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Önsöz Yerine

ULUSAL SORUNA LENÝNÝST BAKIÞ

Ulusal sorun ve ulusal sorunun çözümü konusundaki tartýþma-
lar, büyük bir yoðunluk kazandý. Ulusal sorun, devrimin ö-

nemli bir sorunudur. Ulusal sorunun bu denli geniþ, canlý
tartýþýlmasý, devrimin güncelliðinin ve canlýlýðýnýn açýk bir ifade-
sidir. Devrimin diðer tüm konularý, ayný canlýlýkla ve hararetle tar-
týþýlacaktýr.

Þimdiye dek, devrimin güncelliðini yadsýyanlar, onu görmez-
likten gelenler, þimdi devrimin gücünün bugünkü sonuçlarýyla kar-
þý karþýya geliyorlar.

Devrim, kendi gücünü, güncelliðini ve canlýlýðýný, tüm sosyal
reformistlere ve oportünistlere kabul ettiriyor.

Leninist Parti, ulusal sorun tartýþmalarýna küçük burjuva ha-
reketlere göre çok daha avantajlý giriyor.

Leninist Parti, ulusal sorunda yýllar öncesine dayanan ve gi-
derek geliþtirilen bilimsel, doðru görüþlere sahiptir. Türkiye sol
hareketlerinin büyük çoðunluðu ulusal sorunda ya sosyal-þoven
bir çizgiye sahip, ya da bazýlarý Kürt ulusal hareketinin söyledik-
lerini kendi görüþleri olarak ilan etmekten baþka bir þey yapmýyor.

Leninist yayýnlarda, ulusal sorunda ortaya konan görüþleri a-
çýklamayý sürdürüyoruz.

Burjuvazi Devrimin Baskýsýyla Hareket Ediyor
Türkiye’nin egemen burjuva güçleri ve burjuva devletin, Kürt

sorununun “çözümü”nü, bugünkü koþullarda gündeme getirmesi,
devrimin açýk baskýsýndan ötürüdür. Bu konuda emperyalist güç-
lerin desteðini almýþ olmasý, egemen güçlere yönelik devrim teh-
didinin hangi düzeye vardýðýnýn göstergesidir. Ýþbirlikçi tekelci
sermaye, uzun iç savaþta hegemonyasýný yitirdi. Bu süreçte gerek
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Türkiye halklarý üzerinde, gerekse Kürt halký üzerinde ideolojik-
politik hegemonyasýný kaybetti. Ýþçi sýnýfý ve halklarýn devrimci
mücadelesinin þiddetlenerek ve yoðunlaþarak sürmesi, egemenler
için iktidarlarýný, ekonomik ayrýcalýklarýný ve her þeylerini yitir-
meyle karþý karþýya gelmeleri demektir. Onlar bu durumda varlýk-
larýnýn sürmesinin devrimci güçlerin durdurulmasýna baðlý
olduðunu düþünüyorlar. Daha önce yalnýzca belli bir burjuva çev-
renin kaygýsý olan bu durum, giderek, daha geniþ burjuva çevre-
lerin ortak kaygýsý haline geldi. Bu durum, devlete egemen olan
güçlerin birlikte harekete geçmesine yol açtý.

Kürdistan’da savaþan devrimci bir gücü ortadan kaldýrmak,
bölgenin ilhakçý, gerici burjuva devletlerinin de iþine gelmekte-
dir. Örgütlü ileri bir gücün tasfiye edilmesiyle kendilerini güven al-
týna almýþ olacaklar.

Türkiye’nin egemen burjuva güçleri içeride bir savaþ sürer-
ken bölgede ve dünyada güçlü duruma gelemeyeceklerini hesap
ettikleri için içeride iç savaþýn önemli bir gücü olan Kürt ulusal
hareketini tasfiye etme politikalarýna yeni bir hýz kazandýrdýlar.

Türkiye burjuvazisi deðiþti mi ki Kürt ulusal sorununu “çözmek” için bu denli hevesli görünü-

yor? Sorunu buna baðlamak isteyenler var, ama bu bir yanýlgýdan ibaret. Burjuvazi deðiþmedi, o yal-

nýzca devrimin yayýlmasýnýn ve zafere doðru ilerlemesinin önüne geçmeye çalýþýyor. Burjuvaziyi çeþitli

politik yönelimlere iten devrimci mücadeledir, olaylarýn devrimci yönde geliþmesidir ve bu koþullarda

egemenlerin sýnýfsal egemenliklerinin tehlikeye düþmesidir.

Türkiye ve Kürdistan’da süren devrimci durum ve devrimin
güncelliði, TC’nin UKH ile bir “anlaþma” yapmasý burjuvazinin
düþündüðü gibi bir sonucun ortaya çýkmasýna izin vermez. Tersi-
ne devrim mücadelesi, yeni koþullarda daha da güçlenecek ve hýz-
lanacaktýr.

Kürt Halkýnýn Devrim Mücadelesi Sürecektir
Türkiye’nin UKH ile yapacaðý bir “barýþ”, bugün Kürt ulusal

hareketi ve Türkiye’nin sol hareketinin uzlaþmacý kesimi tarafýn-
dan ileri sürülen tezlere dayanarak yapýlmasý halinde kesinlikle
“demokratik barýþ” olmayacaktýr. Çünkü, birincisi, Kürdistan’ýn
ilhakýna son vermiyor; ikincisi, tam hak eþitliðine dayanmýyor; ü-
çüncüsü, birleþmenin ön koþulu olan ayrýlma özgürlüðüne dayan-
mýyor.

Buna “demokratik barýþ” adýný veren Türkiye’nin ortalama
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sol hareketi, bununla, asýl olarak Türkiye’nin egemen burjuva güç-
lerine karþý izlediði uzlaþmacý politikanýn üstünü örtmeye çalýþý-
yor. Ýç savaþý sonuna dek, zafere kadar götürme devrimci
politikasýný izlemek yerine egemenlerle toplumsal uzlaþmaya gi-
derek uzun yýllardýr süren dünyanýn bu en þiddetli devrimci iç sa-
vaþlarýndan birini sona erdirmeyi amaçlýyor. Sosyal reformistler ve
oportünistler, burjuvaziyle uzlaþmanýn bir yolu olarak düþündük-
leri Kürt ulusal sorununun, barýþçýl çözümünü daha da geniþlete-
rek bu konsensüsü Türkiye ve Kürdistan’ýn en geniþ devrimci
kitlelerine dek yaymak ve onlara kabul ettirmek peþindeler.

TC’nin UKH’nin ileri sürdüðü þartlar temelinde bir “anlaþ-
ma” yapmasý, UKKTH’nin gerçekleþmesi olmayacak, tersine,
Kürt ulusu üzerinde Türk ulusunun ulusal baskýsýný sürdürecek ve
sýnýrlý haklar uðruna, egemen ulusun egemenliði pekiþecek ve bu
ezilen ulus tarafýndan güvenceye alýnmýþ olacaktýr.

Türk ulusunun zora dayanan ulusal egemenliði, bu kez Kürt
halkýnýn gönüllü desteðine sahip olacaktýr.

Artýk kendi ulusal egemenliðini eskisi gibi devam ettireme-
yeceðini anlayan Türkiye’nin egemen güçleri, þimdi bu egemen-
liði Kürt halkýnýn kendi isteðiyle desteklemesi sonucu garantiye
almayý hedefliyorlar.

Böylesi bir sonuç, Türk ulusu ve Kürt ulusu arasýndaki ezen-
ezilen ulus iliþkisini deðiþtirmeyecek, Kürdistan’ýn ilhakýný sona
erdirmeyecek, Kürt ulusunu ezilen ulus olmaktan çýkarmayacak-
týr. Bu demektir ki, Kürt halkýnýn ulusal baskýya karþý, devrimci
mücadelesi, bunun koþullarý ortadan kalkmayacaðý için sürecek-
tir.

Yeni bir anayasa, Kürt halkýnýn ulusal haklarýnýn bir güven-
cesi olamaz. Kürt halkýnýn ulusal haklarýnýn, politik haklarýnýn ve
diðer haklarýnýn güvencesi, TC’nin düzenleyeceði bir anayasa de-
ðil, ezilen halkýn örgütlü gücü, devrim mücadelesi ve devrimin
kendisi olacaktýr.

Kürt halkýnýn ulusal-sýnýfsal kurtuluþu iç içedir. Klasik ulusal
kurtuluþ çizgisi, Kürt halkýna zafer getiremez. Mücadele, sosyaliz-
me yönelmelidir. Bu ise, Kürdistan iþçi sýnýfýnýn, ulusal harekete
öncülük etmesi anlamýna gelir.

Hareketin sýnýfsal yaný git gide öne çýkýyor. Önümüzdeki sü-
reçte mücadelenin sýnýfsal çatýþma yönü belirgin olarak yoðunla-
þacaktýr.
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Türkiye ve Kürdistan birleþik devrimi, Türkiye ve Kürdistan
proletaryasýnýn öncülüðünde ve halklarýn mücadele birliði teme-
linde çok daha güçlenerek sürecektir.

Leninist Parti, ýsrarlý ve kararlý olarak savunduðu Kürt ulusu-
nun kendi kaderini tayin hakký ilkesinin sonuna kadar tutarlý savu-
nucusu olacaktýr.

Uluslarýn Kendi Kaderini
Tayin Hakký Ýlkesinin Yadsýnmasý
Kürt ulusal sorununun bir çözüm yolu olarak önerilen “tam

hak eþitliði”, aslýnda UKKTH’nin özsel olarak reddedilmesine da-
yanýyor. Çünkü UKKTH’nin özü, ezilen ulusun, politik olarak ay-
rýlma hakkýný kapsar. UKKTH’nin bu politik içeriði kabul
edilmediði için bunun yerine “tam hak eþitliði”ni ileri sürenler, i-
ki ulusun birliðini zorunlu bir durum olarak belirlemiþ olurlar. Ne
denirse densin, Kürt ulusunun ayrýlma, yani baðýmsýz devlet kur-
ma hakkýný inkar etmek için bu tez ileri sürülüyor. Kürt halký ay-
rýlmak isterse, o durumda eþit haklara dayalý birlikten söz edenler
ne yapacaktýr? Birlik adýna zor mu uygulanacaktýr? Ne denirse
densin, Kürt ulusunun ayrýlýp, baðýmsýz devlet kurma hakkýný ka-
bul etmeyen bir anlayýþ, sosyal-þoven bir anlayýþtýr.

Birleþme özgürlüðü, ayrýlma özgürlüðünü þart koþar. Eðer
birleþme özgürlüðü, ayrýlma hakkýný bir ön koþul olarak kapsa-
mazsa, bu, gönüllü, eþit haklar temelinde bir birlik olmaz, zoraki
bir birlik olur.

Bir de lafta UKKTH’yi savunduðunu söyleyip sonra bu il-
keyi çeþitli þartlara baðlayanlar var. Bu gruba girenler de, özünde
UKKTH ilkesini reddediyorlar. UKKTH koþulsuz olarak savu-
nulmalýdýr. Ve bunun özü olarak ezilen ulusun ayrýlma hakký öne
çýkartýlmalýdýr. Bu Leninist anlayýþa uygun davranmayanlar, ezi-
len ulus üzerinde ulusal baskýdan baþka bir þey olmayan zoraki
birliði savunmuþ olurlar. Kürt ulusunun ayrýlýp baðýmsýz devlet
kurma hakkýný savunmayan her anlayýþ, sosyal-þoven bir anlayýþ-
tan öteye gitmez.
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UKKTH’nin Marksist-Leninist Kavranýþý
Proletarya partisi, işçi sınıfı ve emekçiler için, onlarýn eko-

nomik geliþmesi için daha yararlý olduðundan bu konuda merke-
ziyetçi bir yaklaþýma sahiptir (diðer tüm þartlar eþit olmak
koþuluyla).

Bu birlik, halklarýn gönüllü, eþit ve enternasyonal birliði ol-
malýdýr. Böyle bir birliðin oluþmasý için ezilen ulusun ayrýlma, ya-
ni ayrý devlet kurma hakkýný içermelidir.

Ancak ayrýlma özgürlüðünü kesin olarak tanýyan bir birleþ-
me, gönüllü ve özgür bir birleþme olur.

Bu temelde proletarya, halklarýn enternasyonal ve kardeþçe
birliðinden yanadýr.

Bu çerçevede ezen ulusun enternasyonalist sosyalistleri ve
iþçileri, ezilen ulusun ayrýlma yani baðýmsýz devlet kurma hakký-
nýn propagandasýný yapmalýdýr. Komünist enternasyonalizm anla-
yýþý bunu gerektirir.

Uluslarýn Kendi Kaderini Tayin Hakký ve
Kürdistan Sorunu
Kürt ulusal sorunu, Kürdistan sorunundan ayrýlamaz. Marx,

“konuþmada uluslararasý politika geçtiði ölçüde... (milliyetlerden)
deðil... (ülkelerden) söz ediyorum” demiþtir. Biz de uluslararasý i-
liþkilerden söz ederken Kürdistan’dan söz edeceðiz.

Dünyada buna birçok örnek verilebilir. “Ýrlanda sorunu”, “Fi-
listin sorunu”, “BASK sorunu”, “Doðu Timor sorunu” vb.

Kürt ulusal sorununun Kürdistan sorunundan ayrý görülme-
mesi, Kürt ulusu kendi iradesi dýþýnda zorla TC’nin devlet sýnýr-
larý içerisinde tutulduðu (ilhak edildiði) için, devlet sýnýrlarý
sorununu gündeme getirir.

UKKTH ayrýlma, ayný zamanda baðýmsýz devlet kurma hak-
kýný içerdiði için, sýnýrlar sorununu þart koþar, yani Kürdistan so-
rununu.

Uluslarýn Kendi Kaderini Tayin Hakký ve
Federasyon
Marksist-Leninistler ulusal sorunun çözümünde, demokratik

merkeziyetçilikten yanadýrlar. Marx ve Lenin ulusal sorunda gö-
rüþ açýklarken, diðer tüm haklar eþit olmak kaydýyla merkeziyet-
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çilikten yana olmuþlardýr. Ulusal sorunda, federatif çözümün kar-
þýtý olmuþlardýr.

UKKTH “federasyon hakký”na indirgenemez.
Federasyon ancak somut koþullarda ve zorunlu durumlarda

bir çözüm olarak gündeme gelir. Ekim Devrimi sonrasýnda Rus-
ya’da geçici bir çözüm olarak gündeme geldiði gibi.

Federasyon halklarýn eþit, özgür, gönüllü birliðine giden yol-
da geçici bir çözüm olarak gündeme gelebilir.

Türkiye sol hareketinde Kürdistan için federasyon önerenler,
UKKTH’nin özü olan ayrýlma, yani baðýmsýz devlet kurma hak-
kýný yadsýmýþ oluyorlar.

Anadilde Eðitim
Anadilde eðitim ilkesini savunanlar, bu ilkeyi savunurken ek-

sik davranýyorlar. Sorun sadece ezilen ulus için anadilde eðitim
deðil, tüm kamu kurumlarýnda dilini özgürce kullanabilmeleridir.
Resmi dil zorunluluðu kaldýrýlmalýdýr.

Referandum
Referandum, ulusal sorunun çözümünün karara baðlanmasý

yoludur. Referandum yapacak olan ezen ulus deðil, ezilen ulus-
tur. Ezilen ulus açýsýndan referandum ancak, özgür bir ortamda,
ayrýlma dahil kendi geleceðini kendisinin belirlemesi konusunda
tam bir ajitasyon özgürlüðünün kullanýldýðý koþullarda gündeme
gelir.

Referandumu ezilen ulusun kurumlarý karara baðlayabilirler.

Birleþik Devrim
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Kürdistan devrim dinamizmi

ve Türkiye’deki devrim dinamizmi nesnel ve tarihsel koþullar ne-
deniyle ayrý ayrý geliþmiþtir. Yine, tarihsel geliþim, Kürdistan’ýn il-
hak edilmesi, kapitalizmin geliþimi, yani ortak ekonomik temele
baðlý olarak her iki ülkenin devrim dinamikleri ortak bir hareket-
te birleþmiþtir. Her iki ülkenin devrimci hareketi, birleþik devri-
min bileþenleri haline gelmiþtir.
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Proletaryanýn Sýnýf Mücadelesinin Birliði
Leninist Parti, yýllardýr her iki ülke proletaryasýnýn sýnýf mü-

cadelesinin birliðini saðlamasý için mücadele etmiþtir. Her iki ül-
ke proletaryasýnýn bütün sýnýf örgütlerinde en sýký ve merkezi
birliði için çaba göstermiþtir. Bütün uluslardan iþçilerin birliði, e-
zilen ulusun ayrýlma hakkýnýn tanýnmasýný gerektirir.

Daha bütünlüklü söylemek gerekirse, ezilen ulusun sosyalist-
leri birleþmeden yana olmalýdýr, ezen ulusun sosyalistleri ise ezi-
len ulusun ayrýlma hakkýný savunmalýdýr. Bütün uluslardan
iþçilerin birliði ancak bu gerçek enternasyonalist anlayýþ temelin-
de saðlanabilir.

Marksistler ulusal soruna proletaryanýn devrimci bakýþ açý-
sýndan yaklaþýrlar. Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakký, her
iki ulustan iþçilerin birliðini saðlar, kaynaþmasýný getirir, proletar-
yanýn kurtuluþ yolunu açar.

Ulusal çeliþkilerin çözümü, toplumsal çeliþkinin çözümüne
baðlanmýþtýr. Çünkü iþçilerin zaferi, bütün ulus ve ulusal toplu-
luklara kurtuluþ getirecektir.

Burjuvazinin proletarya üzerindeki egemenliðine son verin,
bir ulusun diðer ulus üzerine baskýsý da sona erer.

Biz yýllarca Leninist UKKTH ilkesinin tutarlý savunucusu ol-
duk ve pratikte buna uygun davrandýk.

Her iki ülke iþçi ve emekçilerini enternasyonalizm, demokra-
si ve sosyalizm anlayýþýyla eðittik. Yine tüm mücadelemiz boyun-
ca þovenizme ve sosyal-þovenizme karþý kararlý ve uzlaþmaz
mücadele yürüttük.

Türkiye ve Kürdistan proletaryasýnýn ve kitlelerinin toplum-
sal kurtuluþunu her þeyin üstünde tuttuk. Biricik marksist anlayýþ
da budur.

Türkiye ve Kürdistan proletaryasý uzun, ortak mücadele de-
neyimine sahiptir. Bütün sýnýf örgütlerinde ortak hareket etmekte-
dir, ortak eylem yapmaktadýr. Bu birliktelik, proletaryanýn devrime
öncülük etmesinin ve halklarýn kurtuluþunu saðlamasýnýn saðlam
zeminlerini yaratmýþtýr.

Bu konuda söylediklerimizi Lenin’in konuyla ilgili söyledi-
ði özsel anlatýmýyla bitirelim: “Uluslarýn tam hak eþitliði,
UKKTH; tüm uluslarýn iþçilerinin birliði –Marksizmin tüm dün-
yanýn deneyiminin ve Rusya’nýn deneyiminin iþçilere öðrettiði u-
lusal program budur.”




