik, Ailecilik ve Kadmın Kur
tuluşu Sorunu gibi kitaplannda ve yine bu konulardaki çeşitli ya
zıl arında bulmak mümkündür. Bu kitap ve yazılar, bilimsel sosya
list teorinin gdiştirilmesi ve zenginleştirilmesi olmaktadır. Bu ne
denle PKK, dünyada yaşanan anti-sosyalist dalgayu rağmen, Kürdi

st::ın ' da devrimi geliştiren ve büyük devrimci gelişmeler sağlayan 
bir güç olma konumunu sürdürmektedir. 

IV 

PKK Manifestosu gibi, doğru devrimci teorik yaklaşımı, Kürdi
stan'ın söınürgele�me tarihini, sömürge ve yan-feod::ıl Kürdistan'da 
her alandaki dunımun özelliklerini, hedeflerini, görevlerini, strateji-
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sini ve taktiğini, bölge ve dünyada oynayacağı rolü son derece özlü. 
sistemli ve anlaşılır bir biçimde veren başka bir kitabı Kürdistan'da 
b ulmak veya yeniden yazmak mümkün değildir. K uşkusuz bu 
konuda ı,:ok kitap yazılmıştır. Fakat doğrulukları ve geçerlilikleri 

uygulanma dereceleriyle bellidir. Kürdistan Devriminin Yolu'nun 

teoıik ve politik tezleri, sadece pratiğe aktanlan ve devrimci pratik 

tarafından doğrulamın tezler olarak kalmamakta, aynı zamanda gün
çe] devrimci gelişmelerl e  zaferi zorlamakta ve zafere gitmektedir. 

Diğer kitaplar, yani Kürdistan üzerinde sözde tezler ise çuktan tari

hin çöp sepetine atılmı� dunımdadırlar. 
Kürdistan Devriminin Yolu'nun bir benzerin i yeniden yazmak 

mümkün değildir. Çünkü, Kürdistan artık eski Kürdistan değildir. 

l 970 'lerin Kürdistan 'ı, bin yıllık başaşağı gidişin ulaştığı en ko
kuşmuş, tortu, sömürge köleliğinin en iğrenç biçimi artık yok ol

mu�, paramparça edilmiştir. Şimdi Kürdistan bir devrim ülkesidir, 

dünyaya yeniden doğuşun, bağımsızlık ve özgürlüğün en zorlu ve 
onurlu bir mücadeleyle yaratılışının ülkes idir. Kürdistan, bölgeye 

ve dünyaya bir ışık olarak doğmaktadır. Kürdistan halkı ayaktadır; 
PKK önderliğinde gerilladan serihildana, serihildandan geriliaya 

ko�maktadır; tarihinin en büyük ve onmlu eylemini, başkaldırısını 
ya�amaktadır. Kürdistan halkı, büyük özgürlük ayaklanmasına ve 

zafere yürümektedir. 

Kürdistan tarihinde bin yı l l ık bir dönemi kapatan ve yepyeni bir 
tarih sayfası açan bu kitabın dördüncü baskısını, Kürdistan serihild

anmın zaferine sunuyoruz ... 
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Beşinci baskıya önsöz 

Bu broşürün dördüncü baskısı yaklaşık bir yıl önce yapıldı. 
Yoğun talep karşısında bu kısa sün�de son baskısı da tükendi. Hem 
var olan tal epten ve hem de dönem açısından gerekli olduğundan 

beşinci baskısım hazırladık. 

Nitekim PKK önderliğindeki Kürdistan d evrim mücadelesi bu 
manifesto doğrultusunda yeni bir süreci yakalamıştır. Bu sürecin 
hangi program temel inde uygulamaya geçiri len stratejik ve taktik 
önderlikle gerçekleştirildiğinin kavranınası açısından yeni bir bas
kıya özellikle ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. 

Haziran 1993 
Weşan�n Scrxwcbün 
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GİRİŞ 

Sınıflı toplumda, başlangıcından günümüze kadar iki tip sömürü 
yöntemi geçerlidir. Birincisi, insan emeği üzerinde, daha çalışma 

safhasında iken kurulan ve bireylerden tek tek sızdırılan fazla 

emeğin gerçekleştirdiği artı-değer sömürüsüdür. İkincisi, halkiann 

emekleri ka�ılığında biriktirdikleri ve üretim araçları, nakit, ürün 
gibi servet biçiminde yoğunlaşan emeğin gaspına dayanan artık 

değer sömürüsüdür. 

Sınıflı toplum tarihi, bu iki tip sömürüyü gerçekleştirmeye ve ge
liştinneye çalışan hakim sınıflar la, bu iki tip sömürüden kurtulmaya 

çalışan sınıf ve halk ların yaptıkları mÜL:adeledir. Sömürü biçimi eri

ne uygun olarak, birincisi salt sınıf mÜL:adelesi biçiminde somut

laşırken, ikincisi halkların yaptıkları mücadele, bağımsızlık müca

delesi biçiminde somutlaşır. Son tahlilde, her iki mücadele tipi de 

emek değerlerinin sahipleri ile, bu emek değerlerini gasp etmek 

isteyenler arasındaki mücadeleye indirgenebileceğinden, birer sınıf 

mücadelesi di ri er. 

Birinci tip sömürü, birey üzerinde iı; zora dayanan sınıf egemen

liğinin kurulmasına yol açarken; ikinci tip sömürü, halklar üzerinde 

dış zora dayanan yabancı egemenliğin kurulmasına yol açar. Sınıf 
egemenliğinin esas amacı birey emeği üzerinde sömürüyü gerçe-
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kl eştinm:ktir. DiL kültür açı sından tahripkar bir rol oynamaz. Tersi
ne, artık değer birikimi, belli bir azınl ığın bi l im, sanat, siyaset gibi 

konul arla uğra:;;masına olanak yaratıp, bireyin de mensup olduğu 
toplumu daha da gel i ştirir. Yabancı egemenlik ise, üzerinde uygu
landığı hıılkın salt maddi değerlerini gasp etmekle kalmaz; dil, kül

tür ve örgütlenme alanında katettiği ba:;;arıları da ortadan kaldır

maya çalışır. Bunu, halkların servetini talan ederken direnmelerini 

yok etmek ve on ları pasif, direnmesiz, talan biçimine dönüştürül
müş sömürüye açık hale getinnek için yapınale zorundadır. Bundan 
dolayı yabancı egemenlik, üzerinde uygulandığı toplumu dağıtıcı 

ve tııhrip edici bir rol oynar. 

İ(( egemenlik, esas ol arak içinde doğduğu toplumun sosyal geliş
mesini Jıızlandınr. Bireyin bağlı bulunduğu !dan, kabile, aşiret, aile 

gibi kan bağına dayalı birimleri parçalayarak, daha üst düzeyde ör

gütlü hıılk, milliyet ulus gibi birimlerin doğmasına yardımcı bir et
ken olur. İç gelişmeler sonucu devletin doğmuş olduğu toplumlarda 
kan bağına dayalı birimler daha erken ortadan kalkar. Aşiret bağı 

yerine sınıf bağı, yurttaşlık bağı doğmuş toplumlar, dil, kültür ve 
siyasi alanda daha da güçlü olurlar. İç egemenliğin, toplumun ulusal 
ve sosyal gelişmesi üzerindeki etkisi, sınıflı toplumun maddi şartlan 

ortadan kalkıncaya kadar devam eder. İç egemenliğin en son ve en 
gelişmiş biçimi olan ulusal devlet olgusu tarihte i lerici bir rol oynar. 

Ulusal devletine kavuşan toplumlar, sınıfsız topluma doğru daha ko
lay evrimleşirler. Ulusal devlet seviyesine vanuruıyan toplumlar ise, 
önce böyle bir olguya kavuşup ancak bu temelde sınıfsız topluma 
doğru ilerlemek şansına kavuşurlar. Sınıflı toplumun maddi şart
lar ının ortadan kalkmasıyla, devlet denen egemenlik anıemın da bir 

rolü kalmaz. Siyasi olgunun tükendiği toplumlar birbirleriyle her dü
zeyde yoğun ili:;;kiye geçme olanaklanna sahip olurlar. Bu, tek bir 

dünya toplumuna doğru yol alman ın ilk adımlanndan biri olur. 
İç egemenliğin sosyalleşmeye ve ulusla:;;maya yönelik bu olumlu 

etkilerine kan;ılık, dı:;; egemenlik genellikle her iki yönde de olum

suz bir rol oynar. Yabancı egemenlik, üzerinde uygulandığı toplu
mun sosyal ve ulusal yönde gelişme göstermesini köstekler. Sosyal 
açıdan daha üst bir toplum biçimine dayanan yabancı egemenlik, 
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dt:netimi altına almış olduğu toplumu geri sosyal yapı içinde tuta

mk, geli şınesine olanak vermez. Verdiği zaman o toplumu egemt:n

lik altında tubnası zorla�ır. Ulusal açıdan da daha üst düzt:ydt:, ör
nt:ğin ulus düzeyinde bir örgütlenıneye dayanan yabancı egt:menlik, 

daha alt düzeydeki birimlerde örgütlü bulunan aşiret ve halk toplu

luklorının ulusal yöndeki geli�mesi önüne çe�itli engeller diker. 

Eğer bu t:ngelleri dikmezse, kendisi gibi ulusal gelişme içine girmiş 

bir toplumu sömürme olanağı zorlaşır. 
Yabancı egemenlik, üzerinde uygulandığı toplumun sosyal ve 

ulusal bağlarını sürekli parçalar. Bir halkın tarih boyunca geliştirdiği 

dil, kliltiir, toprak ve ekonomik alandaki birliklerinin gelişmesini ve 

ulus olgusuna dönüşmesini önleyerek, ç eşitli baskıcı, eritİcİ ve 

parçalayıcı mt:kanizmalar yaratıp, nihai olarak o halkı yok etmeye 

çal ışır. Kap ita lizmden sosyalizme geçiş sürecinin yaşandığı 
günümüzde , yabancı egemenlik halklan amansız baskı altında tut
maleta ve gt:lişmelt:ri önünde en büyük engel olarak durmaktadır. Bu 
dönemde, yabancı egemenlerle yerli i�birlikçi\eri iyice kaynaşıp ulu

sal w sınıfsal baskının olmadığı bir topluma doğru evriınleşıneyi 

olanaksız halt: geti rerek, halkları sınıflı toplumun ginlabında boğ

mak istemektedirler. Bu şartlar altında bulunan halklar, tarihlerinin 

en uzun ve en kanlı savaşını vererek kurtulmaya çalışmaktadırlar. 

İç egt:mt:nlik , tarihte karşımıza, içinde oluştuğu toplum biçimle
rine uygun olomk köleci, feodal, kapitalist devlet tipi ve bu devlet 

tiplerinin çeşitli varyasyonlan biçiminde çıkar. Her devlet tipi, eski 

toplumu temsil t:diyorsa geri ci, yeni toplumu temsil ediyorsa ilerici 

bir rol oynar. Buna karşılık yabancı egemenlik, karşımıza, dayan

dığı toplum biçimine bağlı olarak kö leci, feodal , kapitalist işgal , 

istila, ilhak ve sürnürgeci lik ol arak çıkar. Her sınıflı toplum, sosyo

ekonomik çıkarlan ve gücü öl çüsünde dışa doğru yayılma gereğini 

duyar. Eğer fet ihler talan veganimet getirmede uygun bir amç iliıli
ne gelmişlerse buna  başvurmayacak hiçbir kö le sahibi, feodal ve 

patron yoktw·. Dışa yönelik her baskı biçimi sömürgecilik değildir. 

Bir dış baskı biçiminin sömürgeciliğe dönüşmesi i çin, bu dış bas

kının, üzerinde uygulandığı toplumda baskı ve sömürüyü kunım
laştırarak sürekli kılması gerekir. İşgal, isti la ve ilhak safhasında 
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kalıp öt�y� gitm�y�n dış baskı biçimleri sömürg�L:ilik değild ir. 

SömürgeL:i!ik olgusu, üz�rinde uygulandığı toplumu �ritmek, dağıt
mak ve son erek olarak, ya fiziki olarak ya da kendine benzeştirerek 

ortadan kaldınnak amaL:ını güder. Bu nitelikleriyle en tehlikeli dış 
baskı ve sömürü biyimidir. Bir toplumun hem sosyal, hem ulusal 
yöndeki gelişmesi önünde en büyük engel olarak sömürgeci lik di
kilmişse, bu toplum için aci l görev sömürgeciliğin tasfıyesidir. 

Sömürgecililc olgusu, her sınıflı toplumda, özellikle bu toplumun 
son aşaması emperyalizm döneminde en güçlü evresini yaşar. Em
peryalizmin gericiliği temsi l etmesi, gericiliğin de çapulcu karakte
ri, zorunlu olarak söınürgeci l iğe başvunnasına yol açar. içte üretim 
güçlerini geliştireıneyen, üretim güçlerinin gelişmesini engelleyen, 
dolayısıyla artı-değer sömürüsünü artırma olanağını bulamayan em
peryalizm, yıkılınamak ve ömrünü uzatmak için sömürgeciliği ge
liştirmekten başka bir yol bulamaz . 

Her sımtlı toplum, geliştirdiği dış baskı sistemini,  bu arada 
sömürgecililc sistemini, kendinden sonra gelen sınıflı topluma de
vr�der. Her sınıflı toplum tarafından geliştirilen bu dış baskı ve 
sömürü biçimlerinin en yoğunu olan sömürgecilik, doğal olarak en 
büyük gel işmesin i, son sınıflı toplumun son aşamasında gösterir. 
Aynı zamanda en güçlü ve en son dönemini yaşayan bu sömürgeci
lik, en gerici ve en tahripkar olanıdır. Bu aşamada artık halkların 

kurtuluşu ve sınıfsız topluma doğnı evrimleşmeleri, sömürge siste
minin tasfıyesin� bağlıdır. Bunun için, bugün sosyal izme giden yol, 

emperyalizme ve sömürgeciliğe km-�ı halkların ulusal kurtulu� ve 
demokrasi mücadelesind�n g�ymektdir. 

Sınflı toplum taıihi boyunca ha lklar, sosya l  ve ulusal düzeyd� 

büyük bir eşitsizlik içinde yaşadılar. E�itsiz toplumsal koşulların 
yol açtığı dış baskı ve sömürü , çoğu halkiann ya fiziki imha ya da 
özüınierne yoluyla ortadan kalkmasına yo l açtı. Bir kısım halk da, 
gelişmelerinin belli bir basamağında durduruldular ve altımı alındı

lcl arı ya b ane ı egemeni ikierin hammadd�s i haline geti ri Id i 1 er. Az 
sayıda halk da sosyal v� ulusal alanda geli�erek günümüzde en 

güçlü uluslar halin� geldi ler. Sınıflı toplumun başlangıL:ında, insan 
toplu luklan amsında aşılması zor coğmfik engeller ve üretim güçle-
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rinin çok sınırlı gelişim düzeyi ne deniyle büyük bir yekün tutan 

halklar, sınıflı toplumun ortadan kalkmaya başladığı çağımıza, yu

karıdaki nedenlerden do layı say ıları çok daha aza lmış olarak girdi
ler. Sınıfsız toplumun ilk evresi olan sosyalizm a:;;amasında, geri ka

lan halkların ekonomik, sosyal ve kültürel a landa gelişip giirbüzleş

meleri ve kendi ulusal yaşamlannın en olgun dönemini ya:;;amalan, 

tek bir dünya toplumu içinde doğa l bir şekilde erimelerinin ön 
koşuludur. Bu süreç yaşanma dan, halklar ulus olarak ortadan kalk

maz. Sınıfların ortadan kalkması ulusların da ortada n !<alkması için 

elverişli bi r maddi ortam yaratır. Ama bu, uluslann hemen erimesi 

ve ortadan kalkması sonucunu doğurmaz. Halklar ve uluslar, varlı

klannı, sınıtlı toplumda yaşadıklarından belki de daha çok sosya

lizm ve komünizm evresinde sürdürecekler ve en olgun çağlanın bu 

evrelerde yaşayacaklardır. Nas ıl ki günümüzde aşiret bağlan ulus 

bağlan karşısında gerici ve ortadan kalkması gereken bağla r haline 

gelmişse, komünist toplumda da bir gün ulus bağlan üst bir örgüt
lenme karşısında gericileşecek ve ortadan kalkması gerekecektir. 

Sınıflı topluında sömürü yöntemleri, halk, ulus, empeıyalizm ve 

sömürgecilik konusunda y u ka rıda yapılan soyutlaınalar, Kürtlerin 

ve Kürdistan'ın tarihi konusunda izlenmesi gereken yolu aydınlat
maktadır. 

H erhangi bir halk gibi Kürtler de, tarihin şafak vaktinde ilkel 

komünal toplumun son evresini yaşıyorlardı. Barbarlık da diyebile

ceğimiz bu evrede çok sayıda Hint-Avrupa grubu kavimleri, bir sel 

gibi Kuzey Avrupa'dan Asya ve Orta Avrupa'ya doğru yayılmaya 

başladılar. Kürtler, bu gruptaki kavimlerden olan ve göçler sonunda 
M.Ö. 1000 yıllannda Urmiye ve Van gölleri arasında yerleşen Medle

re kadar dayandınlabilir ler. Kürtlerle Medler arasındaki ilişki -coğra

tik yayılma, dil ve tarihi olaylar karşı laştınldığmda- kesin gibidir. 

M.Ö. 1000 yıllan , Asurlann Ortadoğu halklarına nefes aldırma
dığı yıllardı. Hu dönemde, bir kavim gelişmek istiyorsa, ya Asurları 

devinnek, ya da ortadan kalkmasını beklemek zorundaydı. Med ka
b ile ve aşiret reisieri bunun bilincindeydiler. Yeryüzüne yayılmaları 
ve b ir halk haline gelebilmeleri, Asurlann ortadan kalkmasına 

bağlıydı. Medler, gelişebilıneleri için önlerinde ikinci bir engel ola-
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rak da, kendi leriyl� aynı soydan gelen Persleri görüyorlardı .  Persle
rin Güneydoğu İran ' a  sürülme l eri w Med lerin daha çok verimli 
olan batıya yerleşme i stekleri, Pers tehlikesinin ikinci plana atıl
masını gerektiriymdu. O halde batı kapısını kapatan Asurlar, baş 
düşman olarak görülmeli ve i\sur'a karşı uzun vadeli, bir halk ola
rak var oluş ve direnme savaşı v�rilmeliydi .  Öyle de oldu. M .Ö. 
1 000 yıllanndan 6 1 2 'de Asur başkenti Ninova'run yıkı lmasına ka
dar geçen sürede, Medler, çeşit l i  iç ve dış ittifaklar geli ştirerek, 
Asw·' a karşı kutsal var olmu ve yurt tutma savaşını bir yaşam şekli 
ol arak benimsedil er. Asur yıkıldığında, aşağı yukan bugünkü Kür
distan'ın işgal ettiği alanda hüküm sür�n bir Med organizasyonu ve 
bu organizasyon altındaki topraklara bir daha si linmernek kaydıyla 
damgasın ı vuran bir halk belirdi. 

Yeni beliren halk, büyük bir olasılıkla, kendilerinden çok öncele
ri bu topmklan iskan eden halklarla karışarak ve kaynaşarak, on

lardan etki lenerek ve daha yOk onlan etkileyerek, ilk Med kabile ve 
a�iretlerinden giderek hırklılaştı .  Halklaşma sürecini yaşayan kabile 
ve aşir�t topluluklarının, halklaştıktan sonra ilk ası l l arına benze
meyecekleri diyalektik materya l izmin biz� öğrettiği bir gerçektir. 

Kısa sür�n bağımsız bir gdişme döneminden sonra Persler, zor, 
hile ve entıikalarla Medl�ri ve ülkeleri Medya 'yı işgalleri altına al

maya baş ladılar. M.Ö. 550-330 yıllan taıihte meşhur Pers İmpara
torluğu'nun hüküm sürdüğü yıllardır. Perslerle aynı soydan gelme
leıi ve askeri yetenekleıimlen ötürü Med l er, imparatorluk içerisinde 

ikinci büyük halk olarak varlıklarını kormlular. Muhtemelen bu dö
nemde de yerleştikleri topraklan daha çok tanma ve hayvancılığa 

açarale yurt haline getiıme hareketlerini sürdürdüler. Daha önce yer
l eşmiş ha lkların dili ve kültürünü erit�r�k kendi Hint-Avrupa gru
bumlan olan d i l  w kültürlerini halcim kılınada daha i leri bir aşa
maya girdiler. Bu dön�m. kültürleıin ve di l lerin zoraki değil, doğal 
bir tarzda birbirleri İyinde eridiği yı l l ardır. Med lerin, Pers egemen
liği altında, dil ve kültür alanındaki gelişmdeıi �ngellenmezse bile, 
daha sonraki fırtınalardan korunmak için gerekli olan siyasi geliş
mderi engelleniyordu. Siyasi bir gel i şme iç inde olmamak ise, aşiret 
ve kabile organizasyonlannın tekrar güyl�nmesine yol açıyordu. Bir 
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halk, dış istilalara karşı korunmak için örgütlenme zorun luluğu 
duyar. Bu örgütl enme, siyasi örgütlenmelere dönüştüğünde başanlı 

sonuçlar verebilir. Ama M�d lerdeki kabi l e  ve aşiret biçimindeki ge

riye dönü�, etkileri günümüzde de duyulacak teh l ikeleri beraberin

de taşıyonlu. Halbuki M ed ler, Asur'a kar�ı i lkel kabile ve a�iret ör

gütlenmesi yerine, siyasi yönü daha ağır basan a:;; iret konfederasyo
nu b içim in deki örgüt l �nm �y i yaratara k ba�arıy a ulaşınış lardı.  

Doğru olan bir şey varsa, o da bu dön�mde Kürt ha l kın ın ilk biçim
lenmiş ögd�rinin, istila, işgal ve yabancı �gemenliğine kar�ı siyasi 
bir örgütlenme ve mücadel�yi başaramadığıdır. Bunun doğa l bir 

sonucu olm·ak, aşiret tipi örgütleurneyi y�niden ge liştirip dağlık al
anlara çeki lmek ve yerl eşmekle elde edil�n, ama uygarlık gel i�til<çe 
sahteliği ve kofluğu anla�ılan bir bağımsızlık an lay ı�ına ve mücade
lesine yöneldi ler. Bugün bil� bu sahte ai le, kabil�, a�iret bağı msız

lık anlayı�ı ve bu anlayışın doğurduğu çatışma ve çekişmeler, Kür

distan Kurnıluş Harehti önündeki en büyük eng�I I�rden birisidir. 
Yunan-Makedonyalılar, Ermeniler, Romalılar, Partlar ve Sasani

ler, köleci dönemde Kürtlerin meml�k�tini sürekli işgal eden ve ar

a l arı nd a bir savaş alan ına dönüş türen kavimlerdi .  İ lkçağda en 

büyük köleci imparatorluğu kurmak, Ortadoğu ' dan geçen ticaret 
yui ianna hakim olmakla mümkündü. Bu çağda artık değerin yapa

cağı ve yapmak zorunda olduğu ilk ve önemli işti. Kürtlerin bütün 
talihsiz liği, ül kelerinden çapmzlama geçen bu yo l l arı kendi siyasi 

denetim leri altına alamamalanydı . Kuzey-güney, doğu- batı arasın

daki i l işki ler bu ülkede düğüınleniyordu. Ayrıca birkaç uygarlık 
besleyen, ilk çağda "y�ryüzü cenneti" sayı lan Mezopotamya Kürt
lerin memleketi h a l ine gelmi�ti . Bu kadar stratej ik ve veriml i bir ül
kenin, eğer sahipleri tarafından korunaınıyorsa iı;;gale uğrayacağı 
açıktır. Ayrıca böyle verimli ve strat�j ik bir alanın, her yeni doğan 
gücün iştahını kabartacağı ve bu nedenle sürekl i bir savaş alanı ola
cağı da açıktır. Bu coğrafık konum, neden Kürtlerin bir siyasi gel iş

me içine giremediklerini, neden dağdakiler özgürlük ruhunu korur

ken, ovadaki lerde tesl imiyetİn gel iştiğini, neden küçük kabile ve 
a� in�t örgütl enmesini aşamamış bir halk o l arak ka ldı klarını bize 

gayet iyi açıklamaktadır. Yabancı uygarlıklar i çind� y itip yok ol -
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maktansa, kendi ilkel yaşamını -uygarlık dışı kalmak pahasına da 
olsa- sürdüımek, varlığını konırnak için elde kalan tek yoldur. 

Köleci çağdan, Oı1adoğu feodal izminin Bab kapitalizmine karşı 

üstünlüğünü kaybettiği X VI. jiizyıll ara kadar, Kürdistan' da ge li şen 
işgal, ist i la ve yabancı hakimiyet biçimlerinin bu nedenleri değiş
memi�tir. Nedenler deği�meyince işgal, istila ve yabancı egemenlik 

altında ya�amaktan ibaret olan Kürtlerin ve Kürdistan'ın tarihi de 

pek değişmeyecektir. Sadece değişecek olan, yeni istilacının, yeni 
egemen i n  ve yeni sömürgecinin kim ol acağıdır. Sayısız efendi ,  des
pot deği�miştir; ama Kürdiin ve Kürdistan ' ın tarihi çok az değiş

miştir. Kürtleri anlatırken sık sık ilkçağı anımsamak bu nedenle ru

ha f karşıl:mmamalıdır. 

Yabancı egemenlik, doğası gereği şehirde ve ovada kunıhır. Kürt 
kente karşıdır ve düşmandır. Kentin kendini yuhnaya hazırlanan bir 
uygarl ık canavarı olduğunu çok iyi bi lmektedir. Kürdün gözünde 

"baj ıu" yaban c ı l ı k ,  gari pl ik d emek tir. Tarihte Kürtler kadar 

"baj ıır"dan ve "baj ari"den çekmiş başka bir halk çok az bulunur. 
Bugün bile şehir, ulusal değerleriyle, diliyle, kültürüyle ve emeğiy
le, Kürdü ve Kürtlüğü yutan bir vantuz gibidir. 

Köleci liğin son döneminde Kürdistan'ı Bizanslılarla Sasaniler 
arasında sürekli bir çatışma ve hegemonya alanı olmaktan Arap İsti
lası "kurtardı" Ama yeni gelen fatih de eskileri pek aratmayacak 
cinstendi .  Yen i bir  dinin temsilcileri olarak Araplar artık Orta

doğu'nun yeni efendi kav midir. 650-850 yı l ları , Ardplann Orta

doğu'da en büyük yayılmayı ve feodalizme dayanan sömürgeciliği 
güçlü bir şekilde gerçekleştirdikleri yı llardır. İngi lizlerin elinde bir 
ya)'l lma ve sömürgec i l ik aracı olarak kapitalizm ne kadar büyük rol 

oynadı ise, Arapların el inde de feodalizm, Fas'tan Hindistan 'a, Kaf
kasya 'dan Habeşistan ' a  kadar aynı yayı lma ve sömürgeleştirme 
ro lünü oynad ı .  Burjuva ideoloj i lerinin uyuşturucu etkisinden bin 
kat daha uyuşnırucu olan islamcılık, halklar için, Arap hakimiyetine 
uyduluk ve milli (*) geçmişleıini inkar anhımına geliyordu. 

Kürtler, Arap hakimiyeti altına girdikleri feodal dönemde de, da-

("') Milli kelimesi i lt: an latılmak istenen, si)zii edilen kurum ve değerlerin 

Kürtlere özgü olduğudur. 
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ha az işga l ,  istila ve yabancı egemenlik biçimlerine tanık olmadılar. 
Köleci dönemde hiç olmazsa ideoloj ik olarak milli kalabi len ve bir 
mil li direnme ideoloj isi görevini gören "Zerdüşt" dininin ortadan 
ka ldınlınasıyla, Kürtler, manevi alanda da yabancı işgale uğrad ı. is
laml ık, Kürdün beyninde ve yüreğinde milli inkan hazırlayan ve 

kaleyi içten fethetme rolü oyruıyan bir "Truva Atı" gibidir. Düşünce 

ve duygu alanında günümüze kadar etkisini duyunın islamlık, Kür
distan 'ı her işgal edenin e linde aynı rolü oynamıştır. Mezhepleri ve 

tDri katlarıyla yerli ve yabancı feodallerin elinde sömürüyü gizleıne, 

ümmetçi 1 i ği geliştirme, mill  i değerleri unutturma am cı hal ine ge len 

islamlık, ortaçağdan günümüze kadar Kürtlerde milli direnme ruhu
nu öldüren en büyük ideo lojik araçtır. 

Feodal dönemde Kürtlerin tarihine islamlık gibi sokulan başka 
bir "Truva Atı" da, hainleşen aşiret reis ieri ve feodallerdir. Arap 
egemenliğinin temsilcileri olarak Arap ve Kilitlerden oluşturulan ve 
kendi lerine "şeyh", "seyit", "mir", "emir" gibi lakaplar takılan bu 
feodal ler günıhu, Kürdistan tarihinde en hain kuşaklardan birini 

oluşturur. Kendi lerini binbir bağla Arap feodal lerine bağl ayan bu 

Kürdistan feodal ler güruhu, Arap uşD k l ığını açık-seçik bir şeref 

payesi o larak benimserler. Kendi milliyetini inkar ederken, Araplan 
kavmi necip, yani temiz kavim diye yüL:eltirler. Feodal dönemin 
başlangıcından günümüze dek Kürt halkının önünü tutan bu hakim 
feodal tabaka, dış işgalcilerin gönüllü bir davetiyecisi rolünü oyna
yıp, milli yönden gelişmememizin en önemli sosya l nedenidir. 

Feodal toplumun o lgunluk aşamasını teşki l  eden X-XVI. yüzyıl
ları, Kürdistan tarihinde ya bancı ların işgal, isti l a  ve hükümmnhk 
hareketlerinin nispeten azaldığı bir dönemdir. Arap Abbasi impara
torluğunun zayıflayıp dağı ldığı, Bizans'ın iç didişmelerle çürüdüğü 
ve barbar Türk-Oğuz boylannın henüz güçlü ve devamlı bir siyasi 
hükümranlık kuramadığı bu dönem , Kürtlerin biraz kendilerine gel

melerine ve nefes almalarına yo l açar. Kürt feodallerinden bir kısım 

siyasi güçlerini geliştirip kral o l maya yönelirler. Olgunluk aşa
masındaki kapitalizm aşiret bağlarını çözerek sosyal gelişmeyi hız
landırır. Bu yıl larda sosyal gelişmeye bağlı olarak milli gelişme de 
hızlanır. Kürt dili ve kültürü, dönemin başlarında Feqi Teyrani, son-
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lannda Ehmede Xani gibi ozanlan yetiştirecek ve Mem u Zin gibi 
bir ulusal destanı verecek düzeyueuir. Tüm istila ve işgal lere rag
m en K ü rt l e r, modern b i r  mi l l iye t o l ma yo l u nd a d ı r l ar ve 
Ortauogu' nun d iğer milliyetlerinden geri kalan yanları yoktur. 

X-XVI. y üzyı l larda Kürdistan ' da hakimiyet kurmak i steyen 
güçl er çıkmamış degildir. Özellikle barbarlığın yukarı aşamasında, 
askeri bir örgütlenme yapıs ına sahip olan Türk Oguz boyları , Orta
dogu'nun yeni istilacı ları olarak akınlarını gittikçe sıldaştırmakta ve 
efendi kavim olmaya hazırlanınaktadırlar. Daha XL yüzyılda Kürdi
stan'a girmişlerdir. Ama Kürt kabile ve aşiretleri karşısında tutuna

ma mışlardu. Kürt beyleri de, bu dönemde siyasi ve askeri güçleri
nin zirvesine varmış lardır. Bu yüzyıllarda Kürtlerle Türkler birbiri 
üzerinde siyasi üstünlük kunımamışlard ır. Kürdistan 'da bazı beylik
leri ele geçiren Türk beyleri, kısa bir süre sonra Kürt sosyal yapısı 
içinde erirler. Kürtler, Türklere nazaran sosyal  açıdan çok daha i le
ridirler. Cengiz ve Timur tarafından XIV-XV. yüzyıllarda girişilen 
Moğo l istilalan da, Kürdistan 'ı baştan başa istila etmesine ragmen, 
bunu kalıcı bir lıakimiyete dönüştüreınediklerinden, etkilerini kısa 
sürede yitirdiler. 

XVI-XIX. yüzyıllaıı, Kürdistan üzerinde yabanc ı hakimiyetierin 
tekrar kuvvet kazandıgı ve birbirlerine karşı yoğun bir hegemonya 
kurma mücadele sine giriştikleri dönemdir. Bir yandan İranl ılar, 

d iğer yandan Osmanlılar, mezhep çelişkisini de katarak geliştirdik
leri bu hegemonya mücade lesi i le hem ülke, hem halk o larak Küıt
leıi ve Kürdistan'ı  ikiye bölınüşlerd ir. XVI. yüzyılda merkezi-ieo
dal bir devlet o luşturaınayarak, her iki tarafın piyonları haline gelen 
feodaller, bu yüzyı ldan itibaren siyasi ve askeri a landaki güçlerini 
adım adım yitirerek, günümüze doğru tamamen sosyal aj an (*) bir 
tabaka haline geldiler. Halb uki XVI. yüzyılda birbirlerini kıraca
klanna, merkezi bir feodal devlet kurabilselerdi, başaşağı giden bir 
tarih deği l ,  sürekli yükselen bir Kürt ve Kürdistan tarihinin doğ
masına yo l  açacaklardı. XIX. yüzyılın sonuna geldigimizde Kürtler 

( $ )  Sosyal aj an :  I lakim ulus burjuvazisi yaranna toplumsal gelişmenin 

önünde engel haline gelen kişi, kurum, tabaka, suufvs. 'ye verilen sı fa ı. 
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güçten iyice düşüriilmüşlerdir. Siyasal ve askeri gücün İnın lı lar ve 
Osmanlılar elinde yoğunlaşmasından dolayı, sahte kabile ve aşiret 
örgütlenmesi daha da geliştiril miştir. Artık bu sahte ve feodal te
meldeki örgütlenıneler vasıtasıyla -örneğin ll .  Abdülharnid'in kur

duğu Hamidiye Aşır Alayları- Kürtleri birbirine kırdırarak yönet
mek bir çoculc oyuncağıdır. 

XIX.  :yüzyıldan itib aren Kürtlerin tarihine üçüncü bir "Truva 
Atı" rolünü oynayacak o lan unsurlar da dahil edilmiştir: Mecburi 
askerlik ve vergi yükümlülüğü ve bu temelde daha sonra lan -öze l li
kle yakın tarihimizde- ge lişecek olan uşak ve ulusal-inkarcı aydın 
tabakıı. Osmanlı bürokrasisi bu nedenle Kürdistan ' ı harabe ye çevi
reL:ek, mecburi askerl i k  ve vergi yükümlülüğü kabul ettiri !eL:ektir. 
XIX .  :yüzyıl boydan boya bir isyanlar yüzyı lı  olacak, fakat isyanlar 
ezi lecektir. Milli kurtu lu:;; hareketlerinin yükseldiği XIX-XX. yüzy
ıllarda Kürtler halil be l lerini doğrultamayacaklardır. 

XIX.  :yüzyı lın ortalanndan itibaren dünya çapında hakim üretim 
bi çimi hal ine gelen kapitalizmin egemenliği döneminde, Kürtlerin 
ve Kürdistan' ın tarihi eskisinden daha iyi o l ma yacaktır. Güçten 
düşen Osmanlı ve İran imparatorluklan , artık tarih sahnesini terk 
etmeye hazı rlanmaktadırlar. Kapi ta l izmin d enges iz gelişmesi 
dünyayı dengesiz bir şekilde etkilemekte ve hegemonya a lanianna 
dönüştürmeyi gerektinnektedir. H içbir halk, hiçbir iilke kapitaliz

min geliştirdiği bir avuç "Batı medeni ulusu"nun sömürgesi olmak
tan kurtulamayacaktır. Kısaca bu sefer de XX. yüzyılın başlangıcın
dan itibaren kapitalist sömürgecilik tarafından, Kürtlerin ve Kürdi
stan 'ın ezici bir darbe yemesi kaçınılmazdır. Kürtlerin herhangi bir 
siyasi ve askeri güçleri yoktur. Bir oyuncak haline dönüştürülen ka

bile ve aşiret örgütlenmesiyle Kürt halkı modern burjuva ordularına 
karşı ne yapabilir? 

Aslında yapacağı çok şey vardır. Çünkü XX. yüzyıl ın başlangıcı 
X. yüzyılın başlangıcına benzemektedir. Türk ve İran egemenliği 
dağı lmak üzeredir. Kendil eri kapitalist emperyalizmin sömürgesi 

olma sürecini yaşamaktadırlar. Emperyalist devletler açık bir işgali 
henüz başlatamamışlardır. Tüm sorun, bu elverişli uluslararası şart
lardan yamrlanmak, bunun için de siyasi gelişmeye engel olan aşi-
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ret örgütlenmesi yerine modern siyasi örgütler kunnaktır. Ama so

syal yapı bu olanağı vermemektedir. Durgunlaştınlmış feodalizm, 

bu feodalizmi temsil eden uşak aşiret reisieri ve feodal şeyhler 

büyük bir engeldir. Modern bir bmjuva ve proletarya sınıfı yoktur. 

Bu ortamda yeniden örgütlenen Türkler milli kurtuluşlannı kazanır

ken, emperyalistleri e de Kürdistan 'ı bir daha ameliyat masasına 

yatırdı lar. 

Kürdistan'ın bu seferki parçalanması, hem nicelik olarak daha 
fazla, hem de nitelikçe daha yıkıcı sonuçlar getirecek cinstendir. 

Kapitalizmin en ufak ilerletici bir ögesini sosyal bünyesine kata

mayan Kürtler, kapitalist  s ömürgeci l iğin en vahşi biçimler in e 

maruz kalırlar. Emperyalist aşamada geneileşen kapitaliz min zehi

rini en gaddar ve en ince sömürgeci yöntemlerle Kürdistan'a alcıtan 

güçler, bu sefer kesin olarak Kürtleri ve Kürdistan 'ı tari hten si lmek 

kamnndadırlar. Binlerce yıldan beri gelişen ve insanlığın kültillee 

en verimli bir alanında oluşan Kürt kültürünü ve kişiliğini yok et

mek ve ulusal inkarcı-uşak bir aydın tabaka yaratıp, toplumtın söz

cüsü kılmak için ne lazımsa o yapılır. Siyasi, askeri, ekonomik ve 

kültürel alanda her türlü hakimiyet bi çimleri sonuna dek uygu lanır. 

Soykırımlar her zaman gündemdedir. Kürdün işgücü beş para etmez 

bir şekilde işsiz bırakı lmı ştır. Anasının kocağından alınan çocuklar, 

etitıneye tabi tutulur ve ulusal başkalaşıma uğratılırlar. Zorunlu as

kerlik, Kürt erkeğini namus, mertlik ve yurtseverlik alanında iğdiş 

etmiş gibidir. Hakim sınıflar, zaten uşakl ığı yüzyı l lardan beri bir 

feodal kuııı azlık haline getirmişlerdir. Kendi sine, emeğine, yurduna 

ve insan lığa karşı hemen hemen ihanet ettiri l memiş tek fert kal

mamıştır. Y<ıbancı egemenliğin direkt etkileyemediği tek kesim ka

d ın iard ı r. Ama k a d ı n l arı da, s ı n ı tl ı top l umun kendi si, daha 
başlangı ç  döneminde köleleştirmiştir. 

KısaL:<ısı, sını t1 ı toplum tarihi boyunca, çeşitli kavimler ve uluslar 

tarafından Kürtler üzerinde sürekli geliştirilen işgal, istila ve sömür

gecilik hareketleri doğal amaçlarına ulaşacaklar mıdır? Yani Kürtler 

tarihten kesin olarak silinecekler midir? 

S ınıflı toplwn ve bu toplumun en son aşaması olan kapitalist em

perya lizm v e sömürgecilik ç öküş ç ağını yaşam aktadır. Halklar, 
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büyük v �  küçük, sil ahlı ve s i lahsız olma larına b akmaks ı zın, 

günümüzde direniyorlar ve zafere ulaşıyorlar. Sistem olarak kapita

lizmi aşan sosyalizm altında bir�ok halk yeni y�ni çiçek açmakta

dır. Sınıflı toplumu iyice gerileten i lerici insan lık, sınıfsız topluma 

doğru yol almaktadır. Tüm sınıflı toplumların işga lci rejimlerine 

tanık olmuş ve buna rağmen, milli varlığını, en g�li:;;memiş biçimde 
de olsa, insanlığın bu aşamasına kadar g�tir�bilmiş bir halk -Kün 

halkı- yok �dilemez. 
Km·şımızdaki emperyalizm ve sömürgeci lik kendiliğinden y1lcıla

cak değildir. Tariht� hiçbir zor rej imi, �n gerici döneminde bile ken

di hudine yıkılmamıştır. Hde sınıflı topluma dayalı zor rejimleri
nin, günümüzde bilim ve teknolojinin de tüm olanaklarını ve görül

memiş işkence yönt�mlerini uygulayarak yaşamaya çalı:;;tıklan hes
aba katılırsa, yeni bir Med Hareketi geliştirınekt�n ba:;;ka bir ça

remiz kalmadığı görülecektir. 

/\surlar, ilk atahmmız olan Medlerin bir halk olarak dağmalarını 
ve yurt sahibi olmalarını önlemek ve Medleri yuk etmek isteyen, 

di.in�min �n yıkıcı köleci emp�ryalistleriydi. Medler, böyle azgın ve 

tüm Ortadoğu halklarının korkulu rüyası haline gelen bir düşmana 

karşı, kendileıini "ary�n" (ateş ası l l ı) halk ilan ederek direnmeye 

karar verdiler. Eğer teslimiyeti kabul etselerdi, oldukları yerde 

sıkışıp kalacaklar ve muhtemelen bir halk haline gelemeyeceklerdi. 

Kawa'nın çekici altında dövülen demir gibi, Medler de, Asur ' a 

karşı 300 yıl süren halk olarak var olma ve yurt tutma savaşı içinde 

çelikleştiler ve Asurlan yıkarak Kürt halkının oluşmasının temelle

rini atmayı başm·dılar. Kendileriyle birlikt� tüm Ortadoğu halklarını 

kurtaran Medler, bu kurtuluş günlerini "N ewroz" adıyla her yıl 

ateşler yakarak kutladılar. Ortadoğu halklan bugünün anısını hala 

unutmamışlardır ve ateş yakarak kutlamaktadırlar. 

Sınıflı topluma ginn�den yok edilmek istenen Medlerin bu duru
muna karşılık, Kürtl�r d� bugün sınıflı toplumdan çıkmadan yok 

edilmek tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Dü:;;man Asur 'u aratmaya

cak cinstendir. Sınıflı toplumun şafağını d�lerek halkiaşmayı başa

ran Kürtler, büyük acılar i�inde g��irdikleri sııııflı top luma karşı 
duyduklan kinle sınıfsız toplumun şafağını delerek, bu sefer daha 
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bağımsız ve üzgür olarak milli varlıklannı üst bir düzeyde yeniden 
yaratacaklardır. Bu ise, "aryen" halk olma bilincini duyarak kutsal 
bağımsızlık ve özgürlük savaşını vermekle, kısaca günümüz şart
Ianna uygun yeni hir Med Hareketi başiatmakla mümkündür. 

30 



Birinci Bölüm 

SlNlFLI TOPLUM VE 
SÖMÜRGECİLİK TARİHİ 

Amansız bir baskı a l tında Kürdistan 'daki top lumsa l örgüt
lenmenin dağıtı lması, bunun yerine hakim ulus larla bütünleştir

menin yoğun bir ekonomik sömürü i le b irl ikte gerçekleştirilmeye 

çalışı lması, ortaya, izah edilmesi gereken karınaşık bir toplumsa l 

o lgular ağı çıkarmaktadır. Bu o lgular açıklanmadan, top lumsal ve 

u lusal gerçeklik konusun da somut görüşlere varmak, bu görüşler 
ışığ ında top lums a l  ve u lusal kurtuluş yolunda i..irgütlenmek ve 

mücade leye girmek olanaksızdır. Ayrıca rüm bu toplumsal o lgu
l arın tarihte nasıl ol uştuğunu, hangi aşama lardan geçtiğini, ar
alarında ne gibi i lişki ler kurulduğunu görmeden, gi.inüıni.izde han

gi dış ortam larla somut bağlantı lar içinde biçim lendiğini göster
meden, bugünkü so mutl ukları hakkında doyurucu bir açıklamada 

b u l unmak mümkün deği ldir. Bu yöntem bizi, insan top l umunu n  

e vrimini, b u  evrimde sömürgeciliğin gelişmesini, bu gel işıneye 

karşı bağıms ızl ık mücad ele l erini daha yakından görmeye götür
mekte, ayrıca ülke ve halk tarihimizin bu evrimin ışığında ince
lenmesini zorunlu kı lmaktadır. 
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I - İlkel komünal topluluk 

Top lum, insan türünün var olma tm·zıdır. Toplum olgusu, çalış
maya bağlı olarak, insan gırtlağının çok ses çıkarmaya elverişli hale 
geldiği, beynin dü�ünme yetisine ka\uştuğu andan itibaren oluş
maya başlar. Başlangıçta insanın, kendine yakın hayvan türlerinden 
pek farkı yoktur. Doğada hazır bulduldamı yer, ağaçlar üzer inde ve 

kovulchu-da örgütsüz bir şekilde bannır. /\ma, düşünme ve konuşma 
yetisini kazımmasıyhı birlikte, yiyecek toplamada, diğer hayvaniara 
karşı kendini savunmada, doğal afetiere karşı korunmada, bazı i lkel 

taş araçlan geli�tirmek ve hemc ins ler iyle dayanışma içine girmek 
kaçınılmaz olw-. Bu a�amaya kadar, Jıa:yvan lar arasında geçerli uhm 
biyolojinin evrimler kanunu hüküm sürmektedir. 

Toplumsa l örgütlenmenin ilk şeklinin oluşmasıyla birlikte, insan
lar arasında toplumsal kanunlar işlemeye başladı . Bu da temelde, 
üretim güçleriyle üretim sürecinde insanların birbirleriyle kurdu
ldan üretim ilişkileri arasındaki kanundur. Her dönemin toplumsal 
örgütlenmesi, bu örgütlenmenin kapsamı ve geniş liği , üretim güç
leıindeki gelişmeye bağlıdır. 

İlkel kumünal topluluk düzeninde yaşayan insanlar, tuplayıcılık 
ve avL:ılıkla geçinirlerdi. Bu amaçla kullandıklan taşlar ve supalar, 
ön ayakların eller biçiminde gelişmesine yol açtı. Büyük av hayvan
lannın avianınası ve yırtıcı hayvanlardan korunma bireyin gücünü 
a�tığından, topluluk halinde bulunmak büyük kulaylıklar sağladı. 

i\ n !aşma ihtiyacı,  gırtlaktan çıkan bazı sesleri, kelimeler halinde 
bellemeye götürdü. Böylece dilin çuk ilkel şekli ortaya çıktı. 

Dil ile toplum, birbirini zorunlu kı lan ,  biri olmadan diğerinin 
yaşaması olanaksız olan bir bütün teşkil ederler. Dilin tarihi, toplu
mun tarihi kadar eskidir. Toplumsal biçimlenişierin ardarda geliş
mesiyle dilin gelişmesi birlikte yüıür. Dil, bir üst yapı kurumu ol
mayıp her toplum ve topluıniann her sınıfı için vazgeçilmez bir ör
gütlenme aracıdır. Tüm toplumsal olgular, dil aracı kullanılmadan 
bir örgütlü lülc kazanamayacağı gibi , bir gerçeklik haline de gele
mezler. Buna karşılık, toplumsal o lguların çeşitlenmesi, gelişmesi 
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d i l i n zeng in l eşme ne denid ir. Bir  to p lu ımı dag ıtman ın , onu 
sömürüye e n  açık hale getirmenin yolu, o top lumun dilini yoketmek 
ve işlemez hale getirmektir. 

Dille birlikte beynin düşünme yetisi de potansiyel bir güç olmak
tan çıkıp bir gerçek ha line gelir. Dli;;ünce, dil o lmadan gerçekleşe
mez. Düşüncenin ka lıb ı ve gerçekleşıne aracı dildir. 

İlke l komünal toplulukta ortaya ç ıkan bir top lumsa l o lgu da 
emektir. Toplumsallaşınayla birlikte insan faaliyetinin önemli bir 

parçası emek haline gelir. Rastgele çalışınanın emek biçimini al
ması için beynin tasarı kurması ve bu tasan dogrultusunda beden 

organlarının üretim sürecinde çaba harcaması gerekir. Emeğin tarihi 
de toplumla birlikte başlar. İnsanın emek faal iyeti her türlü topluın

sal geli�menin temelini oluşturur. Bir anlamda, toplumun evrim ta

rihi, emegin tarihiyle özdeştir. 
İ lkel komünal toplulukta dil, düşünce ve emek araçlannın birbirini 

karşılıklı etkilernesi sonucu oluşan ilk top lumsal örgütlerune birimi 
klandır. Klan birimi, üretim koşullarının çok sınırlı o lduğu bir or
tamın ürünüdür. Klan topluluklannda bütün üyeler birbirine kan bağı 
ile bağlıydı ve ancak cinsiyete dayalı bir iş bölümü mevcuttu . Grup 
halinde evli ligin geçerli olduğu klan toplu luklan birbirinden yalıtıktı. 
Ne klan içinde ne de klanlar arasında sömürü olanağı yoktu. İnsan lar, 

ancak kendi ya�amlannı sağlayacak kadar geçim maddeleri toplaya
bilmekteydiler. Emeğin üretkenliği henüz artık ürün üretecek seviy
ede degildi. Toprak bir üretim aracı haline gelmemişti. Klanlann be
lirli bir toprak parçası üzerinde yerleşmesi de söz konusu deği ldi. 

İ lkel komünal toplumun bu özel likleri, klanlann bir biri üzerinde 
hakimiyet kurma olanaklannı da ortadan kaldırıruıktaydı. Hakimiy

et a ltına a l ma, bir değer kazand ırmalı ve belli bir yarar sağlamalıdır. 
Halbuki ldan birimleri artık-ürün biriktiremezlerdi. K lanlan haki
miyet altına almak için, geriye, yaşam araçlanndan yoksun bırak

mak kalır ki, bu da tamamen bir fiziki imlıayı gerektirirdi .  Bunun 
için klanlar, ne yabancı hakimiyeti tanıdılar, ne de kendi leri haki
miyet altına a ldılar. Bir ldanı yok etmek mümkündü, ama özgür
lüğünden yoksun bırakmak asla mümkün değildi. 

İ lkel komünal toplumun büyük bir bölümü vahşet düzeni altında 
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geçti. Toplayıcı lık ve avcılıkla karakterize edilen bu dönem, yontma 
taştan aletlerin yerine cilalı taştan aletlerin geçmesi i le son buldu. 

Aletlerde meydana gelen ilerleme üretimin gelişmesinde de etkisini 

gösterdi. Hayvanlann evcilleştirilmesi ve bitkilerin ekilmesiyle bir
likte insan emeğinin verimi arttı. Toplayıcılık ve avcı lık ekonomisi

nin yerine geçen çobanlık ve tarım ekonomisi, insanlık tarihinde 
büyük bir devrimci etki yarattı. İnsan toplulukları, hayvan sürüleri

nin ardında ve verimli toprdklar üzerinde daha gelişmiş bir toplum
sal düzene geçtiler. Klan topluluklannın birle�ınesinden ve kaynaş
masından hem nicelik ve hem de nitelik bakımından farkl ı, daha ge

l i şmiş kabile ve aşiret birlikleri doğdu. 

Kabile ve aşiret birliklerinin örgütlenmesini olanaklı kı l an, üre

tim anıçlarındaki gelişmenin belirli bir düzeyi o ldu. Çobanlık ve 
tanm ekonomisi,  klan yerine, daha geniş insan birliklerine ihtiyaç 

gösteriyordu. i lke! komünal topluluğun barbarlık düzeni denilen bu 
evresinde de söınüıü mümkün değildi . Çoban aşiretler le tanıncı aşi
retler arasında, sınırlı da olsa bir iş bölümü doğmuştu. Eskisiyle 

kıyaslanmayacak derecede bir üretim artışı olmasına rağmen, artan 
nüfus, artık-ürünün meydana gelmesini olanaksız kıhyordu. 

Kabile ve aşiret birimlerinin kendi içlerinde ve kendi aralannda 
sömürüye olanak tanımamalan , topluluklar arası hakimiyet ilişkile
rinin bu dönemde de dağınasım olanaksız kıldı. Toprağa dayalı bir 

artık-ürün hen üz ortaya çıkmadığından, yerleşik sa halann işgal 
edilmesinin maddi teme li yoktu. Artan İru;an toplulukları, boş alan
Iard göç ederek, oralarda çobanlık ve tanın ekonomisinin daha da 
geni�lemesine yo l açıyorlardı .  Bu dönemde, zoru ve sömürüyü içer

meyen, bo� toprakların üretime açılması biçiminde bir yayılına var

dı. Kabile ve a�iret toplulukları arasında tam bir bağımsızlık vardı. 

Bu dönem in bireyi, topluluğa sıkı sıkıya bağlı olup kölelik nedir 
bilmiyordu . Yine bu dönemde, kabile ve aşirt't birimleri yok edile
bilirler, ama asl a nıtsak edilemezlerdi. 

İlkel komünal topluluğun sonuna kadar, insan topluluklarımn, za

man ve mekan içinde yayılı�lıınm tesbit etmek hemen hemen müm
kün değildir. Daha çok coğrafi etkenler sonucu oluşan büyük ırk gru
planmn, bu dönemdeki yayılı�ı ve tarihi de genel hatlarıyla bellidir. 
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ll- Köleci toplum ve sömürgecilik 

Üretici güçlerdeki g el işmen in, bireyin yaşaması için gerekli 
olandan daha fazla bir ürün (artık-ürün) verıneye başlaması, sınıflı 
toplumun maddi koşulu oldu .  Toplumdaki küçük bir azınlık, zor, 
ikiyüzlülük, hi le gibi çeşitli yollarla ortaya çıkan artık-ürünü gasp 
etmeye çalıştı. 

Artık ürünün dogmasımla insan emegi belirleyici bir rol oyna
dığından, insanın bir mülk durumuna getirild iği kölecilik, ilk sınıtlı 
top lum biçimi oldu. Köleci likte esas olan, bireyin tam bir mal gibi 
değerlendirilmesidir. Zenginliğin ölçütü, sahip olunan köle sayısı 
ile doğnı orantı lıdır. 

Kö le sahipleri,  gerek e l l erindek i k ö l e ler üzeri n de baskı  ve 
sömürü uygulamak ve gerekse yeni köleler saglamak için, zor ay
gıtı olan devleti o luşturdular. Devlet, sömürünün gerçekle�tirilme
s inde ,  sömürüdi sını fların dayandıkları en güçlü araçtır. Ç eşitli 
ideolojik kılıilara büründürü len devletin asıl özü budur. 

İ lkel komünal toplumdaki kan bagına dayanarı aşiret örgütlenme
si kö leci toplumda çözüldü. Üretici güçlerdeki gelişme bu tip örgüt
lenmeyi engel olarak gördü. Sınıflı toplum ve devlet, sınırları belli 
bi r toprak parçası üzerind e örg ütlenir. Bel l i  bir to prak parçası 
üzerinde örgütlenmek, sömürünün gerçekleştirilmes i için şarttır. 
Kö le emegi, daha çok bir toprak parçasına bağlanarak artık-ürünü 
gerçekleştirir. İnsanlar, artık lwn bağı ile bağlı değil, bel li bir toprak 
parçasına bağlanınayı ifade eden vatandaşlık bagı ile devlet uyru
kluğurıa bağlıdır. 

Kö leci devletin egemenliği altında ve belli  bir toprak parçası 
üzerinde -aşiret örgütlenmesinin çözülmesi i le- bireyler halk tipinde 
yeni bir örgütlenıneye geçti ler. 

Halklaşma sürecinde, aşiret bağlan devam etmek le birlikte, ortak 
bir dil ve kültür bagıyla belli bir toprak parçasına bağlılık da geliş
meye başlad ı. Bu dönemde , birey lerin topraga baglanmasının 
önemli nedenleri vardır. Madeni araçlann da kullanılmaya başları
masıyla, tanma açı lan topr.ık önemli bir üretim aracı oldu. Toprak, 
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insan ları besleyen <ına gibidir. H<ılkların, onsuz yaşayamayacaklan 
g e len ek ve gören�kleriyle yerle � ik hayat arasında s ıkı bağlar 

olu�mu�tur. Halklar ın tarihi, belli bir toprale parçası üzerine yayılma 

ve burayı kend ilerin� yurtlaştırmayl<ı başlar. Günümüzde ulus lar 

ha linde örgütlenen topluıniann çoğunun tm·ihi, köl�ci dönemde to
pmğa yerle�m� ve burayı ymthıştınna hareketiyle baş ladı. Daha ön

L:�ki tarihkri belirsizdir. 

Yeryüzünün en v �ri mli topraklarının yurt l a�tırı lm<ısı, insan 

emeğinin üretkenliğinin <ırtması ve geni� ((<ıpt<ı <ırtık-ürünün ortaya 
((ıkması, i((mle kö leci liğe yol açtı . Bu ise kö leci sömürgec ili ğin 
maddi temelin i olu�tw·du. Sömürgeciliğin t<ırihi, köleci topluma 
geçişle başlar. Köle sahibi sınıf, yeni topraldan tanma açma yerine, 
halkhmn iskan ettikleri ve verimli bir üretim kaynağı haline getir
dikkri topnıkları fethetmeye koyuldu. Fetihlerin ası l amacı, özgür 

insanların köleleştirilmesi ve ellerindeki serveti erin talan edilmesi 
idi . F�tihl�r sonucu kurumlaşan köleci sömürgecilik, daha çok hal
kların ki.il�leşmesinin temel aracı oldu . Bir top lumun köleci l iğe 
geçişi, içte sınıflaşmayı derinleştirirken, dışta da ha lkları köleleştir

meyi esas amaç edindi. Devlet, bu süreç içinde tayin edici bir rol 
oynadı. Devletin içinde oluştuğu kavim, daha çok imtiyazlı bir yere 
sahip oldu ve diğer ha lklar tutsak bir statü altına sokuldu . 

Köleci toplum ve bu topluma dayalı sömürgecilik, zaman ve me
kan içinde geniş bir yaygınlık kazanıp halkların tarihinin en çok 
baskı ve sömürü altında kalan dönemini oluşturur. 

M.Ö. 4000 yı l larında Aşağı Mezopotamya 'da baş layan köleci
lik, M . S. IV. yüzyı lda Roma İmparatorluğu ' nun parçal anmasıyla 

tarihteki etk inliğini kaybetti . Hu süre içinde Mısır, Hint, Çin, Me
zopotamya ' nın tamamı, Anadolu, Yunan ve İta lyan yanmadalany
l a ,  t ü m  A k d en i z  k ı y ı l a rı n a  y erl eşen k ö l e c i  üretim b i ç i m i ,  
başlangıçta üretim araçlarının , di l in, kültürün, bi l imin gel işmesin
de önemli bir rol oynadıysa da, dağı lış döneminde gerici ve em
peryalist bir karakter kazandı . 

Köleci toplumun gel i şmesini ha lklar  sessizce karşı lamad ılar. 

Kölecilik tarihi, aynı zamanda, halkların özgürlüklerini korumak, 
ulusal değerlerinin tahribini önlemek için verdikleri mücadelelerin 
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tarihidir. İ sti lacı kaviınlere karşı savaşarak varlıklarını koruyan hal
kların büyük bir bölümü günümüze kadar ge lebi lınişlerdir. Bu dö
neımle köleci egemenligi tanımayan çoğu kabile ve a�iretler daglık 

alanlara çeki lerek bağımsız yaşantı larını sürdünneyi başannışlardır. 
Köleci egemenler ve bunların işbirl ikçi leıine karşı , köleler ve köle 
halkiann yaptığı mücadeleler ilkçağ tarihinin devindinci gücüdür. 

Köleci toplumun son aşamasında kurulan Roma İmparatorluğu, o 
tarihe kadar halklar üzerinde kurumlaşan baskı ve sömürü düzenini 
daha da ge liştirerek, eşi görü lmemiş bir sömürgec i devlet oldu. 
Üretim güçlerinin gelişmesi önünde engel teşkil etmeye başlayan 
köleci üretim ilişkileri ve bunlan zorla ayakta tutmaya çalı�an Ro
ma emperyalizmi, içte sınıf mücadeleleri, dışta da halkların özgür

lük mücadeleleri sonucu dagılarak yerini üretim güçlerinin gelişme
sini daha da hızlandıran feodal üretim biçimine bıraktı. 

III- Feodal toplum ve sömürgecilik 

Temelde bireyi mülk konusu o larak ele a lan kölecilik, başta in
san emeği olmak üzere, üretim güçl eri önünde bir engel haline ge
lince, toplumda bir durgunluk başgösterdi . Köleci i lişkilerin ortadan 
kalkması, tarihi açıuan zorun luyuu. Nitekim, içte kö lelerin, dışta 
halkların baş kaldırınası sonucu Roma İmparatorluğu'nun dağı l
masıyla, insan lık yeni bir toplum biçimine doğru evrim gösterdi. 
Sınıtlı toplum, bu sefer de feoda l temeller üzerinde örgütlendi. 

Feodal topluında esas üretim aracı olan toprak, feodal beylere 
aittir. Toprağa sertlik i lişkileri i le bağlı o l an bireyin, bir miktar 
üretim aracı üzerinde mü lkiyet hakkı vardır. Bu durum, serfin, 
kö l eye nazaran daha fazla üretimle ilgi lenınesine yolaçar. Feodal 
top luında kendi kendine yeten doğal b ir tarım ekonomisi haki m 
o lup , daha çok kul lanım değeri yaratmak iç in yapı lan üretimde 
meta i lişkisinin gelişmesi sınırlıdır. Kentlerde zanaatkarların lon
ca larda örgütlenmesi, meta i l işkisinin, buna bağlı olarak da kent
lerin ve ticaretin gelişınesine ragmen, toplum h ala kapalı ekono
mik birim ler o larak kalır. 
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Feod a l  toplumda egemen s ını fl ar, köl eci topl umun i nsan l ık 
üzerinde gerçekleştirdiği baskı ve sömürü kurumlanın devralıp da

ha da geliştirdiler. Yeni baskı ve sömürü kurumları oluşturdul ar. 
Hızla örgütlenen feodal devlet, uygarl ık alanlannın tamamı üzerin
de hükümran lığını gerçekleştirdiği gibi, yeni alanlan da uygarlaştır

dı. Kuzey ve Orta Avrupa , feodal dönemde uygarlaştı. Feodal toplu
mun gelişip serpilmesinde de en çuk yararlanı lan araç devlet oldu. 

Feodal dönemde de kabile ve aşiret örgütlenmesinin çözülmesi 
hızlanarak devam etti . Hu çözülmede, topmğın esas geçim aracı 

oluşu belirleyici rol oynadı.  Aşiretçi özellikler, her ne kadar yer
l eşik top lumda devam ettiyse de, bu i lişkiler, ilkel kumünal dönem
deki gibi eşitl ikçi i l işki l er olmayıp,  daha çok feodal sömürüyü 

gizkmek için yaşatılmaktaydı .  
Halkiann yeryüzünün verimli a l anl arı üzerinde giderek artan 

yoğunlaşması, yurtlaştırma hareketinin doğal sınırianna varmasına 

yol a çtı .  Üzerind e sürekli üretim yapıp çoğa ldık ları bu toprak 
parçaları, her halk için bir yurt haline geldi. Bir halkın di linin ve 
kültüıiinün egemen olduğu alan -mi l liyet sının- daha sonra oluşa
cak ulusal siyasi sınırlar için temel teşkil etti. 

Köleci topluma nazaran feodal toplumda insan emeğinin toprak
tan daha çok artık ürün elde etmesi, insanların daha yoğun bir şeki l
de topmğa yerleşmesi ve sertleşmesi, feodal sömürgeci liğin maddi 

temelini oluşturur. Feodal sömürgeci lik, yerleşik halklann egemen
lik altına alınmasını ve özgür üreticilerin serfleştirilmesini amaçlar. 
Daha çuk topmk ve serf, daha çok sömürü demektir. Feodal sömür
gecilikte de en çok yanırlanılan araç devlettir. Devlete damgasını 

vuran halk imtiyazlıdır. Tutsak edilen halkların üretim yapısı, dili, 

kültürü üzerine kunılan sömürgeci kunımlar, halkların evriminde ve 
gelişmesinde engeldirler. Hu kunımlar, toplumun i ç  evrim sonucu 

gel işip siyasi , kültürel bir güç haline gelmesini önlerler. Ayrıca aşi
retçi özelliklerin korunmasına yol açıp, derin feodal çatışmalar ya

mtanık halkın birleşmesini engellerler. Bunun için de bir avuç aşiret 
reisi ile feodal beyin işbirlikçi yapı lmasına çalışılır ve çoğunlukla 
bu iş gerçekleştiri lir. 

Feodal toplumun ve bu topluma dayalı sömürgeciliğin gelişmesi 
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kendi liğinden ve kolay olmadı . Kabile ve aşiretler devlet baskısını 

tanımamak, halklar yurt bağımsızlıklannı korumak, özgür köylüler 

serfleşmemek, serfler özgürleşrnek için sürekli direndiler. Bu direnme

ler, feodal sömürünün yumuşatılmasında, aşiretlerin özgür kalmasın

da, bazı halidann yurt bağım'iızlıklannm kororunasında etkili oldu. 

Feoda l egemenlik çağı, V-X . yüzyıl lar arasında oluş, X-XV. 

:yüzyı l lar arasında olgunluk, XV-XVII. yüzyıllar arasında çöküş 

a�amasını yaşadı.  (Ancak, kapita list emperyalizmin hakimiyeti al

tında feodalizmin ömrü bazı a lan larda XX. yüzyı l sonuna kadar 
uzatıldı.) 

Mekan içinde de feodal toplum geniş al anlara yayı ldı. Köleci dö

nemde uygarlığa açılmamış topraklar, bu dönemde feodal mülkler 
haline getirildi. Asya ve Avrupa'nın tamamı, Afrika'nın başta ku
zeyi olmak üzere büyük bir kısmı feodal toplumu tanıdı. 

Bu dönemin b aşlangıç yılları, başta demirden madeni üretim 

amyları olmak üzere, üretim araçlarının ve tekniğin gelişmesinde 

önemli bir rol oynad ı .  Her sınıflı top lumun son aşamasında 
görü ldüğü gibi,  feodalizmin son aşamasında da içte gerici lik ve 
dı şta da sömürgeci lik doruk noktasına vardırılarak, bu üretim biçi

minin de ömrü uzatılmak istendi . Özellikle feodalizmi en son temsil 

eden Çarlık Rusyası, Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya-Macari

stan imparatorluğu, tarihte gerici rol oynadılar. 

B atı Avrup a'da devrimci burjuvazinin içten mücadelesiyle tas

fiye edilen feodalizm, günümüzde emperyalist ve sömürgeci ege

menliğin varolduğu yörelerde zorla yaşatılınaktadır. 

IV- Kapitalist toplum, sömürgecilik 
ve ulusal bağımsızlık 

Sımtlı toplumun gelişmesinin son durağı kapitalizmdir. 

Meta ekonomi sinin yaygınlaşması temelinde ortaya çıkan kapita
list toplumda iki temel sını f vardır. Tüm üretim amçlannı kendi 

mülklerine geçirip sermaye haline getiren kapitalistlerle, işgücünü 

herhangi bir engel le karşılaşmadan satan proleter ler. 
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Feodal toplumun kapalı  ekonomik birimlerini parçalayıp ulw;al 
çapta bir ekonomik gelişmeye yolaçan kapita lizm, başlangıçta üre
tim araçlarının, bilimin, tekniğin, kültürün gelişmesinde önemli bir 

rol oynadı. Feodalizme karşı devrimci bir sınıf olarak ortaya çıkan 
bmjuvazi , topluma egemen olduktan sonra, sınıf çıkarlarına aykın 
ne varsa hepsini acımaksızın si l ip süpürdü . Tüm insani değerleri 
al ış-veriş konusu haline getirdi .  Ekonomiyi, dili, kültürü , siyasal 

yapıyı ulusal çerçevede ve çı karlarını en iyi koruyacak şeki lde 
yeniden örgütledi. 

Feodal toplumun son aşamasında merkezileşen ve dağınık feodal 

birimlerin birbirleriyle sürekli çatışıp toplumu tam bir kaos içinde 
b ınıkmasına son veren kra llı k rej i mleri , burjuvazinin gel işmesi 
önünde bir engel haline gelince devri ldiler. Siyasi iktidarı ele geçi
ren ve bunu, iç ve dış sömürü için yetkinleştiren burjuvazi, sınıflı 
toplumun gelişmesini uç noktasına kadar vardırdı.  Kapitalizmden 

sonra, sınıflı toplumu sürdürecek ve geliştirecek bir üretim biçimi
nin yaratılması olan aksızdır. 

Kapitalist toplum ve bu topluma dayanan sömürgec iliği, farklı 

özelliklerinden dolayı üç döneme ayınırak incelemek gerekir. 

A) İlkel sermaye birikimi dönemi ve sömürgecilik 

Feodal toplumun lunca örgütlenmesi içinde gelişmesini engelle
diği zımaatçılığın, önce ev sanayii ve daha sonra manifaktür biçi
minde kapitalizmi n  geliştiri lmesi doğrultusunda yeniden örgütlen
dirilmesiyle meta üretimi yaygınlaştın ldı . Feodal ekonomide az ge
reksinme duyulan para, kapitalist ekonomi için yaygın ve vazgeçil
mez bir nitelik kazandı. Tefeci-tüccarlar için para ve bunun dayan

dığı altın ve gü müş elde etme hırsı, daha ucuza elde edilen me
talarm i hracı ile birleşince, çoğu talanla ele geçiri len bol miktarda 
altın ve gümüş Batı Avrupa 'ya aktı. Bu durum, kapitalist üretimin 
yaygınlaşıp gelişmesini hızlandırdı. 

içte kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere büyük bir kitleyi ma
nifaktürl erde biraraya g etiren ve günd e onsekiz s a ate kadar 
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çalıştıran bmjuvazi, üretim araç larını sermaye haline getirmede ve 

işgücünü metalaştırmada büyük bir başarı sağladı. Top lum ve de

vlet üzerindeki etkisini giderek artıran burjuvazi, azami kan gerçe

kleştinnek için her türlü aracı denedi. Bu araçlardan en elverişlisi 

de sömürgecilikti . 

Kapitalist üretimin uoğuşu, geliştirdiği sömürgec iliğe etle tırnak 

gibi bağlıdır. Daha XV yüzyılda girişilen coğraiik keşitler, kapitalist 

sömürgeciliğin yayılma doğrultusunu da ortaya çıkardı. Daha i leri 
bir ekonomik temeli ve bu temel üzerinde yeni silahlarla donatı lan 

bir devlet gücünü arkasına alan Batı Avrupa burjuvazisi için, kenui

sini dünya fethinden alıkoyacak başka bir güç tasaV'.'l.ır edilemezdi. 

Kapitalist söınürgeciliğin ge lişmesi için şartlar son derece elver

işliydi. Bir yanda köleci ve feodal egemenlik çağında özgürlül< tut

kusımdan uzaklaştırılarak baskı ve somürüye açık hale getirilen hal

klar, öte yanda daha ucuz meta üreten bir ekonomik temel ve bu te

mel üzerinde yükselen bir orduya dayanan burjuvazi varuı. 
Kap italizmin doğuş çağının sömürgeciliği bu uönemin gereksin

melerine dayanır. Para ekonomisinin hızlanınası daha çok altın ve 
gümüş talebini kaınçı larken, yaygınlaşan melıı üretimi hammadde 

ihtiyacını artırdı. Ayrıca, yeni keşfedilen Amerika kıtasında kurulan 

büyük çinlikler için kö le emeği vazgeçilmez oldu. Bu durumda, 

Avrup a  'nın güçlü ai lelerinin kurduğu ticaret tekelleri, dünyanın 

dörtbir tarafına dalbudak saldılar. Tekel ler, tam bir işgal, istila ve 
soykınm yöntemi ile köle, a ltın, gümüş, hammadde vb. gibi ne bul

dularsa talan etti ler. Talanda karşılıklı değişim pek az rul oynadı. 

Bu süreç içinde, halk iann direnmesi tam bir katliamla bastın ldı . 

Aşi ret konfederasyonu örgütlenınesini aşınaınış olan Amerika , 

Afrika, Avustralya kıtalannın insanlannı ya yok ettiler veya tama

men kişi l iks izl eştirerek tarihten sildiler. S ınıflı toplum aşamasına 

gelmiş halklar üzerinde ise, sömürge yönetiminin ekonomik ve as

keri te mellerini attılar. Dünya halklarının top lumsal yapılarını 

bağımsızca geliştirerek i lerleme çağı, yerini, Avrupa lwpilıılizınine 

bağlanarak tarih dışına iti l me veya sömürgeleşme çağına bıraktı . 
Artık dünya halkları için uzun bir dönem kapitalizmin hammaddesi 

görevini görmekten başka bir çare yoktu. 
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Bu dönemde kapitalizm, gittiği yerlerde, kendinden öm:eki üre
tim biçim lerinin evrimini köstek leyip durgunlaştırdığı gibi, kendi 
üretim biçimini aşı lamale iyin de herhangi b ir yabaya giri şmedi .  
Sömürgeleşme süreL:ine tabi kı ldığı top lumları olduğu gibi bınıktı. 
Hatta bu toplumhırm kendi kendi lerine yeterli ekonomilerini etki
leyerek, kentteki zanaatçılıkhı kırdaki tarımsal birimler arasındaki 
dengeyi bozdu. Kent zanaatyılığını, kendi ucuz mamul maddelerini 
piyasaya sürerek yıktı . Bu yol l a , Avrupa kapitalizmine bağl<ınan 
ekonomiler, hammadde ve diğer tarımsal ürün l er üretmek zorunda 

bıralnlarak, kapitalizm öncesi üretim biyimlerinin ömrü uzatıldı. 
Meta ihnıcını doğrudan doğruya yöneten ticaret tekelleri, bu dö

nemde, anıL:ı halka olarak bir komprador burjuva sınıfının oluş
masına o lanak tanımadı lar. D<ıha yok bazı feodaller ve aşiret reisle
ri, küçük hediyeler karşılığında s<ıtın alımmik <ınıL:t kılındılar. (Daha 
sonralan bu ögeler, sömürgec i 1 erin aj anları ro !üne girip, işbirlikçi 
ve ulusal hain bir tabaka oluşturaL:<ıkl<ınlır.) 

İ lkel sermaye birikimi döneminde d<ıha yok ekonomik ve sınırlı 

olarak da kültürel ve askeıi a landa gel i ştirilen sömürgecilik, bir ha

zırlık safh<ısını yaşayıp, asıl gelişmesini kapita lizmin daha sonraki 
evrelerinde gösterecektir. 

içte emek üzerinde kurulan insafsız sömürü ve dışta da halklann 
talan edilmesiyle büyük boyutlara v<ıran sermaye birikimi, XVI I I .  
yüzyılın son yansında sanayi devrimi i le sonuçlandı. Sanayi kapita

lizminin ön plana geçmesiy le ticaret kapital izmi ikinci plana düştü. 

B) Serbest rekabetçi kapitalizm dönemi ve sömürgecilik 

Kol gücüne dayanan mani faktür üretimi,  makinanın kullanıl

masıyla yerini fabrika üretimine bıraktı . Buhann yeni bir eneıj i 
kaynağı olarak makinalan işletmesi, mamu l madde üretimini hem 
yok uwzl<ıt1ı, hem de bir kitle üretimi haline getirdi. Sanayi devri
mini geryekleştiren burjuvazi, toplwndaki etkinliğini ancak siyasi 
a landa sürdüren feodaliteyi peşpeşe yaptığı devri mlerle devletten de 

uz<ıkl<ıştırarak, toplumun tek egemen gücü haline geldi. Feodaliteye 
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kmşı mücadelesinde işçi lerin ve köylülerin desteğini sağlayan bur
juvazi, devlet aygıtını ele a l ıp yetkinl eştirdikten s onra, bu baskı 

aracmı artık kendi sınırsız gelişmesi için kul landı. Feodal çitleri or

tadan kaldırarak meta toplumunun özgür gelişmesini sağladı. Ulu
sal dil, kültür ve tarihin o luşmasında başro lü oynadı. S iyasi alanda 

ulusal devleti gerçekleştirerek, u luslaşmayı tamamladı. Aynca bili

min ve teknoloj inin gelişmesinde, o güne kadar eşi görülmemiş bir 

başan sağladı .  
Ama, burjuvazinin sağladığı bu o lumlu ge lişıneler söınürgelere 

as la yans ımadı . Kapita lizmin tüm nimetlerinden Avrupa'nın bir 

avuç "medeni" ulusu yararlandı . Rekabe tçi çağda, kapitalizmin iç 

dinamikler sonucu ge liştiği top lumlar uluslaşırken, sömürgeler, da
ha da artan baskı ve sömürü ortamında ulusal niteliklerinden gide

rek uzaklaştınldılar. 

Kapitalizmin serbest rekabetçi döneminin sömürgeci l iği, bu dö
nemin ihtiyaçlarına göre ge lişti . Kütle halinde meta üreti mi daha 

çok hammaddeye ve pazara gereksinme duyuyordu . Bu durum, 

sömürgelerde, açık gasp ve talan yerine serbest değişim kuralının 

hakim kı lındığı, tarımsal maddelerin ve madenierin taşınmasına 
dayanan bir ekonomik yapının oluşturulmasını zorunlu kıldı. Tama
men kapita lizmin yedeğine alınan toplumlar, tek yanlı ve bağıml ı 
o larak çarpık bir şekilde geliştiri l ip, iç bağıınsızlıklanm yitirerek 

uydulaştırıldılar. Bu top lumlarda, Avnıpa kültürüne yatkın o lan ve 
aj aniaşmaya elverişli unsurlar, serbest değişim kuralları içinde aracı 

kılınarak, yerli bir komprador burjuva sınıf haline getirildiler. Avıu
pa kapitalizminin oluşturduğu bu tabaka , kapitalizmin sömürgelere 

en yıkıcı şekilde yansımasında aj anlık ro lü oynayarak ulusal di
renmenin önünde önemli bir enge l haline geldi . Feodal beyler ve 
aşiret reisieri içerisinden giderek artan sayıda unsurlar da bu ta
balcaya katı ldıl ar. 

Azami kar peşinde koşan Avrupa kapitalizmi, bu o lanağı en çok 

sömürgelerde elde etti. Sömürge lerin bu yoğun ldir kaynağı olma 
duıuınu, üzerlerinde giderek gelişen baskı ve sömürünün esas nede
nidir. İlkel birikim döneminde ekonomik ve askeri alanda ge liştiri
len sömürgeci lik, bu dönemde kültürel, sosya l ve siyasi bir temele 
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oturtularal( bir sistem haline getirildi. 

Siyasi gelişmeleri sınırlı olan halklar tam bir sömürge durumuna 
getirilirken, gü((IÜ feodal imparatorluklar yarı-sömürge durumuna 
getirildiler. Meta ihracı dünyanın en ücra köşelerine kadar taşmla

ral( bir dünya pazarı o luştuıuldu. Böylece sömürge halkiann tarihi, 
Avrupa kapita l izmine sayısız bağ l a bağ l ı  olan ve kend i ulusal 

yaşamianna yabanL:ı b ir tarih dw·umumı getiri ldi . Dünya siyaseti 

Avrupa'nın birkaç merkezinde çizilip yönlendiri lmeye başlandı. 
XIX. yüzyıl boyunca gelişen kapitalizmin bu döneminin sömür

geciliği altında, sömürge toplumlarındaki durgunluk devam etti. 

Feodal ilişkiler uyurularak olduğu gibi bırakı ldı. Dünyanın, sömür

geleştirilebilecek hemen hemen bütün alan lan fethedi ldi . Geniş liği

ne tamamlanan sömürgeci lik, derinliğine de geliştiri lmeye çalışı ldı. 
Aşiret, halk ve devletle temsil edilen toplumlarm direnmesi bastınla

ral(, klasik sömürge rej imlerinin altın çağı kuruldu. Büyük bir karan

lık içinde bırakılan sömürgeler, obur kapita lizmi doyurmaya devam 

etti. Bu dönemde, sömürgelerdeki direnmelerin kurtuluşa gitmesinin 
objektif şartları yoktu. Buna rağmen direnme ler, sömürge rej imleri

nin libenılle�mesinde ve yumuşatılmasında etki li oldu lar. 
Dünyanın bü:yiik bir bölümünde durum böyle gelişirken, Avru

pa 'nın doğusunda, kapitalizmin sınırlı da olsa iç dinamiklerle ge

liştiği toplumhu·da dunım daha değişik oldu. Burada istilalam karş ı 

önceden kumlan hanedan imparatorhıkları, ulusal kapitalizm ierin 
önünde engel teşkil ettiler. Ulusal ticaret buıjuvazi leri, kendi pazar

lanmı hal<im olmak ve sanayi kapitalizmine yönelmek iç in kendi 
u 1 u sal dev 1 e tl erin in kum lmasını zorunlu görüyor! ardı. Ezen -ezi J en 

ulus burjuvazileri arasında bir pazar savaşımının doğmas ına yol 

ayan bu yelişki, ulusal sorunu tamamen çözmemekle birlikte, bazı 

başarılar sağladı . 

Serbest rekabet kapitalizminin hakim olduğu dönemde oıtaya çı

kan başka önemli bir olgu da, işçi sınıfı hareketinin geli�mesi ve 
bilimsel bir öğretiye ka\uşmasıdır. K. Marx ve F. Engels tarafından 
sistemli bir dünya görüşü haline getirilen bilimsel sosyalizm, insan

lık kültürünün o güne kadar geliştirilen olumlu yanlarının en üst dü

zeyde bir sentezidir. Kap ital ist top l umun , buradan giderek tüm 
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s ını flı top lumların sömürü kaynağını açığa çıkaran, sosyal izmin 

kaç ını l maz l ığını ispatlayan bu öğre ti ,  işçi  sınıfı ve dünya hal

klarının kurtuluşu yolunda güçlü bir eylem kılavuzudur. Serbest re
kabetçi kapita lizm, arkasında, dünyanın tamamının sömürgele�tiril
mesini, Avrupa 'nın batısında ve doğusunda çözü lme miş ulusal 

sorunları, bilimsel sosyalist öğretiye kavuşan i�çi sınıfı hareketini 

bırakarak, yerini emperyalizme terketti. 

C- Emperyalizmı sömürgecilik ve ulusal bağıms1zhk 

Kapita lizmin emperyalist aşaması, üretimin temerküzü ve ser

mayenin yoğunlaşması temeline dayanır. Modem llllikinaların e lek

trik, petrol gibi yeni enerji kaynaklarıyla çalı�tınlrnası sunucu, üre

tim daha büyill< ölçeklerde yapılmaya başlandı. Büyük ölçekli üre

tim ve tekel, emperyalizmin ekonomik temelidir. Bu temelde azami 

kar peşinde koşan sermaye, kapitalist toplurnun çeli�k.ilerini en üst 

noktasına kadar vardırdı. Sermaye, içte emek üzerinde azami karın 
sızdınlması için görülmemi� bir sömürüyü gerçekleştirirken, dışta 
da bu amaçla sömürgecilik politikasını doruk noktasına vardırd ı. 

Emperya l i st sömürgeci l ik ,  kapita l izmin bu aşamasının i h
tiyaçlarına göre �ekillend i. Meta üretiminin büyük kütleler halinde 

gerçekl eştiği ve elde yoğun bir sermaye birikiminin bulunduğu bu 
dönemde kapita lizmin temel soıunlaıı, elde bulunan sermayenin az
ami !dir getiren alanlara yatın lması , metanın sürümü için pazar ve 

hammadde ihtiyacıdır. Her üç sorunun çözüm alanı da sömürgeler

dir. Bu durum, bize, empeıyalizmin sömürgecilik politikasını neden 
doıuk noktasına vanlırd ığını aç ıklar. 

Anan meta ihracı ile birlikte sennaye ilıracı, XIX. yüzyılın so
nuyla XX. yüzyı lın başlangıcından i tibaren sömürgelere akınaya 
ba�lmlı .  Daha çok madencilik, demiryolu, tarımsal hammaddenin 
sağlandığı alanlarda yatırılan sennaye, sömürgdenleki dmgun top
lumsal yapıya son verdi. Sınırlı da o lsa sömürgelerde kapitalizmin 

gelişmesi, önemli kıpırdanmalara yol açtı. Komprador burjuvazinin 

ge l işmesine paralel olarak, kısmen üretimle de uğraşan i�birl ikçi 
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sanayi buıjuvazisi oluştu. Emperyalist tekellerle ortaklık ha linde 

çalışan bu buıjuvazi, komprador buıjuvaz iye nazııran ü lke kayna

klıın üzerinde daha çok pay sahibi olmak istedi. Topraktıı, iç tiL:<ıret
te, çok sınırl ı bazı imalat alanlannda bir milli burjuvazi oluştu . Yer

li burjuvaziden hem sayı hem de nitelik itibıırı ik daha gel işkin olan 

w emperyal i st i şletmelerde ortaya çıkan diğer modem sınıf ise pru
ktaryadır. Sömürge toplumlanndaki bu ekonomik ve sosyal geliş

meler, empeıyalizme ve sömürgeciliğe karşı ulusal kurtuluş müca

delesinin objektif şartl arın ı oluştururlar. 

K ap ita lizmin her ülkenin somut şartlarına göre dengesiz geliş

mesi, çelişkil erin en uç n oktasına kadar varması, dünyanın sömür

gele�tirilmedik tek bir a lanının bırakı lmaması,  güç oranın<ı göre 

sömürge l erin yeniden paylaştırılması zorunluluğu, insanl ığı topy

ekün bir savaşla karşı karşıya bıraktı .  B irinL:i Empeıya l i st P ay

laşım Savaşı, kapitalizmin içine girdiği gen el bunalımdıın sava�sız 

yani in sanlığı kitle halinde ölüme götürrneden kurtulamaya c ağının 

itirafıydı . 

10 milyonu aşkın insanın ölümü, 30 milyonu aşkın insanın sakat 
kalması ve üretim araçlarının kütle halinde tahribine yol açan Birin

ci Emperyalist Paylaşım Savaşı, kapita lizmi çelişkilerinden kurtara

madığı gibi, onu ölüme, proletarya devrimleri çağına götürdü . Em

peryalist sistemin en zayıf halkası olan Rusya'da patlak veren Ekim 
Devrimi, dünya proleter devrimlerinin ve ezilen halkların ulusal 
kurtuluş hareketlerinin başlangıcı oldu. 

1- Büyük Ekim Devrimi ve uluslaraı-ası önemi 

Ekim Devrimi, üretim güçlerinin ve sömürge halklarının geliş

mesi önünde bir engel ha l ine gelen kapitalis t üretim i l işki lerini 
parçalamayı hedef a lan proletarya ve ulusal kurtuluş devrimleri

nin temel taşıd ır. Bu devrim, .wdece Rusya 'da sosyalizmin in

şası için gereken temelleri sağlamakla kalmayıp, diinyu çapmda 
bu tarih ten sonra meydana gelen gelişmelerde tayin edici hir rol 

oynam ıştır. 

Ekim Df!Vrimi 'nin uluslararası önem i şoyle sımlanahilir: 
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Birincisi, yeni bir çağ, pm/eturyu devrimleri çağını açmasıdu: 

Bundan iinceki devrimler bir siimürücü sınıfrn yerine başka bir 

sömürücü sınıfı getirdiği halde, Ekim Devrimi sınıfo,·ız toplumun 

geçiş eı.,-esi olan sosyalizmi doğurmuşlur. 

İkinci.�i. Balı 'daki devrim dalgasının Doğu 'ya taşınmasında 

köprü rolü oynayıp. sO'mürgesel devrimler ve bu devrimlerde profe

talyanın hegemonyasını kurmasına yol açmış tl/: 
Oçüncüsü, empeıyalizm, işbirlikçi butjuvuzi ve feodaller arasın

daki karşı-devrimci iııifiıku karşılık, sosyalist ülkeler. işçi sınıfi ha

reketi ve ulusal kurtuluş hareketleri arasındaki devrimci ittifakın 
kurulmasında temel teşkil etmiştir. 

Dördüncü.�ü. bu üç fuktôre bağlı olarak, sömürge ve yarı-sömür

ge ülkelerde emperyalizmin işbirlikçisi yan -f'eodal, yarı-burjuva 
wısurların oluşturduğu sahte ulusal cepheye karşı lık, proletarya, 

köyiiilük ı·e aydınların oluşturduğu gerç·ek ulusal cephenin yaratıl

masmda tayin edici bir etkendil: Çağımızm başlıca iizellikleri olan 
bu gelişmelerde, Ekim Devrimi 'nin etkisi. dünya devriminin Lamam

/anmasına kadar süreklidir: " ( * )  

Fmnsız Devrimi burjuvazi için neyse, Ekim Devrimi de prole

tarya ve sömürge halklan için odur. Hmjuva devriml eri, sömürgele

re baskı ve sömürüden başka bir şey vermediği ha lde, Ekim Prole
ter Devrimi, sömürgesel devrimler çağını aıytı. 

Stalin, J::k i m  Devrimi'nin sömürgeler üzerindeki etkisini şöyle 

açıklar: 
"Ekim Devrimi, emperyalizmi sadece kendi egemenlik merkez

lerinde. sadece metropollerde sarsmakla kalmadı. Empe1yalizmin 
sömürge ve bağımlı ülkelerdeki egemenliğini yıkmaya çalışarak, 
emperyalizmin gerisine. onun çevre bölgelerine de ı-·urdu. 

Büyük toprak sahipleri ve kapitalistleri devirerek. Ekim Devri

mi. ulıı.ml ve siimürgesel baskı zincirlerini kopardı. büyük bir de
vletin, istisnUj·ız tüm ezilen halklurını bu baskıdan kurtardı. Pmle

ıarya, ezilen halkları kurtarmadan kendini kurtaramaz. Ekim De

vrimi 'nin ayırıcı özelliği. onun SSCB 'de bu ulusal sömürgesel de-

(*) PKK Progrdmt, sayfa: 4-5.) 
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vrimleri, ulusal düşmanlık ve uluslararasındaki atışmalar bayrağı 

allmda değil, ama SSCB 'de yaşayan milliyellerin işçi ve köylüle

rinin karşılıklı güı:en ve kardeşçe bir yakınlaşma bayrağı altında. 

m ilfiyetçilik adına deği!, ama enlerna.�yonalizm adına gen elleştir

m iş bufunmasıdır. 

cilusul ve sömürgesel devrim ler bizim ülkemizde proletaryanın 

yiJnetinıi ve enternasvonalizm bayrağı altmda gerçekleştiri/miş bu
lundukları için, paryu-lıalklw; kiile-halklar işle bu nedenle, kendi 
örnekleriyle bütün dünyanın ezilen hulklannı kendilerine çekerek, 

insanlık tarihinde ilk kez olarak, gerçekten özgür ve gerçekten eşit 

lıafkfar durumuna yüksefmişlerdil: 

Bu demektir ki, Ekim Devrimi, yeni hir çağ, dünyanı n ezilen ül

kelerinde profetan-'a ile ittifak halinde, proletaryanın yönetimi al
tında, sömürgesel devrimler çağını açmıştır. 

Eskiden dünyanın, �:ok eski �.r·uğlurdan heri uşağı ve üstün ırklar 
halinde, birinciler uygarlığa veteneksiz ve sömürüye adanmış. tek 

uygarlık taşıyıcıları olan ikinciler ise birincileri sömürmekle görev

li. s�vahlar ve beyuz/ar halinde biJ/ünmüş bulunduğunu düşünmek 

'normu/ · idi. Şimdi, bu söylenceyi ortadan kalkmış ve reddedilmiş 

olarak diişünmek gerek. Ekim Devrimi 'nin en iinemli sonuçlarmdan 
biri de, kurtulmuş, soı•yetik gelişme yoluna sürüklenmiş A vrupalı 
olmayan halk/ara, gerçekte onların gerçekten ileri kültür ve uygar
tığı geliştirme bakımından Avrupalı halklardan daha yeteneksiz ol

madıkları nı göstererek, bu .w}ylenceye ölümcül bir darbe indirmiş 
olmasıdır. 

Eskiden, ezilen halklarm tek kurtuluş yönteminin. burjuva mill�v

etçiliği yöntemi, ulusların birbirlerinden soğuması yiintemi. birbir

lerinden ayrı lmaları yöntemi, çeşitli uluslarm emekçi yığınları 
arasındaki ulusal düşmanlıkların pekiştirilmesi yöntemi olduğunu 

düşünmek 'normal ' idi. Şimdi, hu siJylenceyi yalan ianmış olarak 
düşünmek gerek. A'kim Devrimi 'nin en önemli sonuçlartndan biri de 

ezilen halkların proleter. enternasyonal kurtuluş yönteminin gerçek
te olanaklı ı·e usa uygun tek doğru yöntem olduğunu göstererek, çok 

çeşitli halklardon işçi ve kiiylülerin, iJzgür katılma ve enternasyona

lizm üzerine kurulu kardeşçe birliğinin. gerçekte olanaklı ve usa uy-
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gun olduğunu gii.�lererek bu söylenceye ölümcül bir darbe indirmiş 

olmasıdır. Bütün ülkeler emekçilerinin tek bir dünya ekonomisi biçi

minde gelecekteki birliğinin ön örneği olan Sovyet Sosyalist Cum

huriyetler Birliği 'nin varlığı, bunu, dolaysız bir kanıt olarak kullun

maktan geri kalamaz. 
1:-"/cinı Devrimi 'nin bu w öbür benzer sonuçların ın,  sômürge ve 

hağwılı ülkelerdeki deıTinıci hareketüzerinde ciddi bir etki yapmak
tan ge ri kalmayacaklu rını söy le m ek gereks iz . Çin 'de , 

Endonezya 'da , Him/islun 'du . vb. ezilen halkları n devrimci hareketi

nin büyümesi ve bu halkların SSCB için duydukları sevginin urtışı 

gibi olay/w; bunun doğruluğunun kuşku gôtürmez bir belirtisidir. 

Sômürgelerin ve hağwı lı ülkelerin sarsı lmaz sômürü ve baskı 
çağı geçmiştir. 

Sômürgeler ve bağınılı ülkelerdeki kurtuluş devrimleri çağı, bu 

ülkeler pro letaryasının uyunış çağı, bu proletarvanın devrimdeki 

hegemonyası çağı gelmiş til: (*) 

2- i ki emperyalist paylaş•m savaş• arasında dünya durumu 

Ekim Devrimi sonunda eski Çarlık Rusyası toprakları üzerinde 

SSCH şeklinde örgütlenen Sovyet halklan, sosya list inşaya girişti
ler. Dünyanın l /6 'smda sosya lizmin kwulmaya başlamasını hazme

demeyen emperyalist devletler, Sovyetler'e karşı savaş ilan etti ler. 
içteki gericilerle birleşen emperyalistlerin yenilgisiyle, sosyalist in
şayı hiçbir gücün engelleyemeyeceği anlaşıldı. Emperyalizmin aj
anlığı roliinü oynayan Troçkistler ve Buharinci lerin tasfiyesi ile 

SSCB, geriye döndüriilemez biçimde sosyalist bir ülke haline geldi. 

Savaştan sonnı emperyalistler, tahrip olan ekonomilerini yeniden 

canlandırmaya ve güçlendirmeye yöneldiler. SSCH 'den, ulusal kur

t uluş ve kendi ü l kelerindek i pro letarya hareketinden korkuya 

kapılan burjuvazi, kuıtuluşu sosyal-demokrat ve faşist ideoloj ilerde 

buldu. Özellikle devrimin arifesinde olan Almanya ve İtalya'da, 

( *) J .  Slal in, Marksizm ve Ulusa! Sorun ve Sömürge Sorunu, s. 3 l 0-3 1 2, 

Sol Yayınlan. 3. Baskı. 
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burjuvıızinin en kanl ı  yönetim biçimi olan faşizm boy verıneye baş
ladı. ProJetaryayı a ldatmak ve bölmek için kullanılan sosyal-demo

krat hükümetler, bu dönemde faşizme hizmet etmekten başka bir 

sonuç vennedi ler. 
Emperyal ist aşamada, özel likle Ekim Devrimi'nden sonra, süre

kli kırpı l an burjuva demokrasisi , bir devlet biçimi olmaktan çık

mıştır. Finans kapitalin en güçlü gruplarının yönettiği devletler, 

faşizm ve oliga�i gibi çeşitli biçimlere bürünerek birbirlerine alter

natif olarak gelişir ler. 

1 92 9  dünya ekonomik bulıra nı ,  faşist tırmanışı hızland ı rd ı .  

Dünyayı yeniden paylaşmaya ve  SSCB 'yi ortadan kaldırmaya 
çalışan Alman, i talyan ve Japon faşistleri , aralannda bir ittifak oluş

turarak, militarizmi a labildiğine geliştirdi ler. Savaştan karlı çıkan 
İngiltere, eski gücünü kaybeden Fransa ve yeni bir emperya list güç 
olarak yükselen i\.HD, faşizmin SSCB'yi hedeflediğini, kendilerine 

yönelmeyeceğini hesaplayarak bu duruma seyirci kaldılar. 
İki savaş amsındaki diğer bir önemli olgu da, sömürge toplum

lanndaki kapitalist gelişmenin hızlanması ve ulusal kurnıluş ha

reketlerinin, proleter dünya devrimlerinin bir parçası olamk, em
peryalizme karş ı gelişmesidir. Batı'da işçi sınıfı hareketlerinin, so

sya l -demokratların ve emperyalistlerin elbirliğiyle yenilgiye uğra

m<ısına kıırşılık, Doğu ' da ulusal kurtuluş hareketleri, proletarya ön

derl iğinde de o lmak üzere, özellikle emperyalist kapita lizm in en 

çok gel iştiği Çin, Çinbind i  ve Hindi stan 'dıı çağımızın baş l ıca  

akımlarından biri haline geldi ler. Emperyalizmin savaş sonrası 
yıkıntı larındıın ve SSCB desteğinden yararlanarak, burjuvazi ön

derliğinde sınırlı da olsa başanya ulaşan Türk ulusal kurtuluş ha

reketi, bu dönemin tipik bir olayıdır. I. Emperyalist Paylaşım Sa

vıı�ı 'ndan yenik çıkan ve hızla militaristleşen Almanya ile, gücü 

orarmda sömürgelerden pay a lmak isteyen faşi st İtalya ve Japonya, 

ikinci bir dünya savaşının kaynağı haline geldiler. SSCB 'yi de im

ha etmeyi ıımııçlııyıın bu faşist klik, 1 93 9 ' lara doğru savaşı başlattı . 

B u  savaş, aynı zıımanda, kapital izmin ıısla itlııh olmayacağının 

ikinci bir ispatıydı. 

30 milyon<ı yııkın insanın ölümü, 50 milyon<ı yııkın insanın sakat 
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kalması ve üretim araçlannın kütle halinde tahrip olmasına yol açan 

Il. Emperyal ist Paylaşım Savaşı , S SCH önderliğinde , proletarya, 

ulusal kurtuluş hareketleri ve diğer anti-faşist güçlerin oluşturduğu 

cephe karşısında faşizmin yeni lgisiyle son buldu. Savaş sonunda, 

dünya durumunda köklü değişiklikler meydana geldi. 

3- İkinci emperyalist savaştan günümüze kada.- dünya durumu 

a) Emperyalizmin durumu: 

Emperya list sistem, çelişkilerini çözmek ve çöküşünü geciktir

mek için başvurduğu savaştan, daha büyük yamlar alarak çıktı . Sa

vaş sırasında ve sonrasında en zayıf dönemini yaşayan emperyaliz

me karşı, dünya halkları, büyük bir direnme ve devrim mücadelesi

ne giriştiler. Sosyalist inşa yükselirken, ulusal kurtuluş ve işçi sınıfı 

hareketleri de büyük başanlar kazandı lar. İşte bu nedenlerle, kesin 

bir yuk olmayla karşı karşıya olduğunu gören emperyalist devletler, 

kendi aralanndaki çel işkileri ikinci l plana atarak, hızlanan dünya 

devrim sürecini engel lemek için, savaştan en kazançlı çıkan ABD 
önderl iğinde, geçici ularak bir bütünlül( ve dayanışma içine girdiler. 

ABD önderliğinde girişi len bu karşı -devrim hareketini daha iyi 

ka vramak için, emperyal izmin içinde bulunduğu durmmı daha 

yakından görmek gerekir. 
S ava�ın esas kaynağı o l an faşist Alman, İta lyan ve Japon em

peryalizmi, büyük bir hezimete uğradı. Daha çok savaş amacıyla 

örgütlenen ekonomi leri tam bir yıkıntı içindeydi .  İnsan gücünün 
bü:yiik ve etkin bir bölümü ya ölmüş ya da sakat kalmıştı. Fabrika
hu· tamamen yıkılmıştı . 

Savaştan başarıy la çıkan İngi l iz ve Fransızl arla,  Avrup a ' nın 
diğer ülkelerinin dw·umu da bundan farklı deği ldi . Yeniden bir ör
gütlenme olmazsa, kapitalizmin yaşaması mümkün olamazdı. Sa

vaşa son anda giren ve coğrafık mevkiinden dolayı pek zarar gör

meyen ABD emperyalizmi, ayrıca savaşta yaptığı vurgun yüzün
den, çok güçlü bir devlet haline geldi. ABD, emperyalizmin başına 
geçerken, bir yandan bu yıkıntı halindeki ekonomileri onarmak, öte 
yandan bunun karşıl ığı olarak kapital izmin sömürgeler mirasına sa-
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hip çıkmak durumundaydı . İngiltere ve Fransa 'nın güçsüz durum
lan sömürgelerin direnmesiyle birleşince ABD'nin yeni tip sömür
geciliği kaçınılmaz hale geldi. Gelişen sosyal izm ve ulusal kurtuluş 
hareketleri karşısında, zamanı uzatmaksızın bu görevlerin gerçe
kleştirilmesi gerekiyordu. 

Marshall ve Truman doktrinleri gereğince, kapitalist ü lkelerin 
kalk ınınası i le bu ülkelerin ekonomik ve askeri güçleri arasında bir 
ittifak zorun lu görüldü. NATO, CENTO, RCD, SEATO gibi örgüt
ler buna göre kurulmuş olup, kapital ist sistem içindeki siyasi ve as
keri buna lımlan ortakla�a karşılamak, sosya list ü lkeler ve ulusal 
kurtuluş hareketlerine karşı ortak tavır koymak esasına dayanırlar. 

Avnıpa emperyal istlerinin ekonomik örgütü olan AET, ekonomik 
alanda ABD'ye k�ı çıkınakla beraber, esas olanık sosyalist ve ulu
sa l kurtuluş hareketlerine karşı diğer emperya listlerle ortak hareket 
etmektedir. Monroe doktrinine göre de, ABD, kendini Amerika 
kıtasının doğal hakimi saymakta, kendi önderliğinde çeşitli ekono
mik ve askeri pak tl ar kurmaktadır. 

Daha iki savaş arasında burjuva demokrasisinin inkarı o larak or
t<ıya çıkan, belirli tekel grup larını n dayattık tan devlet b içim leri 
(fa şist, ol igarşik), birbirlerini kovalarken; gerek metropollerde ve 
gerekse uydularında olsun, faşist, faşist karımılı, so sya l-demokrat 
hükümetler ve askeri cuntalar da birbirl erini kovaladılar. 

Felsefe, edebiyat, sinema gibi kültür alanında yoz akımlar a labil
diğine gel iştirild i. Güçlü propaganda araçlarıyla insanlar, en hayati 
sorunl m·ından kopartılıp, yapmacık, kişiliksiz mmm ve davranış içi
ne sürüklendiler. İnsanlığın tarih boyunca yücelttiği tüm değerler 

gözden düşürülmeye çalışıldı. 

Bilim ve teknolojideki tüm i lerlemeler teke l lerin çıkanna hizmet 
ettiği ölçüde uygulamaya konuldu. Bilim ve teknolojinin zaferi olan 
atom enerj isi, insanlığa karşı sürekli bir tehdit aracı haline getirildi. 

Emp erya list ülkelerin burjuva l arı, b i r  yandan kozmopo litizmi 
yaşam biçimi olarak alırken, öte yandan emekçiler arasında çelişki
ler yaratmak için şovenizmi geliştirmekten bir an geri durmadılar. 
Emekçilerden bir kısmının satın alınması sonucu o luşan işçi aristo
krasisi, şovenizmin, revizyonizmin ve reformizmin mad di temeli 
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oldu. Emperya lizme hizmet eden bu akı mlar, işçi sınıfına hakim 

kılınmaya ça lışıldı ve bunda hayli başan da sağlandı. 

ABD önderliğinde girişilen bu yeniden örgütlenme ve onarım 

hareketine rağmen, kapitalist emperyalist sistem, kendi içinde çatla

ınakta: sosya list ülkeler, proletarya ve ulusal kurtuluş hareketlerine 

kar�ı başansız luılmaktadır. 

Can çeki�en, her gün bir parçasını kaybeden kapita lizmi kurtar

mak için ABD emperya l izminin içine girdiği bu durum, köleciliği 

kurtannak için Roma İmparatorluğu'nun, feodalizmi yaşatmak için 

Rus Çar lık ve Osman lı  Türk i mparatorluklarının içine girdikleri 

duruma benzemiyor mu? Onlar da zamanlannda çok güçlü ve gör

kemli görünmüyorlar mıydı? 

b) Sos)"alist ülkelerin durumu: 
Savaşı başlatan faşist kliğin amaçlanndan biri de SSCB 'yi orta

dan kaldırmaktı. Ama S SCB, savaşlım zaferle çıktığı gibi, kendini 

tecrit olmaktan da kurtardı. Sovyet Kızıl Ordusu'nun yardı mıyla, 

Doğu Avrupa 'da faşizme karşı kurulan Halk Cepheleri, savaştan 

sonra devlet iktidarını e l e  geçird iler. Halk Cephe leri içinde etkin 

duıuında bulunan komünistler, buıjuva demokrat partileriyle yaptı

kları mücadeleyi kazanarak, proletarya diktatörlüğünün ön biçimi 

olan Halk Cumhuriyetlerini kurdular. Doğu Avrupa ülke lerinin ta
mamında halk cumhuriyetlerinİn kuru l masıyla SSCB'nin tecrit 

duıuınu ortadan kalktı. Kendi aralannda ekonomik, siyasi, kültürel 

ve askeri alanlarda sıkı bir işbirliğine yönelen sosyal ist ülkeler, so

syalist ekonominin i�ası için mücadeleye giriştiler ve bu a landa 

büyük başan lar sağladı lar. 

Emperyalist sistemin ekonomik ve askeri a landaki ablukasına 

karşılık, kendi öz güçlerine dayanarak kalkınan sosya list ülkeler 

toplu luğunun varlığı, çağıınızın en önemli olgulanndan birisidir. 
Dünyanın en ücra köşesinde meydana gelen her toplumsal olayda 

sosyalist ülkelerin etkisini görmemek mümkün değildir. Anti-faşist 

ve ulusal kurtuluş hareketlerinin başanya ulaşınasında, sosyalist bir 

dünyanın varlığı en önemli faktörlerden birisidir. Sömürge ülkeler

de devrim, emperyalist sisteme karşı sosyalist sistemin varlığı ve si-

53 



st�mden görülen etkin destek ve yardımla mümkündür. Emperyaliz

mi yökerten güç lerin başında ulusal kurtuluş hareket leri olmakla 

birlikte, bu hm-dc�tlerin ba�ıınya u laşmasını sağlııyan <ırkasındaki 

güç, sosya list sistemdir. 
Sosyalist sistemin emperya lizmi direkt çözücü etkisi ,  sosyalist 

ekonominin büyük bıı�arısı, kapita l i st ekonomileı-in sürekli bu

nalımına karşılık sosyıılist �konomilerin i stikrarlı yapısı, siyasal, as

keri w kültürel alanda kazanılan ba�ıırılıır ve bütün bu başanlar te

melind� emperyalizme karş ı kazanılan üstünlükte görülür. Em

perya list devletler, kendi hakimiyetleri a ltındıı tuttukları ülkeler 

üzerind� ve kendi aralarında yaptıidm-ı mücadelelerde eskisi gibi sa

dece kendi güçlerine göre hareket dememekte, sosya list ülkelerin 

varlığını da önleyici bir faktör olarak hesaba katmaktadırhu-. 
Sosyalist ülkelerin vm-l ığı, dünya halk larının gözünde sür�kli bir 

kurtuluş, aydınlık ve çekim merkezidir. 

c) Kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfı hareketinin durumu: 

Uzun bir mücııdele geleneği ve birikmiş bir tecrübeye sahip olan 

kapitalist ülkeler -özel likle Batı Avrupa- proletaryası, emperyal ist 

savaş boyunca, faşizmin yeni lgiye uğnınlmasında ve demokrasi 

güçlerinin zafer kazanmasında etkin bir rol oynadı . Savaştan sonra, 

banşın güçlendirilmesi, demokrasinin kökleşmesi, tekellerin geri le

tilmesi ve iktidardan düşürülmesi gibi demokratik ve siyasal hede
fler için mücadeleyi yoğunlaştırdı. Bu mücadele sonucu kazandığı 

başanlıırla ve halkı etrafında örgütleyerek hatırı sayılır bir güç hali 

ne geldi. Öyle ki, bazı kapitalist ülkelerde savaşı;ı proleter milis ler 
ve proletarya önderliğinde temsili organlar kurulmuş ve muazzam 

başanlar elde edilmişti. Aynca bu savaşım ve başanlarla, yükselen 

sosyalist inşalara ve ulusal kurtuluş hareketlerine de giiçlü destek 
sağlayarak, emperyalizmin geriletilmesinde ve sosyalizmin güçlen

dirilmesinde önemli bir rol oynadı. 

Emperyalist tekellere karşı geliştirdiği mücadele sonucu iktidar 

alternatifi haline gelen proletary<ı hareketi , 1 950 'lerden sonra sa
flarında türeyen emperyal izm uşağı modem revizyoni st ihanet 

yüzünden, geçici bir süre için dw-aksarnak zorunda kııldı. Yeni fır-
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tmalarm tohumlarını içinde taşımakla birlikte, proletarya hareketi, 
bugün revizyonistlerin komünist parti ve sendika yönetimlerini gas
petmesinden dolayı , fırtına sonmsı dinen bir okyanusa benzemek

tedir. Revizyonist ihanet yüzünden güçlü bir ömlerl ikten yoksun 

olan proletarya, kendi devrimci örgütünü yaratmadıkça, mücadele
sini geliştiremeyeceği gibi, sosyalist ü lkel ere ve ulusal kurtuluş ha
reketlerine de gereği gibi destek sağlayamaz. 

Bütün bu olumsuz koşullara rağmen, burjuvazi ve uşagı modern 
revizyonistlerin vııh�i grev dedikleri , yasalara ve revizyonist sendi

ka şeflerine aldınnadan, onlara kar�ı gelişen grevl er, bugün de pro
letaryanın mücııddeci ruhunu ve deVTirnci potansiyelini ortaya koy
maktadır. Pek çok gelişmiş kapitalist ülkede grevl er birbiiini izle
mekte, yeni siya sal ve kitle örgütleri oluştunnak için reformizm, re

vizyonizm ve troçkizme karşı yoğun bir mücadele verilmektedir. 

d) Sömürgelerin ve ulusal kurtuluş hareketlerinin durumu: 

Emperyalizm ve Ekim Devrimi ile birlikte ulusal sorunun sömür

geler genel sorunu ile kaynaşması sonucu, sömürgelerin emperya
l izme karşı  sava şarak ulusal sorunlarını çözmeye, yani ulusal  
bağımsızl ıklıınnı kazanmaya giri şmeleri tesadüfi değildir. Bu dö
nemde, sömürge devrimlerinin obj ektif ve subj ektif koşul ları geliş
meye başlamıştır. 

Sömürge ülkelere sermaye ihracı, bu ülkelerde kapitalizmin geliş
mesine yol açmakta ve sosyal yapıyı degişiklige uğmtmaktadır. İki 

savaş arasında gel işen bu durum, ikinci savaştan sonra daha da hızla

narak devam etti . Dünyanın üry-te birinin sosyalist inşaya yönelmesi, 
ulusal kurtuluş hareketlerinin artan başanl an,  kapitalizm için bir pa

zar ve hammadde sorunu yanıttı. Siyasi nedenlerden dolayı genişliği
ne büyütiilemeyen pazar, ancak derinliğine geliştirilebilirdi. Bu da , 
emperyalist devletleri, sömürgelere sadece meta ihracı değil, para
sermaye yanında fabrika da ihraç etmek zorunda bıraktı. Özel likle 
tekstil, gıda ve diğer hafif sanayiler sömürgelere taşınldı. Kendilerine 
de elektronik, uçak, vb. ağır sanayi kolianın alıkoydular. Bu durum, 
gelişen teknoloj i  ve siyasi neden lerden ötürü metropol-sömürge 
ilişkisinin gelişmiş bir maddi temel üzerinde yeniden kurulmasıdır. 
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Özellikle ABD'nin güçlü ekonomisine dayarnırak gel iştirdigi bu 
sömürgecilik, sosyalist ülkelerin karşısında tutunmak, ulusal kurtu
luş hareketlerinin ekonomik hağımsızl ığa yönelmesini engellemek 
ve kapital ist ekonominin daha gelişmiş bi limsel ve tekno loj ik bir te
mel üzerinde pazar sorununu çözümlernek için, dünyanın büyük bir 
bölümünde hakim kılınmaya çalışılmaktadır. Bu yeni sömürgeci l ik, 
klasik sömürgeci liğe karşı değildir. Klasik sömürge şartlarının 
doğumbileceği tehlikeler bu tip sömürgeci likle ortadan ka ldm imaya 
ça lışılmaktadır. Sömürgeler üzerinde taraflar (emperyalistler ve iş
birlikçi leri), çıkar birliklerini daha esaslı olarak görmekte ve sömür
gelerin tümüy le ellerinden çıkması yerine, üzerinde önceden an

laşı lmış bir yönetirnde birleşmektedirler. Çatışmayı deği l , denge 
durumunu muhafaza etmeye çalışmaktadırlar. Bugün hala kalıntı 
olarak var olan klasik sömürgelerin eğreti durumunu bu açıdan 
değerlendirmek gerekir. 

KısaL:<ı, bu nedenlerden ötürü yeni sömürge ülkelerde gel iştirilen 
kapitalizm, bu ülkelerin toplumsal yapılannda öneml i  değişikliklere 
yol  açtı . Hakim sınıfların içinde, komprador ve feodal kesim ler 
gücünü kaybederken; montaj, gıda, tekstil ve diğer hafif samıyi al
an larında geliştirilen işbirlikçi-tekelci burj uvazi önem kazandı. 
i\ :ynı şartlar, etkisini, köylülüğün topraktan kopması ve işçi sınıfının 
gelişmesinde de gösterdi . Artan sayıda bir aydın tabakanın ortaya 
ç ıkışı da bu ekonomik gelişmenin sonucudur. 

Hu sosyo-ekonomik gelişmeler sonucu, ister yeni sömürgelerde 
ayrı devlet ııygıtı içinde olsun, ister klasik sömürgelerde komprador 
ve feodııllerle işbirliği halindeki sömürge yönetiminde olsun, geçer
li yönetim biçimi, ipi emperyalist devletlerin el inde olan ve paravan 
hizmeti gören siv il kurumların arkasında ıni l itarizmin sırıttıgı bir 
diktatörlüktür. 

İ kinci paylaşım savaşından sonra belirginleşen sömürge ülkelerin 
bu yapısı, ulusal kurtuluş devrimlerinin objekti f şartlannın ne kadar 
olgun hale geldiğini gösterir. Bu şartlar, sömürgesel devri mlerde 
buıjuva önderliğinin kaypaklığını ve uzlaşıcı niteliğini açıklarken, 
aynı zamanda, emekçi yığınlara dayanan pro letarya önderliğinin 
tam bağımsızlığa götüreceğini ortaya koymaktadır. U lusal kurtuluş 
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hareketi içinde her türlü işbirlikçi ve teslimiyetçi eğilimin, burjuva
zinin emperya lizme ve sömürgeciliğe bağımlı  maddi yapısından 

kaynakliınınasma karşılık, tam ulusal bağımsızlıkçı akımın, em
peryalizm ve sömürgeci l ikten zarar gören proletarya ve d i ğer 
emekçi güçlerden kaynaklanacağı açıktır. 

Emperyalist devletlerin güdiiınü altında sömürgelerde oluşan ve 
devrime son derece elverişli olan bu iç şartlar, savaş sırasında ve 

sonrasında emperyalistlerin güçsüz düşmeleri ve buna karşı lık so
syalist ülkelerin etkin desteği gibi dış şartlada birleşince, u lusal 

kurtu luş hareketleri emperya lizmi gerileten başlıca akı m hal ine 

geldil er. 
U lusal kurtu luş harek etlerinin i l k  başanya u laştı ğı yerler, 

sömürgeci kapitalizmin ilk gel iştiği İngiliz ve Fransız sömürgeleri 
oldul ar. Daha s avaştan önce başkaldıran bu sömürge ha lkları, sa
vaşın yarattığı elverişli  şartlardan da yararlanarak, siyasi  bağım

sızlığa yöneldiler. Çinbindi ve Hint yarımadasında nispeten kolay 
ba şanya ul aşan siyasi bağımsızlık mücadelesi, Vietnam'da komü

nistlerin önd erliğinde emperyalist sistemden kopma mücadelesine 
dönüşünce, ABD, Fransızlar ve yerli  işbirlikçiler büyük bir karşı
d evrimci harekete giri şti ler. Genişl eyen Vietnam d evriminin ayır
d edici özel liği , salt savaş sonrasında emperyali stlerin zayıf duru

mundan yarari anınakla kalmayıp, bir dünya savaşının o lmadığı 
ortamda, küçük bir ül kenin, öz gücünü örgütleyerek, birkaç em
peryalist d evlete ve işbirlikçi lerine karşı başanyla direnebi leceği 
ve zafere gidebileceğidir. 

Japon emperyal izmine karşı büyük bir direnme savaşı içinde 
gelişen ve giderek komprador-bürokrat kapitalizmle feodalizme 

karşı yönelen Çin Devrimi, halk demokmsisinin kurulmas ıyla so
mıçlanarak, emperyalist sistemde büyük bir gedik daha açtı. En

donezya'nın Hol landa egemenliğinden kurtulması, Kore, Laos ve 
Kamboçya halk larının tam bağımsızlık mücadelelerinin zaferle 

sonuçlanm ası , Uzak Doğu 'yu emperyalizmin zayıf d üş tüğü bir 
bölge haline getirdi . 

Vietnam devriminin başanl ı  örneği izlenerek Afrika kıtasında ge

liştiri len bağımsızlık mücadeleleri de büyük başanlar kazandı lar. 
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İngi liz ve Fmnsız sömürgelerinde siyasi bağımsı zl ığın kazamliilllsı 
genellikle kolay olurken; sömürgeci kapitalizmin az geliştiği, ancak 

1 95 0 ' 1 erden sonra bu gelişmenin hızlandığı Portekiz sömürgelerin
deki u lusal kurtuluş mücadeleleri, daha kökten ve zor oldu. Afri

ka 'da kalırrtı halindeki klasik sömürgecil i ği, emperyalizme bağımlı 
yerli beyaz azınl ık yaşatmaya çalışırken; yeni sömürgeciliği, İngi
liz, Fransız, Alman ve ABD emperyalistleri ortaklaşa ge l iştinneye 
çalışmaktadırlar. Afrika halklannın birbirleriyle dayanışma halinde 
geli şen ve yeni sömürgeci l iğe k arşı da yöne l en mücadele leri 

karşı sında , emperyal izm ve işbirlikçilerinin tutunması mümkün 
deği ldir. Emperyalistler, ulusal kurtuluş hareketlerini durdurmak 

için daha çok kulda yönetimlerini güçlendinneye çahşmaktadırlar. 

Küba devriminin yeni sömürgeciliğe karşı başarı lı örneğini izle
meye çalışan Güney Amerika devrimci hareketleri, daha zor geliş
mektedirler. Subjektif şartların yeterince hazırlanmaması, hareketler 

içindeki troçkist etki ve azgın askeri-faşist diktatörlükler, bu zor ge
lişmenin nedenleridir. 

Sömürgelerinin büyük bir bölümünü kaybeden , eldeki somürge

leıini koıumada zor duruma düşen emperyalizm, stratej ik coğrafık 

konumu ve onsuz edemeyeceği zengin petrol kaynaklan nedeniy le 

var gücü ile Ortadoğu ülkelerine yüklenmekte; klasik sömürgeci l ik, 

yeni sömürgeci lik ve askeri işgal yöntemlerini içiçe kullanarak, iş
birlikçileri vasıtasıyla bu ülkeleri yönetmeye ça l ışmaktadır. 

Emperyalizm, söınürgecilik ve feoda l ç ıkarlar doğru ltusunda 

Ortadoğu halklannın parçalanması, kurtu luş mücadele lerini zor
l aştı rmaktad ır. Kürd istan ' ın aşiretçi-feoda l parça lanmış l ığı yet
miyormuş gibi, dört i şbirl ikçi devlet tarafından en gerici ta rzda 

söınürgel eştiri lmesi, bu yüzden uzun süre kapi ta lizme açı lama

ması,  Kürdistan ulusa l kurtuluş mücadelesinin en geri düzeyde 

ka lmasına yol açmaktadır. 
Arap halkının, emperya l izmin ve feoda l lerin çıkarlarına göre 

birçok işbirlikçi devletin kontrolü altına alınması, Arap ulusal kur

tııhış hareketinin birliği ve başansı önündeki en büyük engeli oluş

turmaktadır. Ortadoğu 'da emperyalizmin "Truva Atı" ro lünü oyna
yan İsrai l ,  ıni litarist bir güç olarak, Filistin ha lkını yurdundan sür-
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mesi yetmiyormuş gibi, zaman zaman düzenlediği katliam hareket
leri i le  yok etmeye yalışımıktadır. Filistin direnişi, emperya lizm ve 
yerli gerici l ik tarafından tasfiye edilmek istenmektedir. 

Türk ve İnın orduları, bölgede emperyalizmin j andarmalığını üst
lenmiş lerdiL Bu iki ülkede geliştiri len yeni sömürgecilik, devrimci 
hıueketin amansızca ezi lmesini zonınlu görmektedir. 

Tüm bu etkenl er, Ortadoğu halklarının devrimci mücadelesinin 

neden  zor o lduğu nu ort aya koymakta ve aynı za man da 
Ortadoğu'daki halk hareketlerinin emperyal izmi canevinden vura

cağını da açıklamaktadır. Asya ve Afrika'daki gücii biiyiik ölçüde 

kınlan emperya lizm, bu iki kıtayla SSCB arasında bir düğüm nok

tası oluşturan Ortadoğu'da da büyük bir darbe yemekle nihai çöküş 

sürecine girecektir. 
Sosyalist ülkeler, ulusal kurtuluş ve işçi sınıfı hareketleri Uınıfın

dan temsil edilen sosyalist akım, yeşitli sapmalann engellemelerine 

rağmen emperyalizmi adım adım geriletmekte, bağıms ızlık, demo
krasi ve sosyalizm i((in, en küçük halkl arın bile -eğer cesaret edip 

savaşırlarsa- zafere gitmeleri i ((in her zamankinden daha elverişli 

ş mi lar yaratmal(tadır. 

e) U lusal ku rtuluş, işçi sınıfı ve 
komünist h areketler içinde durum: 

Tarih bize, devrimci akıml arın gel i ştiği her dönemde, çıkarları 
bozulanların, zorla engelleyemedikleri bu akıml arı, içten saptırıp 

di ledikleri doğru ltuda kullanmak istedik lerini öğretmektedir. De
vıimci ak ımiann her coşkwı gelişme dönemini, çoğunlukla, ardın

dan sapmalann yol açtığı bir alçalm a dönemi takip eder. Her büyük 
öğretinin kadeıinde bu gerçek vardır. İs lamlıkta, hıristiyanlıkta ve 
bwjuva ideoloj ilerinde o lduğu gibi, sosyalizmde de durum farkl ı  
değildir. Öğreti letin canlı gerçek özü devrimi doğururken, sapma
larla di le getiıi len lafzı dönekliğe yo laçar. 

Ç ağımızın tek tutarl ı  devrimci akımı olan bi limsel sosyalizm, 
özellikle İkinci Emperyalist Pay l aşı m S avaşı 'nı takiben dünya de
vrimci  hareketinin gösterdiği büyük kabarıştan sonra, eşi görül
memiş tahrifatlara uğradı ve uğmmaktadır. Bu işin öncülüğünün 
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devrimin zaferle sonuçlandığı ülke lerde yapılması, görünüşte 
şaşırtıc ı  gelebili r. Ama sosy<Jl izmin tarihi araştırılacak olursa , 

durumun hiç de ŞHşırtıcı olmadı ğı ortay<J çıkacakttr. Sapmalar e l 

b ette devrimci mücade l enin geliştiği v e  d evrimin kökleştiği yer

l erde boy verir. Devrim ve devrimci hareketin olmadığı yerde sap

maların ne işi olabilir? 
Bilimsel sosyalizmin, ilk defa işçi sınıfı hareketiyl e kaynaştığı 

Almanya 'da Benısteiıı revizyonizminin, ardıııdaıı l l .  Enternasyonal 
oportünizıniııiıı doğması tesadüfi değildir; çün kü, bu dönemde Al

manya devrimin odak noktasıdır. 

1 .  Emperyal i st Pay J aşı m Savaşı'  nda, Il .  Enternasyonal sosya 1-şo

ven izminin emperyal i st burjuvazinin imdadına koşması tesadüfi 

değildir; çünkü, savaş tüm Avrupa'yı devrimin arifesine getinnişti. 

Troçkizmin SSCB 'de ortaya çıkması ve emperyalist devletlerin 

aj an l ı ğı rolüne girmesi de tesadüfi değildir; çünkü, sosyalist inşa bir 

gerçek olmuştu. Emperyalizmi kudurtan bu dıuı.ım, Troçki olmasay
dı yine bir Troçki yaratacaktı .  

Günümüz modem revizyonizminin, en güçlü sosyalist ülkelerde 
ortaya çıkması da bir tesadüf değildir. Kapitalizmin bir d<ıha diril

memek üzere tarihe gömüldüğü bir ortamda ve sosyalizmin a lt-üst 

ettiği sınıflı toplumun kalıntılarının maddi zeminini oluşturduğu 
sapmalar, elbette bu ülkelerde kaçını lmaz o lacaktır. Devrim gemisi
nin büyük dalgalarla boğuşa boğuşa yol aldığı engin denizlerde, 
kıyıya sığınmak isteyenler elbette çıkacaktır. 

Dünya devriınci pratiğinin doğruluğunu yüz milyonlann kanı i le 
i spatladığı pro letarya devrimleri çağının marksizmi olan LENİ
NİZM'i, ne buıjuvaz1 ile iktidan paylaşmayı öneren, özünde burj u

vaziye uşaklığın teorisi olan "toplumsal ilerleme", "banşçı geçiş", 
"kapitalist olmayan yol" (*) tezleri, ne de emperyalizme ve gerici
liğe en katıksız uşaklık teorisi olan "iki süper devlet", "üç dünya" 

(�) Burada kasteJi len, geri ülkelerde, ulu�al Jemokmtik halk devrimi sonu

cımda kapitalist olmayan yoldan sosyalizme geçiş, lcnini.st tezi değildir; "de

mokratik halk devrimi yapmadan reformlar yoluyla, kerte kerte �osyalizme 

geçiş" revizyonist laiJir. 
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ve "uluslararası yeni ekonomik düzen" safsata ları, dünya hal

klarının kumıluşu yolunda eylem kılavuzu olmaktan çıkarabilir. 
Özellikle,  emperyalizmin sömürge l eri nden sağ l adığı artık

değerle seınirttiği işçi aıistokrasisi , bugün gelişmiş kapitalist ülke

lerde leninizme saidırınada emperya l ist burjuvaziyi bile geride 

bırakmaktadır. Geçmişin komünist partilerinde ortaya çıkan ve bu
gün "euro-komünizm" diye adlandırılan bu akımın kaderi, şimdi
den, emperyal izmin en güvendiği iktidar paıtileri olan sosyal-de

mokrat partilerin akibetine dönüşmektedir. Kendi devrimci partile

rini henüz yaratamayan emperyalist ülkelerin işç i sınıii, bu akımın 

maskesini düşürmedikçe, ne kendine ne de sömürge halklarına c id

di bir yardım yapamayacaktır. Sömürge lerden artık-değer al<tanna 

o lanağı ortadan kaldırı lmadan da b ö yle bir göre v in bütünüyle 
gerçekleşmesi bekleneınez. 

Ulusal kurtuluş hareketlerinin çağıınızın başta gelen bir devriınci 
akımı haline gelmesinden itibaren, bu alanda da çeşitli sapına lann 
boy verdiğini görmekteyiz. Özünde emperyalizme, sömürgeciliğe 

ve yerli gericiliğe bağlı maddi yapıdan kaynaklanan ve refonnist, 

uzlaşıcı, giderek gerici bir karakter gösteren bu akımlar, bugün mo

dem revizyonizmin fideliğinde boy atmaktadular. Burjuva ideoloj i

lerinin tamamen deşifre edilmiş o lması ve halktan yüz bulamaması, 

bu eğilim leri görünüşte sosyalist olmaya zorlamaktadır. 

Emperyalist dönemde re fonn lann bel irgin özelliği, halkların 

tam bağımsızlık yolundan alıkonu lmasında b ir araç rolü oyna

masıdır. Ulusal kurtuluş hareketleri tam bağımsızlığa yöneldikçe, 

emperyal izm ve sömürgecilerin, işbirlikçi lerini alttan alta hareke

te geçirdikleri , bazı refonn l an danışıklı döğüşle piyasaya sürerek 

kitleleri pasi fize etmeye çalıştıkları, pratiğin günümüzde yüzlerce 

defa i spatlad ığı bir gerçektir. Örneğin, Filistin ve Rodezya'da 

durum böyledir. Ama, devrimcilerin reformlan ellerinin tersi ile 
ittikleri de bir gerçektir. 

Eğer reformlar sıcak mücadele içinde ve tam bağımsızlığa doğru 

giden yolda, mücadelenin bir yan ürünü olarak ortaya çıkarsa bir 

anlam ifude eder. 

U lu sal kurtu 1 u ş lmreketlerinde, bağımsızlık olgusu dışındaki tüm 
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eğilimler reformisttir. Her reformist eğilim de, özünde emperyaliz
me, söınürgeciliğe ve yerli gerici liğe maddi bağlarla bağlı olaniann 
e ği li midir. 

Günümüzde ulusal kurtuluş hareketi içindeki reformist, işçi sınıfı 
ve komünist hareket içindeki sağ ve sol sapmalar, dünya devrimci 

hareketinin ge li�ınesini durduramayacaktır. Emperyalizme karşı 
ınüt.:adelede günümüze kadar dünya halklarına çok �eyler kazan
dıran marksizın-leninizm, bundan sonra da çok şey kazandııınaya 
devam edecektir. 
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İkinci Bölüm 

KÜRDiSTAN TOPLUMU 

Kürdistan, Asya kıtasın ın Afrika ve Avrupa 'ya yöne len, i lk  ve 
oı1a ı,:ağlarda uygarlığın merkezi rolünü oynayan, günümüzde zen
gin petrol kaynakhırı, stratejik coğrafi ve siyasi konumuyla uluslar
arası alanda önemini devam ettiren Ortadoğu'nun ki lit bir bölgesin
de bulunrmıktadır. Ortadoğu'nun bubıiinkü siyasi haritası ,  temelde, 
emperyalizm ve işbirlikçileri olan buıjuvazi ve feoda l ler tarafından 
çizilmiş olup, halkiann bağımsızlık ve demolaasi doğru! msundaki 

talep leri önümle ciddi bir engel o l u�nırmaktadır. Öze l likle, dört 
sömürgeci devletin s ınırları içine alınarak ülke birliği parı,:alanan 

Kürt halkı, bu dwumdan en büyük zaran görmektedir. 
Kürdistan, Türk, Arap ve Fars uluslarının arasında kalan, üzerin

de yoğun olarak Kürt halkının yaşadığı, engebeli ve yüksek dağlar

la verimli ovalann i çi çe bulunduğu, yeraltı ve yeıiistü kaynakları 
bakımından son derece zengin olan, yirmi mi lyonu aşkın nüfusun 
iizerinde yaşadığı geniş bir ülkedir. Siyasi bakımdan, emperyalizme 
bağımlı olan dört sörrnürgeci devletin hakimiyeti altındadır. Her de
vlet, uluslararası tekellerin ve kendi ekonomisinin çıkarlan doğrul
nısunda, hakimiyeti altında nıttuğu parça üzerinde sömürgeciliğin 
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geliştirilmesinde başrolü oynamaktadır. 
Sömürgeciliğin oluşturduğu ekonomik şeki l lenme içinde aşiretçi

feodal çıkarlar kollananık ve zorla yaşatılarak toplumsal parçalan

ma derinleştirilmeye çalışılmakta ; bu süreç içinde, Kün uluslaşması 
engellenerek, halörn u luslarla bütünleşme politikalarına yoğunluk 

kazandınlmaktadır. 
Çağımızda tamaımm tasfiye olma sürecindeki klasik sömürgeci

liği n  h a l en Kürdistan 'da dört başı marnur bir şeki lde hakim o l 
masının neden lerini, köleci toplum aşamasından günümüz em

peryalizm aşamasına kadar ince lemiş bulunduğumuz sınıflı toplum 

ve sömürgecilik tarihinin ülkemiz ve ha lkımız üzerindeki somutlaş
ınasında anımak gerekir. Bu b akış açısıyla,  Kürdistan ' ın kısaca 
sömürgeleşme tarihini v e  bugünkü toplum yapısını inceleyeceğiz. 
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1- Kürdistan'ın sömürgeleşme tarihi 

A) Köleci dönemde Medler 

Kürtlerin kökü, barbarlık döneminde Kuzey Avrupa' da göçebe
likle yaşayan, uygarlığın gelişmesiyle Orta-Avrupa 'ya , Hint Yan

madası 'na, Anadolu ve İran platolanna doğru büyük bir akma 
geçen Hint-Avrupa grubu kavimlerinden, M.Ö. 1 000 yı l larında 

Urmiye gölü ile Van gölü arasındaki bö lgeye yerleşen Med tere 
dayanır. Medler, bu tarihlerden itibaren, bir yandan kend ilerine en 

yakın ha lk o l an Pers lerle , diğer yandan Ortadoğu'nun en vahşi 
kö leci imparatorluğunu kuran Asurlarla yüzyıllarca süren bir mü
cadeleye girişti ler. 

Bu mücadelede, önce Persleri yenip Güneydoğu İran'a  sürınele

riyle daha da güçlenen Medler, M.Ö. 6 12 yılında Ninova'yı yakıp 

yıkarak Asur İmparatorluğu'na son verdi ler. Asurların yeni lgisi 
sonucu batının kapısı Medlere açıldı. Kısa süren imparatorluk döne

ıninde Medler, hemen hemen bugünkü Kürdistan 'ı sınularına dahi l 
ederek, burayı yurtlaştırma hareketine giriştiler. Çeşitli ve son dere

ce hareketli o lan Med kabile ve aşiretleri, kendilerinden daha önce 

yerleşik bulunan halklarla karışarak, onlara kendi dil ve kültürlerini 
hakim kı ldı lar. 

Aynı zamanda, çok zengin olan bö lgenin kültüründen etki lene

rek, Kürt halkının tarih iç indeki oluşumuna temel teşkil ettiler. 
Perslerin M.Ö. 550 yı llarında Med İmparatorluğu'nu yıkması 

üzerine Kürtler üzerinde köleci çağdan itibaren işga l, istila dönemi 

açılmış oldu. M.Ö. 550-330 yılları arasında Pers egemenliği altında 

yaşayan ilk Kürtler olan Med kabile ve aşiretleri, sık sık ayaklana

rak ve yeni ldilderinde dağlara çeki lerek, bu dönemde bağımsızl ı

klarını önemli oranda korudular. Ayrıca kendi milli di l ve kültürleri

ni geliştirdiler. 
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Büyük i skender 'in Persleri M .Ö. 330 yı l larında yenmesi sonucu 
kısa süre de olsa Helen egemenliği altına giren Kürtler, i skender 'in 

ö lmesi w imparatorluğunun pan;alanrnasıyla gelişmelerini d aha 

serbestçe sürdürdüler. Bu dönemde gelişme gösteren Ermeniler, ku
zeyden güneye doğru bazen Kürtlere kanşarak, bazen de egemen

likleri altına a larak, M.Ö. 50 yılianna kadar bölgede hüküm sür
düler. Bu dönemde, tarihte ilk defa olamk Yunan bilginleri, "Kur
do" ve "Kurdienne" adını kullandı lar. Batı'da büyük bir köleci im
panıtorluk ],:man Romalı lar, M.Ö. 50 yıllanndan itibaren bütün böl
geyi, bu arada Kürtlerin yerleşim bölgelerini de yakıp yıkarak istila 

ettiler. Dicle-Fırat havzalannda da egemen liklerini kur.m Romalılar, 
260 yı llannda İran' da Sasani hanedanının başa geçmesiyle büyük 
bir imparatorluk kuran İranlı l arla çatışmaya baş l adıl ar. Aralıksız 
olarak, 630 yıllarında islam fetihlerinin başlamasına kadar birbirle
riyle çatışan bu iki köleci imparatorluk, savaş alanı olarak Mezopo

tamya'yı seçtiler. İki gücün birbiri üzerinde kesin üstün lük kurama
ınası yüzünden Kürtler, bu savaş ortamında biiyük zarar gördüler. 

Sürekli savaş dunımu onları dağlara çekilmek zunında bıraktı. Bu 
yüzden de uygarlık alarundaki gelişmelerini pek sürdüremediler. 

Köleci çağda, uygarlığın geliştiği kentler ve ovalık alan lar süre
kli istilacı ların hakimiyeti altında olduğundan ve Kürtler bu yüzden 

siyasi bir gdişme içine giremediklerinden, aşiret birimleri halindeki 

örgütlenme büyük oranda muhafaza edildi. Ova ve kentlerde yaşay
anlar ise bağımsızlık bilinçlerini yitirip köleleştikleri için, kö leci 

dönemde Kürtlerin halklaşma hareketi smırh kaldı. Bu olumsuz et
kenlere mğınen, kendi ulusal dil, din ve kültürleriyle ülkelerinin asıl 
yerleşik halkı olarak Kürtler, feodal dönemde dünyanın diğer birçok 

halkl anndan daha belirgin olar.ık tarih sahnesinde yerlerini aldılar. 

B) Feodal dönemde Kürtler ve Kürdistan 

1- Arap egemenliği dönemi 
VII. yüzyılda özel likle islam ideoloj isinin önderliğinde büyük bir 

fetih hareketine girişen Amplar, Ortadoğu 'da feodalitenin gelişme 
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çağını başlattıl ar. Daha ilerici bir ideoloji ve üretim bi �imini temsil 
eden Arapl ar, Kuzey Suriye ' den geçen ticaret yollarını hakimiyetle� 
ri altına a ldıki<ırından dolayı, büyük sıkıntılar i çerisine düşen Roma 
ve Sa sani köl eci imparatorluklarına karşı giri ştikleri i stila sa
vaşlannı kolaylık la kazandılar. İslamlık, fetihçi karakterine mğınen, 
köleci rejimierin baskısı a ltında bulunan halklar tarafından bir kurt� 
ancı gibi karşı landı. Ama kısa süre sonra islamlık maskesi altmda 
Arap talanlan yaygınlaştığında, Ortadoğu halkları büyük bir diren
me hareketi içine girdiler. Kendi ulusal dinleriyle islamlığı kanştır� 
arak oluşturdukları mezhepleri birer direnme ideoloj isi olarak kul� 
!anan halklar, kolay kolay teslim o lmadı lar. Buna rağmen, feodali� 
tenin o dönem için i lerici bir rol oyn aması ve kent ile kırlardaki 
sömürücü sınıfların yeni üretim biçimini kendi çıkarlarına daha uy� 
gun bularak Arap istilacılarıyla i:;;birliğine yönelmeleri , bu direnme
terin yeni l giyle son bulmasına yol açtı. Kurulan Arap feodal�sömür� 
geci imparatorlukları , XI. yüzyıla kadar Arapl aşma ve feodalle:;;
meyi birlikte geliştirerek, egemenlikleri altında tuttuklan halkiann 
milli gelişmelerini engellediler. 

Arap hakimiyeti altında gel iş tiri len feodal toplum ve feodal 
sömürgecil ik, Ortadoğu'da etkisini en çok Kürtler ü zerinde göster
di. Böyle ol masında, feodal gelişme için elverişli şartlar hazırlayan 
verimli toprakların Kürdistan ' da bulunması ve Arapların Kürtlere 
komşu o lması önemli bir ro l oynad ı. Kürdistan ' ın  fetbedilmesi 640 
yı lları nda baş l adı . Roma lıların Kad isiye'de yenilmesinden sonra, 
Kürtlerin direnmelerine ve çok kan dökmelerine rağmen, Arap isti� 
lasının gen;ekle:;;ınesi p ek uzun sürmedi . Fethettikleri bölgelerde 
kendi l erine b ağ l ı  Arap veya Kürt ası l l ı  feoda l  emirlikler örgüt� 
leyerek, bir yandan toplumun feoda lleşmesini, diğer yandan da feo
dal Arap si.imürgeci liğinin hakimiyetini birlikte yürüttüler. Kürdi
stan ' da feodal l eşme, sömürgele:;;me ve Araplaşma birbirlerini ta� 
mamlayarak geli şti. 

Feodal Ardp sömürgeci liği altında Kürdistan'da oluştumlan feo� 
dal toplum yapısı içinde, Arap ve Araphışma yanlısı güçlü bir işbir� 
likçi tabaka oluştu. Kürt milli değerlerini hor gören bu tabaka, o gü� 
ne kadar büyük bir zenginlik içinde gelişen Kürt di lini ve kültürünü 
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bırabrak, Arap di l i  ve kültüriinün ajanl ığ ı rolünü oynadı. Tabii ki, 

sınıfsal çıkarları bunu gerektiriyordu. Emir, bey olmanın yolu, Ara

phışm<ıktan ve Arap halifelerine u � aklık y<ıpmakt<ın geçiyordu. 

Bütün bu mi l li i lıanetler, halka, :yüce is lam dininin gereği olarak 
yansıtı lıyordu. Ve bunda da epey başaıı l ı  olundu. 

2- Yabancı cgcmenli�in zayıf olduğu dönem 

a) Yüzyıllık ba�ımsız gelişme: Kürdistan ' da feodalizm, VII. 

yüzyı l ın orta larından IX. yüzyı la kadar koyu bir Arap hakimiyeti 

altınd<ı gel i�ti .  Bu tarihten itib<ın�n, güneyde Amp egemenliğinin 
zayı fl aması,  batıda Bizans İmparatorluğu'nun zayıf günlerini 

yaşamakta o lması, doğuda henüz bir istila hareketinin görül me

ınesi ndeniyle, Kürdi stan ' d a  bağımsız bir feodal gelişmenin dış 

�<ırtl<ın doğdu. Bundan yararlanan bazı Kürt beyl ikleri gel işip 
güç l en meye ba şl adı l ar . Örneğin M ervani  Kürtl eri , Va n ' dan 

başlayıp Urfa ' ya kadar uzanan bir a lan üzerinde, yüzyı ldan fazla 

yaşayan feodal bir devlet kurdular. Bazı Kürt beylikleri de, yine 

bu dönemden itibaren <ıdeta bağıms ız bir devlet gibi yaşadılar. Bu 
bağımsız gel işmenin ürünü olar<ık, bugün bile aşılamayan F eqi 

Teynın i gibi ulu s al ozanlar yetişti . 
b) Kürdistan üzerinde Türk akınları ve bunlara karşı mü

cadele : Xl. yüzyıld a  Türk <ıkınl<ınnın ba�lamasıyl<ı, Ortadoğu hal

ldan üzerinde yeni bir baskı ve sömüıii dönemi açı ld ı .  Yeni bir 
istilaL:ı kavim olan Türkler, barbarlığın :yukarı aşamasında bulun

up, göçebe ve talanla geçinen, bu <ımaçla sürekli bir askeri örgüt

lenme iç inde yaşayan akınL:ı bir kavimdi .  IX. yüzyıldan itibaren 

nüfus <ırtışı, Çin baskısı ve artan kurakl ık nedeniyle Orta Asya'da

ki yurtların ı terked ip, Hazar Gölü' nün kuzey ve güneyine, Hint 
Yarımadas ı 'na doğru büyük bir <ıkm<ı giri�tiler. Yerle�ik uygarl ı 

klar için büyük bir tehlike oluşturan bu akınlar, gelip geçtikleri 

yerleri y<ıkıp yıktı lar. 

Türkler, Ortadoğu 'da daha önce egemenlikleıini kumn ve yolları 
üzerindeki İran'ı da ellerinde bulundw<ın Anıpl<ırla çatışarak ideo

lojilerine karşı direndiler; oysa tüm Ortadoğu halklarının müslüman 

olması, akıncı faaliyetleri yüıütmek için müslüman olmayı gerekti -
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riyonlu. Özellikle hıristiyan halkların f�thedil mesinde en uygun 
ideolojik aracın müslümanlık olduğunu kavrayan Türk ler, kütle ha

linde müslüman oldular. İslamın fetihçi karala�ri akmcı yapılanyla 
birleşince Türkl er, Orta Avrupa'ya kadar yayılacak h aki m bir kavim 
olarak tari h salınesindeki yerlerini aldılar. 

Türk l erin Ortadoğu ' d a  kurdukl arı siyasi s i stem karmaşık bir 
görünümdedir. Başlangıçta Arap halifeleıinin ücr�tl i askerleri ola
rak görev alan Türkler, halifeleıin güçl erini kaybetmel eriyle, yavaş 
yavaş imparatorl ul< içinde etkin o lmaya başl adı lar. Bunda, sürekl i  
b i r  askeri örgütl enme içinde olrnalan, kütle halinde gelen yeni göç

rn�nler, islamın fetih çi karakterini en iyi kendi l erinin temsi 1 etmele
ri de etken oldu. Ayrıca hıri stiyan Bizans'ın s aldırı l arı, güçten 
düşmüş Araplar yerine, taze bir kanla hareket eden akıncı bir kavi
me ihtiyaç gösteriyordu. Bütün bu etkenler yan yana gel ince, Türk

l erin ,  Ortadoğu'nun yeni efendi kavirni olmarnaları i çin herhangi 

bir neden kalmadı. 
XI-XII. yüzyı llar arasında, Oıtadoğu 'nun en büyük siyasi gücünü 

oluşturan Türk lerden büyük bir kesimi devlet örgütlenmesi i çinde 
gör�v alıp geçimini sağlarken, geri kalanl ar çoğunlukla halkiann el

lerindeki toprakları zorla müsadere ederek beylikler oluşturd ular. 

Çok az bir kesim de sertleşti. Ancak göçlerin artması, yerleşi k  ve 
bey olan Türklerle göçebe ve serfleştiri lmek istenen Türkmen ler 

arasındaki oranı, Türkler aleyhine değiştirdi. 
Türklerin siyasi ve askeri a landa güçlü olmaları, yerleşik hal

klar içinde erimelerini önleyeınedi.  Yerleşik halkların daha zengin 
dil ve kü ltürl eri, daha yoğun nüfusları ve i leri üretim bi çimleri , 

Türk boylannın daha az ge lişmiş di l i  ve kül türü, daha az yoğun 
nüfusları ve çok geri üretim biçimleri karşısında üstünlük kazana
rak, ken di yapı l arı i ç inde Türkleri eri tti . Kıs aca,  bu dönernde 

venenler yenildiler. 
Ortadoğu 'nun genelinde Türk egemenliği altında yaşanılan bu 

süreç, daha yoğun o l arak Kürdistan üz�rind e d� yaşandı. Kürtler
deki feodal ve yerleşik top lumun güçlü olmasıyla, kabile ve aşi

retlerin savaşçı o lmaları, Türklerin X V I .  yüzyı l a  kadar Kürtler 
karşı sında kesin bir üstünlük kazanm al anna ve onları merkezi bir 
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otorite a lt ı n a  a lma l arına ol anak vermed i .  XI .  yüzyıldan XVI. 

yüzyı la kadar Kürdistan ' da  dağınık bir şdcilde kurulan Türk de
vletkri , genel likle birer beylik o lmaktan öteye gidemed iler. Kaldı 
k i ,  maha l l i b i r  a l anda kuru l an bu beyl ikler, Kürt aş iretlerinin 
saldırı ları karşısında uzun ömürlü olamadıkl<ırı gibi, Türk nüfusu 

da kısa bir süre içinde eriyip Kürtleşmekten kurtulamadı .  Ak
koyunluhır, Kanıkoyunlul<ır, Artukoğu ll an , Atabekler ve diğer 
Türk beyl ik l erinde durum böyl eydi.  Kürtl erle Türkler ıırasında, 
siyasi a landa ciddi bir fark o lmadığı ha lde, toplumsal alanda den
ge kesinlikle Kürtlerden yıınııdır. Büyük Selçuklu Türkleri döne
minde, bir eya let ha l ine getiri len Kürdistan'da kurul an Türk ege
menl iği , kurumlaşmadığı gibi, sıkı bir merkezi otorite olmaktan 
dıı çok uzaktı .  

VII. yüzyı lın ortıı lanndan IX. yüzyıla kadar Anıp egemenliği 

altında doğan Kürdistan feodal toplum yapısı, IX. yüzyıldan XL 

yüzyı lıı kadar sınırlı da olsa bağımsızca gelişti ve XL yüzyıldan 

XVI. yüzyıla kadar T ürkler ve Moğollar ' l a  sürekl i  bir çatışma 
i çinde o lgunlaştı . Feodalizmin şekillendiği bu dönemler, Kürtl erin 
tarihinde genell ikle i lerici bir safbayı teşkil ederler. Köleci dö
nemde başlayan halklaşma ve yurtlaşma hareketi, feodal  dönemde 
daha da hızlanarak "Kürt" ve "Kürdistan" kavramları yaygın laştı. 
Ortadoğu ' nun ki l i t  noktasında yaşayan bir halk olarak siyasi et
kinlikleri artan Kürtler, çeşitli askeri ve siyasi o laylarda önemli 
bir rol oynadılar. Selahaddin-i Eyyubi gibi , askeri ve siyasi a landa 
deha ol an k işi ler yetişti. Bu olumlu etki ler, Kürtlerin merkezi
siyasi bir güç olmalarıyla tamamlansaydı , şüphesiz daha sonraki 

tarihleri başka türlü olurdu. Bununla birlikte Kürtler, XVI. yüzy
ılda Türklerle İranlılar arasında kesin olarak bölünmeden önce, 
adeta bağımsız devletler gibi hareket eden beylik ve emirlikler ha
linde olup, milli gelişme bakımından o dönemin diğer halklannın 
birçoğundan daha i leri durumdaydı l ar. Arapça daha çok hakim ta

baka arasında yaygın o lmasına rağmen, Türk dil i  ve kültürünün 
bu dönemde hiç etkisi yoktu. Kürt dili ve edebiyatı , dönemin so
nuna doğru, Ehmede Xani gibi bir ozan ve Mem (ı Zin gibi u lu sa l  
b i r  destan yaratacal( güçteydi. 
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3- Türk ve İran egemenliği altında Kürdistan 
a) Kürdistan'ın ikiye bölünmesi ve bunun siyasi sonuçları: 

Kürtlerin tarihinde ba�aşağıya gidiş, XVL yüzyıldan itibaren Kürdi
stan'ın ikiye bölünüşii ve her parça üzerinde Türkler ve İranlılarm 
kunnaya başladıkları feodal-merkezi otoritenin gelişmesiyle başlar. 

Ortadogu'nun müslüman halklarının üzerinde yaşauıkları topra
kları yurtlaştıramayan ve bu halkların içinde erirnekten kurtula
mayan Türkler, hıristiyan halkların yaşadıkları Anadolu'ya yoğun 
o l arak akın ettiler. Hıristiyanların, katliam l ara dek varan uygu la
ma larla müslümanla�tırı l ı p  Türk l eştirilmel eri ve giderek artan 
göç l er, Anadolu'da Türk nüfusunu üstün dunıma getirdi. Anadolu 
Selçuklu Türk devletinin yıkı lmasınuan sonra Bursa yöresinde ku
rulan Osmanlı Türk d evleti,  X V I .  yüzyı ldan iti baren Kürdistan 
sınırlarına dayanmaya b aş ladı. Bu yüzyı lda Kürdistan üzerinde sa

vaşan üç güç vardı : Güney Kürd i stan'ı etkisi altımı alan Mısır 
Mem lük devl eti, 1 5 0 2 'de kurulan ve Kürdistan' ın  büyük bir 
bölümü üzerinde hakimiyetini gel iştiren İran Safavi devleti ve 
Kürdistan'da hakimiyetini yeni geliştirmek isteyen Osıruınh Türk 
d e v l e t i .  Batıdan d o ğ uya ve güneyden kuzeye d o ğru kervan 
yollarının geçtiği bö lgenin ortasında yer a lan Kürdistan, her üç 
devlet için de stratej ik bir öneme sahipti. Kürdistan'a sahip olan, 
o dönemde, Baharat ve İpek Yolu denen kıtalararası yo ll ara da sa
hip o lacaktı. Bu yüzden, üç devlet arasında, Kürdistan üzerinde 
büyük bir hegemonya mücadelesi baş ladı. 

Bu mücadelede Osman l ı lar, tampon bir bö lge o l arak düşün
dükleri Kürdistan' da, Kürt beyl iklerine, büyük tavizler karşı lığın
da, adeta içte serbest dışta bağımlı bir devlet statüsü vererek, on
ların büyük bir bö lümünü yanlarına çekmeyi başardılar. Osman
lı ların bir aj anı gibi hareket eden İdris-i Bi tl isi 'nin de, Kürdi
stan ' ın  Osmanlı lara bu şekilde bağlanmasında büyük katkısı ol
du. Kürt beyliklerini, dolayısıyla savaşçı Kürt aşiretlerini yanına 

çeken Osıruınh sultan ı Yavuz için, İran Safavi devletini ve Mısır 
Mem lük devletini Kürdistan' dan atmak pek zor o l madı .  XVI. 

yüzyı lın başından iti baren Kürdistan 'da yayılmaya başlayan güç 
Osmanlılardı. İlk savaşlarda yeni len İranlıların etkisi ise, Kürdi-
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s tan ' ın küçük bir parçasıyla sınırlı kaldı. Osman lı lada İran lı lar, 
anı larındaki hegemonya mücadelesinde, gerçek çıkarlarını giz le
mek ve halkları birbirine kırdımmk yönetmek için, daha önce ya
ratı lan sünnilik-alevi lik çelişkisini de bu dönemde kızıştırdı lar. 

Feodalitenin dünya çapında gerileme sürecine girdiği, Batı Avru
pa'  da kapitalizmin yeni bir üretim biçimi olarak gelişmeye başla
dığı dönemde oluşarak hızla gelişmeye başlayan Osmanlı İmpara
torluğu, tarih i açıdan gerici bir devlettir. Ona bu gerici l ik luınıkteri
ni kazandıran nesnel yapı, ilerleyen Avnıpa kapitalizmine luırşılık, 
Avıup;ı 'da ve Asya'da feodal toplum yapısını zorla ayakta tutmaya 
ça lışmasıdır. Tarihi açıdan XV. yüzyıldan itibaren gerileme sürecine 
giren feodalizmi, bu tınihten itibaren dünyamn büyük bir bölümün
de temsil eden ve bu yapıyı Avrupa'da gelişen kapita lizme karşı 
sürekli ayaktı rutınaya çalışan Osmanlı Türklerinin tarihteki işlev
leıi , bu yüzden ilerici lik değil gericiliktir. Nesnel olarak bu duruma 
Türk fetihlerinin ta\ancı karakteri de eklenince, bu gerici işlev öne
mini d<ıha da artınr. 

Ortadoğu feodal toplumlarının, gerek iç dinamikleriyle, gerek
se i l erici kapi ta l izm dön eminin etki siyle kapita l i zme doğru 
evrirnleşmelerini önleyen merkezi feodal-sömürgeci Osmanlı de
\' letinin, bu olumsuz etkisini en çok duyan halklardan birisi de 
Küıilerdir. XVI. yüzyı ldan itibaren gel işen Osmanlı  egemenliği , 

baş langıç ta Kürt beylikleriyle varılan antl aşmalar nedeniyle, 
özellikle ekonomik ve kültürel alanda etkis ini pek duyuramadı . 

Ama, bir yandan merkezi otoritenin güçlenmesi, diğer yandan 
başarılı olamayan fetih savaşlarının artırdığı yükün etk is iyle, 
Kürdistan üzerinde Osmanlı egemenliği giderek arttı . EyaJet yö
netimleri daha çok sancak yönetim\erine, sancak yönetimleri da
ha çok kaza yönetimlerine bölünüp, başlarına Osmanlı Türk bey
leri geçinierek merkezi otorite kurumlaştırıldı. Bu kurumlaşmay
la birlikte feodal Türk sömürgecil iği de gelişmeye başladı. Daha 
çok Türk yöneticinin Kürdistan 'a yerleşmesi, yer yer Türk kolo
nilerinin ortaya çıkmasına yol açtı. Türk yönetiminin gelişmesiy
le, Kürt beyliklerinin sahip o lduklan dahili  otonamileri yavaş ya
vaş ellerinden alınmaya başlandı. Kürt beyliklerinin daha sonraki 
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diren meleri , hep bu dahil i otono mil erini ( iç özerk l i k) tekrar elde 

etmek içindir. 
b) XIX. yüzyılda Kürdistan üzerinde mücadele: XIX. yüzy

ıl ın i ki nci yansında Avrupa' da sanayi devriminin gerçekleşmiş ol

ması karşısıııda sürekl i geri leme sürecine giren Osmanlı İmp ara

torluğu, ekonomik düzen iyle birlikte askeri, hukuki düzenini de 
değiştirmeye başlad ı .  B atı karşısında tutunabi lmek için yenilenme 

gereği duyan Osmanl ı sultanları, her milliyetten devşirıne gençl er
den oluşturduldan yeniçeri ordusu yerine, bu sefer sadece müslü

m<ın halklardan topl adık lan gençlerle örgütl edikleri Nizam-ı Cedit, 

Asakir-i Mansureyi M uhammediye gibi orduları kurdul ar. Tanzi

mat Fermanı ve İngi lizlerle yapılan 1 840 tarihli ticaret an laşmasıy

la sömürge l eşme yoluna girdiler. Bu tarihlerde Osmanlı Türkleri 
i çin en önemli sorun, Batı kapitalist devletleri karşısında devlet 
olarak varlığını korumak ve bu devletlerle işbirliği yapıp, egemen
lik altında tuttukları ha lklar üzerinde feodal sömürüy le kapita list 
sömürüyü birli kte yürütmektir. 

Osmanlıların Batı kapitalist devletleri karşısında sürekli yeni lme
l eri ve geri çeki lmeleri , egemenl ikleri ııltında tuttukları halklar 
üzeıinde baskı ve sömüıiiyü aza ltınayıp dah a da çoğalttı . Çiinkü, 
yııvıış yavaş artık-değeri ele geçirmeye başlayan Avrupalı kapita
J istlerle azın lık milliyetler, imparatorluğu itlasa sürüklüyorlardı. 
İmparatorluğun ayakta kalabi lmesi için baskı ve sömürüyü yoğun
laştınnaktan başka çaresi yoktu. Bu uygulamalar sonucu imparator
luk, XIX. yüzyı lda halkların büyük bir d in:nmesi i l e karşı laştı . 
1 840' lara doğru imparatorluğu parçalanmaktan, ancak Rusya, İngi l
tere ve Fransa'nın birbiriyle çıkar çelişkil erinden kaynaklanan yar
dımları kurtardı . 

Diinya tarihinin sayısız bağlarla Avrupa tarihine bağl anmaya 
başladığı XIX. yüzyı l,  Kürdistan için de önemli olaylar ve değişme
lerle doludur. Bu yüzyıla kadar kendi kendine yeterli kapa lı feodal 
ekonomi, Avrupa'dan gelen ucuz meta pazarlamasından etkilendi. 
Meta ihmcmın iki önemli sonucu oldu. Birincisi, meta ihracında 
aracı halka olarak azınlık mil liyetlerden, özellikle Ermenilerden ve 
Rumlardan komprador bir tabakanın oluşması. İkincisi , kır ekono-
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misiyle belli bir denge içinde olan zanaatçı lığın yıkılmasıdır. Bu iki 
sonucun doğurduğu üçüncü bir sonuç, Kürdistan da dahi l  olmak 
üzere, imparatorluğun dayandığı feodal toplum yapısının durgun
laşmasıdır. Ticarette azınlık kompradorların hakim olması , kentte 
zanaatçı lığı yıkıp kapitalizmin müslüman halklarda geç gelişmesine 
neden olurken, aynı zamilllda hıristiyan halkların erkenden kapita
listleşmesine ve uyanmasına yol açtı . Bunda, kompradorlann mil li 

ticaret burjuvazisine dönüşmelerinin de payı vardır. 
Kürdistan ' d a ,  bir yan d an imparatorluğun kap ita l izmin geliş

m e s i n e  engel olan yapısı, diğer y anda n meta ihracı so n ucu 
yıkılan zanaatçıl ığ ın y erine y erl i nitelikte ne komprador, ne tica
ret, ne de sanayi burjuvazi sin in oluşamaması  yüzünden feoda l 
toplum yapısı  durgunla:;;arak devam etti. Dı ş şartl ar da iç şartlar 
da XIX. yüzyı l boyunca Kürdistan 'da feoda l izmin çözü lmes in e  
olanak vermedi. 

Öte yandan, sanayi devrimiyle birlikte büyük bir sömürgeci lik 
harekatına girişen Avrupa kapitalist devletlerinden İngiltere ve 
Frans a , yavaş yavaş Ort adoğu 'ya, bu arada Kürdistan ' a  da göz 
dikti ler. AyrıL:a, t<ım bir emperyalist yayılma i çinde olan Rus Çar
l ığı da, İngi ltere'nin elindeki ticaret yo l larına hakim o lmak için 
güneye inme, dolayı s ıyla  Kürdistan'a hakim olma planlarını ge
li �tirdi .  Böylece, Kürdistan üzerinde çatışan eski iki klasik güç 
olan Osman lı  ve İranl ı lara, XIX .  yüzyılda İngiltere, Fransa ve 
Çarlık Rusyası 'nın da katı lmasıyla, çatı şan güçlerin sayısı beşe 
yükseldi . Künlist<ın üzerindeki etkinliklerini birbirlerinin aleyhi
ne <ırtırmak i steyen bu güçler amsında, sürekli çelişki ve çatışma
lar doğdu. İngiltere'nin bu süreç içerisindeki politikasının teme
l inde, Rusy<ı 'nın kendi çıkar <ı l<ınlarına inmesini önlemek iç in 

Osm<ınlı İmpar<ıtorluğu'nu sürek l i ayakta tutm ak ve Ortadoğu 

halkların ı  Osmanlı kalkanı altında sömürmek yatar. İngiltere, Os
manl ı  İmparatorluğu'nun dağılmasın ı hiç i stemedi. Çünkü, impa

mturluk ya�adıkı;a İngiliz çıkarl<ın s<ığlama bağlanmış sayı l ı rdı . 
XIX. yüzyıl boyunca büyük boyu tl ara ulaşan Kürt direnmeleri

nin ( 1 �3 \ -35  Rewanduz, 1 842 Hedinanlı, 1 842-48 Bedirhan Bey, 

1 85 6 Yezd<ın Şer, 1 8  79 B edirhanlılar, ı 8 8 ı Ubeydul lah  is yanı 
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vb.)  b aş anya u l a ş a m a rn a l  arında, b a şta İ n g  i 1 te re ol mak ü ze re 

büyük devl et l erin Kürdistan pol it ikalarının p ayı büyüktür. Tarihin 
o günkü koşulhın i((iml� bu direnmder �ğer başanya ulaşmış ol
sa lardı, ulus l a şmada bir ka ldı raç ro lünü oynayacak o l an merkezi 
bir feodal devl etin kuml masıyla  somıç l anacak l ard ı .  Bu n eden l e, 

bu direnme ler i l�riL:i niteliktedir. Direnmelere i l �ri L: i  nitel iğini 
v eren öz, f�o<.hıl Osman l ı baskısını y ı kmaya yönel ik o lmas ı ,  
başarı lı olma s ı hal inde ulusal b i r  kapita l izmin ge l iş ınesine o l anak 

hazırlamasıdır. Ü l kedeki ticareti ele geçirecek yerli  nitelikte bir 
ticaret burjuv<ızisinin ortaya � ıkması , Kürdistan ulusal  kurtu luş 
hareketinin burjuvazi önderl iğinde ge l i şmesi şansına da yo l aça
c aktı .  Ne var ki,  bu direnmelerin ezi lmesi ,  en azından yüz yı l ka
dar geç olar<ık kapital izmin Kürdistan'da g�lişmesi sonu c unu 
vermiştir. Bu kapitalizmin de i kri ci nitdiğini çoktan t(iketen em

peryalist- sömürgeci kapita l i zm o l ması çok kötü s onuçlar doğur
muştur. Kürdistan i((in XIX. yüzyı lda temd sorun, yerli bir burju

va sınıfİnın doğm<ımasıydı. Eğ�r direnmeler başanya ulaşmış ol

sa lardı, böyl e bir s ııııf  doğacaktı . 
XIX. yüzyılın sonunda yan-sömürgel er haline gelen Osmanlı  ve 

İran imparatorluklannın, Kürdistan üzerindeki etkinli kleri çok 
zayıflamıştı. Dağılma sürecinde olan bu iki imparatorluk, ancak 
emperyal ist devletlerin kendi aralanndaki denge hesap lan yüzün

den yaşama olanağı bulmaktaydı lar. XX. yüzyı lın başında dünyanın 
yeniden paylaşılması i çin kesin bir hesaplaşmaya hazırlanan iki em
peryal is t blokım planları, Kürdistan'ın da yeniden paylaş ı lmasını 

zonınhı görmekteydi. 

C- Emperyalist sistem içinde Kürdistan 

1- 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı ve 
Kürdistan'ın yeniden parçalanması 

Kapi ta l izmin eşitsiz gelişmesi kanununa bağl ı olarak sonradan 
büyük bir geli şme gösteren Alman emperyal izmi , gücü ölçüsünde 

dünyanın yeniden paylaşılmasını gündeme getirirken, daha önce-
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den dünyan ı n  büyük b i r  bölümünü kendi ara larında pay laştıran 
Fransa ile i ngi ltere buna karşı koydular. Yeniden pay laşımın tek 
aracı sava�tı. 

Savaştan önce, İngiltere 'nin başını çektiği blok, dağılması artık 
an meselesi haline gelen Osmanlı ve İran impanıtorluklannm pay

laşılması için taksim planlan geli�tirdi . Bu pl anlanı göre, Kürdistan, 
İngi ltere ile Fnınsa arasında paylaştırı\acaktı. Kurulması planlanan 
Ermenistan ' a  da Kürdistan'ın kuzey bölgesinin önem li bir kısmı 
bırakıl ıyordu. 

Türkler, sava�ta Almanya 'nın yanında yer aldılar. Bunun nede
ni, daha önce Almanya ile ge li ştiri len ekonomik ilişki ler -örneğin 
Kürdistan'ı da boydan boya aşan H aydarpaşa-Bağdat demiryo lu

ve en önemli o larak da devleti yeni ele geçiren Türk bürokrat

komprador burjuvazisinin temsilcisi İttihat ve Terakki önderleri
n i n  Tura nc ı l ık ülkülerini A l m anya ' n ı n  teşvik etm esiydi . A l 
man ya 'nın güdümii a ltında iınpanıtorluğun korunması yanında, 
Orta Asya'ya kadar biitün dünya Türklüğünün tek devlet çatısı a l
tına alınması da p\anlanıyordu. 

Etki ahmına bütün dünya halklarını çekip uyanma larına ve di
renmelerine yol açan 1 .  Emperya li st Paylaşım Savaşı, Ekim Devri

mi gibi dünya çapında önem l i bir olaya yol açtı ve A lmanya 'nın 
yenilgisiyle son buldu. Rus, Alman, Avusturya, Osmanlı, İran gi bi 

i mp aratorluk 1 ar da tari h ten si 1 indi . Geri ye, dün yanın yeniden İn
g i l tere'n in  başmı ç ektiği b l okun iste k l erine göre payl a şı lması 
kalıyordu .  

Dağılan Osmanlı İmparatorluğu'nun ınims olarak b ıraktığı Kür
distan üzeıinde hesaplaşma, savaştan sonra da devam eni. Yeniden 
bir u lusal kurtuluş savaşma giren Türk ler, imparatorluğun kal ıntı 
olarak bıraktığı devlet mekanizmasına d ayanarak, Kürdistan ' m  
büyük b i r  bö lü münü e l d e  tutmaya ç a lı şırken; İngi l i z l er, petrol 
bakımından zengin olan Güney Kürdistan ' a  yerleşti ler. Fransızlar 
da Antep , Urfa, Maraş yöresini işgal etmeye başladı lar. Y üzyıl
lardan beri uşaklığın iliklerine kadar işlediği hain aşiret reisieri ve 

toprak ağa lan, bu son derece elverişli uluslararası koşullardan yar
arlanacak deği l lerdi .  Cı lız Kürt milliyetçiliğinin temsilcileri, nüfus 
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sayımı ve h arita yapıp emperyal i st lere sunmakla hak elde edebi le
ceklerini sanıyorlardı. Durgunl aşan feodal toplum yapısı, Ekim De

vrimi 'nden etkilerrecek bir sını tin do ğınasma imkan vermemi�ti- Bu 

şartlar altında, Kürdistan' ı n , emperyalist sömürgeci devletler ta
rafından güçleri oran ında bölüşülmesi kaçınılmazdı.  

Kürdistan'ın bu yeniden bölünüşünü, neden ve sonuçlarıyla bir

likte biraz daha aynntı lı olarale incelemek gerekir. 

Türk burjuvazi si, Osman l ı imparatorluğu' nun sömürgel eşıne 
sürecinde ortaya çıktı . 

/wnıpa' da sana yi devriminden sonra yaygınlaşan meta ihracımla 

aracı halka olarak hıristiyan azınlıkların kullanılması, ticaretin müs
lüman halkl ard a gerilemesine ve Ermeni, Rum azın l ık l arın eline 
geçmesine yol açtı .  Ticaretin azınlıkların eline bu şekilde kaptırıl

ınası, Türk burj uvazisinin geli�ebilmesi için devlete dayanmas ını 

gerektiıiyordu. Feodal temeller üzerinde sürekli gerileyen impara
torluğu kurtarmak isteyen sultanlar da , üst yapı kurumlarmda yeni

leşıneye gitmek zorunda kaldılar. Bazı askeri, tıbbi oku l lar açıldı. 

1 840'ta İngiltere ile yapılan ticaret antlaşmasıyla s ömürge leşme 

sürecine giren imparatorlukta bu tip kurumlar çoğalmaya başladı. 

Diğer yandan, Ba tı y an l ı s ı  bürokratl ar, k om i syon cu luk ve 

rüşvetçi lik\e pa lazlanarak bürokrat kapitalizminin gelişınesine ön

cülillc ettiler. XIX. y üzyı l ın ikinci yarısından itibaren hızlanan bu 

süreç içinde, yavaş yavaş bir Türk burj uvazisi şekil lendi. Devlet 

iç inde etk in l iğin i gi tti kçe artıran bürokrat Türk burj uvazisini n 

mi lliyetçi id eoloj isi de bu dönemde ortaya çıktı ve �ekillendi. Ta

mamen devlet fidel iğinde yetişen bu id eoloj i ,  doğal olarak devleti 

korumaya yönel ik  o l acaktı . H enüz hıri stiyan ha l k l arın bağımsız 
devletler ha line gelmedik leri dönemde Türk mi lliy etçiliği "Osm

anlıL:ılık" b içiminde ortaya çıktı. Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşa 

gibi edebiyatçı lar tarafından temsil ed i l en bu mi l liyetçi anlayış, 
Türk l erin halörn mi l l iyet olma ayrı calığını sürdürmeyi amaçlıyor
du. Halkların hızla uyanarak bağımsızlık mü cad elesine atıldıkları 
bir dönemde, "Osmanlı mil leti" gibi temel si z  bir kavrama dayan
an bu mil liyetçilik, kol ayca deşifre ol arak yerini başka tip b ir mil
liyetçiliğe bıraktı .  
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H ıri stiyan halkları kaybed en Türk hakim sınıfları, hiç olmazsa 
müslüman halkları ellerinde tutmak için "Panislamizm" örtüsü a l

tında gizl enen mil l iyetçi li ği yaratt1. Hu mi lliyetçi l ik, özel l ikle II . 

Abdulham it döneminde yaygmlaştmlmaya ça l ışı ldı . Ama, müs lü
man halkların da ayaklanması sonucu bu ideoloj inin iflas etmesiy
le, bu sefer, ırkçı-şoven bir Türk mi lliyetçi l iği şeki l lenmeye başla
d ı. XIX. yüzyı lın sonunda maddi alanda burjuvazinin güç lenme
siyle gelişen bu mi lliyetçilik, örgütsel ifades ini İttihat ve Terakki 

Ceıniyeti ' nde buldu. 
i mparatorluğun peşpeşe yenilgisi ve sürekli  toprak kaybı, Türk 

bürokmt burjuvazisini ve genç aydınlannı, kendileri için bir "yurt 
bulmaya" ve bunun smırlannı çizmeye zorladı. Devlet de e lden gi

derse tamamen yok olacaklannı anlayan bu bürokrat burjuvalar ve 
aydınlar, tez elden devlete sahip çıktılar ve hiç o lmazsa kalan topm
klar üzerinde bir Türk ulusu yaratmak için ırkçı-şoven mil l iyetçiliği 

alabi ldiğine gel iştirdiler. İttihat ve Terakki Cemiyeti bu milliyetçi
l i ğin siyasi temsilcisi  old u. I. Emperyalist Paylaş ım S avaşı'na 

doğru giden yıl larda, devleti birkaç darbe i le ele geçiren İttihat ve 

Terakki Cemiyeti, -Alman emperyalizminin de teşvikiyle- "Turan
cılık" biçi mini alan ırkçı-şoven m illiyetçi ideolojisiyle emperyalist 
emeller bes lerneye başladı. Bu y ıllarda, çok cılız da o lsa o luşan 
Kürt milliyetçiliğine yaşam hakkı tarnmayan İttihat ve Terakki Ce

miyeti, savaş yı ll annda 600 bin kadar Kürdü -çoğu Toroslarda öldü

zorla iskana tabi tuttıı. Ennenileri büyük bir katliamdan geçirdi . 

Savaş bittikten sonra imparatorluğun dağı ldığını gören s ivi l-as

ker Türk aydınlan, bu sefer Mustafa Kema l ' in öndediğini yaptığı 

bir milliyetçi l iğe yöneldiler. "Kemalizm" adı veri len bu Türk mil
l iyetç i l iği, "Turancıhk" ideolojisine göre daha gerçekçid ir. Savaş 

yıl larında kaybedi len toprakları yeniden almaya gücünün ye tmey

eL:eğini, ancak Türk ordulannın hakim olduğu alanlan koruyabile
L:eğini ve "misak-ı milli" denen bu a lan iizerinde bir Türk ulusu yar

atmaya gücü yetebileceğini düşünen bu mi l l iyetç il ik,  Kürdistan 
üzerinde geliştirilecek askeri, siyasi, kültürel ve ekonomik hakimiy
etin de ideoloj ik temelidir. 

M i l l i  ticaret burjuvazisinin temsilcileri olan kemalist ler, Yunan 
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işgalinin ge lişmesiyle birlikte, Türk nüfusun yoğun o lduğu Anado
lu'yu da kaybedeceklerini düşününce , hızla örgütlendiler. Mahal l i  
çıkarlan, Ermeni ve Rum azıniıkiarına kar;;ı konırnak amacıyla ku
ıulan Doğu ve Batı Anadolu Müdafa-ı Hukuk Cemiyetleri, kemalist 
örgütlenmenin ilk biçimleri oldular. Erzunım ve S ivas kongrelerin
de birleşen bu cemiyetler, Ankara 'da "Bl\1M" adı a ltında bir meclis 
toplayarak, Yunan işgaline karşı al ınacak tedbirleri ve bu arada 
meclise dayalı bir hükümet kurma işini kararlaştırdılar. Bir yandan 
İstanbul' daki sultana karşı, di ğer yandan Yunan işgaline kar;; ı bu 
hükümetin önderliğindeki direnme, Türk ulusal kurtuluşu biçiminde 

gelişti. Başlangıçta bu ni teliğini, özel likle Kürt aşiret reisierini ve 
şeyhlerini yanlarına çekmek için gizleyen kemalistler, zaferi ka

zanınca kimliklerini açık olarak ortaya koydular. Kürtlerin, Türk 
ulusal kurtuluş savaşma karşı tavn -bir yandan Fransız işga li, diğer 
yandan Birinci Dünya Savaşı 'ndaki Rus ve Ermeni teh likesinin ha

la ununılınaması yüzünden- destek biçiminde oldu. Kema listlerin 
açık olmayan kimliği, ayrıca " iki iliılkın hükümeti" biçimindeki 
propagandaları da bu destekte etkili oldu. 

Yunan işgaline karşı zafer kazanan Türk ulusal kurtuluş hareketi, 
zaferini u luslararası alanda kabul ettirmek için Lozan'a temsilci 
yo l ladığında , Kürdistan meselesi yeniden ameliyat masasına 
yatırılır. Karşısında, Kürdistan sonımına direkt karışan İngiltere ve 
Fransa vardır. Bu iki devlet, savaş yıllannda güçlerini önemli oran
da tüketınişler: içte işçi sınıfı hareketi yüzünden sorunları çoğal
ınakta, ayrıca geniş o lan sömürge topraklarında tuttuklan askerleri
ni yeni bir savaşa sürme gücünü kendilerinde görememektedirler. 
SSCB, Batı karşısında Türkiye ' yi desteklemektedir. Bu elverişli 
uluslararası koşullar, iç zafer kazanına gibi avantajlı b ir durumla 
birleşince Türklerin pazarlık gücü bir hayli artar. En çok İngilizlerle 
Musul meselesi yüzünden çatışma çıkar. Buradaki zengin petrole 
göz diken İngilizler, Türklerle sonuna kadar mücadeleye kararlıdır
lar. Klasik bir İngiliz-Türk oyunu olarak Kürtler ve Kürdistan, bu 
iki gücün arasında bir piyon gibi ileri-geri kullanıl ır. İngil izler Türk 
işgali altındaki, Türkler de İngiliz işga li altındaki Kürtleri karşı lıklı 
kul lanarak, Kürdistan ' ı  b iribirierine peşkeş çekerler ve bugünkü 
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parçalanmı�lık durumu üzerinde ancak 1 926'da anlaşırlar. Kürdi
stan'ın en verimli t opraklannın bu şeki lde bölünüşü Lozan'da tas

dik ettiri lerek bugüne kadar sünlürülmü�tür. Lozan'da bu şekilde, 

Türkler kendilerini tüm dünya uluslanna tan ıtırken , u lusal kurtuluş 

mücadelelerinde en ya kın deste ğin i gördükleri Kürtleri ve yurt
lannı, emperyalistlerle kendi amlarımla payla�ırhu·. 

Kürdistan' ın bu dört paryaya bölünü�ünden günümüze kadar  

olan tarihi, her parça üzerinde işga l ,  katliam ve ta lanlarla yürütülen 

sömürgeL:ilik tarihinden başka bir şey deği ldir. 

2- Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürdistan' ı  sömürgeleştirmesi 
Yumınlıhmı karşı k azandık ları zafeıi Lozan'da u luslararası alan

da da kabul ettirdikten sonra, Türk bwj uvazisinin gen(( temsilci leıi , 
siyasi örgütlenme biçimi olarak cumhuriyet ilan ettiler. Cumhuriyet 
rej imi altında, Türk burjuvazi sinin gel işmesi i ç in  her türlü tedbir 

a l ındı. Enneni ve Rum azınlıkhuınL:a yürütü len tiL:m·et ele geçirildi. 
İşçi ve köylülerin tüm talepleri zorla bastmldı. Yeni rej imin şoven 

karakteri, gerek azınlık halklannın, gerekse Kürtlerin çıkarlarını di
le getiren her haklı talebin zorla bas tırılaca ğını açıkça gösterdi . 

Bütün bu tedbirlere rağmen Türk milli burjuvazisi fazla gelişeme

diği gibi, giderek milli niteliğini de kaybetti. 
Türk milli buıjuvazisinin gelişmemesinin başında emperyalist 

egemen l ik gelir. İki emperyalist savaş arasında, emperyalist devlet

lerin iç didişmesi , Sovyet ekonomik yardımı, 1 929 dünya kapitaliz
minin büyük bunalımı, uygulanan devletçilik politikası, ba ğımsız 

bir Türk kapitalizminin gelişmesine nisbi olanaklar sağladıysa da, 

Ekim Devrimi 'nden duy'lı lan korku ve işçi-köylü düşmanlı ğı, Türk 

burjuvazisini erkenden emperyalizme teslime götürdü. Bağımsız ol

mayan bir ülkede milli burj u vazinin gel işme olanakları sınırlıdır. 

Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti emperyalist devletlerle çatışma 
içinde doğduysa da, bu çatışma emperyalizmden tam bağımsızl ığa 
kadar sürdürülemedi . 

Özellikle 1 93 0 ' larm sonlarına doğru dünyanın yeniden çatı�ma 

ortamına sürüklenmesi, Türk kapitalizmini tümden emperyalizmin 

yanma itti. Sovyetler Birliği ile dostluk pol itikasını çoktan terkeden 
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Türkiye Cumhuriyeti , Nazi Almanyası ile İngiltere arası nda zikza

klar çizerek İ kinci Emperyal ist Payla�ım Sava�ı'nm d ışında kal

mayı başardı.  Savaş için tedbir maskesi altında yapılan vurgunla iy

iL:e palazlanan burjuvazi , savaş sonunda keskinleşen sosyalizm-ka

pitalizm arasındaki çelişki karşısında, emperyalizmin güdümüne 

girmekte en uüık bir tereddüt göstermedi.  Dünya çapmda gelişen 
sosyalist inşa ve ulusal kurtuluş hareketleri karşısında, Türk burju

vazisinin, emperyal izmin Ortadoğu' daki bek�iliği rolünü oynamak

tan başka çaresi yoktu. Kore halkına ka�ı asker göndermesi, NA

TO'ya girmesi, Marshall yardımı ve ABD i le ikili antlaşmalar, em

peryalizme teslimiyeti n açık belgeleridir. Türkiye Cumhuriyeti 'nin 

kuru lu �  yıllanndaki sınırlı i leri ci liği, yerini, i�te iş�i-köylü düşman

lığı ve Kürt halkına karşı katliamlara kadar varan uygulamalara, 

dışta ise SSCB önderliğindeki sosyalizme karşı savaş ve dünya hal

klarının u lusal kurtuluş mücadele lerinin bastırılmasında emperya

lizmin en güvenilir müttefiği olmaya bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti, 

günümüze dek değişmeyen bu nitelikleri ile gerici bir devlettir. 

IL Emperya list savaştan sonra ABD'nin bir yeni sömürgesi duru

ınuna gelen Türkiye 'de, emperyalizme bağımlı -özellikle montaj , 

tekstil, gıda sanayii alanlarında- işbirlikçi-tekelci sanayi kapita lizmi 

gelişmeye başladı . 1 960 ve 1 97 1  hükümet darbeleriyle daha da hız

lanan bu kapitalist geli�me, günümüz Türkiye'sinde tam bir dar

bağaza yol açmış olup, bir türlü çıkış yolu bulaınamaktadır. 
Doğuşundan günümüze kadar emperyalizme bağımlı olarak ge

lişen Türk kapitalizminin bugünkü siyasi biçiınleni�i, işbirlikçi te

kelci burjuvazi, bürokrat buıjuvazi ve büyük toprak sahiplerinin 
sanayi ve mali alanda en irilerinin -güçleri oranında- ittifakından 
oluşan bmjuva parlaınentoculuğunu bir mask e yaparak "libera l"
faşist karmalı hükümetler kul lanan oligarşik devlettir. 

Türkiye Cumhuriyeti döneminde ekonomik ve siyasi alandaki bu 
gelişmelere değinmemizin nedeni, Kürdistan'da gelişen Türk haki

miyeti ile yakın bağlar içinde olmasıdır. 

Cumhuriyetin kuruluş harcı olan kemalist milliyet�ilik, "misak-ı 

mi l l i " sınırları içinde, "ü lkesi ve milletiyle bölünınez b ir bütün" 

olan bir Türk ulusu yaratmak amacındadır. Bu ama� la çelişen çeşitli 
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m i l l iyetler ve ıızınlıkhır, Türk uluslaşma hareketi içinde eritikrek 
yok edileceklerdir. Tarihi, siyasi ve sosyal kııpsıımı bııkımından İs
mil siyonizmine, Güney Afrika ve Rodezya ırkçıl ığına benzeyen bu 
ideoloj i  ile, Türkiye Cumhuriyeti 'nin Kürdistan üzerindeki uygu la 
ma lan, ekonomisinin zayıflığındıın ötürü, önce askeri alanda başla
mak zorunlu luğunu duydu. 

Kürdistan üzerinde sıkı  bir askeri işga l  gerçek leşti rilmeden, 
siyasi, kültürel ve ekonomik a lıında sömürgeci l iği ge l iştiremey
eceğinin bi l incinde olan Türk buıjuvazisi, yeni kurduğu cumhuriy

et ordusu ile, 1 925- I 94 0 yı l ları arasında güçlü bir askeri işgal ha
rekatına girişti. Kurtuluş savaşı yı l l annda kema listlerin verdikleri 
sözü yerine getirmesin i beklerken karşılaşı l an bu durum, Kürdi
stan'da büylik bir tepki uyandırdı .  Sömürüyü, şovenizmi, baskıyı 
artırmaktan başka bir sonuç vermeyen bu i şgal hareketi, "vahşi 

Kürtlere karşı cumhuriyetin uygarlık hareketi" olarak yansıtı lmaya 
çalışıldı .  Kürt halkının haklı direnme hareketlerini kendi çıkarları 
için kullanan aşiret-feodal i leri gelenleri, kemalistler tarafından, bu 

iddia lannı ispat için birer kanıt hal ine getirildiler. Hangi gerekçeye 
dayanırsa dayansın, bir halkı di l i ,  kültürü, hatta fiziki varlığıyla 

imha etmeyi amaçlayan bir hareket, uygarlık hareketi deği l , olsa 

olsa bir vahşet hareketidir. 
Türk buıjuvazisinin modem ordu örgütl enmesi karşısında, Kürt

leıin feodal a�iret örgütlenmesi fazla tutunarnadı ve nınınamazdı da. 
1 925  Palu-Genı;-Hani, 1 930 Ağn, 1938 Dersim direnmeleri, büyük 
boyutlara ul aşma ianna rağmen yeni lmekten kurtu lamadılar. Bu 
yenilgilerin bir nedeni de, objektif şartiann modern bir ulusal kurtu
luş hareketine elverecek kadar olgunlaşmamış olmasıydı. Uluslara
msı alanda S SCB tarafından sosyalizmin genel çıkan açısından de
steklenen Türkler, I 940 '  !ara doğnı işgal hareketini tamamladı lar. I l .  

Emperyalist Paylaşım Savaşı, tüm dünyada ulusa l kurtuluş hareket
lerinin gelişmesine yol açarken, Mahabad dışında Kürdistan üzerin

de etkili olm adı. Bunda, Türkiye Cumhuriyeti 'nin Kürdistan 'ı  tecrit 
çemberi içine alması , en ufak bir ekonomik gelişmeye meydan ver
memesi ve savaşa girmemesi esas rolü oynadı. 

Savaştan soma dünyada yeni sömürgeciliği geliştiren ABD için, 
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Türkiye'nin, dolayısıyla Kürdistan'ın yeni sömürgeciliğe açılması ge
rekliydi. Kürdistan'ın Türk hakimiyeti altında kalması, ABD'nin çı
karlanyla çelişmez. Kürdistan'ı işgal altında tutan Türk ordusu, bir 
bakıma ABD'nin çıkarlannı da korumaktadır. Kukla orduların çoğun
un arkasında bulunan AHD, bu ordulan kendi çıkarlan için kullanabi i
dikten sonra, kendi ordusuyla klasik bir söınürgeciliğe yönelmesine 
gerek kalmaz zaten. Yeni sömürgecilik politikası da bunu gerektir
mektedir. Bu nedenlerle, Türk bıujuvazisini kendine en yakın müttefik 
seçen ABD, Türkiye Cumhuriyeti sınulan içinde yeni sömürgeciliği 
geli ştiıirken, Türk bıujuvazisinin de Kürdistan iizerinde klasik sömür
geciliği geliştirmesi birbirleriyle çelişmez; aksine birbirlerini bütünler. 
Bu dönemde, güçlü ekonomi ler yeni sömürgeciliği geliştirirken, em
peryalizme bağımlı ekonomiler ancak klasik sömiirgeciliği yaşatabil ir
ler. Örneğin, Portekiz 'in klasik sömürgecilik pol itikasını bırakma
masının sebebi, ekonomisinin emperyalizme bağımlı olmasıydı. 

Uluslararası tekel lerin artan yatırım alanı,  pazar ve hammadde 
ihtiyacı, yeni sömürge ko�ullannda daha du gelişen i�birlikçi-tekel
ci Türk kapita lizminin ucuz emek, hammadde, pazar, hayvan ve 
tarım ürünleri ihtiyacı ve Kürt feodal lerinin kapitalist sömürüye 
katı lma ta lepleri birbirleriyle birleşince, 1 960'lardan itibaren Kür
d i stan ' d a  yabancı kapita l izmin geli şme süreci h ı zl and ı .  Kürdi
stan 'da bu şekilde g e li�en kap i talizm, kü ltüre l ve sosyal yapı 
üzerind e önemli değişiklikler yarattı. Giiniimüzde yoğun bir asi mi
lasyon altında şekillenen Orta-Kuzey-Batı Kürdistan 'daki bu eko
nomik,  s o s y a l  ve s i y a s a l  d e ği ş i k l i k l ere g e ç m e d e n  ö nc e ,  
Kürdistan ' ın diğer parçalan üzerinde geli�en sömürgeci l iği kaba 
hatlarıyla inceleyelim. 

3- Güney Kürdistan'ın sömürgeleştirilmesi 
1 9 2 1  Ankara ant l aşmasıyla,  Giiney Kürdi sta n ' ın bir kısmı 

Fransa 'nın payına düştü. O yıllarda Arap halkının birçok devlet 
tarafından bölünmesi olayı yoktu. Fransa, Suriye ve Lübnan 'ı or
tak bir manda rejimiyle yönetiyordu. 1 946'ya kadar süren Fransız 
egemen liği  altında, Arap ve hıri stiyan komprador burj uvuzisi  
oluştu. Heyrut, bu süreçte merkezi bir  ro l oynadı. Zayıf temel ler 
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üzerinde oturan Fransız yönetimi, e l inde tuttuğu halklardan ba
zı larına imtiyazlı davranıyordu. Araplar ve hıristiyanlar siyasi 
alanda gelişmelerine rağmen, bu o lanak Kürtlere tanınmıyordu. 
Yine de Fransız egemenliğinin Kürtler üzerindeki etkisi sınırlı ol
du. Araplar, henüz kendileri sömürge rej imleri altında yaşadıklan 
iç in ,  Kürtler üzerinde baskı geliştiremiyorlardı .  1 946' larda bazı 
Arap küçük-burjuvalannın önderl iğinde kurulan Baas partisi,  
Arap burjuvazisinin siyasi temsilcisi olarak Fransız egemenliğine 
karşı mücadeleyi gel iştirdi . Bu dönemde klasik sömürgeci l iğin 
uygulanma güçlüğü de buna eklenince, Fransızlar, Suriye ve 
Lübnan' ı  iki devlet hal inde bölerek, kendilerine bağlı işbirlikçileri 
bu devletlerin başında bırakıp geri çeki lmek zorunda kaldı lar. 
Frans ızlar çekilmeden önce, nüfusunun büyük bir kısmı Arap, geri 
kalanı da Kürt, Türk, Çerkez olan Hatay'ı kemalistlerin isgaline 
bınıkmışlm-dı . 

Fransızların çekilmesiyle, Suriye devleti içinde Araplar hakim 
ulus ha l ine geldiler. i\rap burjuvazis inin güçlenınesiyle, Kürtler 
ü z erinde b <ı s k ı h ı r  art m a y a  b a ş l ad ı .  Ş oven kara kter l i  - t ıpkı  
Türkiye'deki CHP misyonunu yüklenen- B<ıas partisinin iktidara 
gelmesiyle, Kürdistan'ın Arap sömüıüsüne açılması, Kürtlerin Gü
ney Suriye 'de mecburi iskanı, "Arap Kemeri" projesi, yoğun asimi
lasyon gibi sömürgeci uygulamal<ır geliştirildi. Kürtler, vatandaşlık 
bağhmyla devlete bağlı olm<ıyıp, azınlık muamelesi görmektedirler. 
Revizyonist Suriye Komünist Partisi i le birl ikte bugün iktidarda 
olan Suriye Haas partis i , I rak B<ı<ıs p<ırtis iy le aralarındaki Fırat 
suyunun bölüşülmesi, Fi l i stin ve Lübnan sorunu gibi çelişkiler ne
deniyle, Kürtlere bir t<ıkım tavizler vererek, on ları kendi çıkarları 
doğrultusunda kul lanmaktadır. 

Türkiye i le ingi lter e arasında v<mlan 1 92 3 Lozan, 1 926 Brüksel 
antlaşmalan sonucu, Güney Kürdistan'ın doğudaki büyük bölümü 
İngiltere 'nin mandası altına girdi .  ingilizler, uzun süren Irak haki
miyetleri döneminde, Kürtler ve Anıplar üzerinde değişik politika
lar uyguladılar. Esas olarak Arapim-ı öne çık<ırm<ıkla birlikte, Arap 
kurtuluş hareketini fren iemek i ç i n ,  -Türk iye 'de  olduğu gibi
başanya gitmemek şartıyla Kürdistan sorununu c<ınlı tutmayı çıkar-
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lanruı uygun buldu lar. Tipik bir "böl-yönet" politikası i le kendi yö
netimlerini sürdürdüler. 

Kürdistan devrimci potansiyeliyle İngiliz çıkartan, Uırihin hiçbir 
döneminde uyuşmadı. İngilizler, bağımsız bir Kürdistan'm, Orta

doğu'daki çıkarları için en büyük tehlike o lacağını çok iyi bi liyor

lardı. Feodal ve kompnıdorların sınıf çıkarlanyla bağdaşmayan, do
layısıyla demokratik bir yapıya kavuşması luıçırnlmaz olan bağım

sız Kürdislıın, emperyalizmin tüm Ortadoğu politikası için de en 
büyük tehlikedir. Parçalanmış, zaman zaman işbirlikçi lerinden daha 

fazla taviz koparmak ve onlan maşalan haline getirmek için bir koz 

olarak kullanı labilen bir Kürdistan, emperyalizmin çıkarlan için en 
ideal olanıdır. Emperyalist basının sahte Kürt dostluğu da, temelin

de böyle bir pol itikaya dayanır. 

ingi liz manda rej imi altında yönetimdeki etkinlikleri sürekli ar
tırılan taraf, feodal-komprador Arap kesimiydi. İngilizler ve onlara 

son derece bag lı olan bu kesimler, Kürdistan üzerindeki baskı ve 

sömürüyü oldukça artınl ılar. Daha baştan itibaren bu bas k ı  ve 

sömürüye karşı, Kürt feodal ve aşiret reisleıi önderliğinde geliştiri
len direnmeler ortaklaşa bastırı ldı. Araplara karşı başanya ulaşması 
çok kolay olacak olan bu direnmeler, İngi liz hava kuvvetleri ta
rafından etkisiz hale getiri liyordu. 

İkinci Emperyalist Pay !aşı m Savaşı 'ndan sonra İngil iz l erin 

dünya çapında geri plana düşmeleri, sosya list ülkelerle ulusal kurtu
luş hareketlerinin artan etkisi , içte ise Arap B aas partisi ile Irak 
Kürdistan Demokrat Partisi 'nin kurulması , daha önce kurulmuş 
o lan devrimci Irak Komünist Partisi gibi çeşitli güçlerin birleşik et
kisi sonucu, Irak'ta devrimci hareket ge lişmeye başladı. Bu müca
delenin ilk ürünü, İngiliz ajanı durumundaki Nmi El Said Paşa'nın 

ha lk tarafından linç edilmesi ile Irak'ın bağımsıztaşması ve daha 
demokratik bir hükümetin işbaşma geçmesi oldu. Orı:adogu hal
klarının ulusal kmtı.ıluş mücadelelerini bastırmak amacıyla kmulan 
B ağdat Paktı 'ndan (şimdi CENTO) ayrılan Irak hükümeti , Küı1lere 
de sınırlı ulusal ve demokratik haklar vaadetti. Ancak Arap küçük
buıjuvazisinin şoven karakteri ve o zaman Arap buıjuvazisini tem
silen başbakan Kasım'ın askeri diktatörlüğe yönelmesi, Irak'ın de-
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mokrati k leşınesini engel lemeye ve Kürtlere vaadedi len hakların 
çiğnenmesine yol açt1 . Irak KOP ve IKP ile Baas paıtisinin gelişen 
mücadelesi, 1968'de yine demoknıtik görünümlü bir hükümetin or
taya çıkmasına yol açt1 . Ama bu sefer de Baas'm iktidardaki büyük 
etkinliği, "Demokratik Irak, Özerk Kürdistan" s loganını yine uygul
anmaz hale getirdi. Yan-burjuva, yan-feodal Irak KOP 'nin refor
mist kamkteri, bağımsızl ığa yönelmesini engel liyor, eğer uğruna sa
vaşı lsa birkaç defa kazanılınası mümkün hale gelen "Bağımsız Kür
distan" sloganının hasıraltı edilmesine yol açıyordu. Bu kaçan fırs
atlardan sonra Irak KOP'nin emperyalizme yamanması ve Baas'ın 
da emperya l izme taviz vererek konumunu güçlendirmesi, 1 974 
yılında Kürtl erin ağır bir yeni lgiye uğramasına neden oldu. Refor
mizmin dayandığı a�iretçi-feodal yapı sürekli emperyalizmle ve 
sömürgecilikle uzla�ma durumunda kaldıkça -ki kalacaktu- başka 
bir sonucun alınmasına olanak yoktur. 

Günümüzde, revizyonist Irak Komünist Partisi 'nin kuyrukçuluk 
yaptığı Baas diktası, Kürdistan'daki askeri işga l ini sürdürmekte, 
Küıt leri Güney Jrak'a mecburi iskana tabi tutıruıkta, "Arap Kemeri" 

projesini uygulamaya ça lışmakta, başta petrol olmak üzere Kürdi
stan'ın kaynaklarını talan etmektedir. Bu şartlar altında, bu parçada
ki halk için temel sonın, "Irak'a demokrasi , Kürdistan'a otonomi" 

gibi pratikte defalarca iflas etmiş ve büyük zarariara yol açını� bir 
s logan altında savaşmak değil, Irak Arap Cumhuriyeti i le bağıın

lılığa yol açan her türlü ekonomik, kültürel, askeri ve siyasi ilişkiyi 
yıkmayı amaçlayan "Bağımsız Kürdistan" için savaşmak ve bu sa
vaşın gerektirdiği ideolojik, örgütsel, siyas i  ve askeri çalışmaları 
hızlandırmaktu. 

4- Doğu Kürdistan 'm sömü rgeleştirilmesi 

I. Emperyalist Paylaşım Sava�ı 'ndan önce İngiltere ve Rus Çar
lığı tarafından bölüştürülmesi kararlaştınlan İran imparatorluğu, sa
vaştan sonra tam bir dağı lma sürecine girdi .  İngiliz işgali altında 
feodal parçalanma ge lişirken, Sovyet hükümetinin Çarlığın yaptığı 
antl aşmaları reddetmesi ve parçalı bir şekilde gelişen İran devıiınci 
hareketlerini desteklemesi , iran'ı, bir devrim ve karşı-devrim or-

86 



tarnma itti. Ama daha güçlü olan, toprak ağa ları ve brnjuvazinin çı
karlarını dile getiren, merkezi bir ulusal ordunun kurulması , feoda l 
parçalanmaya sun verilmesi, ülke ekonomisinin gel iştiri lmesi ve 
devrimci hareketlerin ezilmesini amaçlayan Rıza Han duruma hak

im oldu. Ü lkeyi emperyalistlere satan ve halkın sırtından büyük 
v�unlar yapan Kaçar hanedaruna karşı halkın duyduğu tepkiyi iyi 

değerlend iren Rıza Han, "Pehlevi" hanedam adı altında kendisi 
yeni bir hanedan kurarak, İran'ı tekrar bir imparatorluk haline getir
di . Fars ulusunun imparatorluk iç inde ayrıca l ı k l ı  durumunu 

koruyan, toprak ağaları i le burjuvazinin çıkarların ı gel iştirmeyi 

omuziayan impara torluk, IL Emperyalist Payla:?ım Savaşı ' nda 
yeniden işgal altına girdi . 

Savaş sonunda, Kızıl Ordu'nun da yardımıyla kurulan Azerbay

can ve Mahabad cumhuriyetleri, Kızıl Ordu'nun çeki lmesi ve İran' ı 

desh:kleyen emperyalistlerin de yardımıyla, İran tarafından kolayca 
ortadan kaldınldılar. Musaddık' ın milli leştinne hareketleri, CIA'nin 
akti f desteği sayes inde Şah Muhammed Rıza Pehlevi tarafından 
ezil ince,  İnın, ABD 'nin yeni sömürgesi o l m a  sürec ine girdi.  

Amans ız bir baskı rej i mi kuran Şah, kendi çevresini ve toprak 
ağalarını burjuvalaştırarak, İran ' d aki hakimiyetini sürdürmeye 
çalışmaktadır. 

Fars ulusunun ayrıcalıklı ulus durumunu koruduğu, Azeri, Kürt 
ve Beluci halklarının ulusal ve feodal baskı a ltında tutu lduğu 
İran' da yeni-sömürgecilik geliştikçe durumun daha da kötü o lacağı 

açıktır. Emperyalizm, Şah'ın çevresi , büyük toprak ağalan ve mon
taja dayanan işbirlikçi burjuvazinin çıkar birliği içinde olduğu 
günümüz İnm'ında, Fars ulusu üzerinde gelişen yeni sömürgecili
kle, Azeri, Kürt ve Beluci ulus lan üzerinde gelişen ve Fars mo
narşisi tarafından uygulanan klasik sömürgecil iğe karşı, ha lkiann 
ortak bir mücadelesi gelişmektedir. 

İran'daki bu mücadelede, Doğu Kürdistan'daki Kürtlerin temel 

görevleri , kendi ulusal bağımsızlık ve demokrasi mücadelelerini, 

diğer halkiann ulusal bağımsızlık ve demokrasi mücadele leriy le tek 

cephede birleştirmektir. Kürtlerin, hain topnık ağalanyla emperya
lizm ve uşağı Şah monarşisine karşı geliştirecekleri ulusal bağım-
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sızlık ve demokrasi mücadelesi, Azeri, 1-'ars ve Beluci halklarının 

mücadelesiyle bir bütünlük oluştunır. Bu mücadelede ilk görev, Şah 

monarşisini devirmektir. 

Sonuç olarak, Kürdistan'ın dört parçasında ayrı ayn ve birbirle

riyle belirli bir destek ve paralel lik içinde geliştirilen sömürgecilik, 
Kürdistan ulusal bağımsızlık ve birlik mücadelesi inisiyatifi ele al
madıkça veya dünya ve bölge çapında büyük bir değişiklik olma
dıkça daha da ağırlaşarak sürüp gidecektir. 
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II- ORTA-KUZEY-BATI KÜRDiSTAN 
TOPLUMUNUN ÖZELLİKLERİ 

A- Ekonomik yapı 

Osmanlı egemenl iği döneminde Kürdistan'ın feodal ekonomisi 
tam bir durgunluk içine girdi. Sultanlar ve mahalli derebeylerin gi
derek yoğunlaştırdıklan baskı ve söıniirü a ltında üretim güçlerinin 
gelişmesi mümkün deği ldi. Ağır askerlik ve vergi koşullan köy
lünün belini kınnıştı. 

Sanayi devriminden soma yaygınlaşan meta ihracı, Kürdistan'da 
zanaatçılığı yıkıma uğratmıştı . 1 S50' lere kadar kendi kendine yeter
li bir ekonomik yapısı olan Kürdistan, bu tarihten soma ekonomik 
bağımsızlığını yitirdi . Ortadan kalkan zanaatçılık yerine rnanifaktür 
ve fabrika üretimi geçmediği için, kıra dayanan feodal ekonomi da

ha da pekişti. Meta ihrdcında aracı halka olamk azınlık hıristiyan 
mill iyetlerin kul lanı lması, yerli bir kompmdor tabakanın ortaya çık
masın ı engel ledi .  Öte yandan, Osmanlı Türk sultanlanyla işbirlikçi 
Küıi beylerinin çifte sömürüsü altında ağırlaşan feodal ekonominin 
kentlerdeki zanaatçı l ık la i l i şkisinin kesi lmesi , iç dinamiklerle bir 
milli kapita lizmin gelişme olanaklarını ortadan kaldırdı. 1 850' ler
den sonra ıızınlık mil liyetlerden oluşan kompradorların iç ve dış ti
careti ele geçirmeleri, Batı Avrupa 'nın etkisiyl e  bir kapitalist geliş
meyi imkansız kıldı . 

Cumhuriyetin ilk döneminde azınlık kompradorların elindeki ti
careti ele geçiren Tüı·k burjuvazisi, daha soma gelişen tüm ticari, sı
nai ve mali a lan larda üstünlill< kurarak, aynı alanlarda Kürdistan'da 
(Orta-Kuzey-Batı Kürdistan'da) da hakimiyetini kurdu. Cuınhuıiyet 
sınırlm·ı dahil inde sınai, ticari ve mali alanda tam bir ulusal-tekelci 
anlayışla hııreket eden Türk burj uvazisi, Kürdistan'da sınai, mali ve 

tiL:<ıri alanda en ufak bir bağımsız gelişıneye ol anak tanımadı. An
cak kendisinin ulıı�ıımadığı Kürdistan ' ın iç bölgelerinde, çok sınırlı 
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bir alanda, ticaretin Kürt unsurların eline geçmesi mümkün olabi ldi .  
Zaten, cumhuriyetin çok sıkı askeri, siyasi ve kültürel tecrit çemberi 

altında , milli nitelikte bir kapitalist gel işmeyi bek lemek tam bir 

hamhayalcil ik olur. Kendi ulusal alanında, emperyalizmin denetimi 
altında milli bir kapitalist gelişmeyi sağlayarruıyan Türk burj uvazi

si , mutlak denetimi al tın da tutnığu Kürdistan' da bir kapital i st geliş
meye yol açacak deği ldi . Bu nedenlerle, I 950' !ere kadar Kürdi
stan'da hala durgun bir feodal ekonomi hakimdi. Bu feodal ekono

minin çözülüşünü, Türk burj uvazisi, bir de siyasal nedenlerle gecik

tirdi.  Feodal ekonominin parçalanmasının ulusal kurtuluşun maddi 

şartlannı oluştııracağını çok iyi bi len kemalist burjuvazinin temsil

cileri, bu süreci mümkün olduğu ölçiid e geciktirmeyi çıkarlarına 

daha uygun buluyorlardı. 

ı 950-ı 960 Demokmt Parti döneminde emperyalizmin tamamen 

güdümü altına giren Türkiye'de, tanm ve montaj sanayii alanında 
kapitalist gelişme hızlandı. Bunda, uluslararası tekel lerin, sosyalist 
ülkelerin genişlemesi ve ulusal kurtuluş hareketlerinin gelişmesiyle 

iyice dara lan pazar ve hammadde ihtiyaçlarını karşılamak için elde
ki pazarlarını derinliğine geliştirme politika larının payı önemlidir. 

Bu dönemde, emperyalizm, böyle bir kapital ist geliş menin hızlan
masını zorunlu görüyordu. 

Ulusl ararası tekel l erl e i şb i rl iği ha linde Türkiye' de ge l iştiri len 

kapital izmin, yüzyıllardır tam bir tecrit çemberi içinde uyutulan 
Kürd i sta n '  d aki fe od al top l um y apısını etki lememesi mümkün 

d eğil di . Ulusl ararası tek el l erin ve Türk burj uvazis inin gi derek 
büyüyen p azar, hammadde, ucuz i şgücü, tarı msal ve hayvansal 
ürün ihtiyacı, Kürdistan gibi geniş ve zengin bir ülkenin kendi ser
mayelerinin hizmetine açı 1 masını zorunlu kı lı yord u. Ayrıca, sınır lı 
olan feod al sömürüyü yetersiz bulan ve yabancı kapita lizmin kom

pradorluğunu yük lenerek sömürüdeki payını artırmak isteyen Kürt 
feodalleri de, böyl e bir gelişmeyi talep ediyorlardı. Güınrük duvar
larından yoksun, Türkiye i l e  biti şik bir coğra fi k  yapı sı olan, daha 

önceleri Türk burjuvazisinin ticari ve mali denetimi a ltında bulun

an Kürdistan' da, başta Türk kapitalizmi olmak üzere, ulus lararası 
tekellerle Kürt feoda l lerinin çıkarlan doğrul msunda bir kap italist 
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gelişme süreci, özel likle 1 960' lardan itibaren hızlandırt lmaya baş
landı .  Böyle bir kapitalist gelişmenin milli olması beklenemezdi. 
Uluslararası tekellerin, Türk burjuvazisinin ve koınpradorluk rolü 
oynayan Kürt feodal lerinin işbirliği içinde geliştirdikleri bu kapita
lizm şartlarında, Kürdistan' da en ufak bağımsız bir ekonomik ge
lişme mümkün değildir. Bağımsız bir ekonomi, dışta emperyalist 
müdaluılenin olmadığı bir ortamda, içte ise siyasi birlik ortaınında 
gelişebi lir. Kürdistan'da bu tür koşullar yüzyı llardır o luşmadığı gi
bi, günümüzde o luşması da ancak zaferle sonuçlanacak bir ul usal 
kurtuluş mücadelesiyle mümkündür. 

Kısaca uluslararası, yeri, tarihi ve siyasi kapsamı çizilen, bugün 
daha çok yabancı kapitalizmin yönlendirdiği Kürdistan 'm ekono
mik yapısı, şu özellikleri göstennektedir: 

a) Gelişen kapitalizm şartlarında ortaya çıkan artık-ürünün en 
büyük bölümünü Türk bmjuvazisi gasp etmektedir. Çok az özel gi
rişimcilik de olmakla beraber, Türk egemen sınıilannın çıkarlarını 
bütünleştiren devlet işletmeciliği, Kürdistan'ın en zengin yeraltı ve 
yerüstü kaynaklarına yönelerek, tam bir talan ekonomisi örgütle
miştir. Hepsi de devletin tekelinde olan bu işletmeler, başta petro l 
olmak üzere , akarsular, toprak, madencilik, hayvan ürünleri, çimen
to sanayii ve ticari alanda kurulmuşlardır. TPAO (Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı), TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi), TEK (Türkiye 
Elektrik Kwı.ımu), TKi (Türkiye Kömür İşletmeleri), Türkiye Çi
mento Sanayii Anonim Şirketi, Etibank, Sümerbank, Çukobirlik, 
TEKEL, bankalar, devlet üretme çinlikleri, et koınbina laıı vb. ta
mamen Türk devletinin mülkiyetinde olan ve Kürdistan ekonomisi
ni yönlendiren, ülke halkına en ufak bir pay bırakmayan sömürgeci 
devlet işletme ve kuruınlarıdır. Bu işletmelerde uluslararası tekelle
ıin payı bulunmakla birlikte, Kürt unsurlannın en ufak bir payı yok
tur. Ülke kaynaklan tümüyle alınıp götüriilürken, yerli unsurlara bir 
komisyonculuk payı bile bırakılmaınaktadır. Kürdistan'ın yüzyıl
lardan beri ve öze l likle günümüzde yoksul laşmasının ve gelişerne
mesinin nedeni, özünde bu ta lan ekonomisine dayanır. Ülke halkına 
özgürce geliştirebileceği en ufak bir ekonomik faa liyet alanı bırak
ınayan bu ta lan düzeni, üretim güçlerinin gelişemeyişinin, işsiz-
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liğin, sefa letin, yozluğun, ulusal inkarcılığın ve her türlü gericiliğin 
temel ini oluşturur. 

b) Başka sömürge ülkedt: pek görülmeyen, Türk burjuvazisinin 

devlet eliyle kurduğu bu ta lan ekonomisinin işlemesi için, Kürdi
stan'da kara, hava ve dt:miryolu şebekt:sinin geliştirilmesine çalışıl
maktadır. Kür\listan bir ekonomik biitün olarak değt:rlt:ndirilip, bu

na gört: bir yu! şebekesi geliştiri leceğine;  tamamen Türkiye'yt: 

bağımlılığı artıncı, ülke kaynaklarına ulaşmayı hedefleyen, köydeki 
artık-ürünü, ucuz İşgücünü ve geniş pazar ulanaklannı dışanya aç
mayı amaçlayan, askeri, siyasi vt: ekonomik yayılmanın bir bütün 

olarak düşünöldüğü bir yol şebekesi politikası geliştirilmektedir. Hu 

yoll ar, bir organizmadaki kılcal damarlar gib i , ülkenin tüm hayat 
kaynaklannı, kanını, emeğini, beynini Türkiye'ye taşımaya hizmt:t 
t:\lt:n kanallardır. Kürdistan, bu yollar vasıtasıyla il i l ,  i lçe ilıyt:, köy 

köy Türkiye'ye bağlanarak, bir ille başka bir il arasında, giderek 
bülgt:lt:r ve tüm ülke düzeyindt: bir pazar birliği etrafında öıgütlen

m�si olanaksız hale getirilmiş olacaktır. Zaten, soygun t:konomisi 
temelinde Kürdistan'da bir pazar birliğinin oluşması beklenemez. 
Yollar po li tikası sömürge ekonomisinin bu yapısın\lan kaynaklan
dığı gibi, yollar da böyle bir ekonomik yapıyı pekiştirir. 

c) Kürdistan 'da Türk maliyesi hakimdir. Türk para sistemi, ban
kacılık faal iyetleri, vergi düzeni, tamamen sömürgeci burjuvazinin 

e linde o lup, bir dt: bu yol larla Kürd istan'dan artı-değer trans ft:r 
edi lmektedir. 

d) Kürdistan'da d ış ticaretin tamamı ve iç ticaretin dt: büyük bir 

kısmı sömürgeci Türk burjuvazisinin elindedir. İthalat vt: ihracatı 

kendi tekelinde bulun\luran Türk burjuvazisi, Kürdistan 'ın dışarıya 

mal alış-verişini kendi kontrolü altında tutup büyük vurgunlar vur

maktadır. İç ticarette de sömürgt:ci burjuvazinin payı büyüktür. Et, 

süt, tütün, pamuk, üzüm, fıstık gibi tarım vt: hayvan ürünlerinin ti

caretini, birt:r ticari dt:vlet tekel leri olan vt: iı;indt: sadece Türk bur

juvazisinin payı bulunan TMO, Çukobirlik, Fiskobirlik, Et ve Ha lık 
Kunnnu, TEKEL, süt ve yağ fabrikalan gibi kurumlaı el lerinde bu

lundurmaktadır. Kür\listan'da güçlü bir ticaret burjuvazisinin oluş

mayışı \la bu nedenledir. Eğt:r ticaret önemli oranda Kürdistanlılann 
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elinde olsaydı, ülkenin gel işmesi çok daha hızlı olurdu. 
e) Türk burjuvazisinin ulaşamadıgı a lan larda komprador ve tica

n�t kapi talizmi, sınırlı da olsa Kürt unsw·hmn dinde geli:;;ınektedir. 
Coğrafık, ekonomik, siyasi ve kültürel nedenlerle Türk burjuvazisi
nin u laşamadığı, devletin de e le geçinnekte kendisi i çin yarar gör
ınediği bu alanlarda gelişen kapital izmin koınpnıdm yanı ağır bas
ınaktadır. Milli ticaret kapitalizmi, nakliyat((ılık, in:;;aatçılık, iç ti ca
ret g ibi alanlarda, daha gelişıneye fırsat bu lamadan, sömürgeci ve 
komprador kapitalizmin mengenesi altında ezi lmektedir. Kürt korn
pradar kapitalizmi, Türk kapitalizmine bağlı olup, anL:ak Türk kapi
talizmi i le bütünleşebildiği oranda uluslararası kapital izme u laşabi l
mektedir. Dışardan mal alış-verişini kendi ihtiyaç larına göre düzen

leyen Türk kapitalizmi, yine kendi ihtiyaylanna göre Kürdistan'da 
bir aracı halkanın oluşmasına izin vermektedir. Kürt koınpradorlan, 

Türk komprador ve işbirlikçi burjuvazi sine bağlı olup, ikinci elden 

bir kampradarluk rolü oynamaktadırlar. 

f) Tarımda feodal sömürüyle kap italist sömürü i ((içe bulunup , 

daha çok aynı unsurlar tarafından gerçekleştiri lmektedir. Feoda l 
sömürünün tarımda kap italist sömürü yanında cılız kalması, feo
dal toprak ağalarını tarımda kap italizmi geliştirmeye zorl amakta
dır. /\ma, tarımsal girdi ve çıktıların Türk burjuvazisince kontrol 
edilmesi, bu süreci yava:;;latmaktadır. Feodal toprak ağasının kapi

talist toprak ağasın a dönüşmesi biçiminde gelişen tarım kapitaliz
minde mi lli öge l er de ortaya ç ıkab i l m ekted ir. Çeşitli  tarihi ve 

siyasi nedenlere bağlı olarak, Türk hakim sınıflarının mülkiyetle
rine pek az geçirebi ld ikleri geni:;; Kürdi stan topraldarı üzerinde, 
daha çok Kürt toprak ağalarının mülkiyeti hakimdir. Gerek büyük 

mülkiyedi toprakların parçalanması, gerek küçük mülkiyetl i to
prakların b irleştiri lmes i b içiminde gel i:;;en orta büyüklükteki to

prakl ar, bugün kapi ta l izme en çok aç ı lan a l an lar olup, mil l i  kapi
talizme en yakın kesimi o luşturmaktadırlar. Türk kapita l i zm inin 
egeme n l i ğ i  ve o n un l a i :;; b i r l i ğ i  a l t ı nd a  Kürt fe o d a l  toprak 
ağa lannın kapitalistle:;;me si biçiminde ((Öz ülen feodal ekonomi, 
henüz tamamen tasfiye o lmaktan uzaktır. Sömürgec i -feodal ege
m enlik a ltında feodal toplumun deği:;;mesi ,  ancak yarı yarıya 
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gen;ekle�ebilir. Siyasa l ,  sosyal, kültürel ve ekonomik alanda feo
d<ılizmin t<ım t<ısfıyesi devrimle mümkündür. 

g) Sömürgeci-kompnıdor kapitalizmin doğal sonucu olarak, to

pmktan kop<ın iş gücü Kürdistan'd;ı yoğunlaşma alanı bulamamak
ta, i�sizlik biçiminde atı l kalmakt<ıdır. Eğer olanaklar belirirse Türk 
kapitalizminin ve empery<ılizmin hizmetinde çalışmak üzere yoğun 

ve yapısal bir göçle Türkiye'ye ve Avıupa'ya akmakta, oralarda en 

zor, en tortu hizmetlerde düşük ücretle  çalıştınlmaktadır. Kürdi

stan'ın en büyük zenginl ik  kaynağı ol<ın ins<ın emeğinin bu durumu, 
Kürdistan' daki yoksulluğun ve bireyin ge 1 işemeyişinin temel nede

nidir. Si.imürgeci-komprador kapitalizm, iş olanaklan yaratmayıp iş 

gücünü zorunlu olarak göçe tabi tutmakt<ı, en nu·m·lı sonuçlarından 

birisini de iş gücü al<ınında göstermektedir. 
h) Kendi hakim ulus p<ınmna bağlı olarak geliştirdiği Kürdistan 

pazarı üzerinde tam bir denetim kuran Türk kapitalizmi ,  Kürdi
stan 'da sermaye birikimini ol<ınaksız kılmaktadır. Bir yandan de
vlet tekel lerinin gaspettiği, diğer yandan kendi denetimi a ltında 

tuttuğu komprador ve toprak kapital istlerinin elindeki değerleri 

sürekli olarak Türkiye'ye aktarmakta ve orada sermayeye dönüştü

rerek yatırıma sevketmektedir. Kürdistan'da büyük oranda yatırım 
yapabilen -ve yapan- güç devlettir. Devletin de yaptığı, kendi ken

dine yeterli ve ü lke kaynaklarını ülkede  sarfeden s a ğ l ı k l ı  bir 

yatırım deği l ,  tersine ülke kaynaklarını o lduğu gibi ta lan eden 

yatınmlardır. Özel teşebbüsçülük, ortalama kar oranının daha yük

sek olduğu ve Türk ulusunun yoğun yaşadığı a lanlarda yatırıma 

yönelmektedir. Kürdistan'da özel e l lerde biriken değer, inşaaıçılık 

d ı ş ı nda, d a h a  çok Türkiye'yi tercih etmektedir. Orta lama kar 
oranının en yüksek olduğu alanlar, kapitalizmin "kabesi" gibidir. 

Her sermayedar oray<ı koşmaktadır. 

Türk burjuvazisinin sınai, mali ve ticari alanda kurduğu kesin de

netim ve üstünlük, Kürdistan'da ortay<ı çıkan hammadde, i ş  gücü ve 

artı-değerin ülkede k<ılması ol<ınağını ortadan kald ırmakt<ı, ham
maddenin de, iş gücünün de, artı-değerin de dah<ı çok Türkiye'de 

ve kendi el inde yoğunlaşmasına yol <ıçmaktadır. Kürdistan 'm tüm 

soıunlarının temelinde bu gerçek yatar. 
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B- Sosyal yapı 

Ekonomik alanda sömürgeciliğin gelişmesi, Kürdistan'ın ulusal 
ve sınıfsal yapısında büyük deği�ikliklere yol açmaktadır. 

Feodal ağa ve aşiret reisieriyle onlann sertleri durumundaki köy

lülerin, kapalı feodal top lum koşul lannda ohışnırduklan sosyal yapı 

bugün parça lanmış bulunmaktadır. Bir yandan topraktan atılan köy

lüler, feoda l ve aşiret bağlanndan sıyrı lıp proleterleşirken; diğer 

yandan feodal ağa ve aşiret reisleri, toprak kapitalisti ve komprador 

buıjuva durumuna gelmektedir. Sömürgeci devlet işletmeleri, geniş 
bürokrat kadrolan bir amya toplarken; azınlık milliyetler, ekonomi
nin önemli noktalannda ayncalıklı mevkilere getiri lmektedir. Asi

m i lasyon amacı ile kurulan eğitim kurumlannda, büyük oranda bir 

öğrenci gençlik kitlesi birikmi�tir. Suniann en başanlı olanlan de

vlet aygıtında kullanılmaktadır. Yabancı kapitalizmin feodal toplum 
yapısında yol açtığı değişiklikler sonucund a  oluşan bu yeni sosyal 

yapı, özelliklerine göre �u kesimlere aynlmaktadır: 

1- Sömürgcci Türk burjuvazisinin Kürdistan'daki maketi: 
Diğer sömürgelerde pek rastlanmayan böyle bir tabakanın or

taya çıkışı, Kürdistan' ın farkl ı  amaç larla ve farklı tarzda sömürge

leşmesinden i leri gelmekted ir. Türk burj uvazisi , Kürdistan' ı salt 

bir sömürge alanı deği l, aynı zamanda ulusal yayılma a lanı olarak 

da gördüğü için, yerli bir sınıf gibi hareket etmekte ve kendi kari

katürünü Kürdistan' da o luştunnaya çalışmaktadır. Özell ikle Kürdi

stan' ın Türkiye ile sınır kentlerinde hakim tabakayı bunlar meyda

na getirir. Daha Osman l ılar döneminde Kürdistan'a yerleşen Türk 

beylerinden, cumhuriyet döneminde Türkleşen azınlık mi lliyetler

den, sömürgeci yönetimin ileri gelenlerinden, Türk olmayı sınıf çı

karl anna daha uygun b ulan Türkleş miş ulusal hain Kürtlerden 

oluşan bu tabaka, Türk burjuvazisin in Kürdistan'daki en önemli 
sosyal dayanağıdır. 

Sınai ve ticari alanda üstünlüğü bulunan, devlet kapita lizmiyle 

i çiçe hareket eden bu tabaka, metropo ld eki Türk burj uvazi sin in 

<ı j anı durumundadır. Türk sömürgeciliğinin ıneşrulaştın lmasında ve 
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Kürdistan gerçeğinin inkar ettiri lmesinde başrolü oynamaktadır. 

Sanki Kürd istan'da deği l  Türkiye 'de yaşıyormuş gibi hareket et
mektedir. Ancak Kürdistan gerçeğini yok etmekle ebediyen kendine 

hayat hakkı bulabileceğini bi len bu tabaka, şoven, sosyal-şoven ve 
faşist Türk milliyetçisi akımlan da beslemektedir. Kürdistan kurtu

luş hareketi bu tabakayı tamamen ortadan kaldıracaktır. 

2- Fcodal-komprador sınıfı :  
Türk kap italizmi i le  sıkı  i l i şki ler içinde aşiretçi-feodal toplum 

yapısının üstten ve gerici tarzda çözülmesiyle ortaya çıkan bu ke

sim, feodal si.imürüyü de şah ıs larında temsil eden kapitalist topnık 
ağalanyla, büyük müteahit lerden ve acentacılardan oluşmaktadır. 

Eskiden feodal  toprak ağası iken buıjuvalaşan bu kesim, Türk 
sömürgeci l iğinin sadık bir müttdiğidir. Ortaçağdan beri üstlendiği 
u�aklık rolünü, Türkiye Cumhuriyeti döneminde daha da pekiştiren, 

elde ettiği artık-değeri günü gününe Türkiye'ye aktaran, ülkenin 
bağ ımsızl ığı, sanayileşmesi gibi herhangi bir meselesi bulunmayan, 
Türkiye'ye kaçmak i ç in yerini çoktan yapmış olan bu sınıfın Kürdi
stan 'da yeri yoktur. Sömürgeci burjuva parti lerinde örgütlenmiş 
olup, gelişmeleıini ,  sorurılannı , kurtuluşlannı Türk buıjuvazisinden 
ayrı gönnemektedirler. Sömürgeci devleti, kendi sınıf çıkarlannın 

savunucusu olarak görmekte ve ona karşı en ufak bir siyasal talepte 
bulunmamaktadırlar. Bazen hain yüzlerini masketemek için, milliy
etçi görünmeye ç alışmaktadırlar. Halbuki, Türk sömürgeciliği ile 

hiçbir ciddi çıkar çelişkileri yoktur. Ancak Türk mil liyetçi liğine 
uşaklık edebileL:ek olan bu kesim, Kürdistan kurtu luş hareketinin 
hedefleri arasındadır. 

3- Kent küçük-burjuvazisi: 
Sömürgeciliğin ekonomik alanda gelişmesinden sonra, suni bir 

kentleşme hareketi görüldü. Sanayileşme temelinde ortaya ç ık

mayan ve daha çok sun i b ir şeki lde nüfusun yoğunlaşmasından 
oluşan kentlerde, terzi, berber, küçük bakka liye sahibi, ufak araba 
taşımac ı l ığı , doktor, avukat, küçük memur kategoıilerinden oluşan 

bir kent küçük-buıjuva tabakası geli şmektedir. 
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Sömürgeci ve feodal komprador düzenden,  bu tabaka da büyük 
zarar gönnektedir. Çıkarları düzenle çelişir; ama her zaman işlerini 
kaybedecekleri korkusuyla düzene kar�ı uysal görünmeye çalışırlar. 
Adına siyaset yapacaklan bir mi lli kapitalist gelişme olmadığı için 
ve önemli bir kesiminin katılacağı proletarya öncülüğünde güçlü bir 
bağımsızlık hareketi o lmadığından, zorunlu olarak sömürgeci düze
nin liberalleştirilmesine ve kendi sınıf çıkarlarının biraz daha ge
liştirilmesine hizmet eden sosyal pasifizıni mücadele metodu olarak 
benimseyen reformist görüşlerin maddi temelini o luştururlar. 

Bağımsızlık ve demokrasi gibi soylu davaları, "zamanı gelme
miştir" diye bıyık altından gülerek alaya alan, kendilerini en akıllı 
siyasetçiler sanan bu tabakanın üst kesimi, sık sık maddi i lişkilerle 
bağlı bulundukları sömürgeci ve feodal-komprador düzenin meşru
laştınlmasma çalışır. Özellikle baskı dönemlerinde, bu kesim, düze
nin tam bir uşağı olur. 

Bununla birlikte, bu tabaka içinden, hem sayı hem nitelik olar.ık 
güçlü bir yurtsever kesim çıkabilir. Eğer kendilerine ikna edici yön
temlerle yaklaşılırsa, bu kesimi reformizmin etkisinden kurtarmak 
ve ulusal kurtuluş mücade lesinin güçlerine katmak mümkündür. 

4- Köylülük: 
Kürdistan nüfusunun belkemiğini olu�turan, tarih boyunca en 

büyük haskılara maruz kalan köylülük, Küıt ulusunun da temelidir. 
Kürtlükle köylülüğü ayırdetmek mümkün değildir. Günümüze ka
dar kentin daha çok ulusal inkarcı bir eğilim içinde bulunması, Kürt 
gerçeğinin köylülükle sınırlı kalmasına yol açmıştır. Köylülük, ho
mojen olmaktan uzaktır. Toprakta kapital izmin gelişmesi, köy
lülüğü de farklılaştırmakta; eski küçük toprak ağalarının çoğu zen
gin köylülüğe dönüşürken, bir kısmı da yoksullaşmakta ve orta 
köylülüğe dönüşmektedir. Zengin köylüler, gene l likle kente yer
leşip, bir kahya vasıtasıyla eski serilerini ,  yarı-serf, yarı-proleter 
olarak yine kendine bağlamakta ve sömünnektedir. Orta köylü bi
zzat toprağının başında bulunup, daha çok emeğiyle geçinmeye 
çalışmaktadır. Ücretli işçiyi seyrek olarak kullanmaktadır. 

Köylülüğün en büyük kesimini yoksul köyli.ili.ik oluştunnaktadır. 
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Y�t�rli ür�tim araç lanna sahip olmayan, hntte iş bulma olanaklan 
da çok kıt olan yoksul köylülük, tam bir i �sizlik ve sefalet içindedir. 
Sömürgeci ve feodal-komprador düzenden en büyük zanm bu ke
sim görmektedir. 

Sömürg�ci ve feodal  baskı altında ülkde üretim güçlerin in  ge
lişmemesi , etkisini en çok köylülük üzerinde göstennektedir. Or
taçağ karanlığı içind� bulunan köylülüğün orta ve yoksul kesimi, 
tanm girdilerinden yararlanamamakta, elde ettikleri ürünleri de
vlete ve kompradorlara ucuza kaptırmaktadırlar. Sömürgeci ve 
feodal baskı altında ülkede üretim güçlerinin gelişmemesi,  köy
lülüğün de gelişmemesine yol açmaktadır. Ülkenin bağımsızl ık ve 
demokrasi mücadelesi, aynı zamanda köylülüğün de kurtuluşunu 
sağlayacağı için, orta ve yoksul köylülük ulusal kurtuluş mücade
lesinin temel güçlerindendir. 

Bağımsız bir ideolojik-örgütsel yapı kurma gücü olmayan köy
lülük, ancak proletaryanın ideoloj ik-örgütsel önderliği altında bir 
araya gelebilir. Çeşitli buıjuva ve küçük-burjuva reformist akım
lannın etleilernek istediği köylülük, içinde bulunduğu konum gereği 
rdi.ınnizm il� uyuşmaz. Bugünkü şartlarda çeşitli aşiretçi-feodal 
i lişkiler sonucu feoda l-kompradorlar vasıtasıyla sömürgeci burjuva 
parti leri arasında gücü bölünen köylülüğün, proletaryanın önderliği 
altında ulusal kwiuluş mücadelesinde biraraya getiri lmesi , proleter 
devrimcilerin en önemli görevleri arasındadır. 

5- Proletarya: 
Kürdistan'da, Türk kapitalizminin gelişmesine paralel olarale bir 

Kürt proJetaryası da gelişmeye başladı. 
Kürt proletaıyası, Küıt burjuvazisi ile bir çelişki içinde doğmadı. 

Daha çok Kürdistan'daki Türk devlet işletmelerinde doğdu. Kürt 
kapitalizmi ş artlarında değil, sömürgeci Türk devlet kapitalizmi 
şartlannda ortaya çıkt ı .  Bu nedenle, Kürt proletaryası, Küıi burju
valanndan hem �rhn doğdu, hem de sayı ve nite lik o larak ondan 
daha güçlüdür. 

Türkiye kapitalizmine bağlı olarak Kürdistan'da tanmda kapita
listleşmenin başlaması, prol�terk�meyi daha da h ız landırdı . Ma-
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kinanın tanma girmesi, büyük ölçüde iş gücünün özgürleşmesine 
yol açtı. Özgürleşen iş gücünün çok küçük bir kısmını kullanabi len 
devlet işletmeleri, geri ka lan özgür iş gücünü çalıştıramamaktadır. 
Sanayi alanında bir Kürt kapitalizminin mümkün o lmayış ı,  büyük 
bir işsizler ordusu doğunnaktadır. 

Sömürgeci ve feodal-kompnıdor düzenin doğa l bir sonucu ola
rak, Kürdistan 'daki özgür iş gücü, yabancı kapitalizm metropolleri 
için ucuz bir iş gücü deposu hizmeti görmektedir. Sayı ları milyon
lara varan emekçiler, e lverişli mevsiınierde Türkiye'ye gitmekte, 
orada kapital izmin en tortu hizmetlerind e,  düşük ücretlerle 

çahştırı lmaktadırlar. Türk kapital izminin bir ayağı Kürdistan'ın 
yenıltı ve yerüstü kaynaklan üzerinde yükselirken, diğer ayağı Kür
distan emeği üzerinde yükselmektedir. 

Eğitilmemeleri, elverişsiz sağiıle koşullan, konut sorunlannın hiç 
halledilmeyişi gibi çeşitli sorunları bulunan Kürdistan emekçi leri, 
köyden de tam olarale kopaınamaktadırlar. Şehirde sürekli bir iş bu
lunmayınca, çoğunlukla köye dönmekten başka çareleri yoktur. İşsiz
lik, büyük bir lümpen kesimin doğmasına yol açınakta, bu da, her 
türlü yozluğun, ahlaksızlığın kaynağı olmaktadır. Kınp dökmeye yat
kın olan bu insanlar eğitilip yönlendirilebilirse devrim satlannda sa
vaşabilecekleri gibi, çok ucuza satın alınarak karşı-devrimin malze
mesi haline de getirilebilirler. Nitekim bugün gerici, sosyal-şoven ve 
özellikle faşist ak ı nı 1 ar tarafından önemli oranda kul lanılrruıkUıdırlar. 

Emperyalizme bağımlı Türk sömürgeciliğinden ve onunla işbir
liği halinde bulunan feodal-komprador düzenden en büyük zaran 
Kürdistan proJetaryası görmektedir. Adeta bir göçmen hayatına 
alıştınlan, yarını için en ufak bir sosyal güvencesi bulunmayan pro
letarya, bağımsız ve demokratik bir Kürdislıın için mücadelede en 
çok çıkarı bulunan sınıftır. Ülkenin siyasi bağıınsızlığı temelinde 
üretim güç lerinin geliştirilmesi ve kaınulaştırılması, bütün Kürdi
stan emekçileri için tek kurtuluş yoludw·. Sürekli göçe hazırlarunak, 
işgücünü en uzak diyarlarda, en zor şartlarda ve en düşük ücretle 
satmak, ülkeyi yabancı kapitalizmin ve uşağı feodal-komprador
ların insafına terketmek, kuı1Uiuş yolu olmadığı gibi, çağdaş insan
lık için en büyük suçtur. 
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Kürdistan pro letaryası, içimi� bulunduğu bütün dv�ri�siz ko�ul

lara rağmen, Kürdistan toplumunun en devıimL:i sınıfıdır. Omı bu 
özell iğini veren, h�rhımgi bir mülkiyet endişesinin o lmayışı ,  aşi
retçi -feodal ilişkilerden kurtulmu� olması, sür�kli yükselen bir sınıf 
olması ve ülkenin bağ ımsız ve d�moknıtik olmıısından en büyük çı
kan bulunmasıdır. 

Subj�ktif phındıı proletaıya, kendisi için bir sınıf, yani bilinçli ve 
örgütlü bir sınıf haline gelem�miştir. Köylülüğün içinde bulunduğu 
koşu l lara benzer bir ş eki lde, kalıntı halindeki aşiretçi -feodal i 1 i ş ki
leri� feodııl -komprııdor sınıfa bağlanmakta , onlıır vasıtıısıyl a  da  

çeşit li sömürgeci partiler ar.ısında bölünmektedir. 

Bugünkü aşamada, teoıik, ideolojik, ekonomik ve po litik müca
dek temelind� gdişen proletarya harek�ti, bilimsd sosyalizmi çar
p ıtamk revizyonizmi kendi lerine bayrak yapan, özünde hakim ulus 
ve ezi len ulus mi l liyetçiliğini temsil eden sosyal-şoven, reformisı 
ve uzhışıcı ııkımlıırı tecrit etmeden, güçlü bir parti haline gelemez. 
Proletııryıının ideolojik-politik önderliği olmadan da , işçi-köylü te
mel ittifakı gerçekleşemez . Proleter devrimciler için bugün en adi 
görev, sömürgeci liğe ve feodal-komprador düzene karşı aktif müca
dele içinde, asgari örgütlenmeyi azami örgütlenmeye dönüştürmek 
için teorik, ideolojik, ekonomik, pol itik ve eylemsel çalışmalan bir 
bütün olarak kavramak ve buna göre bir mücadele yürütmektir. 

6- Aydınlar ve gençlik: 
Günümüz Kürdistan'ında giderek etkinlik kazanan modern bir 

tabaka da aydınlar ve gençliktir. Son yı llarda hızla gelişen Türk 
egemenliğinin amaçlan doğru ltusunda eğitilmeye çal ışılan bu ta
bakanın ulusal ve sınıfsal bağları ,  kararsız ve iyice otunnamış bir 
yapı görünümündedir. Türk buıjuvazisi bunları, kendi ulusal bütün
lüğü içinde eritmek ve sınıf çıkarlan doğrultusunda ku l lanmıık için, 
yoğun bir asimi lasyondan geı;irmektedir. Türk ulusunun damgasını 
taşıyan ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal kurumlarda çalışmak, 
Türk dili ve kültürünün özümsenmesini gerektirdiğinden, böyle bir 
yapıyı kişiliklerinde somutlaştıramayanlar, ekonomik ve sosya l  
alanda başarıl ı olamamaktadırlar. Türk burjuvazisinin bu politi-
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kas ının kurbanı olan bir yığın okumuş genç ve ayd ın Kü rt, 

çağdaş laşmayı Türkleşmekten ayrı görememekte, böylece kendi 
u lusal kişi liklerin i kDzanamadıklarından, halörn ulusa uşak olmak

tan kurtulamamaktadırlar. İki ulus arasında tampon durumunda bu
lumm bu aydınhır ve gençliğin sını fsal bağ ları da karmaşık bir 
yapıdadır. Genelde Türk hakim sınıflanyla sıkı ilişkiler içinde bu

lunDn ve onlardan Dncak uşaklık sıfatlarıyla ayırt edilen Kürt hakim 

sınıilannın yapısı, onlardan kaynaklanan gençlik ve aydın kesi m 
üzeıine de yansımııktadır. Hangi ulusa ait olduğunu göremeyenler, 
hDngi ulusun hakim sııııfından o lduğunu da kararlaştınımazlar. Ay
dın ve gençlik içinde uşaklığın en çok geliştiği kesim bunlardır. 

Orta ve yoksul sınınardan gelen gençlik ve aydın kesimi, duru

munu biraz daha obj ektif o l arak görebilmelctedir. Ülke ve halk 

üzerindeki sömürgeci ve feodal-komprador egemenliğin, kendi ge
lişmesi önünde de en büyük engel o lduğunu bilmektedir. Hakim 
ulus içinde "kurtuluş" yolunun giderek daraldığını, ülkesine ve hal

kına dönüş yapma zamanının gelip geçtiğini görüp, buna göre da
vranışlann ı  değiştirmektedir. Bu davranış deği şik liği, bu kesi mde 

yurtseverliği geliştinnektedir. 

TDrihin her döneminde,  halkiara ve smı fl ara bi l inç dışardan 

götürülür. Üretimden kopuk bir "azınlık", teori oluştıırup, dışardan 

bunu halka ve smıfa maletmekle uğraşır. İster i lerici, ister gerici 
sınıflar için olsun, bu gerçeklik her sınıf i çin geçerl idir. Bilinçli ve 
örgütlü bir "azınlık" oluşturamayan halklar veya sını flar, ekonomik 
ve politik amaçlmıııı geli ştiremezler. Yüzyıllarca tam bir toplumsal 
durgunluk içinde bulunan sömürge lıalklannın, bilinçl i  ve örgütlü 

"azınlık" oluşmadan, emperyalizme ve sömürgeci liğe karşı müca
deleleri geliş ip başanya ulaşamaz. Sömürge halklar için, bi linçli ve 
örgütlü bir "azınlık"m önderliğinde yurtsever gençlik ve aydın ha

reketi geliştirilmeden, ulusal bağımsızlık hareketi de gelişemez. 
Yabancı egemenlik altında sürekli ayakta tutıılan aşiretçi-feodal 

toplum yapısı nedeniyle, bi linçli bir yurtsever aydın-gençl ik ha

reketinden yoksun bulunmak, bağımsızlık için yapılan direnme 
hareketlerimizin büyük bir eksikliğidir. Ancak son yı llarda top
hımsal yapımızda modem bir aydın-gençlik kesiminin şeki l lenme-
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si bu eksikliği gidermiş; sömürgeciliğe karşı mücadelenin özel l i
kle başlangıç aşamasında bel irleyici bir rol aynaması gereken bi
linçli "a7ınl ık" faaliyeti ve bu "azmlık"m önderliğinde yurtsever 
aydın-gençlik hareketi baş latılmıştır. Bunda, çağını çoktan ka
pamış bulunan burjuva mil l iyetçiliği yerine bilimsel sosyalizm 
öğretisinin aydın-gençlik kesiminde büyük i lgi ve taraftar bul
ması, ülkenin bağımsızlığa ve demokrasiye kavuşmasının ancak 
bi l imsel sosyal izmin rehberliği altında mümkün olacağı kesin in
ancı rol oynamıştır. 

Ülkemiz soınutunda daha başlangıç satbasında olan yurtsever ay
dın-gençlik hareketinin, önünde katetmesi gereken çok mesafe var
d ır. Yurtsever aydın-gençlik hareketi , gençlik satlannda hala yaygın 
olan şoven, sosyal-şoven, reformist, nemelazımcı, ulusal-inkarcı 
görüş ve tavırlan tasfiye ederek kendi devrimci örgütünü geliştirip 
güç l endirmeden Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinin kadro 
yetersizliğini gideremez. Yurtsever aydın-gençlik hareketi, ulusa l  
kurtuluş mücadelesi içindeki büyük önemini daha uzun bir süre 
koruyacaktır. 

C- Eğitim ve kültürel yapı 

Kürdistan'da hakim olan eğitim ve kliltür, Türk ulusunun çıkar
Ianna hizmet eden sömürgeci eğitim ve kültürdür. Kürdistan ulusal 
gerçeğini yok etmeyi amaçlayan, bireyi emeğine , halkına ve ülkesi
ne karşı yabancılaştıran, şoven Türk mi l l iyetçiliği temelinde gelişti
rilen sömürgeci Türk eğitim ve kültür politikası , Kürdistan'da geniş 
mali, kadro ve kurumsal olanaklara sahip o lup, düşünen kesim 
üzerinde hemen hemen hakimiyet kurmuştur. Bu pol itika, özünde 
sosya l , ekonomik ve siyasal sömürgecil iğ i ,  beyin ve davranış 
alanında tamamlamaya, yani beyinsel sömürgeci l ikle tamamlamaya 
dayanır. Birçok ülkede bir avuç aydın tarafından başlatı lan ulusa l 
kurtuluş mücadelesinin, bizde yüzbinlerle ifade edilebilen sözde bir 
aydın kesimine rağmen başlatılamamasının sebeplerinden birisi de, 
bizdeki beyinsel sömürgeciliktir. 
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Objektif planda ekonomik, sosyal ve siyasal alanda geliştirilen 
sömürgecilik, subjektif planda ülkenin düşünen beyinlerine meşru 
ve kabul edilebi lir bir düzen biçiminde yansıtı labi lirse, böyle bir 
sömürgeciliği dünyada hiçbir güç yıkamaz. İşte, Kürdistan' da, Türk 
eğitim ve kültür politikasının peşinde ko�tugu gerçek buuur. 

Kürt kültürü, çeşitli halk kültürlerinin birikimi üzerinde ve uzun 
bir tarihi süreç içinue güçlü bir şekilde o luşmasına rağmen, siyasal, 
ekonomik ve kurumsal bir destege dayanmadıgından, adeta sarp 
dağlarda susuz, sert rüzgarlar ve kavurucu sıcaklar altınua tomurcu
kları gelişemeuiğinuen bodmlaşan ve çiçeklenemeyen bir bitki gibi, 
gelişemeden kaldı. Her alanda oldugu gibi, kültürel alanua da Türk
ler, Kürt kültürünü bir hammadde gibi kullandılar. Bağımsız geliş
mesine olanak verilmeyen Kürt kültürünün zengin hammaddesine 
de dayanan Türk uluslaşması, bu a landa Kürtlere çok şey borçludur. 
Buna karşılık, siyasal ve ekonomik alanda güçten iyice düşürülme
lerinin bir sonucu olarak kültür alanında da Kürtler üzerinde haki
miyetlerini kolayca kuran Türkler, siyasal, ekonomik ve ideolojik 
bağımsızlık nedir bi lmeyen, emeğine, ulusuna, giderek insanlığa 
yabancılaşmış, hayvanlaşmanın eşiğinde bir Kürt tipi oluşturup, 
kendi eserleri olan bu tipi "vahşi Kürt" diye damgalayıp, orta lığa 

anılar. Tarihte zengin bir insanlık kültürü ortamında, doğa ve işgal

ciler karşısında amansız bir savaştın içinde oluşan gerçek Kürt in
sanı, aslında bu kadar düşürülmemeliydi. 

Bu süreci biraz daha somutlaştıralım. 
Kürt insanına, kemalizmin "misak-ı milli" sınırları dalıilinde "tek 

ulus-tek uil" ülküsünü gerçekleştirmek amacıyla, ilkokuldan itiba
ren Türk tarihi, di l i ,  edebiyatı, sanatı özümsettirilmeye çalışılır. 
Ba�ka sömürgelerde, örneğin zengin uluslar olan İngiliz ve Fransız 
sömürgelerinde bile görülmeyen, ama Kürdistan'da bol ve çe�itli 
o lan "eğitim kunımlan", diger bir ueyişle "kişiliksizleştirme kur
umları", bu amaçla açı lmışlardır. Eğer bu amaçla çelişirse, bu okul
lar bir günde kapatılır. Bunun da gösterdigi gibi amaç, ülke halkını 
egitmek ve uygarlaştırmak değil, Türkleştinnek ve uşaklaştırmaktır. 

Türk diliyle yapılan bu egitim ve kültür sömürgeciliği, Kürt dili 
ve kültürü üzerinde amansız bir baskı kurmuştur. Kürtçe i le okuma-

1 03 



yazma, Kürt t<ırihini, edebiyatını ,  sanatını araştırma ve yayma, ta

mamen yasaktır. Binlerce yıllık halk tarihimizin birikimi olan ve 

düny<ı halkl arının bile takdirini toplayan zengin  müzik ve folklor 
kayn aklarımız<ı sııhip çıkıl ırken, Kürtçe i le en ufak bir müzik 

yayınında bulunm<ı o lan ağı yoktur. Tüm di l lerle müzik yayını 
yapılır, <ıma 15 milyon insanın kendi dili i le kendi sanatını işlemesi

ne izin veri lmez. Bu gerçekler bize ,  kültür sömürgecil iğinin, 

düşünüldüğünden de daha derin olduğilllu gösterir. 

Kültür sömürgeciliğine karşı mücadele, bizi  yanl ı ş  sonuçlara 

götürmemelidir. Ulusal kurtuluş olmadan dil ve kültürün kurtula

bi lec eğ in i , bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti egemenl iği altında 
Kürtçe eğ itimi  savunan an layış lar reformist ve gericidir. Ancak 

Türk sömürgecil iğinin özelliklerini anlııyamayan hayalperestler 
bu tür p lıınlar peşinde koşabilirler. Gerçekte, Kürt dilinin düzen 

içinde gel i ştiri lmesi ve okur-yazar dili haline getirilmesi için bir 

ilkokul kurma olanağı bile yoktur. Ama buna rağmen, Kürtçeyi 
öğrenme ve okur-yazar dili haline getirme mücadelesi, bireysel 

planda bile olsa verilmeli, özellikle köylüye Kürtçe hitap edilme

lidir. Yanlış olan, Kürtçeyi öğrenme ve okur-yazar dili haline ge

tirme deği l , "bu düzen altında Kürtçe eğitim" gibi teslimiyetçi ve 
reformist görüşlerdir. Bunun yanında, Türkçe, sömürgecilerin di li

dir diye hor görülmemeli; dünya halklannın kültür birikimini hal

kımıza taşınnada bir araç olarak kul lanılmal ıdır. Kürtçe ile sınırlı 
o lan düşünme olanaklan, şimdi l ik Türkçe i le gideri lmelidir. U lu

sal bağımsızlığımız gerçekleştiğinde, işte o zaman Kürtçe, mali, 

kurwnsal ve kadrosal imkanlara kavuşarak hızla gelişecek, temel 

i letişim ve kültür birikimi aracı olacak ve dünya di l leri arasında 
layık olduğu yeri alacaktır. Bugün bağımsız o lan b irçok eski 

sömürge, hala sömürgeci lerin dilini kul lanmakta ve kendi ulusal 

dil lerini yeni yeni gel iştinnektedirler. 
Sömürgeci eğitim ve kültür pol itikasına karşı mücadelede bu

gün kavramlması gereken esas halka, ulusal inkarcı düşünceyi 

yıkmak; sömürgeci liği meşru ve katlanılabilir bir rej im ol arak 
göstermek ve bazı reformlarla düzeltmek i steyen refonnist küçük

buıjuv<ı mil liyetçil iğini teşhir ve tecrit etmek; feodal lerin ve aşiret 
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reisierinin ihanet dolu tarihleri yerine, halkımızın direnme tarih ini 
<ıra ştırmak, öğrenmek ve yaymak; sömürgeci burjuvazi n in yoz 

yaşamı gel iştiren sinema, spor ve te levizyon kana lıyla yayd ığı 
kültüre karşı lık d ünya halklarının ve halkımızın i l erici kültürüne 
sahip çıkmak olmalıdır. 

D- Ulusal yapı 

Gdişen Türk sömürgeciliği altında, uluslaşmadan ziyade, ulusal 
yok olımı süreci hakimdir. Türk burjuvazisi, Kürdistan' daki ulusal  
ögeler üzeıinde tam bir tahrip işlevi sürdürmekte, yerine kendi ulu
sal ögelerini hııkim kılmaya çalışmaktadır. 

Feodal dönemde kendi ulusal ligderini birçok komşu ha lktan da
ha fazl a  gel i ştiren Kürt halkı, bu ögeleri güçlü bir ulusal şekil len
meye dönüştüremeden, kapitalist sömürgeciliğin etkisi altında ulu
sal yok olmıı sürecine girdi. Burjuvazinin serbest rekabet dönemin
de kendi pazarına haki m olmak için verdiği ulusal savaşım, birçok 
ülkede burj uva ulusların ortaya çıkmasına yol açarken; emperya
lizm aşamasında, birçok sömürge ü lke burjuvazisinin gittikçe işbir
likçi ve u lusa l  h ain bir nitelik kazanmasından sonra, sömürge ülke
lerin ulusııl kurtu luş rnücaddesinin başına geçen proletaryanın zafe
riyle kurulan pro l eter veya demokrati k uluslar ortaya çıktı. Hala 
sömürge egemen liği altında olan halkl arda ise, ulusal faktörler süre
kli tahrip olmakta, ulusal kişilik yok olmakta, yerine hakim ulusla 
bütünl eşme gelişmektedir. 

Genelde kapita l izmin u luslaştın cı etkisinden bahsedilir. Doğru
dur. Ama ş u  da doğrudur k i ,  kapital izmin egemenliği altında 
birçok halk ya yok oldu ya da ulusal kişiliğini yitirerek hakim 
ulus içinde eridi. Çoğu da, uluslaşmak için, kapitalist emperya liz
me kıırşı amansız bir savaşım vermekten başka çare görmedi. Az
tekler, İnka lar gibi tüm Kızılderili halklarla, Anadolu Ermenileri 
vb. gibi halk lar, katl iamlarla yokedi ldiler. Filistin, Bask, İrlanda, 
Eritre, Kürd is tan vb. gi bi halklar da, hakim u lus içinde eriti lerek 
yok edi lmek istenmektedir. Vietnam, Çin, Mozambik, Kore, Gine, 
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i\ngola  vb. gibi u luslar da ,  kapitalist emperyalizme karşı savaşım 
i çinde oluşmuşlardır. 

K<ıpitalist sömürgeL:iliğin gelişmesiyle uluslaşmak için objekti f 
şartlaıın ortaya çıkması , "kapitalizm uluslaştırıyor" diye yorum la
namaz. Yollaıın açı lması, pazann gelişmesi, modem sınıfların doğ
ması objektif olgul<ırdır. Bu temelde, ulusl<ı�ma da gelişebilir, ulusal 
yok olma d<ı. Ülkenin yıntsever güçleri, bu objektif temeller üzerin
de geli ştirecekleıi u lusal kurtuluş mücadelesi süreci içinde, toprağı, 
dili, kültürü, ekonomiyi kurtararak yeni bir ulus yaratabilecekleri, 
yani ulusl<ışrnayı s<ığlay<ıbilecekleri gibi; sömürgeci güçler de, hal
kın di l in i ,  kü ltüıiinü yokedip, topraklarını kendi ulusal yayılma 

alanı haline getirip, ekonomik kaynaklarını kurutarak, o halkın ulus 

olmasını önleyebil irler. Bu, bir güç ve örgütlenme meselesidir. Dur
gun, kendiliğinden, mücadelesiz ulusl<ışacağmı söyleyenler, sömür
geciliğin uşaklarıdırlar. Hiçbir sömürge halk, mücadelesiz, durduğu 
yerde uluslaşmamıştır. Uluslaşmayı, başlangıçta feodalizme karşı 
savaşan ilerici burjuvazi s<ığlarken; günümüzde, emperyalizme ve 
sömürgeciliğe karşı savaşan proletarya önderliğinde işçi-köylü itti
iiıkı sağlam<ıkt<ıdır. Emperyalizme karşı burjuva ve küçük-burjuva 

önderliğ inde veri len ulusal kurtuluş hareketleri ise, ulusu kurtarmak 
veya u lusal ge lişmeyi hızlandırmak yerine, emperyalizme yeni şart
l<ırda köleliği getirmiştir. 

Bu genel belirlemeler ışığında, Kürdistan'da, kapitalist sömürge
cilik a ltında gelişen Kürt uluslaşması deği l ,  Türk uluslaşmasıdır. 
Kürdistan pazarını eline geçiren, topraklarını en ufak parça lanna 
kadar askeri işga l altına alan, Kürt dili ve kültürü üzerinde amansız 
bir baskı kuran Türk bmjuvazisi ,  sömürgeci ekonomisinin gelişme
siyle birlikte Kürdistan' da, diliyle, kültürüyle, sosyal yapısıyla Türk 
ulusunu geliştirmektedir. Zaten kemal izmin en önemli i lkesi, "mi
sak-ı milli" sınırlan içinde bir Türk ulusu yaratmaktır. İşte Kürdi
stan'da bugün işleyen, bu ilkedir. 

Kürt uluslaşması ise, ancak zıt bir süreçle gelişebi lir. Bu da, eko
nomik, sosyal, kültürel, siyasi ve askeri alanlarda Türk sömürgeci
liğiyle dişe diş bir mücadele vermekten geçer. Uşaklığı meslek 
seçenler, ''kapitalizm ulw;laştırıyor, dolayısıyla ilericidir", "kapita-
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lizmin getirdiği traktör, karasabana göre ilericidir" deyip, sosyalist 
geçinirler. Hun lar, değil sosya list o lmak, olsa o lsa, kitle lerin acı , 
gözyaşı, lwn akıtırrak oluşturduldan bir yaşamı göremeyen, kapita
list sömürgecilik geliştikçe ağızlan sulanan, Türk sömürgeci lerinin 
çanak yalayıcı lan olabilirler. 

Kürdistan'da, ulusal ögel erin gel işmt:sini önleyen dış güç, 
sömürgecilik; iç güç de, sömürgecilikle işbirliği iliılinde ve ancak 
onun gücüyle ayakta duran aşiretçi-feodal yapıdır. iç dinamiklerle 
bağımsız bir siyasi gelişme göstermesi engellenen, işgal nedeniyle 
kendi bağımsız siyasi rej imlerini kuramayan toplumlarda, aşiretçi
feoda l  gelenekler bilinçli olarak yaşatılır. Ulusal bil incin ve halk 
arasındaki birliğin gelişmesi önünde sürekli bir engel teşkil eden bu 
feodal  parçalanmışlık, ai lecilik, kabi lecilik ve aşiretçi lik bi l incini 
aşırı geliştirerek, adeta atomlanna kadar parçalanmış bir cisim gibi, 

toplumun dağılmasına yo l açar. Kabile ve aşiret dayanışması, daha 
ileri bir sosyal gelişme önünde engel olduğu gibi, uluslaşma önünde 
de bir engeldir. Sosyal  ve u lusal  mücadele geliştikçe, toplu mda 
aşırıya kaçan ailecilik, kabilecilik ve aşiretçilik bi linci, yerini top
lumsal ve ulusal bi lince bırakır. 

Ortaçağdan kalan ve sömürgecilik altında ömrü zoraki olarak 
uzatılan bir kunım da, dincilik ve mezhepçiliktir. Ortaçağda Arap 
egemenliği al tında ge lişen, mill i  b i linç yerint: ümmet bil inc ini 
aşıl ayan müslümanlık dini, bölündüğü mezhepler aracı lığıyla, Kürt 
hıılkını derinden parçalamıştır. Osmanlı Türk egemenliği altında da 
İranlt iara karşı siyasi istismar konusu haline getirilen mezhepçilik, 
günümüze kadar halkımızı bölme ve birbirine karşı kul lanma işlevi
ni sürdünnüştür. Halkımızı çağdaş düşüncelere karşı kapalı tutan, 
sömürgeci ve feodal-komprador düzeni savunmaya hizmet eden, or
taçağ ka lıntısı din ve dine dayanan mezhepçi lik, ulusal kurtuluş 
mücadelesi önünde bir engeldir. Bu konuda, mücadele verirken 
yanlışlık yapmamak gerekir. Dine karşı mücadele vermek ayn şey
dir; dine kü tlir etmek, dine bağlı ol duğu için halka kızmak ayrı şey
lerdir. Birincisi ne kadar doğruysa, ikincisi de o kadar yanlıştır. 

Kürdistan toplumu içinde irdelenmesi gereken başka bir olgu da, 
çeşitli azıni ıkiann durumudur. Tarihte çeşitli işgal, istila ve sömür-
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geei lik dönemlerinde, yönetim, ticaret ve yayılma amacıyla yer
leştirilen Arap ve Türk nüfusun yanısıra, eskiden beri bu topraklar 
üzerinde yaşayarak günümüze kadar varlıklarını sürdüren Süryani 
vb. nüfusun, çeşitli merkezlerde yoğunlaşarak oluşturdukları azınlı
klar vardır. Gü((lü bir Kürt uluslaşmasının oluşamaması yüzlinden 
varlıklannı günümüze kadar sürdüren bu azınlıklann, bir kesimi 
burjuva laşarak sömürgec i  Türk burj uvazisine aj anlık yaparken, 
diğer bir kesimi de yoksullaşarak sömürgeci ve feodal-komprador 
düzenin baskısı altında Kürt halkı i le birlikte ezilmektedir. Kürdi
s tan devrimi, az ın l ık lar üzerindeki bask ı  ve sömürüyü ortadan 
kaldıracak, özgür gelişmelerine ortam hazırlayacaktır. 

Kapitalist sömürgecilik altında u lusa l inkarc ıl ığa ve ulusal yok 
oluşa karşı koymanın tek yolu, ulusal kurtulu� mücadelesinin ge
liştirilmesidir. Ortaçağ kalıntılarıyla, bu kalıntıları ayakta nıtan her 
türlü sömürgeciliği ortadan kaldırmadan, ulusal gelişme sağlana
maz. Kürdistan'ın ulus ve uluslaşma sorununu "misak-ı milli" sınır
lan içinde ele alan, sömürgeci düzende bazı reformlan gerçekleştir
mekle sorunun çözüme kavuşacağını savunan, sorunun çözümünün 
devrimde, ulusal bağımsızlıkta olduğunu göremeyen tüm görüşler, 
özünde ezen-ezilen ulus mil liyetçiliğinden kaynaklanıp, sömürgeci
liği meşrulaştırmaya hi zmet eder. Ulusa l sorun konusundaki bu 
yanlış görüşler teşhir ve tecrit edilmeden, ulusal kurtuluş mücadele
si gelişip güçlenemez. 

E- Siyasal yapı 

Kürdistan ' da, ekonomik, sosyal ve kültürel sömürgeci liğin hem 
nedeni hem de sonucu olan, güçlü bir Türk siyasal sömürgeciliği 
kurulmuştur. Diğer alanlardaki sömürgeci liğin gelişmesi gibi, siya
sa l alandaki sömürgeciliğin gelişmesi de, askeri işgal temelinde ol
muştur. 

Kürdi stan 'da Türk hakimiyeti askeri işgal i le başlamıştır. Üretici 
bir topluluk olmayan, talan ve ganimetle geçinen Türk Oğuz boy
lan, daha XL yüzyılda Kürdistan'a akınlar düzenlemeye başladılar. 
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Bu dönemde güçlü olan aşiret ve feodal beyleri , bu akınlan kes
mekte ve kendi yönetim lerini sürdürmekte başarı lı oldular. Türk 
Oğuz boylan ganimet toplamada başanlı olmalanna rağmen, askeri 
ve siyasi alanda sürekli bir hakimiyet kummadı lar. Kurulan Türk 
beylikleri de, Kürdistan toplumsal yapısında eriyip, Türklüklerini 
kaybetti ler. 

Başlangıçta bir ittifak anlayı�ı içinde geli şen Osmanlı Türkleriy
le Kürt beyleri arasındaki i li şkiler, giderek Kürt beyleri aleyhine 
bozulmuş, Osmanlı Türk egemenl iğine dönüşmiiştür. Osmanlı ege
menliği döneminde de Kürt beyleri siyasi güçlerini birden bire kay
betmediler. U zun bir tarihi süreç i çerisinde, merkezileşen Osmanlı 
otoritesine karşı, iç özerkliklerini korumak için yaptıkları mücade

lel eri kaybettikçe, siyasal giiçlerini yitirdiler. Buna karş ı lık , askeri 

ve siyasi alanda Osmanl ı  Tiirk yönetimi gittikçe güçlendi . Askeri 
ve siyasi egemen l ik geli ştikçe, ekonomik sömürü de yoğun laştı. 

Feodal Kürt beylerinin elindeki artık-değerin bir kesimine el korra
rak ve halkın geçim araçları vergiye tabi tutturularak, askeri ve 

siyasal Türk egemenl iği -doğa l bir sonuç olarak- ekonomik sömür

gecilikle bütünleştirildi. 

Cumhuıiyet döneminde, Kürt beylerinin elindeki son siyasi güç 
kalıntı l arı da, direnmelerin ezilmesiyle yok edildi. 1 94 0 ' lara doğru 

Türk ordusunun Kürdistan'ı tamamen işgal etmesiyle, Kürt hakim 
sınıflannın elinde herhangi bir siyasi ve askeri güç kalmadı. Kürt 
hakim sınıflan adeta iğdiş edildiler. Amk tüm kaderlerini Türk bur
juvazisine bağlamak ve Türk devletinin şemsiyesi a ltında kendi 
mülklerini halka karşı korumaktan ba�ka sorunları ka l mad ı .  Kürt 
hakim sınıflannın, günümüzde, halka karşı ku l lamlmak ve Türk 
sömürgecilerinin "böl-parçala-yönet" amaçlarını gerçekleştirmek 
için eşkiya beslemelerinin dı�ında herhangi bir askeri ve siyasi güç 

sahibi o lmalan -tarihi, u luslararası ve somut koşullar nedeniyle
mümkün değildir. 

Aşiretçi-feodal beylerin siyasi güçten men edi lmeleri ve Türk 
burjuvazinin kucağında buıjuvalaşan Kiirtlerin de zaten böy le bir 
gücü elde etmelerinin olanaksızl ığı ortaya çıkınca, siyasi a landa 
Türk yönetimi hakim oldu. Osman lı lar döneminde birkaç eya lette 
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yönetirnde bu lu nan Türk l e r, tari h i  süreç i ç inde, Kürdi s ta n  ' ı n  
vi l ayetlere, kazalara, nahiye l ere bölünmesiyle oluşan yöneticil ik
lerin hepsini e le  geçirdil er. Kürdistan'daki devlet kurumları, bu
gün tamamen Türk burjuvazisinin hakimiyetindedir. Askeri a landa 
da böy le ol muştur. 

I 83 0 ' l ara kadar, Kürdistan'da, Türk askeri denetimi hala çok 
zayı ftı. Yine bu yıllara kadar Kürtler, Osmanlı sultaniarına askerlik 
yapmazlardı. Ama, Avrupa karşısında uğranı lan sürekli yenilgiler 
ve hıristiyan halkiann milli kurtuluş hareketlerinin gelişmesi, Osm
anhlan, Yeniçeri ordw;unun lağvına ve müslüman halklardan yeni 
bir ordunun oluşturulmasına zorlayınca, Kürtlerin zorla askere a lın
ması dönemi açıldı.  Bu amaç la,  1 8 30 ' 1ardan itibaren, Kürdistan 
üurine güçlü askeri seferlere girişildi. Bu istila hareketleriyle, 
Kürtler, bir yandan düzenli vergi vermeye zurlanırken, diğer yandan 
mecburi askerliğe tabi kıhnmaya ça lışıldı. XIX. yüzyı ldaki büyük 
isyanhırın en önemli nedenlerinden birisi de, bu zorunlu askerlik ve 
vergi yükümlülükleridir. i syanların ezilmesiyle feodallerin iç özerk
likleri önemli oranda ellerinden alınırken, yerine geçen Türk haki
miyeti de askerlik ve vergi yükümlülüğünü Kürt halkına zorla kabul 
ettirdi .  Feodallerin baskı ve sömürüsüne ek olarak bir de Türk haki
miyetinin baskı ve sömürüsü a ltında, Kürt halkı en zor günlerini 
yaşamaya başladı. 

Cumhuriyet dönemind e diren ç l eri tamamen kırılan Kürtler 
üzerinde, artık istenilen politika uygulanabi lirdi. Bu politikalardan 
birisi de, yinni yaşını geçen her Kürdün, dönemlere göre, 2-4 yıl 
arası zorunlu askerlik hizmetidir. Kürtler, Türk ordusuna, sadece 
köleler gibi en zor görevleri yerine getirmek için er olabilirler. Ko
muta kademelerinde, hain ve aj an Kürtlerden başka tek Kürt yoktur. 
Türk burjuvazisinin, ordu üzerinde mutlak denetimi vardır. Orduya 
alınan Kürt köylüleri, doğduklanna bin pişman ettiTilerek ve iyi bir 
"vatan d ersi" aldıktan sonra memleketl eri n e  geri gönd eri lirl er. 
Askerden adeta robotlaşmış olamk geri dönen Kürt köylüleri, yaşa
dıkları sürece "askerlik anılannı" anlatamk, çevrelerine Türk şove
nizminin zehirlerini saçarlar. Kürtlerin bu şekilde boyun eğdirilip -
sömürgeci ordunun önemli bir askeri gücünü oluşturarak- ad eta 
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kendi kendil eıine i hanet ettiri lmel eıi , Türk sömürgeciliğinin en ka

ba ve can i c e yöntemlerinden birisidir. Bir bakıma, Türk sömürgeci

liği adımı "Kürdistan, Kürdistanlılar tanıtirrdan işgal edildi." Ancak, 
bu işin arkasında, Türk sömürgeci liğinin kaba, vah�i ve ince yön

temlerini gönnemek, suçu sadece Kürtlere yüklemek, o lsa olsa bir 

ha in -uşak olm<ıkhı mü mkündür. Bugün Kürdistan'da herkesin da

vul-zuma ile askere gitmesi, oğlunun cenazesini zılgı tla uğurlayan 
bir ananın dummunun komedi-dram tarzında bir tekramlır. 

Kısaca, tarihte böyle oluşan askeri ve siyasi alandaki Türk ege
menliği, günümüzde gü� lü bir ekonomik, sosya l ve kültürel temele 

kavuşarak, tam bir siyasal sömürgecilik biçimine dönü�mi.i�tür. Ta

rihte güçlü temellere dayaııılarak kunıl an, bugün esas olarak ekono

mik sömürgecililc biçimindeki amacına u laşan bu siyasal sömürge
ci l ik, bir yandan kendini maskeleyerek, diğer yandan uluslararası 

koşullarla Kürdi stan ' daki somut koşul lan hesaba katarak, dünyada 

eşine az rastlanır biçimde icra olunmaktadır. 

Tarihi, somut ko�u l ları b ilmeyen ler veya sınıf çıkarlan gereği 

bilmemezlikten ge len ler, parlamentosuyla, siyasal partileriyle, sağı 
ve "sol"u ilt: icnı edi len böyle bir yönetimi, siyasal sömürgecililc 

değil, dörtbaşı marnur bir "bmjuva demokrasisi" olarak görmeye ve 

göstermeye çalışırlar. Birçok sosya l-şoven görüş de, iili kılıyla tarif 

etmek gibi, "gt:nel valisi yok", "parlamentoya, orduya Kürtler de 
giriyor", "Türkiye ' nin kendisi sömürgedir, sömürgenin sömürgesi 

olmaz", "sömürgeci l iği ancak ABD ve Rusya yapar, Türkiye'nin 

böyle bir şt:ye gücü yetmez" deyip, gerçeği saptırmayı, doğası ge

reği mt:slt:k edinıniştir. 
Halbuki Kürdistan'da Türk sömürgeciliği, tarihi, askeri, siyasi, 

kültürd, sosyal, ekonomik ve ulus lararası nedenlerle o kadar 
güçlüdür ki, parlaınentosuyla, siyasal parti leriyle, sağıyla ve soluyla 
icra edilmeyi, bu gücünün doğal bir gereği sayar. Ka ldı ki, ABD 

yokken de, Kürdistan, Türk lerin hakimiyetindeydi. Eya let va l i leriy

le, gt:nel müft:ttişleriyle, siyasi, hukuki tüm yetkilerle donanmış as
keri koınutanlıklanyla Kürdistan'ın yönetiirliği dönemler de çok ol
muştur. Güçlü emperyalist devletlerin olduğu dönemlerde, bazen bu 

devlt:tlt:rt: ka�ı, bazt:n bu devletlerle işbirliği halinde Türkler, yine 
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Kürdistan ' ın hakimi olmuşlardır. Bu kadar açık gerçekleri göre
meyen beyinler, ancak kemal izmin en küçük hücrelerine kadar 
sızdığı k<ıüılarda ol<ıbilir. G �n;ekleri bu kafahmı göstmn�k için, ke
malist zehiıi bu kafalardan akıtmak, zehirin akıtı lmadığ ı kafal<ın ise 
pan;alamak gerekir. 

Bir daha askeri işgal meselesin� dönm�kte y<ınu· vardır. Askeri 
güce sahip olanlar, bu güçleri omnında, ekonomiy�, sosy;ıl ve siya
sal y<ıpıya da hakim olurlar. Bu gerçek, marksizmin alfabesidir. As
keri ve siyasal güçle  ekonomik güç arasında i lişki direkt w kesin
dir. Yine, Kürdistan'daki ordunun Türk ordusu olm<ıdığım söyley
enler çıkacaktır. Bunlara şu kadannı söyleyelim ki, bu ordunun, bu
gün Orta do ğu ' da emperya 1 i zm in ç ı  kar 1 arı n ı savunduğu doğrudur. 
Yine bu ord unun, T ürk b u  rj u v<ı z i s i n in ö z g ü l  ç ıka r l arı n ı  
Kürdistan'da, Kıbrıs 'ta, An<ıdol u 'd;ı sav unduğu d<ı gerçektir. Em
peryal izmin Türkiye 'de denetiminin zayıf olduğu 1 925-1 940 yı l lan 
arasında Türk ordusu Künlistan ' ı  barb<ırca işgal ettiği gibi, yarın 
"emperyalizmin denetiminden çıksa" bile, belki de daha çok "sol
cu" g�çinen kemalistler el inde bu ordu, yine Kürdistan 'da kalacak
tır ve m azisin� yaraşır bir tarzda katliamianna devam edecektir. 

Kısaca şunu söylemek istiyoruz: 
Askeri alanda Kürdistan'da çok güçlü olan Türk burjuvazisi, 

ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda olduğu gibi, siyasal alanda da 
sömürgeciliği rahat geli ştirebi lmektedir. Kapitalist sistemde, herkes 
gücü oranında söz sahibidir. Türk buıj uvazisinin gücü de, Kürdi
stan'ı sömürgeleştirmeye yetmektedir. Bugün Kıbns'm yansını iş
gal edebi l mesi de, bu güçte olduğunun kanıtıdır. 

Türk siyasal sömürgeciliğinin, Kürdistan 'da, icm tarzı o larak 
parlamentoyu ve siyasal parti leri kullanması, onun liberalliğinden 
değil, Kürt feodal-kompradorlannı ekonomik, sosya l ve kültürel 
alanda olduğu gibi ,  siyasal a landa da sıkı denetim altında tutmasın
dandır. Feodal-kompradorlar aracılığıyla seçimlerde parti kavgaları 
görünümü altında aşiretı;iliği ve kabileciliği körükleyip halkı biibi
rine kırdırtmak, orta büyükliikteki toprak sahiplerini büyük toprak 
sahipleriyle kompradorlann baskısı altında tutmak, dünyada eşine 
ender rastlanan sömürgeci yönetimini "demokrasi" maskesi altında 
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saklamak, Türk siyasal sömürgeciliğinin yöntemleridir. Eğer bir ül
kede siyasal sömürgeci lik, parlamento ve hakim ulus partileriyle 
icra ediliyor gibi görünüyorsa, bu demektir ki, bu ülkede sömürgeci 
yönetim en rahat dönemini yaşamaktadır. İngi liz, Fransız sömürge
lerinde de böyle olmuştur. Paris, Londra parlamentolannda, sömür
gelerden gelen sarı, siyah, beyaz uşaklar, siyaset icra ettiklerini 
sanırlarken, bu sömürgelerin çoğu bağımsızlığa kavuşmuştu. Ama, 
ulusal bağımsızlık mücadelesi geliştikçe, bu "demokrasi" oyunlan 
yerini, yavaş yavaş generallerin sert çizmelerine, işkencelere, hapis
haneye, bombardımaniara bırakır. Zaten sömürge yönetiminin en 
rahat o lduğu dönemlerde bile, bu "demokrasi" cilası biraz kazınır
sa, altında kan, işkence, cinayet ve acılardan örülü askeri ve sivil  
despotizm sıııtır. 

Bütün bu söylenenler, Kürdistan için yüz kat daha doğrudur. Bu 

gerçekiere rağmen, halkırnın birbirine kırdıran, feodal-komprador 
baskısını sürekli artıran, eli kanlı despotizmini "demokrasi" diye 
yuttunnak isteyen Türk burjuvazisinin siyasal sömürgeciliği altında 
ve içinde, parlarnemoya ister "parti li", ister "partisiz", ister "mil li" 
adaylar yollamak için yap ılan mücadeleye "demokratik mücadele" 
diyebilenler ve de kendilerini "demokrat", "yurtsever" hatta "sosya
list" diye tanıtanlar, bu kutsal sıfatiara layık olmak bir yana -tekrar 
söylüyoruz- olsa olsa Türk sömürgeciliğinin çanak yalayıcıları ola
bilirler. S iyasal sömürgeciliğe karşı yönelmedikçe ve sömürgeci
liğin her b içimini yok etmeyi amaçlamadıkça, Kürdistan'da ister 
demek ister parti düzeyinde olsun, ister gizli ister açık yapılsın, bu 
tip mücadeleterin hiçbirisi demokratik değildir. Bir halkı yok etme 
temelinde gelişen bir yönetimin çarkları arasında, meslek örgüt
lerinde b ile olsa, demokratik mücade le  mümkün değildir. Tabii ,  
feodal-kompradorların en iri lerinin TBMM 'ye gitmelerine demo
krasi demiyorsak; yine tabii, eğer mayasında buıjuva demokrasisi
nin zen-esini taşımayan Türkiye Cumhuriyeti'ne demokratik de
miyorsak; bu böyledir. 

Kürd istan Devriınci leri iç in demokrasi müca delesi ,  ulusal  
bağımsızlık temelinde, feodal-komprador kesimin halk üzerindeki 
baskısına karşı verilir. Yurtseverlik bayrağı altında toplananlar, de-
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mokratik güçlerden sayılır. Bu güç ler arasında da demokratik ku
rallar uygulanır. Bu bayrak dışında başka bayrak altında toplananlar 

için, eğer aldanmamışlarsa, yaşama hakkı bile yokmr. 
Kısaca, Kürdistan'daki yönetim, en gaddar ve en ince yöntemle

rin birlikte uygulandığı TC'nin sömürge yönetimidir. Bu yönetim, 
feodal-kompnıdor kesimin i leri gelenlerini uşaklaştıklan ölçüde hi

mayesine alırken, halk üzerinde amansız bir baskı uygulamaktadu. 

Kırda j andarma örgütü vasıtasıyla köylüleri sürekli baskı ve dene
tim altında tutmken; idari amir (kaymakam, vali), askeri ileri gelen 
ve emniyet koıniserinden oluşan üçlüsüyle kentleri yönetmekte ve 

kırla beraber baskı altında tutmaktadır. Sömürge yönetiminin bu 
açık yanlarına karşılık, MİT, bir yandan i leri gelen tüm sömürge yö

netici lerini gizliden örgütlerken, diger yandan ülkede u�aklaşan so
syal yapıdan büyük bir kesimi de, halkı birbirine kırdınnak ve ulu

sal kurtuluş mücade lesini önlemek amacıyla gizliden örgütlemek
tedir. Bütün bu gizli ve açık sömürge yönetiminin teme linde askeri 
işga l vardır. Jandarma, polis, s ivil sömürge yöneticileri, burj uva 
partileri ve TBMM, Kürdistan'da bu işgal teme li üzerinde yükselir. 

Gerçek budur. Bu gerçeği değiştirmeye ne sosyal-şovenlerin, ne de 
her türden burjuva ve küçük-burjuva refonnistlerin gücü yeter. Kür

distan ulusal kurtuluş mücadelesi, siyasi alandaki söınürgeciliği giz

l eyen ve meşrulaştıran her türlü sosyal-�oven, burj uva ve küçük 

burj uva reformist görüşleri yerle bir ederek yükselecektir. 
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Üçüncü Bölüm 

KÜRDiSTAN DEVRiMi 

1- Kürdistan Devriminin dayandıği tarihi miras 

Bugün Kürdistan devriminin önünde iki türlü tarihi miras vardır. 
Birincisi, tarihte zengin bir insanlık kültürü ortamında, yabancı ege
menliğine, halcim sınıflara ve doğaya kar�ı amansız bir savaş içinde 
olu�muş, "Kürt yiğitl iği-mertliği" biçiminde somutlaşan Kürt hal
kının direnme tarihi; ikincisi, halka baskı , yabancı egemenliğine 
uşaklık temelinde o luşan ve bugün karşımızda döneklik, korkaklık, 
kaypaklık, milli ihanet, tüm insani ve yurtsever değerlerinden 
soyutlanmış, fosil leşmiş bir insan artığı gibi somutlaşan hakim 
sınıfların tarihi. 

Biz, bu iki tarihi mirası birbirinden kesinlikle ayırt ederiz. Halk 
tarihine ne kadar sahip çıkar ve devrimci mücadelemizin kökü ha li
ne getirirsek, hakim sınıfların tarihini de bu tarihten o kadar ayırt 
eder ve lanetleriz. 

Bağımsızlıkla sonuçlanmamış bi le o lsa, halkların direnmeleri 
görkemli liğinden hiçbir şey kaybetmez. Eğer bugün insanlık, sosya
lizm altında sınıfsız topluma doğru yürüyorsa, bunda, tarihte adına 
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bile rasthınınayan ve biiyük kahramanlıklar! a dolu olan sayısız ha lk 
direnmelerinin payı büyüktür. 

Kürt halkı da, diğer halklar gibi, az direnmedi. Sını flı toplum ta

rihi boyunca, pek az halkın uğradığı istila, işgal ve soykınm ha
reketlerine karşı büyük diren meler gösterdi. Yurt olarak yüksek 
dağlık alanları nıtmaları bile, bu gerçeğin ispatı için yeterli bir ör
nektir. Aşiretlerini ve dağlarını koruyarak -uygarlıktan olma pahası
na- da ha düne kadar yabancı egemeni ere karşı bağıms ızl ık larını 

korudu lar. 

Siyasi ve sosya l yönden gelişmeleri önünde bir engel ha line bile 
gelmiş olsa, aileye bağlılık ve onun namusu uğruna ölümü hiçe say

ması, bu gelem:ksel direnme ve bağımsız yaşama duygusunun çar

pıklaşmış bir biçimidir. Sanki emeğine, yurduna, insanl ığına yaban

cı laşmanın öcünii alıyormuş g ibi, gerici bir tarzda a ileye sahip çıka
rak bağımsızl ığını korumak ister. Bu, aynı zamanda Kürt insanının 

dramıdır. Eğer Kürt insanı , bu çarpikiaşmış bağımsızlık duygusunu 

emeğine, yurduna ve insanlığa yeniden bağlarsa, kazanamayacağı 

bir davası yoktur. 
Köleci, feodal, kapitalist toplumların işgal, istila ve sömürgeci

l iğine karşı Kürt halkının döktüğü kanı, pek az halk dökmüştür. Ör
neğin, son iki yüzyılda göriilen büyük direnmelerden bazılan şun
l ardır: 1 �3 1 -3 6 Rewandüz, 1 8 42-4 8 Bed irhan Bey, ı 856 Yezdan 

Ş er, 1 879 Bedirhanlılar, 188 \ Ubeydullah, 1 9 1 9  Koçglri, 1 925 Pa

lu-Genç-Hani, I 930 Ağrı, I 930 Simko, I 938 Dersim vb. Bu diren

ıneler de gösteriyor ki, halkımız, uğruna çok kan döktüğü özgür
lüğünün gaspedilmesine kolay kolay göz yummaınıştır. 

Dü�manların imparatorluk biçim indeki devlet örgütlenınesine 

karşılık, p<ın;alanmış ve kendi aralarında bile birleşemeıniş aşiret 
örgütlenmeleriyle, Kürt halkı başanya ulaşamazdı. Bir de buna feo
dal ve aşiret reisierinin sürekli ihaneti ve uşaklığı eklenirse, "bu di 
renmeler neden başanya gidemedi"  diye Kürt halkı suçl anamaz . 

Bazı halkların çok az bir kan dökerek elde ettikleri bağımsızlığı 
eğer Kürt ha lkı elde edeıneınişse, bundan, Kürt halkının direnme

diği veya az kan döktüğü sonucu değil , düşmanlannın çok güçlü ol
duğu ve hakim sınıflannın da uşaklığı ve uyduluğu bir meslek hali-
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ne getirdikleri sonucu çıkar. 
Ama bugün, bu halk, bir "kadavra" gibi ortadadır. Hundan utanç 

duyuyonız. Yine, bugün bu halkın düşmanlarının, bu halkın yındu

nu kendi öz çiftlikleri gibi kul lanmalan ve buna karşı "çaresiz" du
ruşumuz, bu utanç duygumuzu yüz kat daha artınyor. Bütün bunlar 
neye yarar? Hıncımızı artmruıya ve halkımızın direnme tarihinin te
melinde ve b il imsel sosyalizmin kılavuzluğunda gerçek kurtuluş 
yo lumuzu çizmeye yarar. 

II- Kürdistan Devriminin 
objektif ve subjektif şartları 

Emperyalist dönemde sömürge bir ülkede devrimin objektif şart
larının o lgunlaşması veya gelişınesi demek, o ülkenin emperyalist 

zincirin bir halkası haline gelmesi; bu ha lkada kapitalist gelişmenin, 
başta proletarya olmak üzere, modern sınıf ve tabakatann ortaya 
çıkmasına yol açınası demektir. 

Emperya l izmin dünya çapında bir sistem haline gelmesiyle, 
genel l ikle b ütün ül kelerde devr imin obj ektif şartları oluşmuş 

sayı l ır. i stisna olarak, gelişmiş kapitalist ekonomiler tarafından 

sömürgeleştirilmeyen bazı klasik söınürgeler, kapitalist ekonomi
nin ge lişınemiş olması nedeniyle, devrimin objektif şartlan açısın

dan gelişmiş sayı laınazlar. Örneğin, gelişmiş kapilıılist ekonomile

riyle İngiliz ve Fransızlar, sömürgelerinde kapitalist gelişmeyi er
kenden sağ lay ıp, bu ülkelerde devrimin objektif  şartlannın geliş
mesine yo l açarken; geri ve emperyalizme bağı mlı bir ekonomisi 
o lan Portekiz, Türkiye gibi ülkeler, sömürgelerinde erkenden bir 
kapita list gelişmeye yol açaınadıklanndan, bu ülkelerde devrimin 
objektif şartlannın ge lişmesini engellemiş lerdir. Ancak emperya
lizmle yeni sömürgeci i l işkilere girdikten sonra , sömürgelerdeki 
kapitalist gel işmeyi hızlandırarak, devrimin objektif şartlarının ge
lişmesine yol açmışlardır. 

Kürdistan ' da devrimin objektif şartların ın gelişmesi uzun süre 
engellenmiştir. Osmanlı egemenl iği döneminde,  feodal toplum 
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yapısının, aşın baskı ve sömürü i le birlikte A\Tupa kapitalizminin 
etkilerine karşı kapalı tutulması ve cumhuriyet döneminde de, özel
likle 1 940'hmn sonlarına kadar, askeri işgal, katliam ve "yasak böl
ge" uygulama ları ile Kürdistan toplumu adeta dünyadan izole edil
miş ve I 950'1ere kadar kapitalizmin etkilerine karşı büyük ölçüde 
kapal ı  tutulmuştur. Ancak bu tarihten itibaren, ilgili  bö lümlerde 
uzun uzun anlatı ldığı gibi, başta emperyalizmin yeni-sömürgeciliğe 
yönelmesi ve yeni sömürge şartlannda Türkiye kapitalizminin hız

lanarak ge lişmesi, bu gel işmeden pay almak isteyen Kürt feoda l to

prak ağalarının kapital ist toprak ağa ları ve kompradorlar haline 
dönüşmeye ba�lamasıyla, Kürdistan'da sömiirgeci kapitalizmin ge
l işmesi hızlanrnı�tır. Günümüzde Kürdistan ' da gelişen kap i ta list 
slimürgecilik, yüzyıllarca kapal t  tutulan ve dışanya açılınası engel

lenen aşiretçi-feodal top lum yapısını parçalayarak ve tam anlamıyla 

soyguna dayanan bir sömürge ekonomisi örgütleyerek, devrimin 
obj ektif şartlarının geli�mesini hızlandınnıştır. 

Askeri işgal rejimi altında tutulan sömürgelenle, eğer ekonomik 

sömiirgecil ik de geliştirilmişse, devrimin objektif şartları var de

mektir. Bağımsız ve gel i şmiş kapitalist ülkelerde olduğu gibi, uzun 
bir l egal mücadele döneminden geçerek proJetaryay ı eğitmek ve 
ürgütlemek, doğacak bir devrim durumunda -egemen sınıfların ar

t ık  eskisi gibi y önetememeleri ,  "a lt sını tlann" da esk is i g i b i 
yaşayamaz durumda olmalan ve değişikl ik istemiyle bağıms ız de
vrimci eylemiere giri�meleri durumunda- topyekün bir ayaklan

ınayla iktidan ele geçirmek, sömürgeler için söz konusu değildir. 

Sömürgelerde legal çalışma ve örgütlerune olanağı olmadığından, 

devrimci lerin, kendilerini korumak, halkı örgütlernek ve sömiirgeci 
kurumlan işlemez hale getirmek için, ideoloj ik, politik ve askeri 

mücadele biçimlerin i içiçe kullanmalan zorunludur. Ülkemizde de
vrimin objektif şartlarını bağımsız ve gelişmiş kapita list ülkelerde
ki gibi tahli l  etmek isteyenler, ancak devrim yapmak istemeyenler 
ve devrim kaçkınları olabilirler. 

Devrimin subjektif şarti an, devtirnde çıkan olan sınıf  ve tabaka
ların bilinçlilik ve örgütlülük durumunu ifade eder. Ülkenin somut 
şartlannın tahli l inden çıkan devrim teorisi, bu teoriden kaynaklanan 
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ve devrimin öze l l i klerini, hedeflerini, görevl�ıini, temel güçlerini , 
ulusal v� uluslararası ittifaklarını kısa ve özlü ilkeler hal inde açı

klayan program, bu teori ve programa dayanan ve salt sosyalistlerin 

örgütlenınesini ifade eden asgari örgütlenme düzeyi, subjektif şart
Iann oiWjınaya başladığını gösterir. Subjektif şartiann oluşmasıyla 
birl ikte, sömürge devrimlerinin ge l işmesinin yo lu sıcak savaştan 

geçer. Sömürgelerde asgari örgütlenme düzeyinde olan bir örgüt, sı
cak sava:;;ı geliştinneye cesaret edemezse, ya dağılır ya da bir "ent
ellektüel gevezelik kulübü" haline gelir. 

Kürdistan'da devrimin objektif şartlarının tahl i l ind�n çıkan de

vrim teorisi ve programı oluşnırma ve bunun r�hberliğinde mücade
le, y�ni yeni gelişmektedir. Kürt aydınlan nm. düşünce bağımlılığı 

ve kısırlığı nedeniyle, ülke lerinin tarihi ve somut şmilarının tah l i li 

konusunda gösterdilderi yeteneksizlik, günümüzde h�nüz y�ni aşı l

maktadır. Şimdiye kadar d�vrim teorisi ve programı etrafında geliş
meyen yayın hareketi, legalizmin doğal sonucu ol arak ülke gerçek
lerini olduğu gibi yansıtamamış; bu neden le, gençlik ve aydınlann 

çeşitli sosyal-şoven ve rdoıınist küçük-burjuva akımlannın etrafın

da odaklaşmasına ve aydın-gençlik hareketinin devrimci-yurtsever 

bir tarzda gel işmemesine yol açmıştır. Kürdistan gerçeği üzerinde 

düşünme ve hareket etmeyi kendine temel ilke edinen Hareketimiz, 

ülke somutundan kaynaklarnın teorisi ve bu teoriye dayanan pro
gram ıyla ideoloj ik, örgütsel ve pol itik alanda halkımıza önderlik et
meyi, kutsal ve tmihi bir görev bilmektedir. 

III- Kürdistan Devriminin 
özellikleri, hedefleri ve görevleri 

Bir devrim in özelliğinden çıkarılması gereken an lam , o devrimin 
hangi tarihi kapsam içinde oluştuğunu ve hangi temel meseleleri 

çözeceğini belirlemektir. 

Kürdistan Devrimi, ulusal baskının hiç çöziimlenınediği , tam ter

sine sürekli geliştiği , bu baskılar yüzünden ortaçağ karanlıklarının 

varlığını güçlü bir şekilde duyurduğu bir ülkenin devrimidir. Kürdi-
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stan Devriminin bu özel liği, uzun bir tarihi süreç içinde oluşmuştur. 
Tarih te sürek li  geli şip güçlenen ve günümüzde kapitalist Türk 
sömürgeciliği biçiminde somutlaşan milli baskı, Kürdistan Devri
minin i lk aşamasının mi lli  yönde gelişeceğini ortaya çıkarır. Milli 
baskı çözümlenmeden, ülkenin hiçbir sorunu çözümlenemez. Ülke
deki baş çelişki milli nitelikte olup, diğer tüm çelişkilerin çözüm
lenmesi ,  bu çelişkinin çözümlenmesine bağl ıdır. Ülkedeki üretim 
güçlerinin gelişmemesinden, mi lli  tarih, dil ve kültürün açı l ıp ser
pilmemesinden, ortaçağ karanlıklannın hüküm sürmesinden bu çe
l i şki sorumludur. Milli çelişkiyi baş çelişki ularak koymayan Kürdi
stan'ıı ilişkin tüm görüşler, sömürgeciliğe ve gericiliğe hizmet eder. 

Milli çelişkiye bağlı olarak ve onunl a  birlikte çözümlenecek bir 
çelişki de, hallcia feodal-kumpmdurlar arasındaki çelişkidir. Kürdi
stan Devriminin diğer bir özelliği de budur. Bu çelişki, sömürgeci
lik ve milli çelişki ati an arak çözümlenemeyeceği gibi , sömürgeci
liğe karşı mücadele gelişmeden de çözümlenemez. Bu çelişkinin 
çözümü, devıimin demokı<ıtik yanını vurgular. 

Kürdist<ın 'm tarihi somut koşul ları nedeniyle mi l l i  ve feodal bas
kılar o kadar içiçe geçmiştir ki, bunları birbirinden ayırmak ve ar
alanmı mesafe koymak mümkün deği ldir. Feodal-kompradurlarm 
büyük bir kısmı aj aniaşmış olup, sömürgeci lerin en azgın temsilci
lerinden herhangi bir farkları kalmamıştır. Bu nedenle, Kürdistan 
Devriminin milli ve demokratik yanlan arasına mesafe koymak, 
milli ve dernulaatik yanların çözümünü farklı dönemlere ayırmak 
yanlıştır. U lusal ve sınıfsal baskının içiçe geçmesi, devrimi de, u lu

sııl ve sın ıfsal baskılm·a karşı mücadeleyi bir bütün olarak görmeye 
sevkeder. Özellikle aj aniaşmış yapılara karşı mücadele, en acil ve 
en bıışta yapılması gereken görev olup, Kürdistan Devriminin tipik 

bir özelliğidir. Hu özel likleriyle Kürdistan Devrimi, bir Milli De

mokratik Devrim '  dir. 
Burjuvazinin feodal izme karşı i lerici bir sınıf olduğu dönemde, 

bu tip devrimlere, burjuva demokratik devrimi denirdi. Ekim Devri
mi'  nden sonra, burj u v<ı demokmtik devrimleri çağı kapanıp prole

tarya devrimleri çağının açılmasıyla birlikte, proletarya devrimleri
ne bağlı olarak gelişen burjuva demukmtik devrimlere, yeni türden 
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burjuva demokratik devrimleri, "yeni demokratik devrimler'' veya 
kısaca "mi l l i  demokratik devrim" denmeye baş landı. Mil li demo

kratik devrimden sonrd, kesintisiz olarak sosyalist devrime geçilir. 
Ama, uzun vadeli bir mücadeleyle milli demokratik devrimi gerçe
kleştirmeden sosyalist devrime yönelinemez. 

Kürdistan Devrimi, en ön planda Türk sö mürgeciliğini hedef 

a l ır. Siyasi  bağımsızlığı gaspeden, Kürt d i l i ,  tarihi ve kü l türü 

üzerinde tam bir yok etme işlevini sürdüren, üretim güçlerini tah
rip ve talan eden Türk sömürgeci liğidir. Bu sömürgeciliğe, dışta 
emperya l istler, içte de feodal-kompradorlar destek vermektedir. 
Birbirlerine çok sıkı ekonomik bağlarla bağlı olan bu üç güç, Kür
distan Devriminin hedeflerini teşkil ederler. Haşta Türk sömürgeci
liği o lmak üzere, onunla birlikte iç ve dış destekçilerine karşı geliş
meyen bir hareket, Kürdistan'da devrimcilik sıfatı taşıyamaz. Kür
distan üzerinde klasik sömürgeci lik biçiminde somutlaşan Türk ha
kimiyetini, emperyalizmin veya içte feodalizmin şu veya bu özel
liğine dayanarak göz ardı ettirmek isteyen her anlayış gericidir ve 
Türk sö mürgeciliğini gizlerneye hizmet eder. Emperyalizme ve 
feoda lizme karşı mücadelenin tek doğru yo lu, ikisinden de güç 
alan ve ikisinin de çıkarlarını kendisinde birleştiren Türk sömürge
ci liğine karşı mücadeleden geçer. 

Kürdistan Devriminin öze lliklerinden ve hedeflerinden kayna
klanan Kürdistan Devriminin görevleri, Bağı msız ve Demokratik 
bir Kürdistan yaratınayı öngörür. 

Bağımsız bir Kürdistan yaratmak, Kürdistan 'ın yera ltı ve yerlistü 
kaynakları, emeği, tarımı, ticareti, mali ve sınai alanı üzerindeki 
ekonomik sömürgeciliği, di l ,  taıih, kültür, sosya l ve siyasal alanda 

gelişmeyi önleyen kültürel ve siyasal sömürgeci liği ve askeri işgal i 
ortadan ka ldırınakla mümkündür. Bu alanlardaki sömürgecilik tas
fiye edildikten sonra, Kürdistan ' ın siyasi, ekonomik, kültürel ve so
syal alan larda bağımsız bir gelişme yo luna girmesi mümkündür. 

Demokratik bir Kürdistan yaratmak ise, Kürdistan 'm toplumsal 
yapısı üzerindeki ağır feodal-komprador baskıları n  ortadan kalk
masına bağl ıdır. Feodal-komprador sınıf tarafından uygu lanan baskı 
ve sömürünün ortadan kalkmas ı, kad ınların, köy lii lerin, azmlı-

1 21 



klann, tüm top lumsal yapının özgürle�mesini sağlar. 
Birbirine  bağl ı  olan bu iki a l andaki baskı ve sömürüye karşı 

görevlerimizi yerine getirmek, ancak bilimsd sosyalizmin rehber
liğinde bir po litik  örgüt, bu politik örgütün önderliğinde bir ulusal 

kurtuluş cephesi ve bu cepheye bağlı savaşan güçlü bir halk ordusu

nun örgütlendiri lmesiyle mümkündür. Parti, cephe ve ordu örgüt
lenmelerinin i�erik kazanması ve gelişmesi için de, i�çilerin, köylü
lerin, esnafııı, gençliğin ve kadınların kitlevi örgütlerinin yaratıl
ması gerekir. 

Bütün b u  görevlerin gerçekle�mesi temel inde ve demokratik 
merkeziyetçi l ik  genel ilkesi a ltında ,  siyasi alanda demokratik 
halk cumhuriyeti b içiminde somutlaşan halk demokrasisi, ekono
mik alanda, merkezi ve emredici bir devlet planlama teşkilatının 
önderl iğinde devlet�i lik, kooperatifçil ik ve özel mülkiyete yer 
veren, ağır sanayi başta olmak üzere tarım, sanayi,  ticaret ve mali 

alanda bağımsız ve topyekün kalkınmaya dayanan bir ekonomik 
düzenin gerçekle�mesini olanakl ı  kılar. Siyasi ve ekonom ik alan

daki bağımsız l aşma ve geli�meye, di l, sosya l, kültürel ve eğitsel 

alandaki bağımsızlaşma ve gel iş im eş l ik eder. Ulusal di lin, tari
h in , sanatın araştırı l ıp kuruın laştırı lması, tüm ülke  ha lkının, 
biçimde ulusal özde demokratik olan bir kül türle beslenmesi, her
kesin içinde bulunduğu koşullara göre mes leki ,  teknik ve bi l imsel 

bir  eğ itime tabi tutu lmas ı ,  ancak ekonomik ve siyasi a la nda 
bağımsız olmakla miimkiindür. 

IV- Kürdistan Devriminin yöntemi ve taktiği 

Tarihte zor, her zaman için iki rol oynamıştır. Birincis i , üretim 
güçlerinin gelişmesi önünde engel teşkil eden gerici üretim i lişkile
rini ve ha lklar üzerindeki yabancı egemenliği parçalamaya yönelik 

devrimci zor; ikincisi, üretim güçlerinin gel işınes ini köstekleyen 

gerici üretim ilişkilerini egemen kılan ve halklar üzerinde gasp ve 

talan rej imini kurmayı amaçlayan gerici zor. 

Yöneldiği alanlar bakımından da zor ikiye ayn lır: Birincisi, üre-
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tici güçlerle üretim i lişkileri arasındaki çel işkiyi çözmek için kul
l anı lan iç zor; diğeri ise, aşiretler, halklar ve uluo;lar üzerine yönelik 

dış zor. İç zor, eğer üretim güçlerinin gelişmesi önünde bir engel 

haline gelmiş üretim i lişki lerini ortadan kaldırmaya yönelikse, de

vrimci veya ilerici bir ro l oynar. Yok eğer, üretim güçlerinin geliş

mesi önünde bir engel ha line gelmiş üretim ilişki lerini sürdürmeye 
yönelikse, karşı-devrimci ve gerici bir rol oynıır. Sömürücü sınıflar 
el i ndeki dış zor ise, nadir olarak ilerici rol oynayıp, genellikle geri

cidir. Top lum biçimlerinin dönüştüğü dönemlerde, devrim dalgası 
doğduğu ülkeden taşarsa çoğun lukla ileıici bir rol oynar. Ama böy

le olmayıp, aşiretl er, halklar, uluslar üzerinde baskı ve sömürü kur
mayı amaçlarsa, böy lesi dış zorlar gerü.:idirler. Oysa halkların, aşi

retlerin, uluslann yabancı baskı ve sömürüden kurtulm<ık için kul

landıkları zor her zaman devrimci ve i l eri cidir. G erici dış zor, 
üzerinde uygulandığı halkı ya yok eder, ya başkalaşınıa uğratır, ya 
da kendisi bu halk önünde yeni lir. Yen i l irken de, ya bu halk tarafın

dan tamamen dışarıya püskürtülür, ya bu halk içinde eriyerek baş

kalaşıma uğrar, ya da tamamen bu halk tarafından yok edilir. 
Bir ülkede gerici zor ne kadar yoğun ve örgütlüyse , devrimci 

zor da o kadar yoğun ve örgütlü olmak zorundadır. Tarihteki tüm 

zor örgütlenmeleri ,  ancak başka zor örgütlenmelerinin gücüyle 

yıkılmıştır. Tarihte ve günümüzde hiçbir zor örgütlenmesi, durup 

dururken kendi kendisini lağvetmemiştir. Tarih boyunca gerici zor

la devrimci zor birbirleriyle sürekli mücadele içinde olup, bu zor

lar arasındaki mücadelenin ortadan kalkması, ancak gerici zoru ve 

bu zorlar arasındaki çatışmayı doğuran şartların ortadan kalk

masıyla mümkündür. 

Kürdistan, tarih boyunca üzerinde sürekli gerici dış zonın uygu
landığı bir ülkedir. Kürdistan'a yönelen zor, daima talancı ve tahrip
kar bir rol oynamıştır. Sınıflı toplum uırihi boyunca Kürdistan'a ha

kim olan zor, hemen hemen daima yabancı karakterlidir ve yoğun 
bir şekilde örgütlüdür. Zorun bu karakteri, toplumsal üretim güçleri
nin gelişmemesinin ve Kürdistan 'm yoksulluğunun temel nedenidir. 

Bugün de Kürdistan'daki zor, yabancı ve gerici bir karakterde olup, 

derinliğine ve genişliğine yoğun bir şekilde örgütlenmiştir. 
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İşte genel o larak dünyada , özel o larak da Kürd i stan ' da tüm 
sınıflı toplum tarihi (iki konu da şimdiye kadarki yazı larda açıklan
dı) boyunL:a görülen zonın bu genel nitelikleri, Kürdistan Devrimi

nin yöntemi ve taktiği konusunda bizi aydınlatınaktadır. 

Madem ki dış zor bu kadar yoğun bir şeki lde örgütlenmiş ve hal
kımız üzeıinde her gün, her saat, her dakika etkisini duyurmaktadır, 

o h<ı lde h<ılkımızın ((ık<ınna olan devrimL:i zor da, karşı -devrimci 

zoıu her gün, her saat, her dakika, her saniye dövınelidir. Karşı-de
vrimin emrindek i tahripkar, talancı ve h aksız zora karşılık, hal

kımızın emrinde yeni bir toplum yaratıcı, haklı ve devrimci zoru 
yaratalım ! Yeni bir dünyaya ulaşmanın başka tiir bir yolunu bi l im 
henüz keşfetmemi ştir. Ama revizyonistler ve reformİstler hari ç !  

Onlar, yeni bir yol, "barış içinde toplumsal ilerleme" v e  burjuvazi
nin gerici zoruyla anlaşa anlaşa yeni bir dünya yaratabileceklerini 
iddia etmektedirl er. iddia ed ebilirler; ancak onların yaratacakları 
dünya, burjuvazinin çoktan miyadını doldw·an yoz dünyasıdır. Yine 
onlar, tekellerle savaşmadan, sömürgecililde dişe diş bir mücadele 
vermeden, parça pary<ı -pm·lamenter, balmn, müsteşar, genel müdür, 
general sayısını artırarak- iktidarı burj uvaziden a labi leceklerini 
söy lemektedirler. Alabi lirler, ama bir şartla; kendileri de burjuvazi

nin uşakl arı olmal(, buıjuvazinin hizmetçi liğini yapmakla . 
Kürdistan Devriminin uygulayacağı zor, karşı-devrimci zorun ni

teliğine bağlıdır. Karşı-devrimci zorun niteliklerini, nasıl uygulan
dığını, kimi aracı kıldığını, i lk etapta kimi hedef a l dığını tesbit et

meden, ona karş ı ç ı karacağ ımız  devrimci zunı n nite l ik lerin i , 

araçlannı, baş langıç hedeflerini doğru tesbit edemeyiz. Ama, tüm 
sömürge ha ı k ı arı nı n kurtuluş mücadelesinin öğrettiği genel bir ku
ral vardır, o da şudur: Hir halk, nüfusunun azlığın<ı veya çokluğuna 

bakmadan, eğer savaşacaksa, uzun süreli bir halk savaşma hazırlan

mal ıdır. Bu savaş, çeş itli evrelerden geçerek o ha lk ı kurtu luşa 
götürecektir. Bu kural ,  bizim i((in de doğrudur. Kürdistan halkı eğer 

savaşmaya cesaret etmişse, mutlaka uzun süreli ve çeşitli evreler
den geçecek olan bir halk savaşına hazırlanma lıdır. 

Devrimci taktik, kurulu örgüt ve ülkenin somut koşul lan tarafın
dan belirlenir. Uzun vadeli ve çeşitli evrelerden geymesi gereken bir 
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ülke devriminin, halk savaşı biçimind� zora dayanan yönteminin ilk 
etabı wya taktiği nasıl olabi lir? Böyle bir ülkede devrimd taktik, 
somut koşullar, ülke üzerind�ki mücade le pratiği ve dünya hal
klarının devrimci deneyimlerinden çıkar. Ajan şebekeleri ve istih
barat örgütlerinin ağ gibi örüldüğü bir ülkede devrimci taktik, ilk 
etapta ajaniaşmış yapı ve istihbarat örgütleriyle kıyasıya bir müca
dele ve bu mücadelenin ger�klerine uygun bir örgütlenme olabilir. 
Böyl� bir ülke devrimi, bu örgüt ve mücadele taktiğiyle yıllarca 
beslenip çelikleşmedikçe gelişemez. 

Elbette bu sözler devrimcileredir. Yoksa kendilerini çoktan sat
mış burjuva ve küçük-burj uva reformistlerine değiL Onların tüm 
derdi, bağımsızlık ve bunwı için örgütlenme ve mücadeleye hazırl
anmak değil, uşaklık ettikleri sömürgecilerden birkaç kemik daha 
koparmaktır. Onlara göre, devrimciler, zamanı gelmemiş şeyleri 
yapınaya çalışan "korkunç maceracı lar"dır. 

V- Kürdistan Devriminin 
temel gücü ve ittifakları 

Bir devrimci hareket, eğer temel gücünü ve müttefiklerini doğru 
tesbit edememişse, o hareketin başanya ulaşma olanağı yoktur. 

Kürdistan tarihi , de\Timin temel güçlerinin doğru değerlendiril
memesi ve müttefiklerinin doğru tesbit edilernemesi yüzünden hal
kımıza pahalıya ınal olan yenilgiler le doludur. I 974 Gürıey Kürdi
stan hareketinin y�nilgisi bu konuda en açık ve ibret v�rici bir ör
nektir. 

Bir devıimci hareket hangi t�mel güce dayanmalı, hangi mütte
filderi birincil o larak görmeli, lmngi lerine ikincil planda y�r verme
lidir? işte bir devrimci hareketin başanya ulaşmasının bir koşulu 
da, bu sorulara verilecek olumlu cevaplardan geçer. 

Kürdistan'ın somut koşullannın sıkı b ir irdelenm�si ,  d�vrimin te
mel güçlerini v� birincil mütteiikl�rini ortaya çıkarmaktadır. Feo
dal-komprador kesimin Türk sömürgeci l iğinin gelişim sürecind� aj
anlaşmış bir yapı içine girm�si, milli kapitalizmin gdişıne olanağını 
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bu lamaması ,  dolayısıyla bir mill i  burjuva sınıfının ortaya çık.ına
ması ,  kent küçük-burjuvazisinin de Türk sömürgeci liğine ve feodal
komprador kesime maddi bağlarl a  bağlı olması, temel güç olarak 

işçi-köylü ittifakını bırakmaktadır. Kürdistan Devrimi için, işçi
köylü ittifakı, temel önemde bir ittifak olup, milli demokratik devri

min başanya gitmesinin vazgeçilmez koşuludur. 

Temel gücü tesbit etmek önemlidir; ama yetmez. Devrimin temel 

gücünün diğer müttefiklerini de doğnı tesbit etmek gerekir. Temel 

ittifak dışındaki birincil ve ikincil ittifaklar sorunu, devrimin dost

lannın sayısını azamiye çıkarırken, düşmanlarının sayısını asgariye 

indirmek, tehlikeli düşmanı başa almak ve diğerlerini önem derece

lerine göre sıra lamaya tabi tu tmak meselesidir. Bu neden l e, 

başanya gitmede birincil ve ikincil ittifaklar da önem taşır. 

Kürdistan Devriminin birincil ittifaklan iki ha lkadan oluşur. 

Gençlik-aydın tabaka, birinci halkayı oluştunıp, özel likle devrimin 

başlang ı ç  aşamas ın da büyük rol oynayarak ,  devri m in ge l işip 

başa nya u laşmas ında önemli ve güvenilir bir müttefıktir. Kent 

küçük-burjuvıızisi  ve diğer mil l i  güçler ikinci halkayı oluşturup, 
özellikle devrimin geli�tiği dönemlerde mücadeleye katı l ırlar. 

Kürdistan Devriminin ikinc i l  ittifakları üç halkadan oluşur. Bi
rinci halka Kürdistan 'ın diğer parçalarındaki yurtsever hareketler

I e ittifakı, ikinci halka K ün li s tan' ı sömürge! e�tiren ülkeleıin de

vıimci hareketleriyle ittifakı, üçüncü ha lka sosya l ist ülkeler, ulu
sal  kurtuluş hareketleri, gel işmiş kapital ist ü l kelerdeki i şçi sınıfı 

hareketi ve tüm ilerici insanlıkla kw-ulııcıık ittifııkları içerir. Sııbır
l ı  ve dikkatli bir mücadele ile kw-ulııcıık bu ittifııklar, Kürdist<ın 

Devrimini yeni lmez kı lar. /\ma bütün bu ittifakların gündeme gi

rebilmesinin ilk şartı olarak, uluslıırıınıs ı  kamuoyuna, teoris iyle, 

progmmıylıı, örgüt ve tııktiğiyle kurtuluş hareketinin kendini t<ınıt

ması gerekir. Masa başında çiz i lecek planlarla ittifaklar gerçekleş
mez. Tarihte ve günümüzde en güçlü i tt ifaklar, sıcak savaş içinde 
gerçeki e�en i ttifaklıırdır. 

Künlist<ın Kurtuluş Hareketi, sH.:ak mÜL:<ıdele içinde, müttefikle
rinin önem sırasıy l a  kimler olduğunu görebi leceği gibi, düşman

lannın dıı kimler olduğunu görecektir. B u  konuda unutu lmaması ge-
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rehn bir nokta da, devrimci hareketle dostluk kurab ilecek çeşitli 

hakim sınıflardan kişilerin her zaman bulunabileceğidir. 

Kürdistan Kurtuluş Hareketi, içimle bulunduğu ittifak yapısına 
bağlı o l arak, halk safları arasındaki suni çelişkileri, zora başvurul
madan ve ikna yöntemiyle çözmekten yanadır. Bu noktada, halkla, 
halkın mücadelesini bölüp p arçalamaya hizmet eden ve özünde 
söınürgeciliğin ve feodal-koınprador sını fın uşaklığını yapan hak
im ulustan sosyal-şoven akım la rl a ezilen ulustan burj uva ve 
küçük-burjuva reformİst ve  tes limiyetçi akımları birbirinden ayırt 

etmek gerekir. 

Kürdistan Kunuluş Hareketi, Kürdistan' ın diğer parçalanndaki 

devrim meselesini, esas olarale o parçada yaşayan halkın meselesi 

o larak görür. Bununla birlikte Kürdistan halkının ve ülkesinin bir 
bütün olduğunu, Kürt ha lkının iradesine aykm olarak, emperyalist
sömürgeci güçlerce zorla parçalanan birliklerinin, her parçadaki 
halkın iradesine uygun olarak devriınci yöntemlerle yeniden kurula
cağını bir ilke olarale ka bul eder. Uzun bir mücadele sonunda gerçe
kleşeceği ne inandığımız bu ilke, somutta ifadesini Bağ1msu, Bir

leşik ve Demokratik Kü rdistan s loganında bulur. 

Kürdistan Kurtuluş Hareketi, Kürdistan 'ın her parçasını sömür
geleştiren ülke halkı ve devriınci güçleriyle ilişkide bulunmayı, itti
fak politikasının doğal bir gereği sayar. Bu konudaki temel i lke, ül
kelerin bağımsızlık ve halkların özgürlük haklanna, örgütsel a lan 
da dahil o lmak üzere, saygılı ve dostça davranınaktır. Esas olarak 

ülke halkının meselesi olan ve o halkın tarihi somut şart larından 
kaynaklanan devrim meselesine dışardan müdahale etmemek, yani 
"devrim ihracında" bulunmamak, örgütsel birliğini parça lamamak, 

sosyal şoven tezlerle hakim ulus burj uvazisinin uşaklığına oynama
mak koşuluyla, dostça ve karşılıklı aktif yardım temelinde komşu 
halklar ve bu halkiann devrimci güçleriy le halled ilemeyecek bir 
mesele yoktur. Temel konularda anlayış birliği, çok güçlü dayanış
ma bir l iklerinin ortaya ç ı k masına yo l a çar. Kürdi stan 'ın her 
parçasını sömürgeci devlet sınırlan içinde bırakınayı -ister devrim 
öncesi ,  ister devrim sonrası için olsun- ilkede Jwbul eden her görüş, 

devrimci ittifuklann kumlması önünde bir engeldir. Ne tür bir birlik 
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oluşturacağı ,  Kürdistan halkının kendi meselesidir. Bu i lkeyi hiçbir 
"devrimci reçete" ile değiştinnek mümkün değildir. Kürdistan De
vrimcil�ri i((in bu ilkenin biricik anlamı, ülkel�rinin bağımsız w 

halklarının özgür olması temelinde ve her a landa eşit, iç iş lerine 
kaıışmama ve karşılıkl ı  aktif yard ım i lkeleıinden kaynaklanan her 
düz�ydeki ili �kidir. Bizce, proleter entemasyonalizminin doğru ve 
biricik yorumu da böyle davranınayı emrd�r. 

Bu konuda, gerek �zen ulus "devrimcilerinden" gerekse onlarla 
farkl ı  nüanslardan ama aynı telden çalan ezilen ulus "devrimci
lerind�n" gden, ulusa l  mesele konusundaki "bölgesel özerklik", 

"federal b ir i  ik", "di l  ve kültür özerkl iği"  b iç imind�ki ((Özüm 
yolları gericidir ve günümüzd� ulusların kendi kad�rl�rini tayin 
hakkının biricik doğru yorum tarzı o lan "bağıms ız devlet" tezine 
aykırıdır. Bağımsız devlet, günün şartlarında tek doğru, doğru ol
duğu iç in de devrimci bir tez olup, diğer tezler ve ((Özüm yol ları 

devl�t s ınırlarına dokunmadığı i çin reformi st, reformİs t olduğu 
i((in de gerici tezlerdir. 

Siyasi, ekonomik ve diğer alanlarda bağımsız bir ülke yaratmayı 
amaçlayan Kürdistan Kurtuluş Hareketi, başta komşu halklar olmak 

üzere, bölge ve dünya halklarıyla ilişkilerinde, dünya proletarya de
vriminin çıkarlarını esas olarak alır. Bu çıkarlar neyi gerektiriyorsa 

o doğrultuda bir davranış i((ine girer. 

Kürdistan Kurtu luş Hareketi ,  içinde bulunduğu doğal ittifak 

yapısının bir gereği olarak, sosya list ü lkeler, emperyalizme karşı 

mücadele içinde olan devlet, hükümet, kurtuluş hareketleri ve em
peryal ist ülkelerdeki işçi sınıfı hareketleriyle, en geniş ilişki ler kur

maktan yanadır. Bu konuda Kürdistan Kurtuluş Hareketinin gözet
tiği tem�l ilke, dünya halklannın emperyal izme karşı yürüttüğü 
bağımsızlık, demokrasi, sosya lizm mücadeleleri olmadan ve bu mü

cadelelerin desteği sağlanmadan başanya ulaşamayacağıdır. 
Sosya l ist ülkeleri "emperya list" ve "fa�ist" i lan etmek, Kürdistan 

Kurtı.ılu� Hareketine yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisidir. 
Sovy�tkr Birliği ve Çin dahil olmak üzere bütün sosyalist ülkelerle, 
proleter enternasyonal izminin ilkel�rine göre ilişkiler gdiştirmeyi 
devrimci bir görev bi liriz .  Dünya Komünist Hareketi içindeki 
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bölünme vt: çatışma ları . sosyalist ülkelerin varlığı meselesinden ay

n tutmak gerekir. Modem ve süper revizyonist akı mlara kar�ı ol

mak, sosyalist ülkelere karşı olmak anlamına gelmez. Sosyalist ül

keler hakkında uluorta ve yersiz konuşmaınak, ölçülü, yerinde ve 
seviyeli tavır almak gerekir. Böyle bir tavır, revizyonizme karşı mü

cadelemizi t:ngellemez; tersine daha anlamlı ve sonuç alıcı, doğru 
bir mücadel t: anlayışına götürür. 

Empt:ıyalizme karşı mücadele içinde olan ulusal kurtuluş ve işçi 
sınıfı hareketleri, doğa l ınüttefıkleriınizdir. Onların tüm mücade le 

deneyimlerinden yararlanmaya ve bu hareketlerle çeşitli düzeylerde 
en yoğun i l işki leri geli�tirmeye çalışmalıyız. Özel likle, ülkemizin 
haklı olan, ama henüz dünya halkianna tanıtılmamış bulunan ulusal 
haklannın ve bu haklar için geli:;;tirilen mücadelenin propagandasını 

yapmada , ulusal kurtuluş ve i:;;çi sını fı hareketleri en güç lü de

steklerdir. Propagandada bu destek sağ l anırsa, dünya halklarının 
yanlımını sağlamada büyiik kol aylık elde edilmiş olur. 

Buı:,ıiin Kürdistan Kurtulu:;; Hareketinin teorisi, programı ve ör

giitiiyle güçlü bir sesi olmadığı için, Kürdistan halkına yardıma ha

zır olan bir yığın güçle bağ kurulamamaktadır. Kürdistan' ın  haklı 

davasını isti smar eden ve kendi a:;;iretçi-feodal çıkarları için em
peryalistlere satan gerici örgütler, dünya halklannm mücadelemiz 
hakk ındak i olumlu görüş lerinde kuşkular yaratmış, bu da hal

kımızın önemli oranda tecrit olmasına yol açmıştır. 
Biz şuna inanıyoruz ki, eğer devrimci teori si , programı ve ör

gütle nınesiy l e  Kürdistan Kurtuluş Hareketi, kend ini ye n iden 

dünya halklarına tanıtırsa, onlardan en büyiik desteği mutlaka 

sağlayacaktır. 

IV- Kürdistan Devriminin 
Ortadoğu ve dünya devrimi içindeki yeri 

Kürdistan Devriminin Ortadoğu ve dünya devrimi içindeki yeri 

ve önemi, Kürdistan ve Ortadoğu'nun emperya l ist sistem içindeki 

yeri ve önemine sıkı sıkıya bağlıdır. 
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Ortadoğu ' nun siyasi haritası, �mperya l izm, sömürgecilik ve feo
dalizmin çıkarlan doğrultusunda oluşturulup, halkların ulusal kurtu
luş, demokrasi w birlik taleplerine ters dü:;;mektedir. Geçmişte İngi
liz ve Fransız emperyalistl �riyl�, onlarla uz! aşan ve işbirliğine giren 

kemalistl�r, İran ve Amp monarşistleri tarafı ndan çizilen bu siyasi 
harita, özünde Ortadoğu halk lanııı par�alayıp işgal, istila ve sömür
gecilik gibi milli haskılara açık  hale g�tirmek ve güçten düşürmek, 

böylece onlann ulusal kurtuluş, dernokTasi ve birlik davalarını zor
laştırmıık ve engellemek amacına yönelik olup; bugün de emperya
l i st sistemin başını çeken ABD emperya lizmi tara fından -Orta
doğu'dıı , kolay bir emperydlist, siyonist, kemalist ve monarşist bas
kı ve sömürü rej imi sürdürölmek ve olduğu gibi devam ettirilmek 
istenmekte- Ortadoğu halklannın ulusal kurtuluş, demokrasi, birlik 
ve giderek sosyalizm mücadelelerine kan;;ı en büyük koz olarak kul
lanılmaya çalışılmaktadır. 

Eğer Ortadoğu'da siyonizın, kemalizm, monarşizm ve kokuşmuş 

mezhepçi l ik o l mazsa emperyal izm zor tutunur. Emperya l izm 
gücünü yan yarıya, halklar arasında milli baskı lara, i:;;gallere, kat
l i arniara ve s u ni ç e l i şki l er� y o l  açan bu i d e o l oj ik ve pol itik 
yapılardan almaktadır. Ortadoğu'da emperyalizme karşı mücade
lenin ağır ve sancı lı geli şmesinin baş l ı ca nedeni de, emperyalizmin 
"tıuva atı "  rolünü oynayan bu g�rici, şovenist, i lhakçı ve sömürgeci 

o l an ideoloj ik-politik yapı! ardır. Emp eryalizm, Ortadoğu' da bu 
yapılıırlıı ilmeğini dokur ve halk ların boynuna geçirir. 

Kürdistan Devriminin Ortadoğu'daki rolü ve önemi, Ortadoğu'nun 
bu kannaşılc ve gerici yapısı içinde Kürdistan'ın kilit bir mevkide yer 
ıılmış olmasından i leri gelir. Kürdistan adeta Ortadoğu'nun "Gordi
on"udur. "Gordion"daki düğüm �i.izü lürse g�ıisi kolay gelir. Kürdi
stan, dört par�aya bi.ilündüğü, her parçada milli baskının en yoğun bir 
şekilde uygulandığı ve feodalizmin zorla yaşatı lmaya çalışıldığı bir ül
ke olması nedeniyle, Ortadoğu 'daki gericiliğin en önemli bir kaynağı 
durumundadır. Özellikle komşu halkiann devrim mücadelesinin kolay 

gelişmeyişinin bir nedeni de Kürdistan'daki bu yapıdır. Bu yapı de
vrimle değiştirilmeye çalışılırsa, komşu halkiann mücadelelerinin ileri 

boyutlam fulayacağı açıktır. 
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Gerici lik kaynağı kunıtulmazsa, bu kaynaktan beslenen komşu 

yöreleri n gericileşmesi kaçını 1 mazdır. Kürdistan 'm bağımlılık altın

da tutulmasından kaynaklanan gericilik, şovenizm ve susyal-şove
nizmle komşu halklarm mücadelesini zehirlerken, feodalizmi zorla 
ayakta tutmaya çalışarak, burjuva ve küçük-buıjuva reformist ve tes

limiyetçi düşüncderle de Künlislıın halkının mücadelesini zehirle
mektedir. Bağımlılık zincirinin parçalanması, en azından bu doğrul
tuda bir mücadelenin ge liştirilmesi, başta Kürdislıın ha lkının olrruık 
üzere, komşu ha lkiann da mücadelesini ileri boyutlara fırlatacaktır. 

Gericil iği kaynağ ında kurutmak gerekir. Kaynak Kürdis tan 'ın 

bağımlı l ığıdır. Okun hedefi buraya yönelti lmedikçe, Ortadoğu'da, en 
azından Kürdistan'a komşu ülkelerde, prolelıırya önderliğinde halk 

kurtuluş hareketlerinin geliştirilmesi zordur. Nitekim zor olmaktadır 
da. Ortadoğu ' nun ve unun bir parçası olarak Kürdistan' ın birbirleri
ne bağlı bu stratejik konumlan, Kürdistan Devriminin dünya devri

mi içindeki yeri ve önemini anlamaımza olanak vermektedir. 
Biz, Kürdistan Devriminin Ortadoğu'daki yeri ve önemini, Viet

nam Devriminin Çin Hindi 'ndeki yeri ve önemine benzetebiliriz. 
Nasıl ki, Vietnam Devrimi, proletarya önderliğinde Hindiı;ini de
vrimlerinin anahtan rolünü oynamışsa, Kürdistan Devrimi de farklı 

zaman ve mekan koşullan içinde proletarya önderliğindeki Orta

doğu halk devrimlerinin anahtan rolünü oynayacaktır. Yine nas ıl ki 
Vietnam Devrimi, emperyalizmin Hindiçini'den atılmasında ve em
peryalizmin dünya çapında geriletilmesinde büyük ve tarihi önemde 

bir rol oynamı�sa, Kürdistan Devrimi de emperyal izmin Orta
doğu'dan atılmasında başrolü oynayacak ve dünya çapında gerile
tilmesinde de büyük ve tarihi bir rol uynayacaktır. 

Kürdistan Devriminin dünya devrimindeki yeri ve önemi, birin
ci o larak, modern revizyonist akımların Dünya Komünist Hareke
tini büyük bir oranda zedelediği ve birliğini parçaladığı bir or
tamın üıiinü olarak ortaya çıkmasında; ikinci olarak da, sosyalizm 
güçleriyle emperyalizm güçlerinin büyük bir mücadele içinde ol

duğu ve bu mücadeleyi kendi lehlerine çevirmek için yoğun bir 
hazırlık içine girdiği Ortadoğu gibi b ir bölgenin kilit noktasında 
yer a lmasmdadu. 
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Bugün Dünya Komünist Hareketi büyük ölçüde zedelenmiş ve 
birliği parçalanmıştır. Marksizm-leninizmin devlet, devrim, prole

tarya diktatörlüğü, banş içinde bir amda yaşama, kapitalist olmayan 

yoldan geçiş, savaş, emperyalizm tahlili gibi en önemli konulardaki 

temel tezlerine, bir yandan "toplumsal i lerleme"ci teoriler, diğer 

yandan bu teorilere zıt bir yönde gelişiyonnuş gibi görünen, özünde 

onunla aynı kapıda birleşen "iki süper devlet" ve "üç dünya" teori

leri tarafından bir savaş başlatı lmıştır ve büyük bir hızla bu savaş 
sürdürülmeye ça lışılmaktadır. Görünüşte, bu teoriler ve bu teorilere 

dayanan akımlar birbirleriyle savaşıyorlarm ış gibi gözükürler. 
Özünde ise, her iki taraf da marksizm-leninizmle savaşmaktadır. 
Birbirleriyle onbeş yı ldan beri savaşmalarına rağmen, dünya hal

klaıının kurtuluşunda bu iki revizyonist akıma dayanan örgüt ve ha
reketlerden herhangi biri en ufak başanlı bir örnek verememiştir. 

Yaptıkhm, halkhmn devrimci birikimlerini birbirlerine karşı kul la
narak çarçur etmektir. 

Henüz çok genç olan Kürdistan Proleter Devrimci Hareketi, bu 

dummdan büyük zıırar görmüştür. Ama buna mğmen, her iki revi

zyonist akıma karşı yürüttüğü mücadeleyi, sömürgeciliğe karşı sı

cak bir savaşım içinde doğacak olan güçlü ve çelik leşmiş bir prole

tııryıı örgütü biçiminde somutlaştınrsa, bundan dünya proJetaryası 

ve ha lk ları büyük bir yamr göreceklerdir. Kürdistan proleter de

vrimcilerinin böyle tarihi  önemde bir görevi gerçekleştirmeleri 

ulıısıdır. Her iki revizyonist akım, Kürdistan halkına, sosyalist ül

keleri emperyal ist ve fa�ist ulamk tanıtıp sömürgeciliğe uşaklıkta 

birbir leriyl e yar ı şarak, devrimci savaştan vebadan kaçar gibi 
kaçtıktıın sonra, bu <ılnmlarla savaşmak ve bunlann işini bitirmek 

Kürdistan proleter devrimL:ileri için pek zor bir iş değildir. Kürdi

stan, böyle bir görev için, çuk elverişli bir alan oluşturmaktadır. 

Devrim için koşnilann son derece elverişli olmadığı ülkelerde re
vizyonizm kolay altedilemez. Ama Kürdistan gibi devrim dışında 

yaşamanın hayvanca yaşamdan farksız olduğu bir ülkede, revizyo

nizm hiçbir vaadde bulunamaz. Bulunsa bile, bu vaadlerinin ku

fluğu kolayca anlaşı labi l ir. 
Her türlü buıjuva ve küçük-buıjuva mil liyetçi l iğinin ipliğinin 
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çoktan pazara ç ı ktığı ,  ufak bir kemik karşı lığında kendi l erini sat
maya çoktan hazırl andıkl arı bir ülkede, bir yandan revizyonizme, 
diğer yandan revizyonizmin ikiz kard eşi ve onunla aynı maskeyi 
takınan burjuva ve küçük-burjuva mil liyetçi liğine karş ı prole
tarya b ayrağını yükseltmek, Kürdi stan pro leter devri mci l erinin 
kutsal görevidir. 

Eğer bu görevkrini, ülkelerinin bağımsızlığı ile birlikte gerçe
kleştirirlerse, Kürdistan prol eter devrimcileri, dünya proletaıyası ve 
halkianna muzaffer olmuş bir komünist örgüt sunarak tarihi görev
lerini yerine getiımi� olacaklar ve bundan haldı bir gmm duyaca

klardır. 
Kürdistan Devrimi, J:::kinı Devrimi 'yle başlayan ve ulusal kuıtu

luş hareketleriyle gittikçe güçlenen dünya proletarya devriminin bir 
parçasıdır. Emp eryalizmin savaş tahrikçiliğine kar�ı, dünya hal
klarının ulusal kurtuluş, demokrasi ve sosyalizm mücadeleleri, -im

kansız olmasa bik- yeni bir dünya savaşının çıkmasını zor bir hale 
getirmiştir. Do hı yısıy la, I 94 5' lerden sonra çeşitli ülkelerin devrim

leri bir emperyalist savaş içinde ve sonunda değil, böyle bir savaşın 
olmadığı bir dönemde yapılmaktadır. Emperyalizme karşı dünya 
hal k larının kazandıklan kesin üstünlük, günümüzde, tek tek ülke

lerde devrimierin yapı lmasını mümkün kılmaktadır. 
Bu nedenler (yeni bir dünya savaşını çıkarmalarının zorluğu ve 

tek tek ülkelerde devrim yapma olanaklannın güçlenmesi), em

peıyal i stl eri, eldeki mevzilerini güçlendirmeye, işbirlikçilerini kul

lanarak dünya halklarının mücadelelerini boğmaya götürmektedir. 
Asya ve Afrika' daki güçlerini iyice kaybeden emperya listler, onsuz 
edemeyec ekleri zengin petrol kaynakları , strateji k-coğratik ve siya

si konumuyl a önemli bir yer işgal eden Ortadoğu'ya yüklenmekte 

ve b ütün güçleriyk burada tutunmaya çalışmaktadırlar. Hö lümün 
başında a çıkladığımız gibi, uzlaştığı ve işbirliği ettiği güçlerin oluş

turduğu gerici ideolojik-politik yapıları kullanarak, Ortadoğu hal

klarının mücadelesini ağırlaştırmaya, çarpıtmaya ve sancılar içinde 
boğmaya çalışmaktadır. 

Kürdistan Devriminin ikinci önemli rolü bu noktada kendini gös

termektedir. Ortadoğu'da güçlendirilmek istenen empeıyalist zinci-
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ri n en zayıf lı a !ka sını Kürdistan oluşturmaktadır. B u h1;1lkada de
vrimci mücadel eyi yoğunl1;1ştırmak, halkanın kopmasına yol i;iÇI;l

L:aktır. B unu takiben Ortadoğu halklarının devrimci mücade l eleri 
ge lişerek zafere gidecektir. Ortadoğu'dan da kovulmuş bir em
peryalist sistemin, son birkaç darbeyle tarihe gömülmesi zamanı 

herhalde çok daha kısalmış olacaktır. 

Bu iki nokta, yani bir yandan modern revizyonist akımlara karşı 

mücadele içinde ve ülkenin bağımsızlık sav1;1şında muzaffer olmuş 

bir proletarya hareketi , diğer yandan emperyalizmin nihai çöküşe 

gitmesinde sistemi en zayıf halkasından parçal1;1mış bir ulusal kurtu

luş hareketi, Kürdistan Devriminin dünya çapındaki önemini ve 

katkısını vurgular. 

Bütün bu anlatılanlann sonucu olarak, bize göre proletarya enter

nasyonalizmi, tek tek ülkelerdeki "milli" ve sosyal kurtuluş müca

delesiyle çelişmez. Tam tersine, ancak ülkelerin somut koşullarına 
uyanık ete-kemiğe bürünebilir. Çünkü, proleter enternasyonalizmi

nin bir tek doğru yorum tam vardır. O da, kişinin kendi ülkesinde 

devrim için mücadele etmesi ve bir tek o doğru devrimci çizgiyi 

tüm dünyada maddi ve manevi olarak desteklemesidir. 
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