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EsERE DAlR

Tirk llltll Bldlğl vo TKP adlı yayın uınulanın üstünde bir ilgi

görmüştür. Tüık okuyucusunun lrlitli ilesolelerimize kaşı gösterdiği

bu itgi geleceğimiz açısından şüphesiz biı güvenca sayılmalıdır.

iıliIll varlığımıza yönelik tehdit unsurları stratejik platformda

asırlardır aynı hedefter yönünde olsalar da, değigen şartlara göre sü,

ratle yeni durumlar yaratmaktan bir an bile geri kalmamaktadır.

Türk okuyucusunu, gelişen tohdltloıln hedef ve metodları hakkında

imklnlar ölçüsünde aydınlatmayı görev sayan TKAE, adı geçen kitabın

genişletilmiş ikinci baskısını sunar.
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A. GlRlŞ:

Bir Türk Oğuz boyu olan Kürtler'den zorlamalarla ayrı bir ulus
yaratmak çaba]arı Avrupa emperyetlizmi ile Çarlık ve daha sonra Sov-
yet emperyalizminin ortak uğraşıları olmuştur. Türkiye'de bir Kürtçülük
sorunu yaratmak, gerek Avrupa'nın ve gerekse Rusya'nın, tarih zaman-
ları içindeki dünya politikalarının hedeflerine uymaktadır. Kendi icinde
çelişen Avrupa ve Rus emperyalizıni aslında aynı hedefleri gütmekte,
aynı özde birleştirmektedirler. Her iki emperyalizmin de hedefi Ortado-

ğu'dur. Dünya maden zenginliklerirıin çoğunun bir araya geldiği Basra
Köriezi ve Güney Afrika kaynaklarını ele geçirmek, gerek Batı emper-
yalizminin gerekse Rus emperyalizminin değişmez amaçlarıdır. Bu ne-

denle biribirleri ile, soğuk ve sıcak savaşlar içine girmekte, arada bu-

lunan ülkeleri içinden parçalayarak, bu ülkeleri birbirine düşürmekte,
yaptıkları gizli açık silah yardımları ile, aynı bölgenin çocuklarını bir-

birine kırdırmaktadırlar. Sovyetler'in Gorskov doktrinleri, Okyanus-
ları ve üçüncü Dünya'nın maden zenginliklerini Moskova'nın kontrolü
altında bulundurmayı öngörmektedir. Sovyetler, izledikleıi bugünkü
politikaları gereği bir nükleer savaşla amaçlarına ulaşacaklarına inan-

maktadır. Batı'nın aydın kesimleri ise, bir nükleer savaşın insanlığın
sonu olacağını bilmekte, ama, süper güçlerin askeri ve politik kadrolari
ise dünya hakimiyetlerine nükleer bir savaşla ulaşacaklarına inanmak-
tadırlar. Amerika Birleşik Devletleri lran'da Şah'ın devrilişinden sonra
lsrail'e arka çıkarak nasıl sadece Süveyş'i değil aynı zamanda Orta-
doğu'nun petrol bölgelerini kontrolü altına almak istiyorsa, Sovyetler
Birliği de Arap milliyetçiliğine oynayarak ve Suriye'nin arkasına sak-
lanarak aynı şekilde Ortadoğu'nun zengin maden kaynaklarını ve pet-

rollerini kontrolleri aItına almak istemektedir. Rusya'nın Amerika'ya
oranla bir dezavantajı Türkiye'dir. Türkiye bir sınır ve engeldir. Sov-



yet emperyalizmi için. Bu nedenle Kremlin üç hedefli bir strateji ha,

zırtamıştır. Birincisi Afganistan, ikincisi lran, üçüncüsü Türkiye. Ai
ganistan sorununu kaba güçle, yani Kızılordu"nun işgali ile şimdilik
haltetmiştjr. Batı yanlısı lran Şahı'nı, Şii din adamlarının, yoğun mu,

halefetleri ile bertaraf etmiştir. Ama ne var ki, Şah'ın yıkılması, Aye,
tullarlar'ın iktidara gelmesi, Sovyetler'e tam istedikleri fırsatı ver,

memiştir. lran'ı Moskova, lrak'ı da Batı kışkırtıp birbirlerine düşü,

rerek, her iki Müslüman ülkeyi sonu gelmez bir savaşın içine sürük,

lemişlerdir.

Türkiye'ye gelince.. özetlikle 1960'lı yıllarda başlayan Sovyet
subversif faaliyetlerinin Türk topraklarında oynattığı kanlı oyunlar,

12 Eylül 198O'de Türk Silahlı Kuwet]eri'nin müdahalesi ile bozulunca,
Moskova geleceğe yönelik planlarının teniı yeçhg5ini, Türkiye Komünist
Partisine hazırlatmak için hemen faaliyete geçmiştir. Türkiye'nin iç
bünyesinde Sovyet Rusya'nın tahrik kaynaktarından biri, Batı ve Çar-
tık emperyalizmi tarafından Osmanlı Devleti'nin yıkılmaya yüz tuttuğu
günden beri durmadan tezgAhlanan Kürtçülük sorunu; dışarda da Er-
meni gailesidir. Konumuz, Kürt sorununun tahriki olduğuna göre, Er-
meni sorununu şimdilik bir tarafa bırakıyoruz. Bu nedenle, gerek Batı
emperyalizmi, gerekse Çarlık ve Sovyet emperyalizmi yüzyılı aşkın bir
zamandan beri KürtçUlüğe mltolojik efsaneler hazırlamağa başladılar.
Mitolojilere bağlanan bir halkın kışkırtılmasının sonucu; kandır, ölüm-
dür, felakettir. Emperyalizm bunu çok iyi bilir ve bu konuda ustalaş-

mıştır. Batı emperyalizmi nasıl dünyaya medeniyet götüren misyoner-

ler, öncüler efsanesine bağlanmışsa -Çarlık Rusyası/Pan Slavizm ara-

cılığı ile aynı efsaneye bağlı idi- Sovyetler de şimdi komünizm yo-

luyla ve Lenin'in "milletlerin kaderlerini tayin hakkı" gibi cazip bir il-
keyi tahrif ederek, üzerinde spekülasyonlar yaparak ülkeleri içinden

yıkmak için vargüçleri i]e didinip durmaktadırlar. Ama tabii Sovyet

ülke]erinde milletIerin kaderlerini tayin hakkı geçerli olmamış, Kızıl-
ordu bu vaadleri silindir gibi ciğneyip ezerek Orta Asya Türklüğünü,

Baltık ülkeIerini, yutup geçmiştir.
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Mitolojiler, kitaplarIa hazırlanır. lsterseniz Kürtler'i ayrı bir mil-

let gibi göstermek isteyen, Batı, Çarlık, ve Sovyet emperyalistlerinin,
tenewür-aydınlanma-devri dedikleri bu hazırlık safhasında ve sonraki
günlerdeki basılı yayımlarının bir dokümünü yapalım.

B. KlTAPLAR

19O3 yılında Moskova'da l. S. Musaelyan adlı Ermeni asıllı bir
Sovyet vatandaşı, Kürtlerle ilgili bibliyografik bir kitap yayımlamıştır.
Bu kitapta makale ve kitap olarak, yayımların toplamı 2663'dür. Ki,
tapların 1497'si, SSCB'de yayımlanmıştır. l771'i ise Avrupa'da yazıl-
mış ye basılmıştır. Avrupa'da basılanlar lngilizce, Fransızca ve Al-
manca dillerindedir. Batı'da çıkan bu 177t kitabın, yüzde sekseni
gene Sovyet kaynaklıdır. Türkiye ve Arap dünyasına yönelik subrersif
faaliyetlerin bir devamıdır. Çarlık Rusyası'nda ve Sovyetler'de basılan
kitapların 87'si çoğrafya; 130'u ekonomi; 300'ü etnografya ve Kürt
tarihi; 404'ü XlX. yy. Kürtleri; 242'si Kürtler'in siyasi konumu; 110'u

Gramer-Sözlük ve Kürt yazarları; 60'ı Kürt Edebiyat ve folklorü; 35'i
Kürtler'in din ve mezhepleri ile ilgili kitap|ardır.

Avrupa dillerinde ve Avrupa'da yazılmış olanlar ise

240 Coğraiya,

18 Ekonomi,

320 Etnografya ve Kürt Tarihi,

49 Kürtler'in siyasi konumu,
ıl9 XlX. yy. Kürtleri,

9 Sovyet Kürtleri,

69 Gramer-Sözlük Kürt Yazarları,

55 Kürt Edebiyatı-Folklorü,

115 Kürtler'in din ve mezhepleri ile ilgilidir.

38 Kürtçe eser Rusçaya çevrilmiştir.
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Rusya'da yayımlanan Kürtçülükle ilgi|i eserlerin :

562'si Çarlık Rusyası döneminde;

962'si ise SSCB döneminde yayımlanmıştır.

Avrupa'da yayımlanan Kürtçülükle ilgili eserlerin :

499'u 1917 yı|ında,

962'si 1917 yılından günümüze kadar yazılmış ve basılmıştır (1)

c. KüRTçüLuĞüil TAHRİK KAYNAKLARI :

Sadece bu kitaplara bakarak karşımıza çıkan şema, dört büyük
sömürgeci devleti karşımıza çıkarmaktadır. Birincisi Çarlık Rusyası
ve onun devamı olan Sovyetler Birliği'dir. Onu lngiltere takip etmek-
tedir. Fransa'yı ise Almanya izlemektedir. l950'lerden sonra bir ara
Türkiye'deki Kürtçülük ile Amerika dh ilgilenmiştir. Fakat Amerika ve
lsrail asıl lrak Kürtlerini tahrik ederek kanlı olaylara neden olmuşlardır.

Avrupa emperyalizmi, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Osmanlı
Devleti'nin yıkılmasına yakın günlerde, Kürtler'i öz kardeşleri olan
Türkler'e karşı kışkırtınışlardır. llk kez Osmanlı Devleti'nin merkezinde
"Kürt Teali Cemiyeti"ni kurduran lngilizler, bilAhare Anadolu toprak-
larında eylemlere geçmişlerdir. Az aşağıda bunlara yer verilecek;
Fransızlar'ın da başını çektiği Doğu Anadolu'daki isyanlar (2) ve
sebeplerine de değinilecektir.

Çarlık Rusyası emperyalizmi, Kürtçülük tahriklerine XlX. yy'ın
başlarında geçmiş, bunun için de, dindaşları olan Ermeniler'i kullan-
mış, Kürtlerle Ermeniler arasında karşılıklı kıyımlara neden olmuşlar.
dır. SovyetIer Birliği'nin kuruluş tqrihi l9l7'den sonra Bolşevik

( 1) ,Kürtler'in Kökeni, lhsan Nuri, lstanbul, 1977, Sf. : 7-8.

(2) Milli Bütünlüğümüzü Parçalama Gayretleııi ll., Ş. K. Seferoğlu, Türk Kültürü
Dergisi, Sayı : 231, Ankara. 1982. Bibiiyosrafya (Deneme). 1 . Ş. K. Se.
feroğlu, Ankaııa, 1984.
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idare, özellikle Lenin'in ölümünden sonra Stalinle birlikte Çarlık em-
peryalizminin bütün programını olduğu gibi benimsemiştir. Şu farkla
ki, Çarlık emperyalizminin elinde iki silah vardı : Biri, Slavlık, diğeri ;

Hıristiyanlık. Slavlık, boyutları dar bir ideoloji idi. Osmanlı Devletine
yaptığı kötülük; Bulgar Türkleri'ni Ortodoksluk yoluyla slavize et.
mesi, Bulgaristanıı Osmanlı topraklarından koparması, Sırplar'ı da
Osmanlı Devleti'nden ayırması ve Etniki Eterya'ya Slavlık bulaştıra.
rak Ortodoksluk yoluyla, Akdeniz'e bir kanser bulaştırmasıdır: Yani,
Yunanistan'a hak etmediği bir krallık hediye etmesidir. Tabii 1821'de
kurulan Yunan Krallığı yalnız Çarlar'ın eseri değil, lngiliz ve Almanlar'
ın da ortak çabaları sonunda başarılmıştı.

1917'den sonra, Sovyet emperyalizminin avı, ne Slavlık gibi dar
bir kalıp, ne de Hıristiyanlık gibi karmaşık bir ağdı. Slavlık, boyutları
Avrupa'da Polonya'yı, Çekoslovakya'nın bir kısmını, Sırbistan'ı ve
Sun'l "Slav" Bulgaristan'ı kaplıyordu. Ortodoksluk ise Vatikan'dan
ve Protestanlıktan ayrı bir olgu idi, bu nedenle etki alanları dar ve
karmaşıktı. Oysa, Komünizm, özeilikle 1919.1943 arasında Ruslaş-
tırılan Komünizm, proleter enternasyonalizmi kavramı ile evrensel bo-
yutlardaydı. Afrika'dan Amerika'ya dünyanın her yöresine kolaylıkla
girebilirdi. Bolşevikler, geleneksel emperyalizmine komünizmi katarak,
yeryüzünün en gaddar ve kandırıcı zehirini ektiler ve yayılma politi-
kalarını, dünyanın her yerinde uygulamaya başladılar. lkinci Dünya
Savaşı'ndan sonra Doğu Avrupa ülkeleri yutulmuş, Afganistan işgal
edilmiş, Ruslar Uzak Asya'da sınırlarını genişletmişler, Baltık dev-

letlerini yutmuşlar, Kore'yi ikiye bölmüşler, Vietnam'da milyonların
ölümüne sebep olmuşlardır. Türkiye'de de 1960 yıllarından sonra Kürt
boyu gençlerinin, Türk soydaşlarının üzerine anarşik eylemler şeklinde
saldırmalarını sağlamışlar, kökeni ister Maocu, ister Moskovacı olsun,
hepsi de Sovyet emperyalizminin eseri olan komünist fraksiyonlarla
üIkeyi kan deryasına çevirmişler, beşbini aşkın kurban verdirmişlerdir.

lnsanların beyinlerine soktukları nifak, insantığa karşı işledikleti en

büyük suç olmuştur. Türkiye'de yaratılan ve 1980, 12 Eylül'ünde dur-

durulan anarşik ortamın ağababalığını, teorisyenliğini ve bütün entri-
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kalarını da Moskova'nın güdümünde olan Türkiye Komünist Partisi'nin
Dış Bürosu hazırlamış ve dahilindeki hainler bu hazırlanan planı uygu,

Iadıktan sonra; sözde, anarşik olaylara TKP dahil değilmiş havasına
girerek, tereyağından kıl çeker gibi işin içinden sıyrılmış, TCK'nun
14t. maddesine uyularak üç beş yıllık hapis cezaları ile cinayetlerinin
kefaretini (!) ödemişlerdir. Ateşe sürdükleri, kandırdıkları Türkmen

ve Kürt Türkü (3) gençler de cinayetlerinin cezalarını uzun hapis ce,

zaları giyerek çekmişler, kimileri de suçlarının vehameti nedeniyle

darağacını boylamıştır. Oysa birinci suçlu Sovyet Rusya, ikinci sııçiu
onun maşası ve programını uygulayan Türkiye Komünist Partisi denen,

Rus örgütüdür. Bu örgütün adında, ülkemizle ilgili sadece "Türkiye"
keIimesi bulunmaktadır.

Kürt Türkleri tabirine gelince, bu konuda sahanın yetkili araştı-
rıcılarından Prof. Dr. M. Fahrettin KIRZ|OĞLU; "Kürt Türkleri" deyi-
minin kullanılması gerçeğe ve ilme uygundur. Tıpkı "Hun Türkleri, Ha-

zar Türkleri, Uygur Türkleri, Karapapak Türkleri, Başkurt Türkleri de-

niImesinin yerinde oluşu gibi" demiştir. (4)

Atatürk, bilindiği gibi "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye hal-

kına Türk Milleti denir" demişlerdi. Bu açıklamalar ışığında milletimi-
zin kader birliği yapmış her ferdi aynı derecede Türktür. Nitekim, Ata-
türk bu konuda Olçüyü "Ne Mutlu Türküm Diyene" şeklinde koyar-
]arken; milleti : Siyasi varlıkta, dilde, yurtta, ırk ve menşeide, tarihl
karakterde, ahlAki karabette birlik olarak tanımlamışlardır. Bu izah
ışığında Kürt Türkleri miIletimizin diğer Türk unsurları gibi, siyasi, dil,

(3) ,kürt Tünkleri ortadoğu'ya muhtelif tarihlerde geleı.ek çeşitli adlar altırıda
devletler kuran. Tüı.k kavimlerinin kalıntıNarına veri,len genel ad. Daha geniş
bilgi için bt«z. Milli Bütünlüğümüzü Parçalarna Gawetleri. Türk Kültürti Der-
gisi. Sayı : 223.224 ve TKAE yayın{arının 20. ,yilırıı ,kııtlarken 'ıKüı,t Tü,,1kleri"
ni "Afrasyab soylu" ve '1Oğuz" ,ltolurıdan gösteren mi|lıi selenekleni. Prof.
Dr. ,M. F. Kırzıoğlu, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 240. A.nkara, 198t}.

(4) Prof. Dr. M. F. ]Kırzıoğlu, Dağıstan - Aras - Dicle - Altay ve Türkistan Türk
boyl,arından 'Kürtler Sh. 1 Anıkara. 1984.
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yurt, menşe, tarih ve ahl6k bakımlarından aynı derecede Türktürler,
Doğu Anadolu'da kullanılan lehçe farklılığı, komşu devletlerin dil kül

türünden etkilenmiştir (5).

Anadolu Türklüğünün .1071'lerden çok eski tarihlere uzandığını
anlatırken, Porf. Dr. Afet İNAN; "Her şeyden evvel şunu kaydetmek
isterim ki, Anadolu birçoklarının zannettiği gibi, Xt. asırdan itibaren
Türkleşmeye başlamış değildir. Anadolu, aynı etnik, mevcudiyetine
yeni elemanlarını, aynı kökten kopan dalgalarla Xl. asırda tazelemiştir.
1071 tarihi, lslAm olan Türk]er'in Anadolu kardeşlerine kavuşmalarını
gösterir (6).

D. YAKİN TAR|HTE EMPERYALİST TAHR|KLER

20 nci yüzyılın başlarında Doğu Anadolu'da meydana gelen olay-
ların benzerleri, Türkiye'nin diğer bölgelerinde de görülmüştü. Bunlar
özellikle, Doğu Bölgesinde meydana gelmiş olaylar değillerdi. Osman-
lı |mparatorluk Devlet yönetiminden Milli Devlet tipine geçen Türkiye
Cumhuriyeti, halktaki birtakım eski alışkanlıkları da kaldırıyordu. Ata-
türk ilkeleri başta laiklik olmak üzere, bir seri yenilik getiriyordu. Yeni
devlet tipi merkezi otoriteye ağırlık vermekle idari, askeri, adli ve

mali yönetimleri milll iradeden oluşan merkezl otoriteye bağımlı kılı-
yordu. Bu gelişme birçok tepkiye yol açtı. Bu tepkiler yol vergisi
vermemeı tuz kaçakçılığı, asker kacaklığı, medenl kıyafetlere diren-
me ve özellikle laikliğe tepki şeklinde sahnelendi. Huzursuz ortamdan
Fransız, lngiliz ve Ruslar çeşitli dönemlerde yararlanmayı denediler.
Gelişen kargaşada doğulu bazı fanatikler olayları, Türk milll birliğini

(ı5) Medeni Bilsiler ve M. Kemal Atatürk'ü,n El Yazı,ları, Prof. Dr. A. Afet lnan,
Ankara. t969 ve M]iIl€t An]ayışı, Ş. K. Seferoğlu, Türk Kültürü De.rgisi,
Sayı: 248, Ankara, 1983.

(6) Prof. Dr. Afet lnan, Turk Osmanlı Taııihinin Karekter,jstik Noktalarına Bir
Bakış, 2. Türk Tarih Kongresi, lstanbul, 19ıt3.

7



parçalamaya yöneltmek istediler. Doğu'daki bu olaylar, Marksistlerin
yansıtmak istediği biçimde kesinlikle bir milli ayrıcalık hareketi de-

ğlldir (7).

a. l9l9 - l92l Koçgiri lsyanı :

Türk milleti, Anadolu'nun bütün vatansever unsur|arı ile sevr
Muahedesini yırtmak, ülkeyi, İngiliz, Yunan, Fransız, ltalyan işgalin-
den kurtarmak için ilk harekete başladıkları zaman, lngilizler, bir en-

telijans subayı ve ekibini Doğu Anadolu'ya göndererek, bölge Türk-
leri'ni ayaklandırma teşkilAtlarını kurmaya başladılar. Nowell adlı bu
lngiliz ajanı marifetiyle 1919 yıIında, bazı hainleri satın alarak, Türk
mil|l mücadelesinin, emperyalizme karşı daha yeni yeni başlayah
hareketini, ümraniye, Refahiye, Zara ve Hafik'de arkadan vuru-

cu kargaşalıkları çıkaYarak başlattılar. lngilizler'in amacı, Sevr
Muahedesinin olduğu gibi kalması ve emperya|izmin; klasik oyunu
"parçala yönet" ilkesi ile, Anadolu'da ve Ortadoğu'da tam ma-

nası ile hakimiyetini kurmd,sı ldi. lngiliz emperyalizminin, satın
aldıkları hainlerin ağzına verdikleri bir parmak bal da, Doğu
Anadolu bölgesinde bir Kürdistan devletinin kurulması yalanı idi.
Sevr Muahedesinin 62. maddesi Muhtar/özerk bir Kürt devletinin

kurulmasını da zaten öngörmekteydi. Emperyalistlerin dikte ettikleri

Sevr MuahedenAmesi'nin mimarları da zaten başta lngiltere, Fransa,

ltalya, Amerika idi. Amerika'nın meşhur 14 maddelik ünlü "Wilson

Prensipleri" de gene Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti kuruimasını

önermekteydi. Bu iki belge, yani Sevr Muahedesi ile Wilson prensip.

leri Kürt ve Ermeni devletlerinin kuruluşu hayali ile, Ermenilerle Kürt-

ler'in birbirlerini katliama yöneltecek bütün tahrik unsurlarını içinde
taşıyordu. Bir taraftan, Koçgiri lsyanı ile milli mücadele arkadan vu-

rulurken, öte yandan Ermeni|erle Kürtler birbirlerini imha ediyorlardı.

(7) ,Milli Bütünlüğümüzü Parçalama Gay,retleri, Ş. K. Seferoölu, Türk ,Kültürü

Dergisi, Sayı: 228, Ankara, 1982.
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Sonraki yıllarda, emperyalizm, bu karşıhklı katliamı, Türk Devleti'nin
üzerine yıkmakta bir an bile tereddüt etmeyecek; Ermeniler ve Kürtler
geçmişteki kinlerini muvakkat bir zaman için rafa kaldırarak Türkiye
Cumhuriyeti'ni yıkmak ve parça]amak için birlikte hareket edecek-
lerdi. Klzım Karabekir'in hatıralarında ifade ettiği gibi, lngiliz Gizll
ServisIerinin ajanı olan Binbaşı Nowell, Doğu Anadolu'ya gelerek
Cemil Paşa Ailesi ve diğer bazı ailelerle, altın para vererek, anlaşma-
lar yapmış ve Koçgiri isyanını başlatmıştı. (8) Ne var ki, Birinci Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün üyeleri, aralarında Doğu'nun Kürt
denilen milletvekilleri de olduğu ha]de, bu arkadan vurucu ihanet ha-

reketlerinin tenkili konusunda, Türk Ordusu'na yetki vermişler, Mer-
kez Ordusu Kumandanı Nurettin Paşa da bu emre uyarak 1921 yılın-
da Koçgiri lsyanını bastırmıştır.

lngiltere'nin, Türkiye üzerindeki oyunları üzerinde dururken, Kürt
konusundaki hareketlerin içjndeki rolü üzerinde durmakta yarar vardır-
Kürt hareketleri içinde lngiltere, daima Rusya ile birlikte görülür. Or-
taya çıkan her Kürtçülük olayında, her iki ülkenin az veya daha çok
katkı]arı daima olmuştur. Yalnız bu konuda değil, Ermeni konusunda
da, lngiltere ve Rusya, bütün menfaat çelişkilerine rağmen birlikte ol-

muşlar, 1914 yılında da ikisi birlikte hareket ederek Kürt]erle Ermeni-

ler'i birbirlerine kıydırmışlardır.

Kürt Türkleri'nin içine sızmak için, lngilizler bütün şeytani yollara,

başvurmuşlardır. özel olarak ajanlar yetiştirmiş, bazen diplomat, ba-

zen arkeolog, bazen de tarih uzmanı olarak Doğu Anadolu insanlarına

sokulmasını b'ilmişlerdir. Bu a|anlar, bir subay, ya da bir şirket mü-

dürü olarak Ortadoğu'daki bir şirketin müdürü ya da temsilcisi olarak

vazifelerinin başındadır. Bilhassa bu faaliyetlerde "Doğu Hindistan

Şirketi"nin faaliyetleri çok büyük olmuştur. Şirket Bağdat'ta bir şube
kurmuş, başına da özel olarak yetiştirilmiş bir a|an olan Ric ve Hayn,

9

(r8) Küıldistan Tarihinde Ders,imi, Nuri Dersim?.



adlı kişileri yerleştirmiştir (9). Ric ve Hayn, bolge halkı ile temasa

memurdurlar. Ric,le birlikte Hiyd ve Brotr adlı iki ajan daha elele ve,

rerek 1815 yılında Van ve Beyazıt tarafındaki Kürt aşiretlerini lran,

daki Ermenilerle birlikte Osmanlı Devteti'ne karşı isyana sevketmiş,

lerdir. Bir başka gizli servis ajanı Mc. Doland ise, özelIikle Türkiye

Ermeniler'i arasında dolaşarak onları Osmanlı Devleti'ne karşı kış,

kırtmaktaydı. Daha pek çok lngiliz ajanının adları yanında Bill isimli

bir gizli servis memurundan da bahsetmek yerinde olacaktır. 1887

yılında van,a gelen Bill, çevredekı kürt Türkleri,nden aşiret reisleri

ile konuşmalar yaparak, onlara altın para vererek, osmanlı Devleti'ne

karşı isyana kalkışmalarını teşvik ediyor, ortadoğu,da yeni bölgeler

arama yolunda olan Amerika da çoğu zaman lngiltere ile birlikte ça,

lışıyordu.

Resmen bir kürt devletinin kurulması ilk kez paris konferansı,nda

Batılı emperyalistler tarafından ele alınmış ve 30 ocak 1919 tarihinde

varllan konsey kararına şu paragraf eklenmiştir: "Ermenistan, suriye,

Mezopotamya ve Kürdistan, Filistin ve Arabistan, osmanlı Devleti,

nden tdmamen ayrılmalıdır".

Halbuki boyle bir karardan ne Doğu Anadolu,daki aşiretlerin ha,

beri vardı ne de bunların reyi alınmıştı. söz konusu karar Türkiye,de

ve özellikle Doğu Anadolu,da halk arasında büyük tepkilere yol açtı.

oynanan bu oyunlara karşı gösteri|en tepkiler 1920 Şubat ayından

itibaren lstanbul,da da duyulmaya başladı. Bunun üzerine lstanbul

Meclis.i Mebusanı'nın 26 Şubat 1920 tarihli toplantısında bu konu eİe

alındı. Özellikle Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen telgraflar üzerinde

duruldu. Bir örnek olarak Erzincan'dan gelen ve Erzincan halkıııın se-

sini duyuran şu te|graf okundu:

Erzincan Halkı Diyor ki : "Kürt|er ve Türkler kardeştir. Ayrılmak

istemediğimizi dünyaya ilAn ediyoruz".

(9) ıKürtçülük Gerçeği, Dr, |ıbrahiım Etem Gürsel.
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"Vatan hainj ve din düşmanı Şerif adındaki kişinin BOGOS NU-
BAR ile işbirliği yaparak Kürtler'in geleceği hakkında açıklamalarda
bulunduğunu duyduk. Oysa ki; Kürtlük ve Türklük bir bütündür. Bir-
birlerinin öz kardeşi ve din kardeşidir. Her iki toplum için vatan birdir.
Tarihi tanık tutarak sayın Milletvekillerimize şunu açıklıyoruz ki, Kürt.

ler vatandaşlarının kurtuluşu uğrunda şimdiye kadar Türkler'le !ıir-

likte savaş safında kanlarını akıtmışlardır. Bundan böyle de Hüküme-
timizin devamı ve mutluluğu için aynı şekilde davranacaklardır. Os-
manlı ve IslAm topluluğundan ayrılmak, hiç bir zaman düşünce ve

hayallerinden geçmez. Dünyanın sonuna kadar bu topluluk içinde ya-

şamak kararındadırlar. Bundan ötürü, gerek adı geçen "Şerif" ve
gerekse onun isteklerine hizmet edecek herhangi bir "Herif"in, açık-
ladığımız kararın dışındaki çabalarını tam bir nefretle red ve kaderi-
mizi hükümetimize bağlılığımızı bütün insanlık dünyasına ilAn ederiz.
Gereken yerlere de duyurulmuştur."

(lmzalar: Erzincan Müftüsü Osman Fevzi, Belediye Başkanı
Ali Rıza, Ulemadan Şeyh Saffet, Şeyh Hacı Fevzi, Müftüzade Hakkı,
Eşraftan Çepikzade Münir, Hacı Mehmet Beyz6de Sami, Ahmet Pa-

şazAde Şemsi, Tüccardan TavşanzAde Recep HacıeşbezAde Şükrü,
ArapzAde Ahmet, RuhzAde Halis, ahaliden HacızAde Veli Keçeli Aşireti
Reisi Yusuf, Aşuran Aşireti Reisi Seyid Ali, Beratlı Aşireti Reisi Çi-
çek, Kelani Aşireti Reisi Hüseyin, Balabanlı Aşireti Reisi Paşa Beg)

Siverek, Adıyaman, Van, HakkAri'den yollanan telgraflarla da

aynı yollu tepkiler dile getirildi (10).

lngiliz tarihcisi ve tarih felsefecisi Arnold Toynbee, lngilizler'in

Kürt konusuyla ilgilendiklerini şu satırlarla tescil etmektedir : "Ingi-

lizler, Musul'u işgal ettikleri andan itibaren Kürt milliyetciliğini (!) teş-

vike başlamışlardır".

(10) Kürt Türkleri ve Fanatik Ermeni Faaliyetleri. Hayri Başbuğ. TKAE, An,kara,

1984.
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b. Koçgiri lsyanı ile llgili Belge:

Atatürk'ün Biyük Nutku'ndan :

Belge: 65

"Kemahta lleb'usu Sabık Sağırzödelerden Halet Beye,
fendiye

lngiliz himayesinde müstakil bir Kürdistan teşkili mak-

sadıyla propaganda yapmakta olan lngiliz Binbaşılarından
Mister Nowell'in din ve milletlerini satmış Kürt beylerin-
den Ekrem, KAmran Ali, CelAdet'le Malatya'ya geldiği ve

hükümet-i merkeziyenin mürewici efkArı yani millet ve
vatan haini olan Harput Valisi'nin de bunlara iltihak ey-

lediği ve Bedirhanilerden Malatya Mutassarrıfı Halil Beyle
beraber güya postayı vııran hırsızları taakip bahanesiyle
Ekrat celbine tevessül eyledikleri haber alındı. Bittabi
men'i mazaratları için tedabiri askeriye ve milliyeye te-

vessül edildi. Şu kadar ki, Kürtler'in makamı mukaddesi
hilafete ve vatana olan sadakat ve merbutiyetlerini gös-

termek iızere bazı ağavatın bir miktar Kürt kuvvetiyle bir-
likte Malatya istikAmetine hareket ve padişah ve millet
aleyhinde lngilizlerle teşrik-i mesaiye cür'et eden ve o
civarın saf ekradını posta hırsızlarını takip yalanı ile top-
layarak beyhude yere asker tarafından itlAf edilmelerine
ve padişaha, millete karşı isyan etmiş bir şekle sokulma-
Iarına sebebiyet verecek olan ,bu vatan hainlerinin alçak-
lıklarını marülarz Ekrada vesaiti seria ile ib16ğ ederek

davete ademi icabetlerinin teminine hasrı himmet eyleme-

leri son derece şayanı arzudur. Mümkün ise hemen teves-

sül ile neticenin iş'arını rica ederiz.

Eylil t9l9
ilustafa kemal"
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Ekrat kelimesi, Kürt kelimesinin coğulu olup, Osmanlı arşiv ka.
yıtlarında Türkmenle eş anlamda kullanılmaktadır. Bu konuda geniş
bilgi veren Cevdet TüRKAY "Bazı belgelerde ve defterlerde, Türk-
min ekradı deyimi geçiyor. Bunun bugünkü konuşma dilimizdeki an-
lamı, Türkmen Kürtleridir. l24 numaralı Mühimme Defteri'nin 5l nci
sahifesinde, Payas Kadısı'na ve Ha]eb Mütesellimi"ne yazılan bir
hükümde de, "Payas'ta, sakin, ekrAd Türkmanından..." denilmektedir.
Yani bazen TürkmAn Ekridı, bazen de Ekr6d Türkminı deyimleri ge-

çiyor.

Sonuç olarak, bütün bu toplulukların Türk asıllı olduklarını kabul
etmek doğru olur. öte yandan; Kürd, Kürdl, KürdAnlı, KOrt Mehmedli,
Kürt Mihmatlı, Kürdçü, Karacakürd, Karacakürdlü, Karakürdlü, Küçük
Kürd Mihmatlı gibi çeşitli adlar altında, belge ve defterlerde oymak,
aşiret ve cemAatların bağlı olduğu topluluklar için, Tü.rkmAn EkrAdı,
Konar-Göçer TürkmAnı taifesi denilmektedir" demektedir (1t). Prof.
Dr. Hikmet TANYU'nun şu çok an]am]ı ve Türk milli kültürünün ter.
minoloji sorununa çözüm getiren tesbiti Ata'nın tercihini ortaya koy-
maktadır:

Bir Güıeş ve Atatürk:

"Muhafız Alayı erlerinden ikisi Çankaya Köşkünün bahçesinde
güreşe tutuşmuş, diğer erler de onları seyrediyordu. Otomobillerin
sesi, erlerin hemen kaçışmasına sebep olmuştu. Atatürk Köşke geli-

Büyük Ata otomobilini durdurdu ve bir el işaretiyle kaçışan erleri
yanına çağırdı. Bilhassa gömleğini, fani|Asını giymeğe vakit bulama-
yan pehlivan erlerden biri fazla heyecanlıydı. Ata'nın yanına korka
korka yanaştı.

(t1) Başbakanlık Arşiv Belgelerine göre ıOsmanlı lmparatorluğu'nda Oymak, Aşi-
ret ve Cemaatlar. Cevdet Türkay. lstanbul, 1979.
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- Ne yapıyorsunuz burada?

Ata'nın sualine bir onbaşı cevap vermişti :

- Güreşiyorduk Paşam...

Ata memnun olmuştu, çünkü güreşi pek severdi.

Peki, dedi, devam edin öyleyse!..

Erler çekingenlik gösterince, Atatürk ısrar ettti :

- GUreşin güreşin, dedi, ben de seyredeceğim. Yalnız önce
kimin başpehlivan olduğunu öğreneyim.

Ata'nın yanına gelenlerden yarı soyunuk, çok heyecanlı olanı bir
adım öne çıktı :

- Benim Efendim...

- Adın ne senin?

- Kürt Memet...

"Kürt" sözünü duyan Atatürk kaşlarını çatmıştı, fakat bir an
sonra tekrar mütebessim bir çehre ile pehlivana mukabelede bulun-

muşlardı :

Kurt gibi kuvvetli olduğunu için mi sana Kurt Memet diyorlar?

"Kürt Memet" köylüydü, okumamıştı ama Ata'nın kasdetmek is-
tediğini hemen kavradı :

- Evet Paşam, dedi, benim adım Kurt Memettir. Yanlış söyle.
dim demin..." (12)

Belge: 70

"Erzurum'da On Beşinci Kolordu Kumandanlığına: Sivas,
l0.9.19 t9

Harput Valisi Ali Galip Beyle Malatya Mutasarrıfı
ve Ingiliz Binbaşısı Mister Nowell ve hempaları askerin
Harput'tan Malatya'ya hareketini duyunca bu sabah KAhta

(1,2) Atatüıık ve Türk Mil,liyetçiliği, Prof. Dr. Hıikmet Ta,n}ıu, An,kara, ,lg81
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]stikAmetine firar etmişlerdir. Bunların o civarda Bedir
Ağa nezdine giderek Ekrat cem ile muhabil harekAta kı-
yam eyleyecekleri ve ihtimalki Maraş'ta lngiliz kuvvetle-
rinden de istiane edecekleri tahakkuk eylemiştir. On Üçün-
cü Kolordu taakiplerine emir vermiş ve üçüncü Kolordu da
mümkün olduğu kadar kuvvetlerini cenuba indirmiştir. Va-
ziyetin tamamen mi|let leyhine olarak temini ve bu hain-
leı:e kıpırdanacak bir fırsat verilmemesi için azami tesirin
gösterilmesi lüzumu tabii bulunduğundan Mamahatundaki
süvari alayının Harput istikAmetine tahriki tarafımızdan
tensip edilmekte olduğunu arzederiz.

Mustafa Kemal"

c. t925 Şoyh Sait |syanı :

Şeyh Sait isyanının sebeplerinden biri; jandarma baskısını ba-
hane, diğeri lngilizler'in oyunu olmuş, ilk bahanenin amacı bir Kürt
devleti kurulmasına yöneltilmiş; lngiliz oyunu da amacına ulaşmak
için, Kürt isyanını Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu Türkiye Cumhu.
riyeti Devleti üzerinde bir baskı gibi kullanmıştır. lngilizler'i, Şeyh
Sait lsyanı'nda da faal rol oynarken görüyoruz. ÇUnkU, lngilizler o
zaman, Lozan Konferansı'nda askıya alınan ve Misak-ı Milli sınırları
içinde olan ve Türkiye'nin tabii toprakları sayılan Musul'a göz dik-
mişlerdi. Musul demek petrol demekti lngilizler için. Türkiye Cumhu-
riyeti yeni kurulmuş, inkilaplara başlanmış, Hil6fet ilga edilmişti.

Osmanlı lmparatorluğu'nun itil6f devletleri tarafından parçalan.
ması, Sevr ve Mondros Muahedelerinin Türkiye'yi bölme ve parçala-
ma siyasetleri yüzünden, Doğu illerimizde, kendilerine Kürtçülük tel-
kin edilen Hamidiye Alayları, Şafil ve Nakşi tarikat mensubu bazı
kabile ağaları arasında da bağımsız bir Kürdistan kurmak fikri 1919'
dan beri lngiliz kışkırtmaları ile kısmen uyanmış, Koçgiri isyanı ile
birlikte hayata da geçirilmişti.
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Hamidiye Alayları, Doğu Anadolu'da Dev]et otoritesini sağlam-
laştırmak, aşiretlerden "Askeri güç" olarak faydalanmak ve muhteme]

bir Rus hı]cumuna karşı elde hazır bir kuwet bulundurmak, aşiretleri
düzene sokarak onları yerleşik hayata alıştırmak, Doğu Anadolu'da
baş]ayan Ermeni faaliyetlerini önlemek, dış devletlerin tahrikine kaı,şı

Doğu Anadolu'yu elde tutmak amaçlarıyla kurulmuştur (13).

Hamidiye Alayları'nın kurulma maksatlarından bir|si de, Çarlık
Rusya ile sınırlarımızın korunması idi. Giderek disiplinleri bozulmuş,
mensuplarından çapulculuk yapanlar da çıkmıştır. Mezhep ayrılığın-
dan doğan taassup, alay mensuplarından bir kısmının çevreye baskı
yapmalarına da yol açmıştır. Hamidiye Alayları'nın Çarlık Rusya'nın
Ermeni komitecileri aracılığı ile sahnelemek istediği oyunu bozan ve
geçersiz kılan güçler olduklarını da kabul etmek gerekir. Düzenli or-

dularımızın cephede savaştığı dönemde, bölgenin lsl6m halkını Er-
meni komitacıIarından bu alaylar kurtarmıştır (l4)

1925'e gelindiğinde, durum başka idi; Mustafa Kemal Paşa li-

derliğindeki Türk Silahlı Kuwet]eri ve halkı, düşmanı yurttan kovmuş,

TBMM ile birlikte demokratik bir Türkiye'nin temellerini atmıştı. Ne

var ki, Türkiye'nin karşısında Batı'nın o zamanki lideri ve emperyaliz.
min baş temsilcisi lngiltere vardı ve Ortadoğu'nun petrollerine göz
dikmiş bulunuyordu. üstelik, 1925 yılında demokratik partiler de ku-

rulmuş, Türkiye Cumhuriyeti uygarlık yolunda hızlı adımlar atmaya
başlamıştı. lstikli! Savaşı Kahramanları olan bir kısım generallerin
oluşturduğu (l5) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, bu adımların en

önemli!erinden biriydi. Ne var ki, inkılap, demokratik yönetimlerde

(18) Tercüman Gazetesi, Dr. Selçuk Günay, 9.1.1984.
(14) ,l-iamidıiua ıH,afif S0varü Alaylıa,rı. iBaynarıı lKodaınarı, Anikana, 1979. Cema{

ıKutaıı. ıEıyO,p §ajbıli Beıy. Osrnanılııırı Son ,On Yıılı, Terc0rnarı @zetEsi, Eyitll
1O&{ (didi uıazı).

(1,5) Bkz. Taniih? Haki,katler, lbrahi,m Arvasi. Ankara, 
'9ü60. 

Şeyh Sait lsyanı.
Baüıçet Oeınal. lstaıüul. il955. Üç ıDeviı,de 'Bi,r Adatn. Feti$ Okyar'ın
Fİayatı ,ve ıtlatıratı, ryıayına tıazııüryıı Ognal ,lfutay. Tsrc{lfııarı Gazetesi.
T€.k Adam Mı,§ta{a ilGrrıal. ş. S. A,d€rrth, Ietarüul. 1O75, T{lr,lciiye'de §,moi
Par,tiler. ,Proi. Z. T. T,ıınaıya, Sf.: 60&661.

,ı6



yapılırken, istismarcıları da çok olabilirdi. Nitekim, Sevr ve Mondros
Mütarekesi artıkları tarafından, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ge-

nerallerinin, demokrasinin getirdiği serbestlikte, Doğu illerinde, müs-

takil bir Kürdistan kurmak için partilerinin ve demokrasinin istismar
edileceği akıilarına bile gelmemişti. lstanbul'da lngilizler'in kurduğu
Kürt Teali Cemiyeti, Cibraniı Miralay Halit ve henüz TBMM'del1925l
Milletvekili bulunan Yusuf Ziya gibi kimseler doğu illerimizdeki bir-

çok aşiret ağalarını, Şafil Şeyh ve hocalarını kandırıp din ve şeriati
alet ederek, müstakil bir Kürdistan devleti kurmak için isyana teşvik
etmişlerdi. Kürt Teali Cemiyeti ve yandaşları zaten yıllardan beri, Ana-
dolu'nun bölünmez bir parçası en eski ve asıl bir Türk Yurdu olan
Doğu illerimize artık tam manası ile Kürdistan ve bu illerdeki çeşitli
Türk boylarından kopmuş aşiretlere Kürt diye hitap ediyor (16) ve
maksatlarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin, dini, şeriati, Kur'anı, hak ve
hürriyetleri kaldıracağını iddia ederek şeyh ve hocaların taassuplarını
körüklüyor ve bunlar vasıtası ile masum halkı zehirleyip duruyordu.
Kürt Teali Cemiyeti'nin aktif üyesi olan, lngilizler'in de açık ajanı
bulunan Cibranlı Halit ve Yusuf Ziya, Şeyh Sait'i de yanlarına almağa
muvaffak olmuşlardı. Çünkü Şeyh sait'in doğulu halk üzerinde dini
nüfuzu vardı (17). lsyan teşvikçileri kendisinden dini bir fetvaname
de almışlardı. Bu fetva Arapça yazılmış ve IstiklAl Mahkemesi'nin
oturumlarında Şeyh Sait tarafından şöyle tercüme edilmişti : "Kurul-
duğu günden beri Dini Mübini Ahmedinin temellerini yıkmağa çalışan
Türk Cumhuriyeti Reisi Mustafa Kemalle arkadaşlarının, Kur'an'ın
ahklmına aykırı hareket ederek, Altah ve Peygamberi inkAr ettikleri
ve Halifeyi lslAml sürdükleri için gayri meşru olan bu idarenin yıkıl-
masının bütün lslAmlar üzerinde farz olduğunu, Cumhuriyet'in ba-

şında bulunanların ve Cumhuriyet'e tAbi olan]arın mal ve canlarının
şeriati gurrayi Ahmediye'ye göre helal olduğu..." (18).
(16) Doğu llleni ve Varto Tarihi, M. Şerif Fır,at, An,kara, 1961. Sf.: 123, İknci

haskı.
(17) Şevh Said aslında Sipahi soyundan,gelme saf ibir Türkmendi. Osmanlı dü-

zen,i yıkıldıktan sonra Şeyh ve Bey olarak, osmanlılığı örf olarak Doğuda
sündü,rmekte ıiıdi.

(tE) Doğu.llleri ve Varto Tarihi. M. Şenif Fırat. Ankana, 1983 Beşinoi baskı.
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Ne gariptir ki, önceki isyanlarda sebep gösterilen "Halifei !s-

lAm" lstanbul"da oturuyordu.

Doğulu kandırılmış Türkler arasında bu kışkırtmalara inananların,
amacı, ne din ne de şeriattı. Asıl amaç lngilizler'in kışkırtma]arı ile
sözde bir Kürdistan kurmaktı. lngilizler de bu kışkırtmalara Musul Me-
selesinden dolayı hız vermişlerdi. Diğer taraftan Terakki Perver Fırka'
nın Doğu'daki mahalli örgütleri, lngiliz kışkırtmalarına yataklık etmek-
ten de geri kalmıyordu.

Nitekim, bir başka kaynakta; emperyalist güçler tarafından Doğu
bölgesi halkına "Halife sizi bekliyor-Hilafetsjz Müslüman olmaz- Hiç
bir halife memleketten çıkarıiamaz-Şiarımız dindir-Şimdiki hükümet
dinsizlik neşretmektedir.-Şeriat isteyiniz-Kadınlar çıplaktır-Mekteplerde
dinsizlik ilerliyor" şeklinde bildiriler dağıtılmaya başlandı ve halk
Cumhuriyet yönetimine karşı direnmeye çağrıldı. lşte bu emperyalist
güçlerin propagandasının tesiri altında kalan Şeyh Sait ve arkadaş-
ları tarafından Türkiye'nin Doğu bölgesinin bir kesiminde ( 1 Şubat
1925-15 Nisan 1925) isyan çıkarıldı. lsyan devlet güçleri tarafından
bastırıldı.

Yapılan koğuşturmada isyancıların giydikleri yabancı askeri üni-
formalar, üzerlerinde çıkan yabancı paralar, kullandıkları Türk ordu-
suna ait olmayan yabancı silah ve cephane, bildirilerin Avrupa'da ba-
sılmış olduğu gibi, deliller, isyanın yabancı bir ülkeden (lngiltere)
destek gördüğünü ortaya çıkarmıştır.

Şeyh Sait idam sehpasına giderken, "Ahmet Zihni Beyin fütu-
batı lslAmiyesinde yazılıdır. Mehdi'nin hurucunda (çıkışında) Türkler
300 bin asker vereceklerdir. Demek ki, Türkler kıyamete kadar lslA-
miyeti koruyacaklardır." "Namazını her isteyen kılabiliyordu ve cami-
lerde ezan okunabiliyordu" demiştir. Ibadetlne kimsenin karışmadığını
itiraf etmiş ve "Fena yaptık. Bundan sonra iyi olur inşallah" itirafın-
da bulunmuştur (19).

(,19) ,Doğu llleri ve Varto Tarih,i (,5. ıbaskı). M. Şerif F|rat, Ankara, 1983.
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Neydi Musul Meselesinin öziı? Misak-ı Milli sınırları içinde olan
Musul, Lozan Barış Andlaşması'nda, lngilizlerle Türkler arasında ba.
rışçı konuşmalarla sonuca varılması için askıya alınmış idi. Eğer an-
laşamazlarsa, Cemiyet-i Akvam'a (Milletler Cemiyetine) başvurarak
bir çözüme ulaşacaklardı. Aradan ikibuçuk yıla yakın bir zaman geç-
tiği halde Musul Meselesi bir çözüme bağlanmamıştı. Bu sıralarda
Ingilizler'in Akdeniz Filosu, Türk kıyılarında kışkırtıcı manevralar ya-
pıyor, beş yüz kisilik düzenli bir lngiliz kara kuvveti lrak sınırından
Türkiye'ye kışkırtıcı saidırılarda bulunuyor, lngiliz savaş uçakları Türk
sınırını geçerek, askeri birliklerimizi bombalıyor ve onlara ateş açı-
yordu (20). Milletler Cemiyeti de soruna bir çözüm getirememişti. Ne
var ki, lngilizler'in saldırıları, bir türlü durulmamış, giderek artmıştı.
Kendi askerlerinin yaptıkları kışkırtmaların bir sonuç vermediğini gö-
ren lngilizler T.C.'ni yıkmak için gene, içten ve onu arkadan vurma
oyununa girdiler, aynen Koçgiri isyanında olduğu gibi, Şeyh Sait
önderliğindeki Varto isyanını başIattılar. Bu isyan bastırıldı. 6 Ha-
ziran 1926'da Türkiye lngiltere ile bir anlaşma yapmak zorunda kaldı
ve Musul Türk topraklarından ayrılarak, .o zaman lngilizler'in bir uydu-
sundan başka bir şey olmayan sözde lrak'ın bir vilAyeti haline geti-
rildi. Bir taraftan Sovyetler de, Doğu illerinde gerek Türkiye Gizli
Komünist Partisi aracılığı ile, gerekse Moskova'nın aleti olmaktan
başka bir fonksiyonu olmayan Üçüncü Enternasyonal/Komintern ya-
yınları ile, Doğu'daki Şeyh Sait ayaklanmasını bir sınıf 

'mücadelesine

sürükleyerek isyanı bütün Türkiye sathına yaymak istiyordu. Sözge-
limi, 1925 yılında, ]nternationale Press Correspondence (Enternasyo-
nal Basın Haberleri) 31. sayısının 458. sayfasındaki yorumunu şöyle
bitiriyordu : ';Ayaklanma büyük toprak ağalarının hAkim otduğu Doğu
illerinde patlak verdi. lsyancıların arkasında, Musul Meselesinde,
yani petrol meselesinde çıkarı olan lngiltere bulunuyordu. Ayaklan-
manın başladığı tarih, ilk olarak Musul Meselesinin, Milletler Cemi-
yeti'nin bir konıisyonu tarafından araştırıldığı, ikinci olarak hüküme-

tin zaman zaman toprak ürününün yüzde seksenini bulan aşar'ı kaldır-

(20) Devnimler ve Tepkileı.i, 1924.1930, Mahmut Golioğ|u, Sf.: 186, Ankara, 1972
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mayı planladığı bir döneme rastlıyordu. Ayaklanma, bölgedeki ulaşım
zorlukları, kötü hava şartları ve sınıf mücadelesi yüzünden güçlükle

bastırıldı. Şehir küçük burjuvazisi ile orta burjuvaziye ve köylülüğün

bir kısmına dayanan Kemal Hükümetinin, büyük toprak ağalığına,
yobazlığa ve lngiliz emperyalizmine karşı sınıf mücadelesi tayin edici
bir aşamaya girişmiş bulunuyor" (21).

Musul Andlaşması'nın imzalanmasında, bir taraftan Sovyet kış,
kırtmalarının, öte yandan da lngiliz emperyalizminin aktif saldırıla,
rının oynadığı rolü unutmamak gerekmektedir. Zira Türkiye daha üç
yıl önce, Milli Kurtuluş Savaşı'nın yorgunluğunu üzerinden atamamış,
yeni Türk Devleti'ni de kuralı henüz iki yıl olmuştu (22).

d. lg27 - t93O Ağn lsyanı:

lngiliz lmparaİorluğu'nun gizli servisleri, 19l9'dan beri Türkiye'
yi tarih haritasından silmek ve Türkler'i yok etmek politikasına bir
türlü son vermemişti. Entelijans'ın ünlü casusü Lawrence Bağdat'a
yerleşmiş, Hacı Mehmet sahte kılığı ile, lngiliz emperyalizmi adına,
Türkiye dahil bütün Ortadoğu'yu, petrol çıkarları için kontrol altına
almayı planlamıştı. Ingilizler Ortadoğu'yu rahatça sömürmek, petroi-

|erin tam hakimi olmak için, türlü entrikaiar iğindeydi. Arap toprak-
larında milliyetçilik hareketleri başlamıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin
de, bağımsız bir devlet olduğu için Arap milliyetçilerine yeni fikirler
telkin ettiğinin de farkındaydı emperyalizm. Bu nedenle lngilizler bir
taraftan, Suriye, lrak ve Lübnan'daki Arap milliyetçilerini silahla te-

pelerken, Lawrence, Türkiye'de de baş ajanları Ihsan Nuri adlı bir
satılmış aracılığı ile Ağrı bölgesi halkını Kürtçülükle tahrik ede.
rek isyana teşvik etmişti. Amaç, Arap milliyetçilerine gözdağı
vermek ve güçlerini kanıtlamaktı. Fakat lngilizler'in bu oyunu, Salih

(21) Komünist Enternasyonal Belgelerinde Türkiye Dizisi-2; Kürt 'Milli Meselesi.
A,ydın'lık Yayınları, Istanbu|, 1977, Sf.: 16.

(22) Fazla b,ilsi için Bkz. : Türkiye'de Sosyalist Ermen,iler'in Faaliy,etleni ve Ger-
çekter, M. Kemal Türközü, Türk Dünyası Araştınmaları Dengıisi, lstanbul.
Ağustos 1983.
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Omurtak komutasındaki askerlerimizin giriştikleri harekAtla Ağrı is-
yanı kesin olarak bastırıldı. Kimdi bu lhsan Nuri? lngilizler kendisine
bir de "Paşa" unvanını takmışlardı. Ruslar'ın bir zamanlar Barzani"ye
mareşallık verdikleri gibi. lhsan Nuri Bitlisli idi. Ve Osmanlı Ordusu'
nda subay idi. 1925 yılında Türk Ordusu'nda subay iken (yüzbaşı
rütbesinde) Şeyh Sait ayaklanmasında lngilizlerce satın alınmış, is-
yancılara katı]mıştı. Şeyh Sait lsyanı'nın bastırılması üzerine önce
lrak'a, Suriye'ye kaçmış, oradan da lran'a geçmişti. Ağrı isyanının
baş tertipçllerinden oldu. Çünkü lran'dan Ağrı'yı yönetmek daha ko.
laydı. Ağrı isyanı da yenilgi ile sonuçlanınca, bu hain subay, tekrar
Iran'a sığındı. 1936-1938 Dersim lsyanı'nda gene boy gösterdi. Tun-
celi isyanında lhsan Nuri artık yalnız lngiliz'in değil, Fransız'ın da
paralı bir ajanıdır. 1976 yılında lran'da bir trafik kazasında öldü.
Trafik kazası, belki de bir göstermeceydi. Bu kadar çok taraflı bir
aian sonunda kullanıldığı ülkeler tarafından tehlikeli görülür, yok edi-
lir]erdi. Çok taraflı bir ajan olan lhsan Nuri de mukadder akıbetinden
kurtu]amadı. lhanetinin cezasını, hizmetinde bulunduğu efendi]eri ver-

diler.

Lawrence ise, daha sonra hatıratının üçüncü cildinin "Misik-ı
Milliye Doğu" bölümünde yaptığı açıklamalarında, "Araplar, Türkler
ve Acemler arasındaki kaynaşmanın Türk harsının üstün tecellisiyle
neticelendiği saha, biz]erin yanlış ve haksız bir iddia ile (Kürdistan)
dediğimiz sahadır. Kürtler, Osmanlı lmparatorluğu'nun Iranlılar'la ha-

kimiyet mücadetesi yaptığı saha üzerinde ve lstanbul"dan uzak saha,

ların kayıtsızlığı içinde çeşitli ayırıcı propagandaların tesirine rağmen

merkeze olan irtibat]arını asla kaybetmeyen sadık insanlar olarak
kalmış]ardır. 1908 inkiltbından sonra Türkler'in birleşme hareketi bu

ülkede en müsbet ve verimli tesirini gösterebilme şansına malik ol.

duğunu, dünya harbi ispat ctmiştir. Doğulu Türkler; imparatorluğun
dağılmasına yol açacak hareketlere şiddetle karşı koymuşlardır. Ne

kadar çok menfaat gösteriImiş olursa olsun pek mahdut ve sayılı

şahsiyetler hariç, kütle, imparatorluğun vahdetine daima ve müteası,

bAne sadakat göstermiştir. Doğulu Türkler'de, Orta Asya an'anesine
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daha çok rastlamak mümkündür. Mesela bunlar kısrak sütü içerler,

Orta Asya'dan bakiye kalan totemler, burada hAlA hüküm sürer. Kar,
talı ve atı severler. Ata biniş tarzları, Orta Asya kitabelerinde rast,

lanan şekilleri andırır." diyecektir (23).

E. FRAl{SA'illN KlŞKlRTlıiAl_AR! :

a. 1938 Tunceli/Dersim lsyanı :

lngiliz ve Rus emperyalizminin Türkiye üzerindeki planlarına Fran,
sız emperyalizmi de katılmış, en kaba metod ve yöntemlerle, Kürt
meselesinde de boy göstermiştir. Kürtler'i ele alırken Ermeniler'i de
piyasaya sürmüştür. Hem de ön planda olarak. Çünkü Ermeni mese,

lesi Avrupalılar tarafından "Şark Meselesi" ortaya atılır atılmaz, Fran-
sızlar 1893-1897 yıllarında yayımladıkları Ermenistan ve Ermenilerle
ilgili "Sarı Kitap"ta, Kürtler"e de yer vermişler, 1936'larda Hatay'ın
lstiklAli ve Anavatan'a bağlanması ortaya çıktığı zaman en kaba yön-

temlerle, haydutluk girişimleri ile Kürt meselesini tahrik ederek, Der-
sim/Tunceli yörelerinin kana bulanmasına sebep olmuşlardır. Biriııci
Cihan Savaşı'ndan sonra da, Kürtlerle, Ermeniler'i birbirlerini kıyıma
sevk eden kışkırtmalar hep Fransızlar tarafından yapılmıştır. Fransız
emperyalizminin bu ırkçı ve aşağılık kışkırtmalarını Cezayir'in lstiklAl
Savaşı günlerinde de görmekteyiz. Genç kızların ırzına geçen, köyleri
yerle bir eden, Cezayir insanını kadın, çocuk demeden katliama tabi
tutan da aynı Fransa'dır.

Bugün de, Ermeni teröristlerini koruyarak hayali katliam oIay-
larına sahip çıkan "insan hak ve özgürlükleri" gerekçesinin arkasına
sığınarak, başka ülkelerdeki ayrılıkçı akımları destekleyen Fransa'nın
sıra kendisine geldikçe yaptıkları ise, bambaşkadır.

Bunun en glızel örneği; 1786 yılından beri Fransızlar tarafından
işgal altında tutulan Korsika"da yaşanmaktadır.

(23) 101 Soruda Türkler'in.Kürt Boyu, Ş. iKava Seferoğlu, Halil Kemal Türközu.
'!]KA]E. 1982.
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Tarih boyunca 19 kez işgal edilmiş ve 37 kere isyan etmiş olan
Korsikalılar, şimdi de Fransa'ya karşı bir bağımsız|ık savaşı vermek-
tedir. Bu şimdiki, onların 38 nci isyanıdır.

Korsika'da her 20 kişiye bir güven|ik görevlisi düşüyor. Bu bir
dünya rekoru ve Fransa burada, amansız bir baskı yöntemi kurmuş
durumdadır.

Fransa, bu adayı sinsi yoksulluk politikasıyla en geri kalmış
bölge haline getirmiştir.

"Değişik etnik ve kültürel unsurları bir millet haline getirmek."
Fransa'da krallık günlerinden bu yana gelen tüm rejimIerin ortak
politikası oImuştur.

Fransız yönetimleri, topraksal olarak yayıldıkları tüm yer|erde
halka Fransız uygarlığını benimsemenin, Fransız milleti ile bütünleş-
mek anlamına geldiği fikrini aşılamaya çalışmışlardır.

Fransa'nın "Sömürgeci Zihniyeti" bugün de dün olduğu kadar
güçlüdür. Çok fazla geriye gitmeden 20-25 yı| önce Cezayir ve Tu-

nus'ta bu anlayışa ve Fransa'nın kanlı mazisine uygun olarak gerçek-
leştirilen "sistematik işkence ve soykırım" olayları; insan hakları, ada-
let, eşitlik, ulusların kendi kaderini tayin hakkı, sömürgeciIiğe karşı
ortak mücadele gibi slogan|arı ağızlarından düşürmeyen bir ülke için
yüz karası ve iki .yüzlü politikasının örneklerinden birini teşkil etmek-
tedir.

Fransa'nın uluslararası forumlara katılan delegeleri ülkelerinde

yaşanan gerçekleri, serinkanlılıkla reddetmektedir. Birleşmiş Millet-

ler'in "Milletler Cemiyeti" adıyla görev yaptığı günlerde azınlık hak-

larıyla ilgili bir anlaşmaya şiddetle karşı çıkan Fransa delegesi Bay

de Jouvenel gerçekleri inkAr ederek şunları söylemiştir: "Fransa böy-

le bir anlaşmaya karşıdır. Çünkü Fransa'da azınlık yoktur. Fransa'da

azınlık bulmak için bunları zihinlerde yaratmak gerekir."
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Oysa işte Korsika Adası halkı, işte Brotanyalılar, işte Alman
kökenli Alsazlılar ve işte Basklar... Bunlar birer azınlık değil mi,

dir? (24)

Fransa'da bugün 800 bin Cezayir'li, 500 bin Fas'lı, 250 bin Tu-

nus'lu 150 bin Türk ve 35 bin Senegal'li başta olmak iızere 2,5 milyon

Müslüman yaşamaktadır. Fransız ırkçılarının ana hedefi Türk|er ve

Kuzey Afrika|ı Müslümanlardır.

Nitekim, bu Müslüman azınlık, 20. yy. Fransa'sında "lslAm'ın
tecrid edilmesi"ne çalışan ırkçılar tarafından en iğrenç saldırılara
maruz kalmaktadır.

Fransa, ülke içinde kişisel veya siyasi çıkar|ar uğruna anti-lslAm,

anti-Türk, Anti-Arap, sloganlarla iki yüzlülüğünü ve bencilliğini ortaya

koyarak idealizmi bir kenara itebilmektedir (25).

Hatay'ın bağımsızlığı ortaya çıkınca yol kesicilik, soygunculuk,

adam öldürmelere paralel olarak bazı bölgelerde başkaldırma olayları

başlayıvermişti. 1930 yılına kadar zaman zaman Türkiye'ye saldıran,

Yado, Ado, Seyithan, Alican gibi soyguncu çeteleri, yeni durum kar,

şısında Türk jandarması tarafından son kişisine kadar temizlenmiş,
küçük ayaklanmalar hemen yerinde söndürülmüştür. 15 Mart 1937'de
Diyarbakır ile Mardin arasındaki, Karaköprü denen yerde bUyılk bır

soygun yapılmıştı. Hükümetçe Dersim'de uygulanan lslahat progra,

mına karşı, Fransız ajanlarının tesiri ile bazı satılık unsurlar aleyhte

kıpırdanmalar göstermişler, soyguncular da Suriye hududuna geçerek,

çaldıkları malları, Fransız ajanlarının nezaretinde satarak, yeni sal-

dırılar için efendilerinden izin çıkmasını beklemişlerdi. Hükümet, ls-

lahat programının uygulanmasında kararlılık gösterince, soygun ve

kışkırtma|arın perde gerisinde, Fransa Türk düşmanlığı çehresini gös-

termekten çekinmedi. Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) Hatay

(24) Hürııiyet Gazetesi, Ocak 1984. seni yazı.

(25) Fnansa'nın Gerçek Yüzü, Kamuran Ozbir, Son Havadis Yayınları, İstanbul.
1984.
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meselesinde Türkiye lehinde karar verince, Fransa Türk düşmanlığı
propagandasına hız vererek, Ermeni meselesinde de tahriklerde bu.
lundu. Türk hududunda Fransa ve uydusu Suriye ağır tahriklere gi.
rişti. O günlerde TBMM'nde yapılan görüşmelerde, lçişleri Bakanı
Şükrü Kaya, Suriye'de Fransız]ar'ın tesiri ile yürütülen Türk düşman.
lığı propagandasına değinmiş, bunu Hatay meselesine bağlayarak,
Ermeniler'in de tahrik edildiğini açıklamıştır (26). Dersim'de (Tun.
celi) bazı aşiretler hükümetin bayındırlık girişimlerine karşı çıkarak
isyan etmişler, tüm şakiler yakalanarak, davaları 15 Ekim 1937'de
sonuç]anmış, 7 kişi idam edilmiş, dört kişinin cezası da müebbede
çevrilmişti. Adamlarını, soyguna, cinayetlere kışkırtan Alişar Bey de
kendi adam]arı tarafından öldürülmüştür.

Sovyetler Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik ilişki.
lerde en iyi günlerini yaşamasına rağmen, Komintern organı Rund-
schau'da ( 1937 yılında 32. sayı ve t 162. sayfasında) (27)
Tunceli / Dersim olayları ile ilgili Rasim Davaz imzalı bir ya.
zıda, isyanı feodal beylerinin, Kema]ist hükümetin Kema]ist dev.
rimIerine bir tepkisi olarak nitelemiş ve fakat asıl soruna, yani Hatay
meselesinden dolayı Fransız kışkırtmalarına hiç değinmemiştir. Sa-
dece isyancıların ağızından, Türkiye Cumhuriyeti kendilerine Türk Si.
lahlı Kuwetlerini karşı çıkarırlarsa, lngilizler'in ve Fransızlar'ın Tür-

kiye'ye hemen savaş açacaklarını söylemişler ve Türk Ordusu'nun güç.

s0z olduğunu i]eri sürerek, halkın moralini cökertmeğe çalışmışlardır.
Komintern'in yayın organında yer alan şu paragrafı birlikte okuya.

lım : "Kit]eleri peşinde sürükleyebilmek için feodal unsurlar, hüküme.

tin silahlı kuwetinin zayıf olduğu lafını yaydılar. Yaydıkları söylentiye
göre, hükümet ayaklanmayı bastırmak için silahlı birliklerini gönder.

meğe cür'et ettikleri takdirde lngilizlerle Fransızlar Türkiye'ye hemen

(26) T.B.M.M. Zabıt Ceridesi. 7 N,isan 1937. Aırl<aı,a.

(ı27) Y,eni Bir Kürt Aya,klanması. Rasim Davaz. lKomtlnlgt Eııternas,yonal Beloe-
ılerirıde Türkiye, ıKüııt ,Mi}lt Meselesi, lstanbul. |972.

25



savaş açacakIardı. Ayrıca ArapIar'ın da isyancılardan yana olduğu

şeklinde haberler çıkardılar..."

Doğu'daki kargaşalara "Ulusal Kurtuluş HarekAtı" teşhisi koy,

mak mümkün değildir. Zira, Ulusal Kurtuiuş HarekAtları; ezen ulusla
ezilen ulus arasında cereyan etmektedir. Sözkonusu olaylar ise iki
ayrı millet arasında değil, Türk milletinin kendi bünyesinde cereyan

etmişlerdir. Anadolu'nun diğer bölgelerinde de meydana gelirlerken;

Doğu Anadolu'da meydana gelen olaylara katılan halkın teşkil6tlan,
ma (28), menşei (29), musikl (30), destanlar (31), gelenek (32),
el sanatları (33), tarihi (34) vb. husustardan Türklükleri ispat ve

izah edilmiştir.

Günümüzde karşımıza Kürtçe diye çıkarılan dilin fonatik ve trans-

kripsiyon bakımından eski bir Türkçe olduğu (35), bu kelimelerin
Proto-Türkçe'den Farsça aracılığıyla Anadolu'ya geçtiği (36), Zaza
ve Kurmanç Türkçelerindeki kelimelerin halen Altay Türk dillerinde
yaşadıkları, Kurmanç ve Zaza Türkçelerinin bir lehçesinin bölümleri

(28)

(29)
(30)

(31)

(g2)

(33)

(34)

(35)

(36)
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olmayıp, Türkçe'nin ayrı lehçeleri oldukları konularında yapılan araç-
tırmalar ilerlemektedir (37).

Şerefname, Evliya Çelebi, Tarih-i MeyyAfarikin isimli eserlerini
inceleyen Prof. Dr. Aydın Taneri Kürt Türkleri'nin köken, siyasi, sosyal
ve (UltUrel açılardan Türklüklerini izah ettikten sonra :

"Günümüzde bir milletin bütünlüğünü sağlayan ve onu diğer mil-
letlerden ayıran elemanın, kültür olduğu ölçüsü, tartışmasız kabul edil-
mektedir. XlX. yüzyılın sonlarına kadar, aynı ırktan olan veya aynı
dili konuşan veya aynı dinden insanların bir millet teşkil ettikleri fikri
egemendi. Bunu günümüzde de zaman zaman ileri sürenler vardır.
Ancak, çağdaş değildir. Çağdaş ölçü kültür ölçüsüdür.

Konuya ırk görüş açısından baktığımızda yapılan izahlar ışığında
Kürtler de diğer Türk boyları gibi Orta Asya menşeilidirler. TurAni bir
kavimdirler ve ancak, Türk ırkından olabilirler. Bu konuda görüş ge-

tirenlerce kesin teşhis konuIamamasının sebebi, böyle bir ırk tipinin
zaman ve mekAn bakımından çok uzaklarda, Orta Asya'da hiç değilse
binbeşyüz sene evve| geride kalmış olmasıdır. Bu bakımdan, Türkmen
ve Kırgız, özbek vb. diğer Türk boyları ile aynı ırktan olmadıklarını
göstermek için harcanan gayretler boşunadır. Kaldı ki, soy, ırk olma-
dığı olmayacağı da açıktır. lrkçılık da çağ dışıdır. Ayrıca, bugUnkU
yurdumuza çok uzak bir coğrafi bölgeden Orta Asya'dan geldik. Orta
Asya'dan sonra, lslAm döneminin ilk yarısı olan Selçuklu dönemini,

merkezi lstanbul olan Anadolu, Rumeli, Suriye, lrak, Mısır vs. gibi

çok dağınık ve değişik coğrafi bölgelerde geçirdik. Bugün ülkemizde

Türkler bölge bölge, ayrı ayrı özellikler gösterirler. Nitekim. Rumeli

Türkü ile Azerbaycan Türkü, Ege Türkü ile Doğu Anadolu, Orta Ana-

dolu Türkü, Karadeniz Bölgesi Türkü ayrı özellikler gösterebilirler.

(37) ıki TjOık ıBoııu 7aza v,e il(ınınaııçı|ıar, l,iaıyrıi ,Başbuğ, Ankam. 1984, Gölotünk-

lhıgut, 7aza, Kırmanç Lehçcleri Üzerine Bir Aıaştı,rına. Hayııi ,Başbuğ. An-
, ,kaııa t984 ve Doğu Aınad,oılu'da Dil0nomastik llişkileri Üzeriııe B{r Der-

lerne, Edıip Yavuz. Ankaı,a. 1983.
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Hatta yakın komşu olan Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz farkı dahi
vardır. Aynı bölgede de farklı özellikleri görebiliyoruz" (38)
teşhisini koymuşlardır.

F. KORTçüLtIK HAREKETLER| İçlı{DE RUSLAR:

a. Çarlık Dönemi:

Çarlık döneminde Ruslar'ın, Osmanlı tebaası Kürtler ile ilgilen-
meIerinin tarihi, 1805 yıllarına kadar uzanır. Çar idaresi bu yıllarda,

özel şekilde yetiştirdiği ajanlarını lran ve Osmanlı Devleti'ne gönder-

miş, Kürt Türkleri üzerinde kendilerine ajanlar bulmak için, epey para

dökmüştür. Bunun semeresini de 1828129, 1853/58, 1877l78 Os-
manlı Türk savaşlarında görmüş, Botan, Revanduz, Badinan ve Hak-
kAri Kürt Beyleri'nin savaşa girmemelerini sağlamıştır. Rus General-
lerinden Korganof, Ezurum'da taarruza geçmeden önce, ZeylAni aşi-
reti reisi Süleyman Ağa ile Sepki aşiretinin reisine o]dukça yüklü pa-

ralar vermiş, bu iki aşiret reisine Beyazıt ve Erivan Paşalıklarının
verileceğini vaadederek, Çar Nikola tarafından altın paralarla taltii
ediIeceklerini bildirmiştir. 1877l78 Rus-Osmanlı Savaşı'ndan sonra,
Osmanlı lmparatorluğu içindeki bütün Kürt olaylarında Bedirhanoğul-
ları, Ruslar'ın mutemetleri olarak defalarca rol oynamışlardır.

b. Sovyet Döneminde:

1917 Bolşevik Devriminden sonra, kısa bir süre kendi iç me-

seleleri ile uğraşan Ruslar, bilAhare, tekrar, Ortadoğu'daki Kürt me-

seleleri üzerinde çalışmalara başlamışlar ve bu sefer ideolojik motif

olarak Marksizm ve Leninizmi kullanmışlardır.. Türkiye'deki Kürtçü

hareketlere, Marksist ve Leninist motiflerle tekaddüm etmelerine ka-

dar geçen sürenin kısa bir özetini yapmakta yarar vardır.

(38) Türkistanlı Bir Türk Boyu Kürtler. Pı.of. Ay,dın Taneııi, Ankara, 
'983.
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c. 1950 Yılından Sonralan :

Bilindiği gibi, Türkiye 1946 yılında çok partili demokrasiye geç.
miş ve 27 ytlık CHP iktidarı 14 Mayıs seçimleri ile yerini kaybetmiş,
Demokrat Parti iktidar olmuştur.

1928 yılından, 1950 yılına kadar, Türkiye'de Kürtçülük olayları
görünmez. Bunun nedeni de açıktır. Avrupa emperyalizmi, Almanlaıla
bir ölüm kalım savaşı içindedirler. Keza Rusya da Almanlarla savaş-
maktadır. lkinci DUnya Savaşı bütün şiddeti ile hüküm sürerken, ta-
rafsız kalan Türkiye'de Doğu illerimizde en küçük bir kıpırdanma bile
olmaz. Çünkü, emperyalizmin, kendi aralarında başları derttedir. Fran-
sa, onıırsuz bir anlaşma ile Almanlar'a teslim olmuş; ltalya, Alman-
ya'nın peşinde savaş macerasına sürüklenmiş; lngiltere Atman bom-
bardıman uçakları ile her gün dövülmekte; Hitler Orduları da Mos-
kova kapılarına kadar dayanmış bulunmaktadır. Tabii ki, bu durum
karşısında, emperyalizmin, Kürtçülükle, Ermeni vatanı, Ermeni jeno-

sidi gibi kışkırtmalar ile uğraşacak zamanı yoktur.

14 Mayıs 195O seçimlerinden sonra, pek çok doğulu milletvekili

parlamentoda yer almışlar, meşru iktidarın birer unsuru olarak görev

yapmağa başlamışlardı. Barış ortamında gelişen ve demokraside atı-

lan ilk adımlar, dış emperyalist güçlerin işine gelmedi. Ve yerli ajan-

larını harekete geçirmeğe başladılar. Dışardaki ajanlar, doğulu mi|-

letvekillerinin tutumlarını beğenmiyorlar, "ağa, sömürücü, işbirlikçi"
töbirleri ile kendi yörelerinin çocuklarını suçlamağa başlıyorlardı.

Muhtemelen bu dönemde ilk defa, Amerika ClA teşkilAtı Kürt Türkleri

ile ilgilenmeğe başladı ve onlar arasından bazı ajan|ar satın aldı. Bu

Amerikan ajanı Kürtçüler'in, Barzani ile yakın ilişkileri vardı. Fakat
Parlamento dışında top|anan Kürtçüler'in hepsi Amerikan yanlısı Bar-

zaniciler değildi. Bir kısım Komünist ve Sovyet ajanları da, Ameri-

kancılarla Barzani hareketi lrak'ta çökünceye kadar işbirliği halinde

idiler.
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d. t959'da Başlayan TeykifIer:

lll< Xurt organizasyonIarı, 1959 yılında polisin faaliyetleri sonu-

cunda meydana çıkarıldı. Mahkeme huzuruna çıkartılan bu ajanlar
49 kişiden ibaretti. Bunların pek çoğunun isimleri Marksist-Leninist
hareketler içinde karşımıza çıkacaktır. Sözgelimi, Naci KUTLAY, ko-

münist Devrimci Doğu Kültür Ocakları (DDKO) (39) bahsinde bi-

rinci planda kendisinden bahsettirecektir. Musa ANTER ise, "Türkiye

Kürdistan Demokrat Partisi"nin önde gelen elemanlarından biri ola-

caktır. ]rak'ta, Sovyetler'e satılan Celal TALABANl'nin bir kolu olan
Türkiye'deki hareket, nice felAketlere sebep olacaktır. llk defa, "Akis"
Dergisi'nde görülen Dr. Sait K|RM|ZITOPRAK Kürdistan Demokrat
Partisi'nin Başkanıdır. Dr. Sait KlRMIZITOPRAK, bilAhare lrak'a kaç-
mış, Barzani ukvvetlerine katılmış ve fakat Sovyet ajanı olduğu anla-

şıldığından, Barzani tarafından kurşuna dizilmiştir.

Bu dönemde Devrimci Doğu Kültür Ocakları Ankara ve lstan"
bul'da başlayarak Doğu ve Güneydoğu'daki bazı ile ve ilçe|erimizde
seri gösteriler yapıyorlardı. Türkiye lşçi Partisi bölgenin oy potansi-
yelinden yararlanmak için bu faaliyetlere parti teşkilAtları ve yayın

organları ile destek olurken, DDKO yöneticileri de parti organizasyonu
ve yazar|arından yararlanmayı amaçlıyordu, Belirli bir kadro çeşitli
yerlerde gösteri yapıyor, aynı kadro gezici ekipler şeklinde faaliyetini
diğer ilçelerde tekrarlıyordu. lştirakçilerin büyük çoğunluğu merak
nedeniyle katılanlardı. Faaliyetin gerçek yüzü anlaşıldıktan sonra, bu
tür gece ve mitinglere halkın iştiraki asgari düzeye düştü. Nitekim TlP'
in Malatya Kongresi"nde Doğu Anadolu'ya ilişkin alınan kararlar,
bu partinin bölücülük suçundan kapanmasına neden teşkil etti.

Bu konuda diğer bir kaynak da, "TlP'nin 29.1.197O tarihinde baş.
layıp üç gün devam eden 4 ncü Olağan Büyük Kongrİsi'nde alınan
ve Merkez Yürütme Kurulu'nca neşredilen karar|ardır. Sözkonusu ka-
rarların 6 ncı maddesinde :

(39) Dyb. SYNT. lKoınutanlığı 1 No.'lıu Askeıi Mahkomesi 11.12.1972]]arih-Esas
No.: 1972134, Karar No.: 1972144.
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"Türkiye'nin doğusunda Kürt halkının yaşamakta olduğunu, Kürt
halkı üzerinde, baştan beri, hAkim sınıfların faşist iktidarlarının, za-
man zaman kanlı zulüm hareketleri niteliğine bürünen, baskı, terör
ve asimilasyon politikasını uyguladıklarını,

Kürt halkının yaşadığı bölgenin Türkiye'nin öteki bölgelerine oran-
la geri kalmış olmasının temel nedenlerinden birinin, kapitalizmin
eşitsiz gelişme kanununa ek olarak bu bölgede Kürt halkının yaşadığı
gerçeğini gözönüne alan hAkim sınıf iktidarlarının, güttükleri ekono-

mik ve sosyal politikanın bir sonucu olduğunu,

Bu nedenle, "Doğu Sorununu" bir bölgesel kalkınma sorunu ola-
rak ele almanın, h6kim sınıf iktidarlarının şoven-milliyetçi görüslerinin
ve tutumunun bir uzantısından başka bir şey oimadığını,

Kürt halkının Anayasal vatandaşlık hak|arını kullanmak ve diğer
tüm demokratik özlem ve isteklerini gerçekleştirmek yolundaki müca-
delesinin, bütün anti-demokratik, faşist, baskıcı, şoven-milliyetçi akım-
ların amansız düşmanı olan partimiz tarafından desteklenmesinin ola-

ğan ve zorunlu bir devrimci görev olduğunu,

Kürt halkının gelişen demokratik özlem ve isteklerini ifade ve
gerçekleştirme mücadelesi i|e işçi sınıfının ve onun öncü örgütü par-

timizin öncülüğünde yürütülen sosyalist devrim mücadelesini, tek bir
devrimci dalga halinde bütünleştirmek için Kürt ve Türk sosyalistle-
rinin parti içinde omuz omuza çalışmaları gerektiğini,

Kürt halkına karşı uygulanan ırkçı-milliyetci, şoven burjuva ide.
olojisinin partililer, sosya|istler ve bütün işçi ve diğer emekçi yığınIar
arasında yerle bir edilmesini sağlamanın, partinin ideolojik mücade-
lesinin ve gelişmesinin temel ve devamlı bir davası olduğunu,

Partinln Kürt sorununa, işçi sınıfının sosyalist devrim mücade.
lesinin gerekleri açısından baktığını kabul ve ilön eder" şeklinde ka-
rar alınmıştır.

Bu karar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı 11.6.1970 günlü ve

1971 l7 sayılı iddianamesiyle; Türkiye lşçi Partisi'nin Anayasa'nın
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57nci ve 648 sayılı Siyasl Partiler Kanunu'nun 87,89, ll9/2 mad,

delerine aykırı hareket ettiğinden, Anayasa Mahkemesi'nce partinin

temelli kapatılması için dava açmış ve Anayasa Mahkemesi TlP'sinl
20.7.1971 gün ve 197113 sayılı kararı iIe Anayasa'nın 57 nci ve 648
sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 119l2 bendi uyarınca temel|i ka,
patılmasına karar verilmiştir (40).

e, llk Kurtçü öğrenci Dernekleri :

1959 yılında yabancı uyruklu Kürt öğrencileri "Kürt Talebe Ce-
miyeti"ni kurduklarında, sallanmaya başlayan Demokrat Parti iktida-
rının bunlarla uğraşmaya vakti kalmamıştı. Bu örgüt, 1963 yılında
toparlandı. Bu örgütün bir özelliği vardı. 1959 yılında kurulması ile

birlikte Avrupalı Kürt Talebe Cemiyetlerince de hemen tanınmıştı.
Türkiye'deki TeşkilAtın bütün kurucuları yabancı uyruklu idi. lrak uy-

ruklu ve örgüt Başkanı Cemal Alemdar o yıllarda, Türkiye'deki sol

hareketler içinde yer almıştı.

Bu tarihlerde Avrupa'da, Sovyet, Amerikan, Almanya, Fransa
ve lngiltere, Kürtçü öğrencilerden ajan kapma savaşı içindedir. 1962'

lerde, Barzani hareketinin Avrupa'daki irtibat bürosunun başında
bulunan eski bir Nazi olduğu için Hollanda tebaasından çıkartı|mış,
Haymatlos olarak yaşayan ve "Kurdish Facts" adlı bir dergi çıkaran
ve lngilizlerle Amerikalılardan yardım gören Silvio Van Rooy adlı şa-
hıs, bu faaliyetin içerisinde olanlardan biridir (41). Komünist blokta
yaşayan, Kürtçü lider ise Celal Baytuşi adlı bir Sovyet ajanıdır. Ken-

dine bağlı Kemal Fuat ve Ahmet Fuat gibi Kürtçüler aracılığı ile Sov-
yetler'e ajanlar sağlamakla uğraşmaktadır. Batı Avrupa'da. Amerika
Birleşik Devletleri ise Stutgard'da Hititoloji Doçenti, kendini Kürtçü
sanan Hilmi Abbas adlı bir Osmanlı paşasInın oğlu ile, Avrupa Kürt-

(4O) TlP Dosyası Uçurumun Kenarındaki Türkiye, Töre Devlet Yayınevi, An,kara,
ı973.

(41) lsk's ,Kurdish Bibiiography Nr. l Volııme A Editors: Silvio 1,/6n P66y And
Kees Tamboer, Amsterdam, 1968.
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çüleri arasında irtibat sağlamakta ve harekete hAkim olmak istemek-
tedir. Ne var ki, Amerikan servisleri, lrak'ta çıbanın başı olan Barza-
ni'yi satın aldıkları için, Sovyetler'in Avrupa'daki faaliyetlerini adeta
küçümsemektedir. Barzani'yi de tutmaları, Nuri Said'e karşı düzen-
lenen ihtilAlden sonra Baas i]eri gelenlerini ve iktidarlarını Amerika'
nın safına çekmek içindir. Yanında lsrail ve Şah'ın lran'ı vardır. Vakta
ki, Amerika amacına erişecek, lrak'ı kendi safına çekecek, o zaman
bir posa gibi Barzani'yi çöp sepetine atıverecektir. Ne var ki, Ameri-
ka'nın Barzani'yi tutması, sonra bırakması, Sovyetler'in işine gelmiş
ve Kürtçülük hareketlerini özellikle Türkiye'de ve lran'da Sovyetler'in
avuçlarına olgun bir meyve gibi hediye edivermiştir.

f. Ginümiz Kürtçülük Hareketlerinde Sovyetler Birliği:

Bugün, büyük bir çoğunluğu ile Kürtçü hareketlerin silahlı ke-

simi Sovyetler'in denetimindedir. Bu yalnız Kürtçülükle ilgili anarşik
olaylar için değil, tüm silahlı çeteler için de geçerlidir. lster Maocu,
ister Kastrocu, ister Enver Hocacı, ister Moskovacı olsun, tüm silahlı
hareketlerin temsilcilerinin ipleri Moskova'nın eIindedir. Moskova;
kendine TKP diyen örgüt aracılığıyla ve Doğu Berlin'den "Bizim
Radyo" ve "Türkiye Komünist Partisi'nin Sesi" adlı radyo yayınları
ile, görüşIerini, direktiflerini, ajanlarına ulaştırmaktadır.

Sovyetler'in denetimindeki Kürtçü hareketlere değinmeden önce

TKP'nin kısa bir tanıtımını yapmak yararlı olacaktır sanırım.

TKP 10 Eylül l920 tarihinde Sovyetler Birliği Komunist Partisi
(SBKP)nin himaye ve desteği ile Mustafa Suphi tarafından Bakü'de
"Birinci ve Umumi Türk Komünistleri Kongresi" sonucu kurulmuş o|up,

kuruluşundan günümüze kadar Sovyetler Birliği'nin ve bazı Peyk ülke-

lerinin açık desteğinde, keza Moskova mihrakına bağlı komünist cep-

he teşekküllerinin, komünist partilerin ve diğer örgüt veya kuruluş-

ların doğrudan ve dolay|ı yardımları ile Türkiye içinde ve dışında her

kesimde örgütlenerek faatiyetlerini sürdüregelmiştir.
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1925 yılında Takrir-i S0kun Kanunu'ndan sonra tamamen illegal
biçimde ve lll. Enternasyonel'e bağlı olarak faaliyet gösteren TKP,
1946'da çok partili hayata geçince, iki değişik fraksiyon (|STANBUL
ve ANKARA) grupları tarafından Türkiye Sosyalist Partisi ve Tür-

kiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi adı altında Esat Adil MüSTE-
cAPLloĞLU ile Şefik Hüsnü DEĞMER'in yönetiminİerinde legal bir
görünüm kazanmış ise de, bu durum uzun ömürlü olmamıştır.

Muhte|if tarihlerde maruz kaldığı tevkifatlara rağmen, varlığını
sürdürebilen TKP, en büyük darbeyi 1951 ve Nisan 1981 tevkifatı ile
yemiştir.

1951-52 tevkifatı TKP'nin cok bUyUk bir kısmının ortaya çıkma-
sını sağlamış ve bundan sonra komünistlerin Dr. Hikmet KlVlLClMLl'
nın 1954 yılında Vatan Partisi'ni kurma denemesi bir tarafa bırakılırsa,
yaklaşık 10 yıllık bir süre içerisinde, yurt içinde belirgin bir örgütsel
çalışmaları olmamıştır.

Yurtdışında ise, 1946 tevkifatı nedeni ile Fransa'ya kaçmış olan

bir kısım Türk, Rum ve Ermeni Komünist genç, Paris'te l|erici Jön
Türkler Birliği adlı teşekkülü oluşturmuş ve bunu 3 Mart 1949 tari-

hinden itibaren, TKP'nin Dış Bürosu şek|inde faaliyete geçirmişlerdir.

Bu nedenle 1951-52 tevkifatından sonra TKP faaliyetinin özellikle
yönetim bakımından dışarıya kaymış olduğu görülmektedir.

Yurt içinde Şefik Hüsnü DEĞMER, ölümüne kadar TKP Genel
Sekreterliği görevini yürütmüş, Şefik Hüsnü'nün 1958 yılında ölümünü
müteakip, Zeki BAŞTIMAR, mahk0miyetlerini tamamlamış ya da tu-

tuklanmamış bir kısım TKP'li ile birlikte Sovyetler Birliği'ne kaçarak,
orada daha önce gitmiş olan lsmail BlLEN ve arkadaşlarıyla birleş-
mişlerdir.

Bu grup Sovyetler'in yardımı ile Çekoslovakya'nın Prag şehrinde
Zeki BAŞTIMAR'ın yönetiminde TKP'ni faaliyete geçirmiş, 1960'lı yıl-
ların başından itibaren ise, parti merkezi Demokratik Almanya Cum-
huriyeti'ne taşınmıştır.
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Bu dönemde de parti faaliyetleri yurtdışında Batı Avrupa ülke-

lerinde ağırlık kazanmış, yurt içinde ise, Tkp,nin belirli bir etkinliği

kalmamıştır.

Zeki BAŞT|MAR'ın hasta|anması ve yaşlanması nedenleriyle 1973

yılında toplanan TKP Merkez Komitesi Plenumunda lsmail BILEN ge-

nel sekreterliğe getirilmiştir.

lsmail BlLEN'in genel sekreterliğe getirilmesinden sonra TKP'nin
yurtdışındaki ve yurt içindeki örgütlenme ve propaganda faaliyetleri,

nin giderek artan bir ağırlık kazandığı, bu faliyetler sonucu 12 Eylül

l980 öncesinde en etken aşırı sol örgüt konumuna kavuşturulduğu
görülmektedir.

Nitekim lsmail BlLEN'in genel sekreterlik dönemi, TKP yöneti,

mince "Atılım Dönemi" şeklinde adlandırılmıştır.

Ismail BlLEN, yaşının ilerlemesi ve rahatsız oluşu, parti yöne-

timjnde beliren lidertik mücadelesi, oluşan hizipleşmeler, ayrıca sür-

dürüten takibatlar sonucu, Tkp,nin büyük zayiata uğratılması neden-

leriyle, l983 yılında, parti genel başkanlığına getirilerek pasifize edil-

miş, Kasım l983'de de ölmüştür.

1983 yılında yönetimi ele geçiren genel sekreter Yaşar Nabi YAĞ-

Cl (Haydar KUTLU) ekibi bir taraftan l. BlLEN yanlısı parti yönetici,

lerini tasıiye iştemini sürdürürken, diğer taraftan örgütü toparlama

yönünden çalışmalara girmiştir.

Türkiye,deki Marksist_Leninist kökenli bütün örgütlerin fikir anası

olan TKP'nin, son zamanlarda Moskova paralelinde faaliyet gÖsteren

komünist terörist Örgütler iIe yıkıcl bölücü örgütler arasındaki ittifak

oluşturma çalışmalarında rolünün giderek arttığı görülmektedir.

Nitekim, TKP, 5, Kongresinde a|ınan karar doğrultusunda ve 1984

yılında yayınlanan "Ortak Çağrı" i|e TKP, TİP, TSIP, TKEP, Kölp,
TKSP arasında oluşturulan ve "6 Partili Eylem Birliği Platformu" şek_

linde adlandırılan faaliyet; ittifak o|uşturma çabalarında TKP'nin artan

fonksiyonunu açıkça yansıtmaktadır.
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Büyük çoğunluğu ile tabana sahip bulunmayan ismi var, cismi
yok bu örgütlerin anılan faliyetleri, liderlerinin 10 Aralık 1984 tari,
hinde yaptıkları bir toplantı sonucu "Türkiye ve Türkiye Kürdistanı Sol
Birliği" şekline dönüştürülmüştür (42).

SSCB'ne bağımlı ve Sovyetler'in Türkiye üzerindeki emellerinin

somut bir aracısı olup, bu bağımlılığını 5. Kongre"de kabul edilen
tüzük ve programıyla açıkça dile getiren TKP'nin; gençlik, kadın ve

işçi kesimine yönelik çalışmalarını kısaca özetlemek gerekirse;

Gençlik kesiminde; TKP'nin yan kuruluşları olan llerici Gençler
Derneği ve İlerici Liseliler Birliği 1979 yılında kapatılmıştır. Halen
genclik kesimindeki çalışmaları yurtdışına kaçan Ahmet Muhtar Sö-
KüCü tarafından Paris'te kurulan lGO Dış Bürosu tarafından yönlen-

dirilmektedir.

Kadın kesimine ilişkin çalışmaları, yurtdışına kaçan llerici Kadın-
lar Derneği Genel Başkanı Beria ONGER tarafından Kopenhag'da ku-

rulan lKD Dış bürosu tarafından organize edilen TKP, işçi kesimine
yönelme amacıyla TüRK-İŞ ve üye sendikalarına sızılacağını da res-

men açıklamıştır.

Dünya Barış Konseyi, Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu,
Uluslararası öğrenci Birliği, Uluslararası Af örgütü, gibi komlnist
cephe teşekkülleri ile irtibatIarı bulunan TKP'nin Merkez Komitesi
yayın organı Atılım Dergisi'nin yanısıra, Durum Bülteni, Yol ve Amaç,
Yeni Çağ ve Türkiye Postası gibi dergi ve gazeteler ile Bizim Radyo
ve TKP'nin Sesi Radyosu aracılığıyla ideolojisine taraftar kazandır-
maya çalıştığı görülmektedir.

Kısaca tanıtımının yapı|masına çalışılan TKP'nin yurdumuzun

Doğu vÖ Güneydoğu Bölgelerindeki yaşanan eşkiyalık olaylarındaki iz-

lediği tutuma daha sonra yer verilecektir.

Türkiye'nin doğu insanı üzerinde emperyalist uygulama girişim-
lerinde bulunan Sovyetler Birliği'nin vaadettiklerinden neleri yerine

(42) iMillIyet Gazetesi, 16. 12. 1984
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getirebileceklerini bir başka Marksist dergiden aktarmak yararlı ola-
caktır. Böylece Sovyet propagandalarına kapılarak hayaller kuran
doğulu gençlerimizden birtakım fanatiklere gerçeği anlatma imkAnı
doğacaktır.

"Vaprosi Ekonomik" dergisine göre, 1970"de Rus olmayan cum-
huriyetlerde yerli nüfus 1959'a nazaran önemli bir düşüş göstermişti.
Özbekistan, Prozniya, Moldoviya, Türkmenistan ve Estonya'da artık
yerli halk nüfusunun 0/o 70'den azını meydana getirmektedir. Tacikis.
tan ve Letonya"da ise bu oran 0/o60'dan düşüktür. Kırgızistan'da ise
bugün artık, Kırgız ve Kazak'tan çok Rus vardır. Moskova şefleri, bu
gayri millileştirme siyasetini "teorik" olarak ispatlamaya kalkışmakta,
"Sovyetler Birliği" çerçevesi içinde milli sınırların eski önemlerini git-
gide kaybettiklerini söylemektedirler.

Sovyet|er Birliği emperyalist bir güç o|arak, uydu ülkelerden
ucuz iş gücü emmektedir. Bugün Sovyetler Birliği'nin en uzak bölge-
lerinde çeşit|i yapıtların inşaasında uydu ülkelerden binlerce işçi ça-
lışmaktadır. Arhanglesk civarında, Komi özerk cumhuriyetinde, Kur-

sak demir-çelik kompleksi inşaasında vs... Nitekim sözgelimi Nebi-dağ
"Türkmenistovi" işletmesinde inşaat işçilerinin üçte biri Bulgardır.
Rus patronları için evler, Moskova şefleri için hastane ve başka bi-

nalar inşa etmektedirler.

Kremlin Yeniçarlarının sömürgeci siyaseti, "Kardeş ülke" diye

adlandırdıkları bazı doğu Avrupa ülkelerinde ve Moğolistan'da vah-

şiyane ve şiddetli bir tarzda uygulanmaktadır. Sovyet revizyonistleri
bu ülkeleri Varşova Paktı, Komekon ve başka antlaşmalarla kendi-

lerine bağlamış ve basit Rus vilAyetleri haline getirmişlerdir. Bu ül-

keleri işgal etmişlerdir, topraklarında askeri üs kurmuşlardır. Bu ül-

keler Moskova'nın tasvibini almadan, dış ve iç siyasetin hiç bir önemli

meselesinde bağımsız karar alamazlar.

Sovyetler Birliği'nde Brejnev kliği, Rus olmayan milliyetlere kar,

şı ll. Katerina ve Nikola Ramanov'un takip ettiği siyasetin aynısını
uygu|amaktadır. Baltık, Orta Asya ve diğer Cumhuriyetler halk|arının
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milli hakları reddedilmektedir. Bu ülkeler, Rus göçmenlerinin yerleş-

tirilmesl, mllli dil va kültürIerinin iskAn ve Rus dili ile kültürünün bun-

ların yerini alması vs. ile sistemli bir Ruslaştırma planına tabi tutul-
maktadırlar. Rus metropolü bu cumhuriyetler, Rusya'nın sanayiini
besleyen hammadde, yakıt ve tarım ürünleri kaynağı haline dönüş-
müştür. Bu cumhuriyetlerde, Rusya',nın en uzak bölgelerine, yeni sa-
nayi eserleri inşa etmek üzere göndermek amacıyla zorla işçi top-
Iamaktadırlar.

Sınırları Rus olmayan cumhuriyetlerinkiyle uyuşmayan sözde
"ekonomik bölgeler" kurarak, bu cumhuriyet]eri kendi ekonomilerini
işletme hakkından mahrum etmektedir. Bu işletme görevi Rus mer,

keze bağlı "bölge" yöneticilerine veri]mektedir. Şimdi ekonomik böl-
geler, cumhuriyetler üstü kurumlardır ve cumhuriyet yöneticisi organ,

larının özerk haklarını ciddi bir şekilde ihlAl etmişlerdir. Sovyet resıni
istatistiklerinin, bu cumhuriyetlerde, yerli halkın nüfusunun toplam nü-

fusa oranının devamı düşüş kaydetmesi, "Ruslaştırma"nın varlığını
göstermektedlr (a3).

(l) İlk Sovyet Yanlısı Kürt örgütleıi ve Sonrası:

Türk uyruklu olmayanlarca kurulan Marksist-Leninist ilk Kürt öğ-

renci teşkilitından sonra, 27 Mayıs 1960 Hareketi'nin getirdiği disip-
|insiz hürriyet havası içinde Sovyet yanlısı Kürtçülük yeni boyutlar
kazandı. l967 yılında Türkiye lşçi Partisi'nin (bu parti içinde Mark-
sist-Leninistler büyük bir çoğunluk teşkil ediyordu) "Doğu Mitingleri"
ve "Doğu Geceleri", Devrimci Doğu Kültür Ocakları'nın yurt sathında
yayılmasına büyük katkı]arda bulundu. Birbiriyle ilgisi yokmuş gibi
görünen, fakat aynı isim ve gaye ile aynı tüzüklere sahip olarak ku-

rulan Devrimci Doğu Kültür Ocakları'nın ilki l969 yılında Ankara'da
kuruldu. Bunu sırası ile lstanbul, Ergani, Silvan, Kozluk, Diyarbakır
ve Batman'da kurulan aynı isim ve tüzükteki dernekler takip etti. Ne

(43) Sovyet Yenıi-Sömürgecileri ,Halkları Eziy.or ve Yağmalıyor, Ulusal Kurtuluş
Yayınları. Ankara, 1976.
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var ki, bu dernekler hiç bir zaman Türklük şuurunu kör|etemedi ve
halka inemedi. Devrimci Doğu Kültür Ocakları'nın altyapısı ise, "Tür.
kiye Kürdistan Demokrat Partisi" idi ve bu örgüt illegal çalışıyordu.
Örgütlenmeleri, Komünist Partileri gibi hücre esasına dayanmaktay.
dı.51 maddeden ibaret olan, Kürtçe ve Türkçe tüzüğü, Türk Anaya-
sası'nın değiştirilmesini öngörüyor, Türk Devleti'nde Kürtler'in ayrı
bir millet olduğunun belirlenmesini ve Türk Devleti'nin Kürt ve Türk.
lerden oluştuğunun belirtilmesini, Kürdistan diye andıkları bölgelerde
resmi dilin Kürtçe olmasını öneriyorlardı. Bu partinin başkanlığını
Dr. Sait KlRM|ZITOPRAK yapıyordu. Dr. Faik SAVAŞ, Hikmet BU-
LUTTEKIN, Nazmi BALKAŞ, Hasan YlKlLMlŞ, Kuzey lrak'ta bulunan
bu partinin polit-büro üyeleri idi. Barzani'nin bir kolu durumunday-
dılar. Daha evvelki satırlarda da belirttiğimiz gibi, Dr. Sait KlRMlZl.
TOPRAK Sovyet ajanı olduğunun an|aşılması üzerine Barzani tara-
fından kurşuna dizilmişti. Barzani'nin Partisi de bir sağ-sol, yani Sov-
yet-Amerikan koalisyonu idi. Amerika, lrak'ta amactna erişip, Barza-
ni'yi bıraktıktan sonra hareket, Sovyetler'in adamı olan Celal TALA-
BANl'nin eline geçti.

Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi ilk nüve olarak Slopi'de ku-

ruldu. lrak'taki Barzani gurubu ile irtibat kurarak, faaliyetini güçlen-

dirmeğe çalıştı. BilAhare, Merkez Komitesi ve Polit-Büro Kuzey lrak'a
yerleşerek faaliyetlerini sürdürdü. Sovyetler Birliği Türkiye Kürdistan
Demokrat Partisi'nin kuruluşunu büyük bir memnuniyetle karşıladı.
Ne var ki, bu, TKP'nin Yurt Dışı Faaliyetlerinin Genel Sekreteri Ya-
kup Demir YOLDAŞ/Zeki BAŞTIMAR tarafından yönetildiği günler-

de, Kürt komünistleri ile Türk komünistleri Merkez Komite toplantısın-
da birbirlerine girdiler ve Kürtler zAhiren Merkez Komite'den ayrıl-
dılar. Tartışma, Lenin'in "Milletlerin Kaderlerini Tayin" ilkesinin yoru-

mundan doğuyordu. Yakup DEMlR ve taraftarları bu ilkenin yalnız
ve mutlaka ayrılmayı değil, bir etnik gurubun ana gurupla anlaşması

ve birleşmesi şeklinde yorumlamış, ölümünden önceki gün|erde Prag'

da toplanan bir teorik toplantıda da görüşlerini açıklamıştı. Bundan

böyle Türkiye dahilinde ve Türkiye haricinde Kürtçü komünistler ayrı
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' blr koloni teşkil ettiler ve TKP'nin, Zeki BAŞTlMAR/Yakup DEMİR
yorumunu izleyen komünistlere eleştiriler yağdırdılar. Bunun en oçık
ve belirgin örneğini 1977'lerde yayın yapan "Rızgari" adlı Kürt ko-
münistlerin yayın organı verdi.

Türkiye Komünist Partisi'nin Londra Grubu, 1980 yılında topla-
dığı "Türkiye Komünist Partisi Leninciler Konferansı" kararlarında,
Kürtler'i yeniden TKP bünyesine kazanmak için büyük gayret sarfetti.
Bu gayretlerin aynını, Doğu Berlin grubu da, TKP Beşinci Parti Ge-
nel Kongresi kararlarından sonra, Nabi YAĞCI (kod adı Haydar
KUTLU)nın Genel Sekreterliği günlerinde gösterdi. Nabi YAĞCI, Dl-
yarbakırlı bjr Kürtçü idi. Ankara Hukuk Fakültesi'nde okumuş, TKP
içinde görev yaparken, bütün silahlı fraksiyonlarda faaliyet göstermiş
aktif bir Sovyet ajanı idi.

Londra grubunun 1980 toplantısından sonra yayımlanan 'kara-

rında Kürtçülük konusunda aynen şu fikirler yer alıyordu : "Ulusal
baskıların, ezilen ulusların varlığı, emek sermaye çelişkisini bulandı-
rır, gözlerden saklanmasını kolaylaştırır, halklar arasına güvensizlik,
düşmanlık sokar. Bugün Türkiye'de ulusal sorun, Kürt sorunudur. Tür-
kiye Kürdistan'ı, Türkiye Devleti sınırları içinde ezilen bir ulustur. Tür-

kiye'nin zor kullanarak ülke sınırları içine kattıkları bir bölgedir... Tür-

kiye Kürdistan'ı Türkiye'nin iç sömürgesidir. Bugün çeşitli yarı-feodal
biçim ve kalıntılarınında belirli ölçüde varlığını sürdürdüğü Türkiye
Kürdistanı'nda kapitalizm egemendir. Bunun yanısıra, Türkiye bütünün-
deki hızlı kapitalist gelişme, finans.kapital egemenliği, devlet tekelci
kapitalizminin oluşması Kürt ulusunun ezilmesini, sömürülmesini yeni
bir tarihsel temelde katmerleştiriyor. Kapitalist gelişme, Kürt ulusal
hareketinin bugün ulaştığı boyutların altında yatan temel etmendir.
Türkiye'de bugün Kürt ulusal hareketi ile proletaryanın öncülük ettiği
sosyalizme açılan ileri demokratik halk devrimi savaşımını tek bir
yumruk olarak birleştirmeliyiz. ...Kürt ulusunun ayrılma hakkını sa-
vunmak, Türk ve Kürt proletaryasının örgütsel birliğini sağlamanın
vazgeçilmez koşuludur. Çünkü Türk proletaryasının enternasyonalist
ruhta eğitimi olmadan bu birlik sağlanamaz, öte yandan, Kürt komü-
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nistlerinin de ezilen ulus dar görüşlülüğüne karşı savaş vermeleri ge-

rekir..." (44).

Londra grubunun ]ideri ve teorisyeni R. YöRüKOĞLU (asıl adı
Nihat AKSEYMEN), Londra'da bası]an "Emperyalizmin Zayıf Hal-
kası Türkiye" adlı bir kitabının 4. basımının 196. sayfasında, Kürtçü-
lük konusunda açıkça şunları yazmaktadır: "Kürt halkı Türkiye Dev-
rim hareketi için çok önemli, devrimci potansiyel taşıyan bir bağla-
şıktır (müttefiktir). Bugün büyük bir kırım tehlikesi ile karşı karşı-
yadır. Kürt halkının hem ayrılma hakkı dahil, kendi yazgısını belirle-
me hakkını en açık bir biçimde içten savunmak, hem de ayrılmaması
için, birliğin savaşta ve savaş sonrasında, Türkiye ve uluslararası ko-

şul]ar açısından sağlayacağı yararı anlatmak gerekir..." (45)

R. YöRüKOĞLU, aynı kitabının 188. sayfasında TKP'nin Berlin
grubunun o zamanlar başında bulunan l. BlLEN'e tevcih ettiği soru-
ların 1 1 ve 12. maddelerinde şunları sorar:

"Kürt halkının kendi yazgısını kendi belirlemesi hakkını, yani
özünde ayrılma hakkını ikircimsiz (tereddütsüz), amansız-fakatsız
tanıyor musunuz? Yoksa liberal burjuvaziye hoş görünmek çabası ile
bin dereden su mu getiriyorsunuz? Kiırt halkının devrimimiz açısından
oynayacağı canalıcı rolü tanıyor musunuz?

Londra grubu ile, Berlin grubu arasındaki ayrılık gibi görünen

tartışmanın temelini, TKP'nin de anarşi günlerinde elde silah, terör

olaylarına karışıp karışmaması sorunu doğuruyordu. Londra grubu,

anarşik otayları devrim anı kabul ediyor, l. BİLEN ise Sovyetler'den
aldığı direktiflere uyarak daha temkinli davranıyordu. Çünkü, anarşik
oIayların arkasında Sovyetler Birliği Subversif Faaliyetler Servisinden
başka bir örgüt yoktu. Eğer, Moskova'nın açık yanlısı ve kuklası TKP
de işin içine katılırsa, Sovyet foyası olduğu gibi meydana çıkacaktı-

(44) Türrkiye l(omün,ist Partisi Leninoiler lKonfenansl ,Karalları 198o, lkinci baskl.
,Mart. l980, Londra, Sf.: 48-49.

(45) ]Emperyalizmıin Zayıf Halkası Türkiye, R. Yörükoğlu, l-,ondra, 1979, Dördün-

cü baskı, Sf.: 196.
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12 Eylül hareketinde, gerek anarşik odakların ve gerekse TKP'nin

Türkiye içindeki örgütleri çökertildikten sonra, Moskova'ya bağlı dış

büro, Beşinci Parti Kongresi kararlarında, R. YöRt]KOĞLU'nun tez,

lerini benimsemiş oldu. Zaten, R. YöRüKOĞIU aa Sovyet telkinle,

rinin dışında bir şey yazmıyordu. Moskova, iki görüşü çarpıştırarak,
sanki TKP içinde geniş tartışma özgürlüğü olduğu intibaını yaratmak

istiyor, bir de Londra grubunu desteklemekle, demokratik ülkeler için,

de bir merkezin bulunmasından doğacak yararları hesap ediyordu.

Şimdi, Haydar KUTLU (Nabi YAĞCI) Yoldaşın Genel Sekreter,
liği'nden sonra, TKP Berlin grubunun görüşlerini yayan "Bizim Rad,
yo" ve "Türkiye Komünist Partisi'nin Sesi" radyosunun yayıntarından
parçalar alalım.

(2) TKP Beşinci Kongre Karar{arından Parçalar:

1. "lşçl sınıfının, halkın diktatörlüğe karşı bütün güçlerin önün,

deki görevi, savaş yolunu aydınlattı. Ortaya §omut bir savaş planı

koydu. özetlemek gerekirse bu plan... Kürt halkı üzerindeki şovenist
zorbalığa karşı ulusal çapta bir direnişe hazırlamaktır..." (a6).

2. "Anti-Particiliğin panzehiri, milyonları devrimci savaş için
ayağa kaldırma yolunda, gerektiğinde ölümü de göze alarak iş yap-

maktır" (47).

3. "Beşinci Kongre delegelerinin ytızde 42'si işçi, yüzde 58'i
aydın, Kürt delegelerin oranı yüzde 22, kadın delege oranı ise yüzde

11 idi."

4. "Türk ve Kürt tüm emekçi|er, yurtsever subay, astsubay, er,

ler, gençler, kadınlar, ilerici politik tutuklular, politik göçmenler diye
halkımıza çağrıda Türkiye Komünist Partisi kurulduğu günden bu yana

bir gün olsun fire vermeden, halka gerçekleri anlatmayı görev bil-

diği..." (48).

(46) 'llKP'n,in Sesi Radyosu ve Bizim Radyo 4,Kasım ,1983.

(47) TKP'nin Sesi Radyosu ve Bizim Radyo 4 Kasım 1983.
(48) 'l']KP'nin Sesi Radyosu ve Bizim Radyo 9 ılGsım 1983.
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5, "Ulusal Sorunun Çözümü : Halk erki, ulusal sorunu çözecek-
tir. Kürt u|usunun kendi kaderini tayin hakkı, yani ayrılmak hakkı
gerçekleşecektir. Eğer Kürt halkı özgür iradesi ile Türk halkıyla bir.
likte kalmaya karar verirse, ortak devlet... koşullarına uygun bir şe-
kilde düzenlenecektir. Demokratik devletin anayasasında Kürt halkı-
nın ayrılma hakkı güvence altında olacaktır...." (49).

6. "Partinin (TKP'nin), Kürt ulusunun, kendi kaderini tayin hak-
kını yani ayrılma hakkını ödünsüz savunma çizgisi, hiç bir çarpıtmaya
ve yanlış anlamaya olanak tanımayacak biçimde netleştirildi" (5O).

(3) Tirkiye'deki Kirtçü Komünistlerin Görişleıi :

1. "Kürt milletinin kendi kaderini tayin hakkı ise, Kürt milli me-
selesinin, kapitalizm sınırları içerisinde elde edebilme imkAnı olan
bir parçasıdır. Ve diğer milletlerle arasındaki hak eşitsizliği alanına
inhisar eder. Zira bir milletin kendi kaderini tayin hakkı kavramı içe-
risine emperyalizmle her türlü bağları koparmış o|ması şartı gir-
mez..." (51).

2. üRüN Dergisi Çevresi (52) :

"Rızgari" adlı Kürtçü komünist yayın organı, Yakup DEMİR
(Zeki BAŞTIMAR)in Genel Sekreterliği zamanında, Doğu Berlin'deki
TKP merkezindeki Türk-Kürt komünistleri kavgasından sonra, TKP'nin
1977'lerde Türkiye dahilinde legal organı olan Ürün Dergisi'ne ver-
diği cevapta, Kürt Komünist Partisi'ni ön plana çıkarmak ve TKP'yi
tasfiye etmek amacı ile, Merkez Komite'deki eski kavgayı sürdürmek-
tedir. Bu broşürden bazı parçalar aldıktan sonra, Lenin'in "Milletlerin

(49)
(50)

(51 )

'l]KP'n,in Sesi Radyosu 30 Kasım 1983.

TKP'nin Sesi Radyosu, 12 Aralık 1983.

Doğu'da Referandum Üzerine - Türk Şovenıisti "Halkın Sesi" Kü.rt M,1lletinin
Kendi 'Kaderini Tayin Hakkını Nasıl lnkğr Ed,iyor", Halkın Kurtutuşu Ya-
yınları, lstanbul, 1977. Sf. : 9.

Ürün'ün Sosyal Şoven Milliyetçi İdeo|ojisinirı Teşh,isi Üzerine : Rızgari, ls-
tanbul, 1977.

(52)
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Kaderini Tayin Hakkı" kitabının nasıl spekülasyonlara alet edildiğine
kısaca temas edilmekte de yarar vardır.

"Rızgari" epigram olarak Lenin',in "Milletlerin Kaderlerini Tayin
Hakkı" kitabından şu parçayı almaktadır : "Ezen ülkelerde işçilerin
enternasyonalist eğitiminin ağır|ık merkezini, zorunlu olarak ezilen
ülkelerin ayrılma ve bağımsız devlet olarak mevcut olm6 hürriyetinin
propagandası ve savunması teşkil etmelidir. Bu propagandayı yap.
mayan ezen ulusun sosyal demokratını,'emperyalist ve şarlatan diye
nitelendirmek hakkımız, ödevimizdir. Bu istek mutlak bir istektir, hat-
ta Sosyalizm kurulmadan önce böyle bir isteğin gerçekleşmesi ihti-
mali binde bir olsa bile".

Burada, bilmeyenleri uyarmak için, Lenin'in sözü edilen kitabı
hakkında biraz bilgi vermeliyiz ki, "Rızgari"nin nasıl bir spekülasyona
kaçtığı kendiliğinden meydana çıksın. Lenin bu kitapta toplanan ma-
kaleleri, Rosa Luxemburg'a karşı bir polemik olsun diye yazmıştır.
Rosa Luxemburg ve Polonyalı arkadaşları, Polonya'nın Çarlık Rus.
yası'ndan ayrılıp bağımsız bir devlet kurma hakkının bir eylem prog-
ramı değil, bir ilke olarak dahi savunulmasına karşıdır. Çünkü, bili-
yorlardı ki, Çarlık Rusyası'ndan ayrılan ve devrim yapmamış bir Po-
lonya Çarlık Rusyası'nın hegemonyası ve ekonomik bağımhlığı altın-
da olacak, hiç bir şey değişmeyecekti. Lenin ise bu kitaptaki yazı-
larını Çarlık Rusyası'nda Bolşevik ihtilAlini kızıştırmak ve hızlandırmak
için, Polonya'nın kaderini tayin hakkını bir ajitasyon konusu olarak
kulIanmış ve Rosa Luxemburg'un görüşlerine karşı çıkmıştı, Genei
bir ilke değildi Lenin'in milIetlerin kaderlerini tayin hakkı, Polonya
için özel bir ajitasyon konusu idi, Lenin bu ilkeyi milletlerin kader,ini

tayinini, 1917 devrimi günlerinde Asya Müslüman Türklerini, Türkis-

tan'ı kandırmak için de ileri sürmüş, devrimle iktidarı aldıktan sonra,

Kızılordu vasıtas| ile bu ülkeleri işgal ederek sözde federatif devletler
içinde birieştirerek, büyük Rusya ideolojisinde önemli bir adım at-
mıştı. Lenin'i bu amaca ulaştıran iki yüzlülüğün belgesini aynen alı-
yoruz. Bu iki yüzlü belge bütün Orta Asya Türklüğünün Rusya'nın
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hegemonyası altına girmesini sağlamış, Rus emperyalizmi, mazlum
halklar üzerine baltasını indirmiştir.

(4) Rusya'da Yaşayan HaIklann Haklanna Dair Beyannaıne:

Bu yılın Temmuzunda toplanan Birinci Sovyetler Kongresi Rus-
ya'da yaşayan halkların kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesi
hakkını tanımıştı. Kasım'da toplanan lkinci Sovyet Kongresi de Rus-
ya'da yaşayan halkların bu vazgeçilmez hakkını daha kesin ve kararlı
olarak doğrulamıştır. Bu kongrenin dileklerini yerine getirmek isteyen
Halk Komiserleri Konseyi aşağıdaki ilkeleri, milliyetler sorunu konu-
sundaki çalışmalarına temel oiarak almayı kararlaştırmış bulunmak-
tadır :

1. Rusya'da yaşayan halklar eşittir ve egemendir

2. Rusya'da yaşayan halkların, ayrılmaya ve bağımsız bir devlet
kurmaya varacak kadar serbestçe kendi kaderlerini kendil'erinin tayin
etme hakları vardır.

3. Herhangi ya da bütün mil|i ve mi|li-dini imtiyazlar ve gerilik-
ler kaldırılacaktır.

4. Rus topraklarında oturan azınlıklar ve etnografik gruplar ser-
best olarak gelişeceklerdir.

Gerekli kanunlar Milliyetler Komisyonu'nun kurulmasından sonra
hemen hazırlanmaya başlanacaktır.

Rus Cumhuriyeti adına Milliyetler Halk Komiseri : Cugaşvili
sTALlN.

Halk komiserleri
NlN (53).

Konseyi Başkanı : Viladimir Ulyanov LE.

Milletlerin kendi kaderlerini tayin ettiği konusunda Rusya'da bir
tek örnek göstermek 1917'den bu yana mümkün olmamıştır. Biraz

(53) ,Dünyayı Sarsan l0 Gğn, John Reed, lstanbul, 1967, Sf.: 213.
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özerklik isteyen yerel partiler büyük temizleme hareketleri içinde yok
olup gitmişlerdir. Bırakınız kendi kaderlerini tayin hakkını, Çekos-
lovakya gibi bir ülke, kendi ekonomik programını liberalleştirmek is-
tedi diye kızı| ordu tarafından işgal edilmiş, liderleri tasfiye edilmiş-
tir. Macaristan'da özgürlük için başkaldıranlar, kızılordu'nun alev ku-
san tanklarıyla öldürülmüştür. polonya'da Bağımsiz Dayanışma sen-
dikası'nın demokratik hak taleplerine, askeri darbe ile karşılık veril-
miştir. Dimitrof; Tito ile Balkan Federasyonu kurmak istediği, Ro-
manya ile gümrük duvarlarının kaldırılmasına çalıştığı için tasfiye
edilmiştir. yunan iç savaşı sovyetler'in değil, yugoslavlar'ın deneti.
minde diye stalin'in provakasyonu ile alt edilmiştir. Tito faşist il6n
edilmiştir. Mao, bağımsızlığını koruduğu için Rusya tarafından hü-
cumlara uğramıştır. Enver Hoca'nın Arnavutluğu da aynı akibete uğ-
ramış dünyadan tecrid edilmiştir.

Afganistan'da olanlar ise, "millet" olarak kimlerin kabul edil-
diğini açıkça göstermiştir. Zira, gerçek Afgan halkı, Rus işgal ordu-
ları ile çarpışmakta veya pakistan-lran sınırlarına ulaşmaya çabalar-
ken; bir sovyet ajanı, Afgan milleti adına Rus ordularını davet ederek!
bağımsızlığını ! koruyabilmektedir.

şimdi, bu açıklamalarımızın ışığında, milletlerin kaderierini tayin
hakkına safça bağlanan "Rızgari" Dergisi'nden bir iki alıntı verebi.
liriz. Bu alıntı|arı dahi, Lenin'in ünlü eserinde bir genelleme değil,
polonya ile ilgili özel bir durum olarak ele alındığı için, gene Lenin'in
aynı eserinden alacağımız parçalarla çürütebiliriz. Gelelim "Rızgari"
Dergisinin aldatmacasına :

"Günümüzde devrimci hareketin birçok temel sorunları ve buna
bağlı olarak kürdistan sorunu bir kisım siyasi gorışler tarafından
tartışılmakta ve derinleştirilmektedir.''

Rızgari (54);

(54) Rızgari. Say. : 6.
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"1917 Ekim devriminden 3 yıllık kısa bir dönem sonra Sovyetler
Birliği desteği ile Türk lşçi Sınıfı öı:gütlenmeye başladı."

Rızgari (55);

"Belirleme, Türk sosya|istlerinin ve Kürt halkının anti-sömürgeci
ulusal demokratik mücadelenin tarihsel ve pratiksel perspektifle dış-
ladığı bir konudur. Marksist-Leninistlerin bu sorunu programlaştırma-
ları, o sorunu sadece teorik olarak siyasi programlarında belirtmeleri
değildir. Aynı zamanda bu sorun için pratik mücadele de zorunludur."

Rızgari (56);

"ürün Dergisi'nin öncelikle "ulusların kaderlerini tayin etmeleri
hakkı" ve Kürdistan sorununu teorik ve ideolojik olarak olgunlaştır-
masInı gerektirmekteydi."

Rızgari (57);

"Ulusal sorun sadece ulusal baskıdan kurtulma sorunu değildir.
Aynı zamanda sömürgeler sorunu olarak, ernperyalizmden, sömürge-
cilikten ve sömürüden kurtulma eylemidir."

Rızgari (58);

"Kürt marksistlerinin anti-sömürgeci eylemlerini karalamak için
uğraş göstermektedir ve bununla da kalmayarak "ulusların kendi ka-
derlerini tayin etme hakkı" ilkesini koflaştırmak istemektedir."

Rızgari (59);

"Ulusların kendi kaderlerini tayin etmeleri hakkı; ayrılmak, ba-

ğımsız devlet kurma hakkı ve siyasal bağımsızlığa kavuşma demektir."

Rızgari (60);

(55) Rızsari.
(ı55) Rızgani.
(57) Rızsari.
(58) Rızsani.
(59) 'Rızgari.
(60) Rızgari.

Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı

7.
7.

8.
11.
'1,1 .

14.
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"Ezilen ulusun örgüt|enmesi, ayrılma hakkı, bağımsız devlet kur.

ma ve siyasi bağımsızlığa kavuşmasıdır. Ayrılma hakkı mutlak bir
haktır.

Rızgari (61 );

"Ayrılmayı ve bağımsız devlet kurmayı sosyal ve ulusal mücade,

lelerin geliştikleri tarihi dönemin karakteri, o toplumun ekonomik, sos,
yal, siyasal, kültürel ve tarihi koşulları tayin eder."

Rızgari (62);

"Ezilen ulusların ayrılma, bağımsız devlet kurmaları hakkı ve

siyasi bağımsızlığı elde etmeleri konusunda ve buna uygun ideolojik

ve siyasal mücadele vererek kitleler arasında sömürgeci güçlerin oluş,

turduğu sosyal-şoven yapıyı kırmak ve kitleleri bu konuda bilinçlen,

dirmektir... O'nun görevi kayıtsız şartsız birliği savunmak değil, Kürt

ulusunun ayrılma ve bağımsız devlet kurma hakkını savunması, prog,

ramlaştırılması ve bununla ilgili teorik yapının oluşturulmasıdır."

Rızgari (63);

"Ulusların kaderlerini tayin etme hakkı ilkesini savunurken, ide,

olojik ve siyasal planda bunu olgunlaştırırken, ezen ulus Marksistle,
rinin görevi ezilen ulusun siyasal bağımsızlık hakkını siyasi program,

larına almaktır."

Bu kandırılmış ve beyinleri yıkanmış insanlar eminiz ki, Lenin'in
"ulusların kaderlerini tayin hakkını" bütünüyle okumuş değillerdir.
Eğer okumuş olsalardı, bu kitabı oluşturan makalelerin, Rosa Luxem-
burg ile Polonya'nın özelini ilgiiendiren fikirler olduğunu kabul eder-
lerdi. Lenin bu makalelerinde uluslararası bir geneli değil, Polonya
ile ilgili bir özeli, Rusya'da ajitasyon konusu yapmak için kaleme al-
mıştır. Lenin'in adı geçen eserinin 31. sayfasındaki şu iikirleri, TKP'
nin olsun, Kürtçü komünistlerin olsun, görüşlerinin nası] temelsiz ol-

(61) Rızgar,i. Sayı
(62) iRızgari. Sayı
(,63) Rızgarıi. Sayl
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duğunu açıklamağa yeterlidir. "...Gerçekten ciddi ve derin her siyasi
meselede gruplaşma, sınıflara göre oluyor, uluslara göre değil.."
Lenin'in bu sözleri, "niçin saklayalım mesele Kürt milletinin kurtuluşu,

dur" diyen, lbrahim KAYPAKKAYA'nın da görüşlerine indirilmiş bir

şamardır (64).

KAYPAKKAYA şöyle diyor: "Kürt halkının kendi kaderini tayin
hakkı. Artık bu Buharinci formülasyondan vazgeçelim ve Kürt mille,
tinin kaderini tayin hakkı diyelim." Lenin'in ifade ettiği gibi eğer
gruplaşmalar sınıflara göre oluyorsa ve bu sınıfın da proleterya en-

ternasyonalizmi ilkesi gereği, enternasyonalist çıkarları varsa, aynı

sınıflar arasındaki bu mücadele neden? kürt milleti de ne demek

oluyor? Kürt milleti, Türk milietinin içinde onun boyundan-gelen, aynı

tarihi geçmişi paylaşmış bir halktır. Tek bir millettir: Türk Milleti.

G. DoĞu vE Gtiı{EYDoĞu BöLGES|i{DEKı oı_AYLAR vE
i{EDEi{LERl:

Cumhuriyetimizin 61. yılında Türk milletine reva görülen haksız,
lıklar konusunda, açıklama yapılması gereken olaylardan birisi de,

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde eşkiyanın başlattığı olay,

lardır.

15 Ağustos 1984 tarihinde Eruh, Şirvan, Şırnak ve Şemdinli'de
başlatılan olaylarda, ilk olarak Eruh ilçesi karakol binasına baskın,
ikinci olarak Şemdinli'de subay lojmanlarına, jandarma karakoluna
ve üçüncü olarak Şirvan Garnizonuna ve Şırnak'ta jandarmaya yö,

nelik olarak başlatılan olaylarda bir astsubay ve bir er, 30 Ağustos
1984 tarihinde ise iki erimiz şehit edilmiştir.

Olaylar sırasında kurşunlananlar; dördü çocuk beşi de kadın
olmak üzere, masum vatandaşlardır. öldürülme nedenleri ise, kanun.

dan yana olmak, eşkiyaya yataklık yapmamaktır.

(o4) Kızıl siyas? |'ktıdar Sf. : 2,4, i. Kaypakkay,a.
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Meydana gelen eşkiyalık olayları, yakın geçmişe kısaca bir göz
atarak, incelendiğinde; l2 Eylül öncesi terör ve anarşi yaratarak,
sağlanacak ortamdan yararlanmak suretiyle iktidara gelmeyi amaç-
layan ideolojik mihrakların bir kez daha ortaya çıktığı görülecektir.

Can ve mal güvenliğinin kalmadığı ve yok edilmenin arifesinde-
ki Türkiye'de son anda Silahlı Kuwetlerin müdahalesi ve Güvenlik
Kuvvetleri i]e halk işbirliği sonucu anarşi büyük çapta önlendi. Terö-
ristler tek tek yakalanıp, kanun önüne çıkarıldıkça, beslendikleri kay-
naklar kurutuldukça, anarşi de yok oluyordu. Bu gelişme, anarşist-
|er ve onlarin perde arkasındaki ,destekleyicileri için büyük bir yenil-
giydi. Bunlar, yeni çıban başları yaratıp, malum hedeflerine ulaşmak
için yeni yollar denemeliydiler. Deneme alanı olarak da Güneydoğu'
da birkaç kasabayı seçtiler ve denediler

Neden bu bölgeyi seçtiler, sorusunun cevabı da açıktır: Bu böl.
ge, Türkiye genelinde düşünüldüğünde ekonomik ve sosyal problem.
leri daha yoğun olan bir bölgedir. Bu nedenle istismarının daha ko.
lay olabileceğini milli bünyeden ayrılması için yapılacak baskının daha
etkili olabileceğini düşündüler. Bölgenin çetin coğrafi şartlarının ya-

nısıra, lran-lrak arasındaki savaş halinden istifade ile güvenlik kuv.
vetlerinin takibinden kolaylıkla sıyrılabileceklerini düşündüler. Böy-
lece eşkiya bölgesi olarak, bu kesim seçilmiş oldu. t984 yılında sah.
nelenen eşkiyalık gösterisi, Mayıs 1983 ayında da sahnelenmişti.

1983 olaylarının anotomisinin çıkarılması, bize 1984 olaylarının
iyi değerlendirilmeleri imkönını verebiIecektir. 1983 olaylarırida eş-
kiya, Türkiye'de cinayet ve soygun yapıp, lrak'a lrak'da soygun ve

cinayet yapıp, Türkiye'ye kaçıyor, fırsat buldukça tesisleri sabotaja
yelteniyor, nakliyecileri kurşunlayarak, taşıtlarını yakıyorlardı. Eşki-
yalık Türk-lrak ticaretini ciddi bir biçimde tehdit ediyordu. Bölge hal-

kının şikayetleri, dayanılmaz boyutlara ulaşmıştı. Ge|işmenin bu sey-

rinde Türk ve lrak hükümetleri eşkiyayı defalarca uyarmasına rağmen,

bu uyarıların sonuçsuz kalması üzerine, Huzur HarekAtı'nın yapılması
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şart oldu (65). Harekat sırasında yakalanan eşkiyalar arasında

ASALA ve benzeri kuruluşlarln militanları da vardı. Üzerlerindeki si,

lahlar, gördükleri eğitimin düzeyi, Türkiye'ye Güneydoğu'dan açılmış

bir harp cephesi görünümü azediyordu, Böylece, "Apocu"ya da
..PKK,,diyebilineneşkiyanınkomşumuzSuriye,desayıları8,ibulan

terör kamplarında üslendikleri, bu kamplarda Avrupa ülkelerinde sı-

kı işbirliklerine tanık olunan "Ermeni _ Bölücü" ikilisinin eğitim gör,

dükleri de bir kez daha sergilenmiş oldu (66),

Durum böyl,e iken, sınır komşusu Türkiye'yi bölmek ve Sovyet,

lere bağlı uydu bir ülke kurulmasını sağlamak amacında olduğunu ve

bu amacını gerçekleştirebilmek için Lenin,ın "ulusların kendi kade,

rini Tayin,, ilkesini istismar aracı olarak kullanan Tkp,nin bu konuda

neler söylediğine kısaca göz gezdirelim :

TKP,ninGüneydoğu'dagelişenolaylarkarşısındaGüvenlikKuv.
vetleri tarafından başlatılan harekAtın haklılığlnı örtbas ederek, bu

hareketi devlet terörü yaratılması şeklindeki istismarına ilişkin birkaç

örnek verelim :

,.Teröristlerlesavaşlyoruzyalanıilediktatörlük,Kürthalkına

gözdağıseferineçıkmıştır...ŞimdiKürthalkıyalnızzorluklşladeğil,
kOy b"."n, yolkesen bu terörle de baş etmek zorunda" (67),

Cumhurbaşkanı,nınsorunlarıvevatandaşaverilecekhizmetleri
bizzailyerinde tesbit amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge-

lerini ziyaretinde yaptığı konuşmaları çarpıtan TKP şöyle demektedir,

"Huzur operasyonu adı altında Güneydoğu Anadolu'da Kürt

halkına karşı girişilen kırım ve insan avı tüm şiddeti ile sürerken,

Kenan EVREN,in Şemdinli, Hakkari ve Yüksekova,da yaptığı konuŞ_

maIarda Kürt halkına karşı tehditler savurduğu""' (68),

('65) Devl,et Olmak İçin, Cihan Yamakoğlu, Ankara, l985

(,66) Cumhuriyet Gazetesi, Uğur Mumcu, 2,12,1984,

(67) TKP'nin Sesi Radyosu, 4,10,1984,

(68) Bizlm Radyo, 23.10.1984,
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Oysa ki, TKP'nin iddia ettiği gibi, sürdürülen harekAt sırasında
güvenlik kuvvetlerinden bölge halkına bir zarar gelmemiştir. Sadece
silahlı çatışmalarda güvenlik kuwetlerinin hayatına kasteden 13 eş-
kiya ölmüştür. Eşkiya ise, 2'si subay 4'ü astsubay 17'si er olmak
üzere 23 görevliyi şehit etmiş, 40'dan fazlasını da yaralamıştır.

Kaldı ki, TKP'nin iddialarının aksine, bu vatanın her yerinde otu-
ranlar Bitlislisi, Malatyalısı, lstanbullusu, Adanalısı, hatta Delior-
manlısı hepsi aynı kandan gelen insanların çocuklarıdır. Bitlis'li bir
aileye mensup lsmet Paşa, (lnönü) Türkiye'de Başbakan, Cumhur-
başkanı olmuştur, çünkü bir bütün olan bu vatanda oturan bütün in-

sanlar birbirlerinin kardeşidir, birbirlerine kanla, engin tarihle bağ-
lıdırlar. Ancak dış destekli kandırılmış birkaç zavallı, bu birliği boz-
mak için çalışırlar (69).

"TKP Türk ve Kürt emekçilerinin ortak mücadelesi olmadan bu

diktatörlüğü yıkmak mümkün değildir." (70).

Derken halkın % 92'sinin evet oyu ile işbaşına gelmiş bir hükü-

mete ve T. C. Devletine karşı savaş açtığını açıkça ilAn etmektedir.

"12 Eylül 1980'den bu yana üzerlerindeki ulusal baskı kat kat
artan Kürt halkı şimdi toplu kırımlardan geçiriliyorlar, yerlerinden
yurtlarından ediliyorlar" (TKP'nin Sesi Radyosu 24.11.1984) diye-
bilen TKP'ne gariptir ki, 12 Eylül HarekAtını karalamaya çalışırken,
Eylül 1980 öncesi PKK'Iı eşkiya çetesinin yöredeki vatandaşlarımıza
uyguladığı işkence ve zulüm olayları W ekranlarından gösterilirken
ya da yakalanan elebaşılarının basında yer atan nedamet ve itirafları
karşısında sessiz kalabilmektedir.

Halbuki, Avrupa Parlamentosu üyesi, Türk-lngiliz Parlamento
Grubu Başkanı James SPlCER'in basına yaptığı açıklamada belirt-
tiği gibi, Türkiye'nin parçalanmasını ve bir iç savaşa sürüklenmesini
isteyenler için Türk Ordusu'nun yönetime el koyduğu 12 Eylül 198O

(ı60) ,Göralş Gazetesi, Aııalık 1.984, Nejat Göyünç Malatya.
(70) :l]KPınin Sesi ,Rady,osu 1,8.12.1984.
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tarihi en acı gün olmuştur. Zira ordu tek bir vuruşla ülkeyi istikrara
kavuşturmuş, tam demokrasiye doğru uygun bir yol başlatmıştır (71).

Yine Fransa'nın en etkili gazetelerinden "Le Figaro"da yayın-

lanan bir maka]ede, "Türk Silahlı Kuwetleri'nin t980'de milli birliği
korumak ve hukuk devleti ile Batılı anlamda demokrasiyi yeniden te-
sis etmek için gerçekleştirildiği ve kısa sürede ülkede asayiş ve hu-

zuru sağladığının belirtilmesi; TKP tarafından silrek]i olarak karalan-
masına rağmen 12 Eylül Harekttı'nın zorunlu nedenlerle ve haklı ge-

rekçelerle yapıldığının, Batı'lı ülkelerde de kabul edi]diğini gösterir
somut bir örnektir (72). '

TKP'nin yayınlarında sürekli olarak tekrarlanan bu tğr iddialardan
da anlaşılacağı gibi, Güneydoğu'da sahnelenmek istenen senaryonun
ardında yatan gerçek, Türkiye'nin parçalanmasını ve bölünmesini te-
mindir. Tabiidir ki, eşkiyanın iplerini idare eden güçler zamanlamayı
çok iyi yapmak zorundadırlar. Türkiye'de bugün çok önemli kararlar
alınmakta ve uygulanmaktadır. Kısa adı GAP olan ve Atatürk Bara-
jını da içerisine alan Güneydoğu Anadolu Projesi i]e Keban Barajı,
başlatılan eğitim seferberliği, yapılacak yatırımlara verilen krediler-
de indirimler, kolaylıklar sağlanması gibi teşvik've yardımlarla anı-
lan bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet götürülmesi amaçlanmıştır.

Sayılan örneklerden, Güneydoğu Anadolu Projesinin kapsamına,

Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır illerinin tamamı ile Adıyaman, Gazi-
antep ve Siirt illerinin bir bölümü girmektedir. Bölgedeki toplam köy
sayısı 41lO'dur. Proje ile ilgili çalışmaların tamamlanmasından son-

ra bölgede yaklaşık 1,8 hektar tarım arazisi su]anabilecek ve Türki-
ye elektrik üretiminin 0/o 50 kadarı elde edilecektir. GAP gerek inşa
edilecek tesislerin çokluğu, gerekse yayıldığı alanın büyüklüğü yö-

nünden, benzerlerine oranla yeryüzünde önde gelen çalışmalar ara,
sında yer almaktadır.

(71) Hürniyet Gazetssi. 9.! 1.1984.

(U),CıJmhuriyet Gazetesi, 19.12.1984.
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Bölge halkı için bir umut olduğu kadar, devlet için de görev
olan projenin gerçekleşmesiyle bölgeye büyük bir yarar sağlanmış
olacaktır.

Yine Türkiye'nin elektrik üretiminde en önemli yere sahip olan
Keban ve Karakaya Barajiarının da anılan bö|gemizde olduğu bili-
nirken, GAP Projesi kapsamı içerisinde, Fırat nehri üzerinde kurul-
ması planlanan ve kapasite açısından dünyada beşinci büyükıüktekı
Atatürk Barajı da bölgeye götürülen hizmetlerin diğer örneklerini teş-
kil etmel<tedir.

Devlet elinin uzanması ve götürülen hizmetler karşısında, istis-
mar konusu bulmada güçlük çeken bölücü eşkiya; yöre halkına dev-
let terörü uygulandığı, baskı ve zulüm yapıldığı şeklindeki iddiaları-
nın tekrarına eklediği eşkiyalık olaylarıyla vatandaşı kendi saflarına
çekmeye çalışmaktadır.

Ancak tarih boyunca türlü entrika ve çabalara rağmen, birlik ve
bütünlüğünü muhafaza eden Türkiye Cumhuriyeti, bu gibi eşkiyalık
olayları i|e parçalanamayacak ve devletin götürdüğü hizmetlerle böl.
ge halkının refah seviyesi yükseldikçe, ileri sürğlen iddialar mesnet-
siz kalacaktır.

H. lTlRAFLAR:

Ekim 1983 tarihli nüshasından itibaren APocU olarak anılan
PKK örgütü ile Celal TALABANI'ye bağlı KAWA liderleri ile ilgili
yapılmış uzun bir röportaj neşreden "Tercüman Gazetesi" pişman
olmuşların feryat|arını sütunlarına olduğu gibi almıştır. Biz bunlardan
çok azını iktibas etmekle yetineceğiz.

ortak Bildiri; imzalayanlar: Ş. Dönmez, A. Gündüz, Y. Merkit
H. Akbalık, V. Gönenç, H. H. Karakoç, E. Değirmenci, S. Efe, T. Düz-
güner, A. Balçık, A. Polat, M. Girgin, O. Gültekçi.
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"...Millete, devlete ve insanlığa karşı suç işledik. Bugün bedeli
ne olursa olsun, işlediğimiz suçun hesabını vereceğiz. Türk milleti
adına yargılama yapan mahkemeler nezdinde millete hesap vermenin
gerektiğine inanıyoruz. Biz geçmişte savunduğumuz düşünceleri red-
detmekle yetinmenin yeter|i olmadığı inancındayız. Bunun için bundan
sonraki yaşantımızda, vatan hainlerine, millet düşmanlarına, kısaca
insanlığa ve toplumumuza zaıar veren güç ve örgütlerle mücadele
etmek ve devletin yanında olmak amacındayız. Tutuklu bulunduğumuz
cezaevinde devletin komünizme, bölücülüğe ve yıkıcılığa karşı yürüt-
mek istediği mücadelede pişmanlık göstermekle yetinmeyip, devletin
yanında mücadele etme doğrultusunda tercihini yapan kişileriz. Ye
cezaevlerinde bizler gibi devletin yanında olmayı tercih eden kişilerin
bulunduğunu da belirtmek isteriz. Sonuç olarak bugünkü tavrımızı
şöyle izah edebiIiriz : Bu tavır komünist ihanete vurulan bir darbedir.
Bu tavır Türklük şuurunun yeni bir şahlanışı, damarlarımızdaki soylu
kanın ihanete isyanıdır. Bu tavır Sakarya'da, Dumlupınar'da, Koca-
tepe'de vatan uğruna kanlarını akıtan şehitlerin ruhuna okunan fati-
hadır. Bu tavır Türklüğün yeni zaferidir. Bizi lütfen dinleyin, sesimize
kulak verin. Af değil, ilgi bekliyoruz."

PKK örgütü Diyarbakır Sekreteri Hıdır AKBALIK

"...Her ne kadar bu duruma gelişimizde, çeşitli ekonomik, sosyat,
siyasal meselelerin etkisi küçümsenecek gibi değilse de bizi o ihanet
bataklığına sürükleyen komünist ideolojidir ve bu ideolojinin patron.
Iuğunu Sovyetler Birliği yapmaktadır... Örgütlerin acımasız ve en kan-
lısı olan PKK (Apocular) örgütünün Diyarbakır sorumluluğunu yap-
tım. Örgüt Merkez Komitesi'nin aldığı kararlar sonucu, birçok eylem
yaptırdım. Bu eylemlerin içinde öldürülen polis memurları ve sivil
insanlar da var. Öldürülen insanların hiç birini ne ben ne de eylemi
doğrudan doğruya yapan kişiler tanımıyor. Öldürmeler sadece örgütün
kararı. Ve bizler örgütün kararlarını uygulamak için tanımadığımız
insanların ölümüne sebep olduk. Örgüt içinde faaliyette bulunduğum
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zamanlarda birçok şeye şahit oldum. Olanları kendi karakter ve ki-

şiliğim kabu! etmemekle birlikte içine düştüğüm ilişkiler sonucu örgü.
tün ta!imatını yerine getirmek zorunda idim. Çünkü faaliyetIerinin
dışında kalmak isteyen birçok insanın akibetine bizzat şahit o!muş-
tum. Bağlarımı koparmağa çalışmam veya pasif bir tavır takınmam
mutlaka benim de sonum olurdu. Yakalanıp cezaevine geldiğimde ör-
güt mensupları ile arkadaşlık ilişkisini geçmeyen bir bağım kalmıştı.
Buna rağmen örgüt mensuplarının şüphelenmemesi için, onlardan da.
ha kararlı, daha inançlı bir tavır takınmaktaydım."

Hıdır AKBAL!K, Türkiye'deki terörün Sovyetler'in yayılma poli-
tikasından kaynaklandığını, gelişmekte olan ülkelerde, ajan durumuna
getirilen ideoloji bezirganları kanalı ile komünizmin yayılmaya çalı-
şıldığını, bu tür faaliyetlerin özellik]e 1960 yılından sonra Tı:rkiye'de
hızlandırıldığını bildirdi. Bir idam mahkümu olarak Hıdır AKBAL]K'ın
son çağrısında şu sözleri ilgi çekicidir:

"Komünist ideolojiye bulaşarak terör batağına düşenlere sesle-
niyorum. Bütün zorluklar ve maddi imkAnsızlıklara rağmen sizleri yal-

nız bırakmayan,,kar, kış, yağmur, dolu demeden kilometrelerce yolu

kat'edip bir defa olsun yüzünüzü görebilmek için cezaevi kapısında
gözyaşı dökerek sıra bekleyen analarınızı, babalarınızı, kardeş, eş ve

çocuklarınızı düşününüz... Benim faaliyette bulunduğum PKK örgütü
Doğu ve GUneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan insanların Kürt ol-
duğunu, bu bölgenin adının da Kürdistan olduğunu iddia eder. Ken-
dilerine amaç olarak bu bölgede bağımsız bir devlet kurmak istedik-
lerini söylerler. Kendi yayın organlarında ise Kürdistan'da kendisine
ihanet etmeyen kişi kalmamıştır, demektedirler. Buna gerekçe olarak
da halkın kendisini Türk olarak kabul ettiğini ve devlete bağIı oldu.

ğunu göstermektedir. Bölücü emellerine alet edemedikleri bölge hal.
kını, ihanet eden insan]ar olarak göstererek kendi kanlı eylemlerine
zemin yaratmaya çalışmaktadırlar. Bu şekilde kendilerinden olmayan
herkesi düşman göstererek cinayetlerini meşrulaştırmaya çalışacaklar.
Diğer taraftan bugünkü nesilleri yok etmek ve kendi düşünceleri doğ.
rultusunda, yeni bir nesil yaratmak istemektedirler. PKK'cılar Kürdis-
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tan diye adlandırılan bölgenin, lran, lrak, Suriye ve Türkiye tarafın-
dan parçalanarak sömürgeleştirildiğini ve amaçlarının bu dört par-

çayı birleştirerek tek bir devlet kurmak olduğunu savunmaktadırlar.
Oysa düşman olarak gösterdikleri bu dört devletten birinde, yani Su.
riye'de üslenmişlerdir. Bu kişiler doğrudan doğruya Suriye'nin yar-
dımını ve desteğini görürler. Hatta kamplar kurarak kadrolarını yetiş-
tirmektedirler. Bu yakınlaşmanın ve dostluğun temelinde yatan tek
olgu Suriye yöneticilerinin Sovyetler Birliği ile olan yakınlaşmasın-
dan başka bir şey değildirt ASALA lLE İŞBlRLlĞl : Yine Doğu Ana-
dolu bölgesinde devlet kurma hayali peşinde olup, Türk temsilcilik-
lerine kanlı eylemler planlayan Ermeni örğütlerinden ASALA, PKK
ile eylem birliğL içindedir. Gerek Ermeniler gerek PKK aynı toprak-
ları istemektedirler. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur, ilkesin-
den hareketle Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman olan herkesle PKK iliş-
ki içindedir. Hatta Beyrut'ta PKK yöneticileri ile ASALA yöneticileri
arasında yapılan toplantıda kendilerine yardım edilirse Doğu'da bazı
vil6yetlerin Ermeniler'e verilebileceği vaadinde bulunanlar da gene

PKK yöneticileridir. PKK-ASALA işbirliği böyle başlamıştır. Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgesinin geri kalmışlığı hep istismar konusu
olur. Oysa bu bölgede bir okul, bir yol, bir fabrika yapılmak istenir-
se hemen yaygara başlar. Kürt halkı Türk]eştirilmek isteniyor, diye
karşı koymalarının tek sebebi propaganda malzemelerinin ellerinden
alınmış olmasıdır...."

APO'nun Sağ Kolu Şahin DöNMEZ'in Açıklamalaıından:

"...Ben Kürtler'in bir ulus olarak kabul edilip edilmeyeceği ko-

nusunda yabancı idim. Türk kültürü ile yetişmiş, ailemden böyle bir
terbiye almış olduğumdan, önce Kürtler'in bir ulus olarak varlığını
kabul edemedim. Ancak, daha sonra benimsediğim Marksist düşün-
cenin etkisi i|e Kürtler'in bir ulus olarak kabul edilmeleri gerektiği
görüşünü kabul ettim. Zaten birçok arkadaşım benim gibi önce ko-

münizmi benimsedi ve sonra Kürt meselesini kabul etti. Bu strateji
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pkk,nın en büyük silahıdır. pkk bünyesine alınan insanların beyin,

lerine Marksizm ışığında tarihi gerçekler saptırılarak, kürtçülük me_

selesi şırınga edilir.., Tunceli,nde kürtçülüğe karşı bir allerji vardı, ve

gençlerde iemalist düşünce hakimdi. Bu sebeple fikirlerimizi anlatır,

İen çok zorluk çektik- Sonunda bize uygulanan sistem burada da

neticeye gitmemizi sağladı. Tunceli gençliğine llk önce Marksizmi

oğrettik. Marksist düşünceyi benimseyen Tunceliler daha sonra Kürt,

ıei,ın bır ulus olduklarını ve bağımsız yaşamaları gerektiğini kabul

ettiler.Sağsolçatışmaları,silahlımücade]elerüniversiteyisarınca
okulubıraktımveTunceli'neyerleştim.VeApdullahÖCALAN,dan
(Apo'dan) öğrendiğim fikirleri burada yaymaya başladım", Geliş,

meler yeterİi görülünce Apdullah ÖCAı_AN Merkez Komitesi,nin, bir

toplantisında örgütün parti haline dönüştürülmesini istedi. öçALAN,

ın isteği üzerine bu örgüt onun bulduğu isimle PARTıYE xınxenRN
KüRDısTAN/PKK yani, Kürdistan Işçi Partisi,ne dönüştürüldü",

Kişi olarak ben örgütle bağIarımı, yakalandığım gün koparmağa ka,

rar verdim. Bu kararıma uygun olarak da kendim örgütle ilgili bütün

bilgileri açıklayarak pişmanlığımı dile getirdim... Türkiye,de terör

uluslararasıdır. Bu da sovyetler Birliği,nin dünyayı istilA planından

kaynaklanmaktadır. Ülkemızde pkk dahil diğer aşırı sol ve böıücü

orğutlerin ortaya çıkışında Marksist_Leninist ideoloji ve sosyalist blo,

kun varlığı maddi ve manevi unsurları oluşturmaktadır. Gerek sosya,

list blok ülke|erinin ve gerekse bir kısım batılı ülkelerin ve ayrlca

batı dahil, sosyalist ve komünist eğilimli parti ve kişilerin Türkiye,ye

karşı kirli karanlık emelleri de örgütler açısından manevi destek ol,

duğu gibi cesaret kaynağıdır da. Ayrıca bu ülkelerjn ayrı etnik top,

lulukların varIığını savunmaları bölücü hareket için bir destek teşkil

etmektedir... PKK VE SoVYETLER: Dış güçlerin Türkiye üzerindeki

emelleri devam ettikçe yurdumuz daima terörle burun buruna gelecek,

tir.BugüçlerinbaşındaSovyetlerBirliğigelmektedir.Fransa,Yuna.
nistan ve suriye de ön planda rol oynayan ütkeler arasındadır. Fran,

sa,nın Marksist örgütlere kucak açmaslnın, Ermeni terörünü destek,

temesinin tek sebebi Türkiye üzerindeki emelleridir. Bu devletIerin

dışında bazı Avrupa ülkeleriyle komşu devletleri de saymak müm,
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kündür. Bu arada dikkat edilecek en büyük husus da PKK örgütünün
uyguladığı strateji ve programdır. PKK'nin uyguladığı sistem ve prog-

ramın, Sovyetler Blrliği Komünist Partisi programı ile aynı olduğunu
görüyoruz. Kurulduğu l976 yılında Sovyetler'i revizyonist olarak it-
ham eden PKK örgütü 1979'un sonlarından itibaren tümüyle Sovyet-
ler Birliği Komünist Partisi'nin kontrolüne girdi. Ve bu durumu Sov-
yetler'in Afganistan'ı işgalinden sonra yayınladığı bildiri ile ilAn
etti..."

PKK örgütünün tek hakiminin APO olarak bilinen Apdullah öCA-
LAN olduğunu açıklayan Şahin DöNMEZ, APO'nun Suriye Giz]i Ser-
vis]erinin emrinde çalıştığını itiraf etmiştir. PKK örgütü ile Sovyetler
Birliği bağlantısını yapan ASALA örgütü temsilcileri ile bir masaya
oturup pazarlık eden de gene Abdullah öCALAN'dır.

"...ASALA ile yapılan toplantı zamanında ben cezaevinde tutuk-
lu idim. Ancak, dışarısı ile irtibatımız devam ettiği için olayları günü
gününe öğreniyordum. PKK örgütü ile ASALA l979 yılında Beyrut'ta
bir toplantı yapmış, bu toplantıda PKK'yı APO, ASALA'yı da kod adı
"mücahit" olan birisi temsil etmiş. Toplantı sonunda ASALA'nın PKK'
yı desteklemesine, Kürdistan'ın kurtuluşundan sonra birlikte Ermenis-
tan'ın kurtuluşu için savaşılmasına karar verilmiş. Bu arada Kürdistan
içinde bazı vil6yetlerin de Ermenistan'a bırakılması kararı aIınmış.
Ne gariptir ki, PKK'nın Sovyetler Birliği Komünist Partisi emrine gir-

diği yıl ile ASALA ile anlaştığı yıl aynı. Yani Sovyetler Birliği Ko-
münist Partisi aynı topraklar içinde bir taraftan ASALA örgütünü
beynelmilel arenaya salıyor, öbür taraftan PKK'yı Türk Devleti'iıi
bölmek için kullanıyor."

KAWA öıgitünden Yedat GöNEI{Ç:

Vedat GÖNENÇ Komünist örgütlerle ilk defa l4 yaşında iken
temas kurmuş. 16 yaşında eline silah tutuşturmuşlar. HaIen 2O ya-

şında. KAWA örgütünün Diyarbakır Askeri sorum]usu olarak Askeri
Mahkeme'de idam talebi ile yargılanıyor.
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"Kaçak otarak geçtiğimiz Suriye'de, Suriye Hükümeti'nin hima,

yesine girdik. Daha doğrusu onlar bizi himayelerine aldılar. Bize kım.

lik kartı ve silah verdiler. Oysa Suriye'ye geçene kadar KAWA ör,

gütüne hep Celal TALABANl,nin yardım ettiğini, Suriye ile ilişkileri ol-

madığını söylüyorlardı bize. Suriye'ye geçjşimizden 3,4 ay sonra Şam
yakınlarında"Filistin kampına gittik. Burada bir ay kaldık ve çok sıkı

eğitime tabi tutulduk. Daha sonra lran Kürdistanı'na gitmemiz 9e,

rektiği söylendi. Çunku orada bizim bir parçamız olan kürt halkı

lran yönetimine karşı savaşıyordu. Bizim de onlarla beraber savaş-

mamız gerekiyordu. lran'da da KAWA Merkez Komitesi'nden bir şa,

hıs vardı" Bu şahıs aynı zamanda lran ve lrak,taki ayrılıkçı gruplarla

ilişkilere girişmiş, birlikte hareket ediyorlardı. lran,daki grup lran

Kürdistan Demokrat Partisi, lrak'taki grup ise Celal TALABANI yö,

netiminde CESU LEŞKERE KÜRDISTAN adı altında faaliyette bulu,

nuyorlardı. lrak,taki örgütün bir kampı da suriye,de vardı. Tahran,da

bir ay kaldıktan sonra Celal TALABANl,nin peşmergerleriyle lrak Kür,

distanı denilen bölgeye geldik. Bu bölge Celal TALABANl,nin askeri

üssü durumunda idi. Bundan sonra faaliyet]erimizi bir lrak,ta bir lran,

da sürdürdük. Bu zaman içerisinde kendime çeşitli sorular sordum.

Durumumu değerlendirmeğe çalıştım. Gerçekten şu kanaate vardımj

Bizim piyondan farkımız yoktu. Ve bizi böyle istedikieri gibi kullan,

ma yetkısine sahiptiler. Bir yandan sömürgeci dediğimiz ülkenin sa,

yesinde barınıyoruz, bir yandan da sömürgeci diyoruz. onlara uşaklık

ediyoruz. Bir yandan sovyet emperyalizmine saldırıyoruz, kahrolsun

emperyalizm ve uşakları diyoruz, öbür yandan kGB Gızli servisi,nin

kuklası olan örgütlerle her alanda ilişkiye giriyoruz. ve hatta sovyet

emperyalizmine hizmet eden ülkenin himayesinde biz de uşaklık edi,

yoruz. Celal TALABANİ BlR ZAMANLAR AJAND| : KAWA örgütü

bir zamanlar Celal TALABANl'yi Kürt halkının baş düşmanı olarak

değerlendirip, KGB ajanı olduğunu ileri sürmüştü. lşte biz şimdi bir
zamanların ajanı, baş düşmanımız TALABANl'ye tam bir uşak zih,

niyeti içerisinde hizmet ediyoruz. Bütün bu olaylar karşısında kafam

karmakarışık oldu. Hiç bir şeye güvencim ve inancım kalmadı. Ve ben,

de daha o zamanlar Kürt meselesi diye bir mesele olmadığı flkrl
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kuvvet kazandı. Kürtlük olarak nitelendirilen mesele Sovyetler'in Or-
tadoğu ülkelerini kendi himayeleri altına alma ve özellikle Asya ile
Avrupa arasında köprü olan, stratejik açıdan büyük önem taşıyan
ülkemizi bölüp parçalamak ve ikinci bir Afganistan yaratmak amacını
taşıyordu. Ermeni meselesinde olduğu gibi... Önceieri Ermeni meselesi
diye bir meselenin olmadığını bütün Ermeniler'in Türkleştiğini söyle-
yenler, bugün 12 Eylül'den sonra yurtdışına kaçtılar ve insanlığın yüz
karası Ermeni cinayet şebekeleri ile işbirliği yapıyorlar..."

Sanık itiraflarını burada bitirirken; PKK'dan ayrılan bir grup
imzasıyla yayınlanan 26 Nisan 1984 tarihli "devrimci kamuoyuna"
başlıklı bildiriden, ilginç bulduğumuz bazı bölümleri aktarmak isti-
yoruz.

"PKK yönetiminin, yalan ve demogojiye dayalı yürüttükleri aji-
tasyon ve propaganda faaliyetleri hızından hiç bir şey kaybetmeksizin
devam etmektedir. Ayrıca yalan ve demogojinin yetmediği yerlerde
ise silahlı zora başvurulmaktadır. PKK yöneticileri içine ve dışına
yönelik yürüttükleri çabalarında "sorunlarını hallettiklerine" ve "Şıp-
ka geçidinde herşeyin yolunda gittiğine" dair söylentileri durmadan
yineliyorlar. Lakin yukarıda izah ettiğimiz nedenlerden dolayı bu asıl-
sız söylentilere inanmak mümkün değildir. Eğer PKK tarihinde şim-
diye deyin görülmemiş bir kargaşa ve huzursuzluk hüküm sürüyorsa,
eğer eleştiri ve tartışma gibi en doğal örgütsel haklar kadronun elle.
rinden alınmayd çalışılarak, anti-demokratik uygulamalar partiye da-
yatılıyorsa, eğer kadroların tutuklanması ve öldürülmesi "örgütsel
bütünlüğün" korunması için tek geçerli yol olarak benimseniyorsa ve
eğer bütün bu yapılanlardan sonra devrimci kamuoyu önünde acze
düşü|üyorsa, besbelli ki PKK db egemen olan "huzur" değil, buna-
lımdır_

"Son günlerde gerçekleştirilen sa|dırılara dair somut birkaç ör-
nek verelim.

- PKK yönetimi tarafından Suriye'de hapsedilen Resul arka-
daşın kardeşi, F. Almanya'nın Bochum kentinde 4 saldırgan tarafın.
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dan bıçaklanarak yaralanmıştır, Ayrıca, amcaları ise ölümle tehdit

edilmiştir.

- İsveç'te PKK saflarında önemli sayıda ayrılmalar üzerine,

hem olası yeni ayrılmaları öntemek hem de ayrılmış bulunanların or,

tak hareket etmesini engellemek için yönetim tehdit ve şiddetini ar-

tırmıştır. Stockholm ," 
-Upp,ala'da 

birçok aile telefonla sürekli teh-

dit edilmektedir.

- Resul ve Baki arkadaşların durumuna ilişkin lrak Kürdista,

nı,nda pKK,li kadrolar arasında çıkan tartışmalar silahlı ÇatıŞmaYa

dönüşmüş olup, ölü ve yaralılardan bahsedilmektedir,

_YineaynınedenlerdenötürüSuriyeKürdistanı'ndabenzer
olaylar meydana gelmiş, PKK'dan ayrılmak isteyen birçok kadro tu,

tuklanmıştır.

Kendi iç bünyelerinde bile bir birlik sağlayamamış PKK'lı sözde

devrimcilerin, faaliyetleri konusundaki bu aÇıklamalarla Yazımızl bu'

rada noktalıyoruz".

ı. SONUç:
Kendilerine ayrı bir millet oldukları inancı aşılanamayan bu genç,

lerirıizin. kendi ağızlarından dinlediğimiz acı hikAyeleri,

..Kendilerineayrıbirmilletolduklarıinancıaşılanamayan,,dedik

veaynlkanaatitekrarettik.Çunkuayrıbirmilletinferdiolsaidiler
hiç bir zaman bu sözleri söyleyemezlerdi,

Komünist propagandanın insan beyninde hedef aldığı ilk duygu,

ilk değer yarglsl, milliyetcilik ilkesi, yani Türk Milliyetçiliği ve Türk,

lUğe mensubiyet duygusundan kaynaklanan övünç duygusudur, Baş,

ı<a uır ifade ile "Ne Mutlu Türküm" diyenlerdir. Niçin? Çünkü, komü,

nistideoloji,teoridemilliyetkavramlnıreddedenbirteoridir.Mark.
sizmegörebirinsanınhemmiltiyetçihemMarksist.Leninistolması
mUmkUn değildir. öyleyse gerçek nedir? Gerçek Lenin'in koyduğu

Milliyet Prensibinde yatmaktadır,
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"Sınıf" olarak parçalanmayan Sosyal bünyeler "Milliyetler" ola,

rak, bugünkü deyimiyle "halklar" olarak parçalanacaktır.

Komünist propagandanın ihraç malı olarak yaydığı ırkçılık pro,

pagandası ile milli bünyeler parçalandıktan sonra, bir bölümü ideo-

lojik savaş ile toplumdan koparılacak, ayrı devlet kurmak "bağım-

sızlık" gibi çekici fikirlerle iç savaşlara sürüklenecek ve devrimin
"objektif koşulları" gerçekleştirilecektir.

Ancak, şayet böyle bir bağımsızlık gerçekleşirse o zaman ne

olacaktır? O zaman da proletarya enternasyonalizmi ilkesi ön plana

çıkacak "millet" kavramı reddedilecek ve "kardeş sınıflar" çıkarla,
rının korunabilmesi için bölünmeyecekler ve SSCB'nin bir üyesi ha,

line geleceklerdir. Bugünkü Sovyetler Birliği'nde var oldukları iddia
edilen "Sosyalist Cumhuriyetler"den biri olacaklardır.

Proletaryo enternasyonalizmi ilkesi ile güdülen amacı M/L kay,

naklardan alınan şu örnekte açıklamak mümkündür.

"lşçi sınıfının savaşını örgütlemek görevini üzerine almış olan

bir parti, devrimci eylemde enternasyonalist çıkarlarla milli çıkarlar
arasında ahenk kurma yeteneğinde olmalıdır. lşçi sınıfının milli çıkar,
ları, emperyalizme karşı yapılan uluslararası savaşı gözönüne almayı
gerektiriyor. Ortak savaşın ana ilkesi olan proletaryo enternasyona-

lizmi ilkesi, çeşitli ülkelerdeki Komünistlerin milli görevlerine ters
düşmediği gibi, bu milli görevlerin tam olarak gerçekleşmesine de

olanak yaratmaktadır. Çünkü bu ilke toplumsal gelişmenin objektlf
yasalarını doğru değerlendirmek, sınıf savaşının belirli zamanda ve
alanda sınıf ile millet arasındaki güc oranını doğru değerlendirmeye
olanak yaratır, (73).

Görüldüğü gibi, ilkenin benimsetilmesi ile güdülen amaç, baş-
Iangıç aşamasında, "Milll görevler"in icabı gibi gösterilerek, enter-
nasyonal komünizmin çıkarlarına hizmet edecek fikirler oluşturmak-
tır.

(73) Sofya Radyosu. Barış ve Sosyalizm Dergisi'nden, 9.t2.1984.
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Çok özet olarak aldığımız Marksist-Leninist ideoloji ile üzerinde
durmak istediğimiz husus şudur:

"Milli ruh" "Milli şuur", komünist ideolojinin karşısında gördüğü

ve yıldığı tek güçtür. Milli duyguları yüksek, milliyetine mensubiyeti
yüce bir beyine komünizm tesir edemez, edememiştir. Öyteyse yapı-

]acak ilk iş, bu değeri sarsmak, yıkmaktır. Yöntemde M-L ideolojideki
sınıf şuurundan geçer. Ne var ki, Türk insanını "sınıf şuuru da" etki-
lernemektedir. lşte bu noktada, başka bir (Marksizme ters düşmesine
rağmen) yöntem işe karıştırılmakta, Türklük şuurunu, Türklüğe men-

subiyet duygusunu yıkamayanlar, başka bir millete aidiyet duyguları
yaratmaya veya mezhep-din, inanç gibi milliyet kadar yüce ve sağ-
lam kale surlarını ele geçirerek, milli birliği bölmeye ve milleti hasım
kamplara ayırmaya çalışmaktadırlar.

Takip edilen sıra şudur: Türklük şuuruna doğrudan saldırmak
yerine, bölgelere göre hareket edilmektedir. En eski Türk yurdu, Doğu
Anadolu'da şive ve kelime farklılıklarını istismar suretiyle önce Türk-

lük hakkında kuşkular uyandırmak, sonra Türk'ün en eski bir boyu
olduğu artık ilmen isbat edilen Türk boyuna ayrı bir milli mensubiyet
duygusu vermek, bu iş için de komünist ideolojiyi harç olarak kullan;
mak.

Tarih boyu oynanan emperyalist; ister beyaz, ister kızıl olsun
oyunun, temelinde yatan gerçekler, ne acıdır ki, Diyarbakır cezaevle-
rinin pencelerinden bii defa daha Türk insanına seslenmek zorunda
kalmıştır.

Bu ses yarım asır evvel de TBMM'nin kürsülerinden yükselmiş-
ti. Türk milletvekilleri;

"Musul, Türk milletinin en yiğit evlttiarı olan Türkmenler ve
Kürtlerin oturduğu bir ilimizdir" Başbakan Rauf Orbay.1923.

"Lozan'daki kurulumuz Türkmen ile Kürt'ün hepsini bütün Türk
milletini birden temsil etmektedir." Bitlis Mebusu Yusuf Ziya - 1923.
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"Bütün Dünya bilmelidir ki Türkler ve Kürtler aynı ölçüde seç,

mendirler" Ismet lNöNü, Lozan Baş Delegesi, 1922.

"Doğrudan doğruya Türkmen ve Kürt bu milletin soyudur... Şu
anda bütün bu toprakların arkasında kalan Türk; Türkmen, Kürt bay,

rak|arını görüyoruz" Yahya Kemal Bey. l923.

"Bizim içimizde ayrılık gayrılık yoktur. Ne Türkmenlik ne de

Kürtlük davası vardır. Hepimiz biriz, kardeşiz..." Dersim Mebusu

Dıyap Ağa - 1921.

"Türklerle Kürtlerin ayrılması imkAnsızdır. Orada ne Türk Kürt,

süz ne de Kürt Türksüz yaşayabilir." Erzurum Mebusu Necati , 1922.

"Türk ve Kürt bir bütündür. Tek vücuttur." Mardin Mebusu Ne-

cip - 1922.

diyerek bütün cihana ilAn etmişlerdir.
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ve Er,merıi Mezalimi). Beşinc,i Baskı. Ankara 1983. Ayyıldız Matbaagı A.Ş,,

XXll + 306 s.. 400 TL.

67. Prof. Dr. Liiszlö RASONYI, Türk Devt,etinin Batıdaki VAııisleri ve llk Müsl0rnan
:I,üı.kler, ,,Hazarlar, Mac,art,ar. Kürttüı:kleri. Hunlar, ogurlar, Ava,rlar, Sabirler.

Göktürkler, Peçen,ekler, Uzlar. Kumanlar, Gaznel,i,ler, Karaharılıiar. Selçuklu|ar.

Atabeğler, MemlOktular, Timuni,ler" Ankara 1983, Ayyılıdız M,atbaası A.Ş.,

XlX + 240 s. 200 TL.

68. ıKAzım MlRŞAN, Pro,totOrkçe,d,en Bugünkü KürtÇeye. Ankara ,l983. Ayyıldız

Matba,ası A.Ş., X + 46 s.. 100 TL.

69. Dr. M. Abdul,hal0k ÇAY, Anadolu'da TOrk Damgası "Koç Heykel ,Mezar

Taşları ve Türkler,de Koç - Koyun Meselesi". An,kara 1983. Ayyıldız M,atbaası

A.Ş.. Xll + 194 + 49 s., 300 TL.

70. Hay,i BAşBSĞ. |ki Turk Boyu 1aza ve ıKurm,anctar. Ankaı,a t984 Ayyıldız
Matbaası A.Ş., Vll+ 90 + 6 s., l50 TL.

71, Frol, Dr. Ahrnet cAFERoĞLu, Türk Krvimleı,i. Ankara 1,98i}, Ayyıldız Mat-

baası A.Ş.. XlV + 96 s.. 250 TL.
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72. Ölümünün 25. yılında Yahya ,Kemil BEYATLI, Ankana 1983, Aslımlar Mat,

baası. 295 s.. 700 TL.

73. Pı.of. Dr. Aydın TANERI. Türkistanlı bir Türk boyu. Kürtter. Kürtleniın kökeni ,

si,yasi, sosyal ve kültürel haııattarı. senişletil,miş 2. Baskı. Ankara 1983, Ay,

yıldız Matbaası A.Ş.. XVl + 1O2 s., 200 TL.

74, Hayd BAşBuĞ. Göktürk. Uygur Zaza Kurmanc Lehçeleni. An,kana 1984, Ay,

yıl,dız Matbaası A,Ş.. Vl + 88 s. 1,50 TL.

75. Mutlu ALTAY. Türkler lçin Ne Diyorlar. Ankara t984. Ayyı|,dız Matba,ası A.Ş..

Xll + 50 s.. 200 TL.

76. Efn. Kd. Alib. M. RlzA, Benli,k ve Dilbirlıiğ,im,iz, Ankana 1982, Ayyı,ldız Mat,

baası A.Ş.. XV + 67 s,, 200 TL.

77, Hayn BAŞıBUĞ. ıKürttürkleni ve F.anatik Ermerıi Faal,iyeitleni, Ankara 1984.

Ayyı,lıdız Matb-aası A.Ş..

78. zqynep TÜRKMEN, Türk Milli Birl,iği ve TKP. Ankara 1984, Ayyı,ldız Mat,

baası A.Ş.. Vl + 64 s., 130 TL.

79. ,Prof. ,Dr. M. Alctok ıİ(AŞGARL|. Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Uyg,arlığına

Giııiş, Ankarıa 1984. Ayyıl,dız M,atbaası A.Ş., lX + 88 s., 150 TL.

8o. Şrıkrü Kaya SEFERoĞLu. Bib|iyosrafya, (Deneme, l). Ankara 1984,

8l. Phiı. Dr. HAm,it Zübeyıir,KoşAY, Erzurum ve Çevresinin Dip Tari,hi. Ankara

1,984.

82. Hıdır ÖZTÜRK, Taniüıiirniade Tunce|li ve Eı.mer}i Meza,|imi, Ankaııa 1984.

83. l,smet ALPASLAN. .Ağrı Anadolu',nun G,iriş Kapısı,, Ankarıa 1994.

84. Şükrü ELÇIN, "Şİirle Se|Am" Ankara 1.984.

85. Prof. ,Dr. M. F,aıhnetürı lKlRzloĞLU, .Dağıstan.Aııas-D,iıcle-Altay ve Tünkiistan

Tünk Boyl,arın,d,aın Kürtter. Arıkana 1984, Ayyı,l,dız Matbaası A.Ş., Vlll+80.. s..

200 :til.

86. şükrü lKaya SEFER6Ğ,LU - Havrıi ,BAşBUĞ. ,Mı;lgt ve Miiı|1i Birlik Bi,linci,

An,kara 1985, Ayyıldız Matbaası A.Ş., Vll+1ı36., s., 250 TL.
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"Coğrafya prensipleri ile Doğu ve

Güneydoğu Anadolu'da bir Kürt

deyleti olmadığı kanıtlanmaktadır.
Tarihi kaynaklaıın verdiği bilgilere
göre Anadolu'da ne erken Orta

Çağ'da ne de Orta Çağ'da bir Kürt

devleti yaşamıştır."

Prof. Dr.
Mehlika Aktok KAŞGARL|

(Doğu ve Güneydoğu Anadolu Uygarlıklarına
Giriş adll eserden)

"Her yerde Kürdü aradım araştır,

dım, karşıma hep Türk çıktı. Gör,

düm ki, Türk ve Kürd aynı soyun

iki adıdır."

Ziya GöKALP
(Küll lyatından)

"Konuya ırk görüş açısından bak,

tığımızda yapılan izahlar ışığında
Kürtler de Türk boyları gibi Orta
Asya menşeilidirler, Turani bir ka,

vimdirler ve ancak Türk ırkından

olabilirleı."

Prof. Aydın TAI{ERİ
(Türklstanlı Blr Türk Boyu Kürtler

lslmll esğrdon)



l.



r

"Bu iki halkın(Türkmen ve Kürtler)
İktisadi teıanüd, ırk ve din birliği, müş-
terek kültür gibi, çeşitli siyasi ve milli
faktörleıi dışında çok kuwetli, kudretli
bir faktörleri daha vardır; Bu, Gazi'nin
yükeek şahsiyetidir.

Devlet idaresinin en yüksek kademe-
sinde Gazi Mustafa Kemal gibi bir lidere
sahip olmak bir millet için bir saadet, bir
hazinedir.

Dr. Mehmet Şükrü SEKBAN

Kürt Terakki ve Terennüm Cemiyeti lI
Başkanı La Question Kurde Paris 1933

Ortadoğu'nun ve İsl,em Aleminin tek
lideri olan Türkiye bizim kardeşlerimi-
zin ülkesidir. Biz Türkiye'deki ııkdaşla-
rımızı da Türk olarak görüyoruz. Bilhas-
sa bu ifademi dikkatle dinleyiniz ve
Türk Milletine anlatınrz. Bizim Türkiye
aleyhinde faaliyette bulunmamız, kafa-
srz olmamız anlamına gelir.

Molla Mustafa Barzani
Irak Kürdistan Demokrat Parti Başkanı

Barzani Dosyası, Hulusi Turgut, İstanbul
1969.

Gurmançlara gelince, bunlar da Şiş-
man ve Kocaman da olduğu gibi ıonuna
büyütme eki(man) almış yine Gurlar'dan
başkası değildir. Türk ve Türkmen'de ol-
duğu gibi, Gur da Gurman olmuştur.

Gurmanç, Gurmanca konuşan demek-
tir. Gurmanç'daki(Ç) eki de Türkçe biı ek-
tir. Kıskanç, utan8aç, kıskaç, paüangaç gi-
bi Gurman da Gurmanç olmuşfur.

Edip YAVUZ
Emekli Vali-Kürdolog

Tarih Boyunca Türk Kavimleri,
E. YAVUZ, ANKARA 1965.

t

Fİatı : 22O TL


