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Yıldırım Koç
95 yıl önce bu günlerde Bakû’de Birinci Doğu Halkları Kurultayı toplanıyordu. Çok sayıda Türk’ün
de katıldığı bu Kurultay’da alınan kararlar, günümüzde anti‐emperyalist mücadele açısından ışık
tutucu niteliktedir.
1917 Rus Devrimi sonrasında Bolşevikler Avrupa’da bir dizi devrim beklediler.
Ancak beklentileri gerçekleşmedi.

AVRUPA İŞÇİ SINIFLARI AYAKLANMADI
1919 yılı Mart ayı başlarında kurdukları Komintern (Komünist Enternasyonal) de Avrupa işçi
sınıflarını yönlendirmede başarılı olamadı.
Emperyalist ülkelerin işçi sınıfları, emperyalist sömürüden pay aldıkları için, sosyal şoven ve hatta
sosyal emperyalist bir çizgiye savrulmuştu. Bu işçileri yeniden devrimcileştirmenin yolu, emperyalist
sömürüyü kısıtlamak ve mümkünse sona erdirmekten geçiyordu.
Komintern’in 2. Kongresi 1920 yılı Temmuz‐Ağustos aylarında toplandı. Gündemdeki en önemli
konu, sömürge ve yarı‐sömürge ülkelerin halklarının emperyalizme karşı mücadeleye sokulmasıydı.

MEZAR KAZICILIĞINDAN KAPİTALİZMİN PAYANDALIĞINA
Emperyalist sömürü sayesinde aktarılan kaynaklar, emperyalist ülkelerin işçi sınıflarını kapitalizmin
mezar kazıcıları olmaktan çıkarmış, kapitalizmin ve emperyalizmin payandalarına dönüştürmüştü. Bu
payandaların çekilmesi, kapitalizmin yıkılmasının yolunu açacaktı.
Komintern’in 2. Kongresi’nden bir ay sonra, 1‐8 Eylül 1920 günleri Bakû’de Birinci Doğu Halkları
Kurultayı toplandı.
1922 yılı Ocak ve Şubat aylarında da Moskova’da Birinci Uzak Doğu Halkları Kurultayı düzenlendi.
Bu kurultaya da Çin, Hindistan, Endonezya, Japonya, Kore, Moğolistan ve Sibirya’dan temsilciler
katıldı.

EMPERYALİST ÜLKE İŞÇİ SINIFLARINA BÜYÜK HAKARET
Bakû Kurultayın sonunda, “Avrupa, Amerika ve Japonya’nın İşçilerine Doğu Halkları Kongresi’nin
Çağrısı” yayımlandı.
Bakû Doğu Halkları Kurultayı, emperyalist ülkelerin işçilerine şöyle sesleniyordu:
“Bizim yaralarımızı görmediniz; bizim keder ve yakınma dolu şarkılarımızı duymadınız; bizim insan
değil de sığır olduğumuzu söylediklerinde, kendi zalimlerinize inandınız.
“Sizler ki kapitalistlere köpeklik ediyordunuz; bizi kendi köpekleriniz olarak gördünüz.
“Çinli ve Japon köylüler, köylerinden sizin kapitalistleriniz tarafından çıkarıldığında ve bir ekmek
parçasının peşinde sizin ülkenize geldiğinde, Amerika’da bu gelişi protesto ettiniz. Ortak kurtuluş
davası için sizinle birlikte nasıl mücadele edeceklerini onlara öğretmek için onlara kardeşçe yaklaşmak
yerine, bizim cehaletimiz nedeniyle bizi reddettiniz; bizi sizin hayatınızın dışına ittiniz; bizim, sizin
sendikalarınıza katılmamıza izin vermediniz.
“Sosyalist partiler kurmuş olduğunuzu, bir uluslararası işçi örgütü oluşturmuş olduğunuzu duyduk;
ancak bu partiler ve bu Enternasyonalin bizim için yalnızca söyleyecek sözcükleri vardı; İngiliz askerleri
bize Hindistan’ın kentlerinde ateş ettiklerinde, Avrupa kapitalistlerinin birleşik güçleri bize Pekin’de
ateş açtıklarında, Filipinler’de ekmek talebimize Amerikan kapitalistlerince kurşunla yanıt verildiğinde,
(bu partilerin ve bu Enternasyonalin) temsilcilerini bizim aramızda görmedik.

“Ve bizden bazıları, tüm dünyanın emekçilerinin birliği için kalpleri çarparak, sizin
Enternasyonalinizin eşiğinde durup, pencerenin demirlerinden içeri baktıklarında, lafta bizi
eşitlerinizmiş gibi kabul etseniz de, bizim gerçekte sizler için aşağı bir ırk olduğumuzu gördüler.”
Emperyalist ülkelerin işçi sınıflarını, mazlum milletlerin anti‐emperyalist mücadelesi yeniden
devrimcileştirecektir.

