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Editör
Ülke ve bölgede sorunların oldukça ağırlaştığı bir sü-

reçte yeniden merhaba diyoruz. Öyle ki bu süreçte, 
AKP Hükümeti her siyasal hatta sosyal meseleyi bile 

Kürt karşıtlığı üzerinden okuyor.
İçeride ve sınır ötesinde halkımızın ulusal özgürlük 

alanındaki kazanımları hedef alınıyor. Halkımızın kaza-
nımlarını savunmak, sosyal medyada paylaşmak; can alan 
savaşa karşı çıkıp barışı savunmak; özellikle de Efrin ve 
askeri operasyon ile ilgili her açıklama ve tutum suç sayılıp 
gözaltı ve tutuklama nedeni haline getirildi. Bine yakın 
yurtsever, demokrat, sosyalist sosyal medya hesaplarında-
ki paylaşım veya yaptıkları açıklamalardan dolayı gözal-
tına alındı, çoğu tutuklandı. Öncelikle bu politikaların dün 
olduğu gibi bugün de çözüm getirmeyeceğini belirtiyoruz.

Sürdürülen savaşın sonuçları bununla sınırlı değil. AKP 
iktidarının bölgede ve uluslararası arenada yalnızlaşması 
derinleşiyor. İçeride ise zam yağmuru olarak da devam 
ediyor. Günlük tekrarlanan akaryakıt zamlarına ekmek 
zammı eklendi ve %20’lik ilaç zammının da eli kulağında.

Kürt meselesinde çözüm, savaş değil yeniden barışçıl 
demokratik siyaset zeminine dönmekte yatıyor. Türkiye 
devleti içeride ve sınır ötesinde buna dönmeli, çözüm bu-
rada! 21. yüzyılda Kürdün, Kürdistan’ın yokluğu üzerinden 
siyaset yapmakla ne İran ne de Türkiye amacına ulaşa-
maz.

Kuzey Kürdistan, Türkiye ve Dünya’da kapitalizm 
altında işçilerin, yoksulların yaşam koşulları ağırlaşıyor. 
Üretimde teknolojik gelişme, işçinin lehine çalışma süresini 
kısaltacağına, işsizlik, parti time, çağrı üzerine çalışma gibi 
güvencesizlik olarak yansıyor. İşçi sınıfının ana kitlesine 
200 yıl öncesinin ağır çalışma koşulları dayatılıyor.  

Bu ağır süreçte şimdilik belirli aralıklarla yayınlayacağı-
mız ÖSP’nin Sosyalist Mezopotamya Bülteni’ne; işçi, genç, 
kadın ve aydınlar olarak okuyup okutarak sahip çıkmalıyız. 

Sosyalist Mezopotamya; yaklaşan 8 Mart Dünya emek-
çi kadınlar gününü kutluyor ve kadınları kitlesel kutlamaya 
çağırıyor.

Sosyalist Mezopotamya; halkımızın/halklarımızın 21 
Mart Newroz bayramını kutluyor ve herkesi bu anlamlı 
güne sahip çıkmaya çağırıyor.

Gelecek bültende buluşmak dileğiyle!
Mart 2018
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ÖSP III. Genel Kongre-
si Kasım 2018’de 
yapılacak. Kong-

reye hazırlık çerçevesinde Temmuz 
2016 Parti Meclisi toplantısı şu önemli 
kararı almıştı:

“1- ÖSP isminin Partiya Komu-
nist a Kurdistan olarak değiştirilmesi 
yönelimi ile paralel, ismin kısaltılmış 
hali üzerinde de şimdiden tartışmanın 
sürdürülmesini; Kürtçe kısaltılmış hali 
PKK olduğundan farklı bir kısaltılmış 
ismin belirlenmesi için gelecek öneri-
lerin Üçüncü Genel Kongre ve önce-
sinde gerçekleştirilecek İkinci Genel 
Konferansta sonuçlandırılmasını;

 2- Değişikliği isim ile sınırlamadan 
aynı süreçte yaşanan pratik politik 
gelişmeler ışığında partinin program 
ve tüzüğüne ilişkin yapılacak olan 
değişikliklerin de şimdiden planlanmış 
tartışma sürecinde ele alınmasını;

Program tartışması sürdürülürken, 
partinin ulusal özgürlük ve sınıfsal 
kurtuluş gibi iki temel stratejik hattın-
dan birini oluşturan ulusal meselenin, 
bağımsızlık mı federasyon mu bağla-
mında çözümünün hedefleneceğinin 
tartışılmasını;” belirlemişti.

“ÖSP isminin Partiya Komunist a 
Kurdistan olarak değiştirilmesi” kararı 

Parti Meclisi’nden çok önce ÖSP I. 
Konferans karar önerisiyle II. Genel 
Kongre kararıdır. Parti Meclisi ise 
Temmuz 2016’da bu kararı hayata 
geçirmeye dönük yönelimler belirledi.

Bu çerçevede bazı tartışmalar 
yapıldı, yapacağız. Ben 07.09.2016 
tarihli, “ÖSP’de, isim-program tartış-
ması ve KKP” başlıklı bir yazı yazmış-
tım, başka yoldaşlar da yazdı. Ancak 
araya giren başka sorunlar nedeniyle 
konu üzerinde yeterince tartışılamadı. 
Burada tekrar ve farklı açılardan ko-
nuyu ele alacağız.

I – Bağımsızlığa göre 
konumlanmak, federasyon 
mücadelesini geliştirmek!

Siyasal iktidar mücadelesinde, 
Kürdistan’ın dört parçasının yüz yılı 
aşan ulusal özgürlük mücadelesi, 
söylem (program) ile pratiğin diyalekti-
ği incelendiğinde, ders çıkaracağımız 
zengin deneylerle doludur. Örneğin;

Belli başlı ulusal demokratik par-
tilerimizin (PDK-Güney, YNK, PDK-İ-
ran, PKK) tümünün ulusal özgürlük ve 
bağımsızlık mücadelesinde, pratikleri 
ya da fiili konumlanışları daima politik 
söylem ya da programlarının önünde 
olmuştur. Son yıllarda devletsizliğin 

teorisini yapan PKK hariç tutulursa 
diğerleri örneğin PDK ile YNK, “Irak’a 
demokrasi, Kürdistan’a otonomi” 
dediler ki İran KDP’si de pek farklı 
değildi. Programatik olarak veya resmi 
söylemlerinde öne çıkardıkları politik 
propaganda özerklik/federasyon iken, 
pratik mücadele ve konumlanışları 
resmi programlarının çok ilerisinde 
bağımsızlığa göre şekillendirmişlerdi. 
Yani bu partilerimizin resmi söylem 
ve politikaları, bağımsızlığa göre fiili 
konumlanışlarının birkaç adım geri-
sindedir.

Kuzey parçasında ise geçmişte ol-
duğu gibi bugün de genel olarak tersi 
bir durum var. Söylem ve programsal 
olarak federasyon veya bağımsızlık 
savunulduğu halde pratik politik mü-
cadele ve konumlanma bu savunu-
ların çok gerisindedir. Özetle bu kısa 
vurgudan hareketle şunu diyorum; 
bugün parti programı ile bağlantılı 
bağımsızlık-federasyonu tartışırken, 
bağımsızlığa göre konumlanalım fakat 
federasyonu öne çıkararak güncelleş-
tirelim diye öneriyorum.

Bu açıdan ÖSP’nin programını 
şimdi yeniden gözden geçirdiğimde, 
isim değişikliği nedeniyle yeniden ba-
sılacağından, “ulusal” ve “dini azınlık-

SİYASAL İKTİDAR 
MÜCADELESİNDE PRATİĞİ,
SÖYLEMİN ÖNÜNDE 
GELİŞTİREBİLMEK!

Sinan Çiftyürek

canbegyekbun@hotmail.com
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lar” tabirlerini çıkarmak gibi bazı ufak 
tefek değişikliklere gidilebilinir ama 
temelde bir değişikliğe gerek olmadı-
ğına inanıyorum. Çünkü temel strateji 
açısından, ÖSP’nin mevcut programı, 
bağımsızlığa açıktır. Örneğin, ÖSP 
“Kürt sorununun özü itibarıyla kendi 
kaderini tayin hakkını içerdiğini be-
lirler, bu hakkın gerçekleşmesi için 
mücadele eder. Mevcut koşullarda 
halkların eşit koşullu katılımı ile fede-
ral çözümü hedefler.” (ÖSP Programı 
sayfa, 13) “Mevcut koşullar” vurgusu 
ve “eşit koşullu katılım ile federal çö-
züm” belirlemeleri bağımsızlığa kapı 
aralayan tespit ve hedeflerdir. Demek 
istediğim mesele söylem de değil 
konumlanmadadır. Tüzük açısından 
da yaşadığımız pratiğimiz üzerinden 
bazı değişikliklere ihtiyaç var. 

II - Komünal toplum/komünizm,
insanlığın geçmişi olduğu kadar
geleceğidir de!

Başta isim değişikliği olmak üzere 
kimi tartışma konularına ilişkin görüş 
ve önerilerimi yukarıda andığım yazı-
da yazmıştım burada tekrara girme-
den şunları belirteceğim:

Komün-komünizm insanlığın geç-
mişi olduğu gibi geleceğidir de.

Tarihten sapma ya da sakat do-
ğum var ama iddia edildiği gibi bu 
sosyalizm-komünizm değil, ilkel ko-
münal evreden özel mülkiyetli evreye 
geçişin taa kendisidir. Sömürülen-
ler-ezilenler ve artık %1 dışındaki tüm 
insanlık binlerce yıldan beri bu tarihi 
sapmayı düzeltmek için çok büyük 
mücadeleler verdi, veriyor.  21. yy’ın, 
kapitalizm şahsında özel mülkiyet ile 
nihai hesaplaşma yılı olacağına ina-
nıyorum ve bu inancımı, “Kapitalizmin 
Tarihsel Fiziksel Sınırları”(KTFS) adlı 
kitabımda şöyle belirtmiştim:

“Her şeyin metalaştığı, birikim 
bunalımının derinleştiği, otomasyo-
nun sınırlarına dayandığı, kültürel 
yozlaşmanın büyüdüğü koşullarda; 
kapitalizmin sınırları ufukta gözüküyor. 
Dünya çapında gelişen süreç ve süre-
cin verileri ufukta kapitalizmin tarihsel 
ve fiziksel sınırlarını her açıdan bize 
gösteriyor. Kapitalizme kesin ömür 
biçilmez ama artık önemli olan ufukta 
sınırlarının görünmesidir. Görmek is-
teyen bu sınırları görebilir.” (S. Çiftyü-
rek, KTFS sayfa 210, Gün yayıncılık)

Tekrar esas konumuza dönersek; 
parti isminde komünist kelimesinin 

kullanılmasının doğru, dolayısıyla 
ÖSP II. Genel Kongresinde alınan 
kararın yerinde olduğuna inanıyorum. 
Komünist partinin kullanacağı bayrak 
üzerindeki sembollere gelince bunu 
tartışalım diye öneriyorum. “Ne gereği 
var zaten yıldız içerisinde orak çekiçli 
parti bayrağımız var ve orak çekici 
halen tüm komünist partiler sembol 
olarak kullanıyor” denilebilir. Doğrudur 
kullanıyorlar ama bence farklı açılar-
dan sembolleri tartışmalıyız çünkü 
bazı sembollerin ekonomik-sosyal 
yaşamda çoktandır karşılığı artık yok.

Birincisi; kızıl renk ve yıldızı tar-
tışmaya gerek yok çünkü evren var 
oldukça karanlığı aydınlatan yıldızlar 
da olacak ve sembol olarak parti ya 
da gençlik bayrağına alabiliriz. Yıldız 
denildiğinde sembol olarak her daim 
ve her yaşta insanın zihninde illaki bir 
yansıması vardır. Gelişen teknolojiden 
bağımsız olarak her tarihsel dönemde 
yıldızlar değişmez ve gözle görülür 
semboller olarak, insanın bilincinde 
yansıması olmuştur, olacaktır da.

İkincisi; çekiç de sembol olarak 
kullanılabilir. Zira zorladığımızda 
elektronikleştirilmiş ya da otomasyona 
dayalı üretimde robotun (nesnelleşmiş 
emeğin) kullandığı çekici de yine sem-

bol olarak alabiliriz. Çünkü canlı (akış-
kan) emek gücü olarak işçinin kullan-
dığı çekicin yerini nesnelleşmiş emek 
olan robotun (makinenin) kullandığı 
elektronik çekiç almaktadır. Bu ne-
denle çekiç kullanılabileceği gibi her 
açıdan kapsayıcı yapısıyla bizim ÖSP 
amblemindeki çark da kullanılabilir.

Çark, ister içten patlamalı motor 
düzeneğinde olsun, ister bilişim tek-
nolojisinin ürünü kompüter yani bilgi-
sayar biliminde (bilgiye ulaşılmasını 
ve bilginin oluşturulmasını sağlayan 
her türlü görsel, işitsel basılı ve yazılı 
araçlar) olsun, değişim göstererek 
varlığını sürdürür.

Üçüncüsü; orak ise bugün kimi, 
neyi sembolize ediyor? Dün yani 
100 yıl önce çekiç-orak, genel olarak 
işçi köylü ittifakını temsil ediyordu ve 
yaşamda da nesnelerin yansıması 
olarak zihinlerde çekiç gibi orağın 
da karşılığı vardı. Orak denildiğinde, 
köylüler, hatta işçiler ve çocukları için 
ekonomik-sosyal yaşamda bir karşılığı 
vardı. Çünkü yüz yıl önce ekonomik 
faaliyetlerin sektörel dağılımında ge-
nel olarak; tarım %60-70 arası, sanayi 
%15-20, hizmet sektörü yine %10-
15 civarındaydı ve önemlisi tarımda 
makineleşme yoktu! 2017 dünyasında 
ise gelişmiş Batı ülkelerinde tarım 
sektörü %2 ile %6 arası bir orana 
gelirken buna karşın hizmet sektörü 
%70-80 arası sanayi ise %20-25 
arasında temsil eder hale geldi. Tür-
kiye-Mısır-Çin gibi orta düzeyde ge-
lişmiş kapitalist ülkelerde bile; hizmet 
sektörü %50-70, sanayi %20-30 ve 
tarım % 10 ile 20 arasına gerilemiştir.

Ayrıca ekonominin sektörel da-
ğılımında tarımı (kırsalı) temsil eden 
oranlar da yüz yıl öncesinin köylü-
lüğünü temsil etmekten çok uzaktır. 
Gerek katma değer gerekse istihdam 
açısından tarımsal alan, tarıma da-
yalı sanayiye evirilerek hem modern 
karşıt sınıflara ayrışmıştır hem önem-
lisi en geri ülkede bile karasabanın 
yerini traktör ve orak-tırpanın yerini 
ise biçerdöver yani makineleşme 
çoktan almaya başlamıştır. Demek 
istediğim, orak, tırpan, düven, çatal/
yaba, harman küreği… gibi tarımsal 
araç gereçler, bırak geleceği bugünü 
bile temsil etmezler. Orak dahil belirt-
tiğim bu aletlerin, toplumun %80’i yani 
ezici çoğunluğunun zihinlerinde artık 
karşılığı olan nesneler değil. Genç-
lik bir yana orta yaş kuşak bile artık 

Temel strateji açısından, 
ÖSP’nin mevcut programı, 

bağımsızlığa açıktır. Örneğin, 
ÖSP “Kürt sorununun özü iti-
barıyla kendi kaderini tayin 

hakkını içerdiğini belirler, bu 
hakkın gerçekleşmesi için 

mücadele eder. Mevcut koşul-
larda halkların eşit koşullu 

katılımı ile federal çözümü he-
defler.” (ÖSP Programı sayfa, 

13) “Mevcut koşullar” vurgusu 
ve “eşit koşullu katılım ile 

federal çözüm” belirlemeleri 
bağımsızlığa kapı aralayan 

tespit ve hedeflerdir. Demek 
istediğim mesele söylem de 

değil konumlanmadadır.
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orak-yaba-düven… onlar için müzelik 
olmuştur.

Bugün ve yarına hitap edeceksek, 
parti ve gençlik örgütünün flamala-
rında başta geleceği-gençliği dikkate 
alan semboller kullanmalıyız.

Dördüncüsü; elbette temel ve 
başat meselemiz olarak halkımızın 
ulusal özgürlüğünü sembolize eden 
ulusal renk veya sembollerin olması-
nın gerekliliğini tartışmaya bile gerek 
yoktur. Ulusal özgürlüğün sembolü, 
ÖSP ambleminde ki Newroz ateşi ola-
bileceği gibi renk veya farklı semboller 
de kullanılabilir.

III -Yeni Ekim Sosyalist 
Devrimleri, yeni tahliller – 
politikalar ve örgütlerle olur!

“Yeni Ekim Sosyalist devrimleri” 
söylemi çokça ediliyor ama sosyalizm 
ve komünist örgütlenmeye dair yeni 
söylem-program ve pratik geliştiren 
yok denecek kadar az, çünkü günü-
müz komünist hareketi, 20. yy dünya 
komünist hareketinin gölgesinden 
halen sıyrılamamıştır.

Reel Sosyalizm neden yıkıldı, 21. 
yy komünist hareketi, 20.yy komünist 
hareketinden neyi alacak, neleri geri-
de bırakarak taş üstüne taş koyacak? 
Bunların üzerinden hem KTFS ile  Ay-
dınlanma ve Örgüt gibi kitaplarımda 
hem de “SSCB ve Reel sosyalizmin 
Yıkılış Nedenleri”; “21. yy. sosyalizmi-
nin ana çizgileri”, “Devletin Tarihteki 
Yeri ve Geleceği”…gibi her biri birer 
broşür ebadın da olan uzun analitik 
yazılarımda da ele almıştım. İsteyen 
Sinan Çiftyürek Web sayfasında oku-
yabilir.

Gerek 19. ve 20. yy komünist ha-
reketi, gerekse de önderler özelinde 
Marks, Engels, Lenin, Che, Mao… 
kendinden önceki geçmişi tekrarlama-
dılar. Sözünü ettiğim liderler ve lider-
lerin öncülük ettiği parti ve devrimler 
geçmişten alacaklarını aldılar ama 
tekrarlamadılar. Tekrarlamadıkları 
için de kendileri olabildiler, taş üstüne 
taş koyarak tarih yarattılar. Leninler 
kendilerini “Marks-Engels yoldaş 
böyle dedi” ile sınırlamadılar; Cheler, 

Maolar’da kendilerini “Lenin yoldaş 
böyle dedi” ile sınırlamadıkları için taş 
üstüne taş koydular.

Özetle Kürdistan komünistlerini 
şunu yapmaya çağırıyorum;

*Marksizm-Leninizm ışığında Kür-
distan’dan dünyaya bakalım, Mark-
sizm’i özellikle Leninizm’i kendi ülke-
mizin somutunda yeniden üretelim.

*Başat meselemiz olan ulusal 
özgürlük meselesini ikincil plana at-
madan, 21. yy sosyalizmini tartışalım. 
Yani kapitalist özel mülkiyet düzeni-
nin yıkılması gibi temel hedefe bağlı 
kalarak; 20. yy komünist hareketinin 
herkese iş, bedava konut, sağlık, eği-
timden oluşan parti programlarında 
ki hedeflerin yerine ne koyacağımızı 
tartışalım., 21. yy komünist parti prog-
ramlarının ana hedefleri neler olacak?  
Bir örnek; mesela 21. yy. komünist 
hareketinin hedefleri; bugün herkese 
iş mi yoksa üretimde büyüyen maki-
neleşme/robotlaşma ile paralel ücret-
ler düşürülmeden çalışma saatlerinin 
6 ve giderek 4 hatta 2’ye düşürülmesi 
mi olmalıdır?

*“Lenin yoldaş böyle dedi, şöyle 
dedi” türünden papağan gibi yüz yıl-
dan beri Lenin’i tekrarlamak yerine 
Lenin’in çözüm anahtarlarını kulla-
nabilmeliyiz. Örneğin, Lenin’in, gerek 
parti gerekse devlet yapılanmasında 
muhalefetteyken katı merkeziyetçi, 
iktidar olunca tersine hem parti de 
hem de Sovyet cumhuriyetlerinde 
ademi-merkeziyetçi duruşu inceleme-
ye değerdir. Muhalefetteki duruşunun 
aksine iktidarda; parti ve devlet yapı-
lanmasında nasıl da katı merkeziyet-
çiliği yerden yere vurduğunu1923’te 
yazdığı “Sol Komünist Bir Çocukluk 
Hastalığı” kitabında Lenin’den dinle-
yelim;

“Her yıl kongresini toplayan (son 
kongrede bin üyeye bir delege düş-
müştür) parti, 19 kişiden oluşan ve 
kongrede seçilen Merkez Komitesi 
tarafından yönetilir; Moskova’daki 
günlük çalışma Örgütlenme Bürosu 
ve Politik Büro diye bilinen ve beş 
Merkez Komitesi üyesinde oluşan ve 
Merkez Komitesi Plenumlarında se-

çilen daha da dar kurullar tarafından 
yürütülür. İşte size tam bir ‘oligarşi’. 
Parti Merkez Komitesinin yönlendirici 
talimatları olmadan, Cumhuriyetimizin 
hiçbir devlet kurumunda hiçbir önemli 
siyasal ya da örgütsel sorun karara 
bağlanamaz” der! (sayfa 42. İnter 
yayınları)

Bu alıntıyla iki şeye dikkat çe-
kiyorum; birincisi, Lenin’in işte size 
oligarşi” diye özetlediği kendi partisine 
yönelik eleştirileri üzerinde herkes dü-
şünsün. İkincisi, Lenin’in kendisi ken-
dini tekrarlamazken, dünya komünist 
hareketinin yüz yıldır “Lenin yoldaş 
böyle dedi” şeklinde Lenin’i tekrar-
lamasıdır. Geçmişi tekrarlamakla bir 
yere varmıyoruz, varamayız.

*Lenin’den alacağımız bir diğer 
yöntemsel yaklaşım şudur; Lenin 
asla ve asla hayatı teoriye zorlamaz 
tersine durmaksızın değişen sosyo-e-
konomik ve politik hayata teoriyi ye-
nileyerek yanıt verir. Kısacası hayatı 
teoriye zorlamak yerine teoriyi hayata 
göre değiştirir-yeniler zaten yeniden 
üretim de budur. Zaten aktardığım 
uzun alıntının özeti, Lenin’in parti ve 
devlet örgütlenmesinde dün muhale-
fetteyken haklı ve yerinde savunduğu 
katı merkeziyetçiliği, iktidardayken 
de tekrarlayanlara bu kez “işte size 
oligarşi” diye eleştirmesi yani kendini 
tekrarlamamasıdır.

Hep derim isteyen Lenin’in Lenin 
ile olan çelişkisine sıkça rastlayabilir 
ama bu Lenin’in çelişkisi değil, Le-
nin’in hayatın çelişkisini yakalama 
becerisinin taa kendisidir. Zaten 
bundan hareketle Lenin için 21. yy. 
siyaset dehası dedik Manifestomuzda! 
Ancak siyaseten zekâ özürlü olanlar 
bunu anlamadıkları için bizim Lenin’i 
eleştirdiğimizi anladılar. Onları bugünü 
anlamak yerine yüz yıl öncesinin doğ-
rularını sabah-akşam köşelerinden 
tekrarlamakla baş başa bırakarak 
işimize bakalım.

Sonuç, ülke komünist partisi he-
defi ve bilinciyle, ülke de ve yurtdışın-
da ÖSP’nin, KKP’lileşmesi pratiğinde 
kararlı yürüyelim! Başaracağız. 

Aralık 2017
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“Necesse est maximorum
minima esse initia.”[1]

 

İçişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin 
Zolfeqalî’nin, eylemlere katıldıkları 
gerekçesiyle gözaltına alınanların 

yüzde 90’ının 25 yaşın altındaki kişi-
ler olduğunu söylediği;[2] “Kadınların 
erkeklerin bulunduğu stadyumda 
maç izlemelerinin yasak”[3] olduğu; 
keyfilikler ve baskılar manzumesi 
İran’da mollarşiye bir kez daha “Yetti 
artık” denildi; tıpkı Karl Marx’ın, ‘Louis 
Bonaparte’in 18 Brumaire’i’ başlıklı 
yapıtında, “İnsanlar kendi tarihlerini 
kendileri yaparlar, ama kendi keyif-
lerine göre, kendi seçtikleri koşullar 
içinde yapmazlar, doğrudan veri olan 
ve geçmişten kalan koşullar içinde ya-
parlar. Bütün ölmüş kuşakların gele-
neği, büyük bir ağırlıkla, yaşayanların 
beyinleri üzerine çöker,”[4] sözlerindeki 
gibi…

Bu anlamda “Nihil est ab omni 
parte beatum/ Hiçbir şey tamamen iyi 
olamaz” veya “Omnia praeclara rara 
sunt/ Her şeyin mükemmel olması 
nadirdir” saptamalarını “es” geçmesi 
mümkün olmayan İran başkaldırısı, 
dünyanın herhangi bir yerindeki her-

hangi bir gelişme gibi, coğrafyamızda 
da sert bir tartışmaya yol açtı.

Kimi külyutmaz “siyaset bilgeleri”, 
vakitsiz tedbirsiz heyecana kapılan-
ları azarlayıp, sükunete davet ettiler. 
“Durun bakalım! Bu işlerin arkasında 
kimler var, bir bakalım,” dediler.

Kimileri de “Olayların arkasında 
ABD var” deyip; İran Mollarşisi’nin 
yanında saf bağladılar.

Birileri de, aceleci sonuçlara 
balıklama atladılar ve mevcut huzur-
suzluğa neyin yol açtığına ilişkin sapı 
samana kattılar.

Karmaşık bir durumla yüz yüzeyiz. 
İran başkaldırısının seyri hakkında id-
dialı saptamalar yapmak zor. Ortak bir 
programdan ve örgütlülükten yoksun 
olan heterojen kitlenin eyleminin nere-
ye evrileceğini kestirmek kolay değil. 
Ancak ne, nasıl olursa olsun, cin şişe-
den bir kez çıktı. Füruğ Ferruhzad’un 
dediği gibi, “rüzgâr bizi götürecek,” 
gideceğimiz yere…

* * * * *
İran başkaldırısına dair edilecek 

her (olumlu ya da olumsuz) sözün 
maddi bir karşılığı olmalıdır.

Hızla sıralayalım: Gençler arasın-
da işsizlik oranının yüzde 40 civarında 

olduğu İran’da halk son 10 yılda yüz-
de 15 yoksullaştı. Özelleştirmeler ve 
güvencesiz işler, işçi sınıfının gitgide 
daha kötü koşullarda yaşamasına yol 
açarken, ekonomide devlet adamları-
na bağlı tekellerin ve yolsuzluk yapan-
ların hükmü geçiyor.

Dünya Bankası verilerine göre, 
2016 itibariyle ülkede gayri safi yurtiçi 
hasıla 412.2 milyar dolar.

İşsizlik oranı yüzde 12.7. Her üç 
gençten biri işsiz; kadın işsizliği ise 
daha beter, yüzde 44’lerde. Özetle 80 
milyonluk ülkede nüfusun 3.2 milyonu 
işsiz.[5]

Bunların yanında Tahran yöneti-
minin savunma harcamalarında en 
büyük payı Suriye başta olmak üzere 
İran’ın bölgedeki askeri operasyonları-
nı yürüten Devrim Muhafızları Ordusu 
alıyor. 2015’te 6.1 milyar dolar alan 
Devrim Muhafızları’na tahsis edilen 
pay 2016’da 4.5 milyar dolara düşü-
rülse de, Savunma Bakanlığı bütçesi 
artırıldı. 2017 bütçe tasarısında ise 
Devrim Muhafızları’na ayrılan pay 
yüzde 53 artışla 6.9 milyar dolara 
yükseltildi…

İran’da sokağa çıkan insanlar, bir 
yönüyle ekonomideki kötüye gidişin 

İRAN SOKAKLARININ 
BAŞKALDIRISI

Temel Demirer

demirertemel@gmail.com
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yanı sıra, aynı zamanda İran’ın Su-
riye’deki, Irak’taki, Yemen’deki ya da 
Lübnan’daki gelişmelere müdahale 
etmesini de protesto ediyor. Bazıla-
rının ezberleriyle konuştuğu üzere 
protestoların ardında ABD parmağı ya 
da başka komplolar aramak abes ve 
halkının içinde bulunduğu sıkıntıları 
küçümsemek, görmezden gelmek 
demek…

* * * * *
Olanlara (bu ilk değildi son da 

olmayacak!) gelince; Narges Bajogh, 
İranlıların liderlerine yönelik öfkeleri ile 
Suriye gibi olma korkusu arasında sı-
kışıp kaldıkları ve protestoların temel 
olarak neo-liberal politikaların halkın 
yaşamı üzerinde yarattığı tahribattan 
kaynaklandığını belirtiyor.[6]

İran’da halkların, yoksulların, ka-
dınların 28 Aralık 2017’de; batık kredi-
ler, işsizlik, yolsuzluk, hayat pahalılığı 
gibi ekonomik taleplerle iç içe siyasi 
özgürlük talepleriyle Meşhed’de hükü-
met/rejim karşıtı başlattıkları eylemler 
kısa sürede onlarca kente yayıldı…

Nişabur, Kirmanşah, İsfahan, 
Hamedan, Kum, Sari, Kazvin, Şehre-
kürd, Zahidan, Reşt, Sebzevar, Ah-
vaz, Hürremabad protestolara sahne 
olan başlıca kentlerdi.

“Dış dinamikleri ve egemen si-
yaset düzlemini” esas alan “yorum-
lara”(?) inat başkaldırıda, ezilenlerin 
talep ve inisiyatiflerinin öne çıktığı 
görülüyor.

İran’ın önemli dini merkezlerin-
den Kum’da Che Guevara posteri 
taşıyan protestocuların “Seyyid Ali 
(Hamaney) utan, ülkemizi rahat bırak” 
sloganları atması; İsfahan’daki eylem-
de kolluk kuvvetlerinin engellemeleri 
karşısında kadınların tepkisinin ön 
plana çıkması; Tahran Üniversitesi öğ-
rencilerinin “Baskıcı rejim istemiyoruz” 
sloganıyla kitlesel bir eylem düzenle-
mesi vb’i örnekler “komplo iddiaları”nı 
tekzip ediyor.

Özetle Mollaların diktatörlüğüne 
karşı itirazın köklü siyasal-ekonomik 
nedenleri var. Ve onlar da bunun için 
başkaldırdılar.

* * * * *
Kim nasıl çarpıtmaya yeltenirse 

yeltensin, İran’daki başkaldırı, dipten 
gelen dalganın kendiliğinden sokağa 
yansımasıdır.

Küçük şehirlerde başlayan gös-
teriler, kısa sürede neredeyse İran’ın 

tümüne yayıldı. Gösterilerin sebebi 
temel olarak ekonomik sorunlar ola-
rak görülüyor. Artan işsizlik, yüksek 
enflasyon ve bankacılık sistemindeki 
krizler. Sokağa baktığımızda ekono-
mik taleplerin yanı sıra doğrudan reji-
mi de hedef alan farklı taleplerin dile 
getirildiğini görüyoruz.

Başkaldırıda göze çarpan en 
önemli hususlardan birisi, kuşkusuz 
kadınların gösterilere katılım oranı ve 
ön saflarda oluşlarıdır.

* * * * *
Evet, göstericilerin talepleri ve 

sloganları müthiş bir zenginlik (ve 
farklılık) arz ediyor.

İsfahan gibi kentlerde “İran İslâm 
Devrimi” ile iktidarına son verilen Şah 
Pehveli’yi öven, dini lider Ayetullah Ali 
Hamaney’e karşı sloganlar göze çar-
pıyor. Arap nüfusun çoğunluğu oluş-
turduğu Ahvaz’da İran’ı hedef tahtası-
na oturtmaya çalışan Suudi Arabistan 
Kralı Selman’a selam yollanıyor. Kürt-
lerin nüfusun çoğunluğunu oluşturdu-
ğu bölgelerde İran bayrakları yakılıyor. 
Ekonomik yıkıma tepki gösteren ve 
sokaktaki çoğunluğu oluşturan İranlı-
ların eylemlerinde ise “hükümete tep-
ki” baskınken; “İran İslâm Devrimi’nin 
40. yılında, muhafazakârlar ve ıslahat 
yanlılarının politikaları, İran halkının 
faydasına olmaktan uzaktadır. İran 
rejiminin siyaseti halkı açlığa mahkûm 
etmektedir. Bundan dolayı da, bu-
günlerde yaşananlara açların devrimi 
gözüyle bakabiliriz...

Birçok şehirde özellikle gençler, 
kadınlar ve işçiler ‘Kahrolsun diktatör, 
kahrolsun İslâm Cumhuriyeti, kah-
rolsun Hizbullah, kahrolsun Ruhani!’ 

sloganlarıyla sokağa dökülmüş ve 
rejim güçlerine karşı direnmektedir. 
Mevcut hâliyle bu gösteriler bir gruba 
ya da bir sınıfa ait olmamakla birlikte, 
İran’daki birçok farklı halk kesimi ey-
lemlere sahip çıkmakta ve taleplerini 
dillendirmektedir. Bu talepler ekono-
mik, siyasal ve sosyal hak talepleridir. 
Bu başkaldırı tüm bu talepleri birleşti-
recek ve savunacak bir niteliğe bürün-
dürülebilir,”[7] diyor Karwan Hewram…

* * * * *
İran’ın çeşitli kentlerinde halk 

yoksulluk ve hayat pahalılığına karşı 
sokaklara çıkarken, yasaklı olan İran 
Komünist Partisi (CPI) Merkez Komi-
tesi tarafından 28 Aralık 2017 tarihin-
de yapılan açıklamada, “İslâmi kapita-
list rejimin liderleri, büyük endüstriyel 
tesislerdeki grev ve protestoların 
yayılmasının; kitlesel protestoların, 
öğrenci hareketinin ve Kürdistan’daki 
potansiyel devrimci hareketin yeniden 
dışavurumu olabileceğinin farkına 
vardı” denildi.

TUDEH de açıklamasında so-
kaktaki hareketin önderliğinin, ilerici 
güçlerin eline alınması çağrısında 
bulunarak, “İlerici ve özgürlükçü güç-
ler gösterilerde daha kapsamlı varlık 
göstermeli, geçmişin acı veren dene-
yimlerinin tekrarına izin verilmemeli, 
halkın özgürlük, bağımsızlık ve sosyal 
adalet mücadelesi, gerici oportünistle-
rin elinden alınmalıdır. Ülkenin otokra-
tik velayet-i fakih rejiminden kurtuluşu 
tüm özgürlükçü ve diktatörlük karşıtı 
güçlerin ortak ve örgütlü mücadelesiy-
le gerçekleşebilir,”[8] diye ekledi.

* * * * *
İran’da, gittikçe keskinleşen ve 

toplumun fay hatlarını açığa çıkar-
tan kitlelerin başkaldırısını ABD’li ve 
kimi AB’li emperyalistler çıkarları için 
kullanmaya kalkışırken; mollarşinin 
müttefikleri Rusya ve Çin gibi kimi em-
peryalist, kapitalist ülkeler de isyanın 
bastırılmasını arzulamaktadır.

Kimileri, “İran, ABD ve İsrail’in 
hedefi, halk isyanı İran’ı zayıflatıyor, 
öyleyse ABD ve İsrail’e hizmet ediyor” 
tarzı endişe ve şüphelerle, halk isyan-
larına hep küresel egemenler arası 
çatışmalar perspektifinden bakıyorsa 
da unutulmasın: “İran’da halk isyanları 
için tüm sebepler var. Özellikle kadın-
lar olmak üzere tüm toplumu kullaş-
tıran İslâmcı molla rejimi, insan hak 
ve özgürlüklerini tanımıyor, en küçük 

Manipüle edilme olasılığı 
ve örgütsüzlüğün getirdiği 

yenilgi-çalınma tehlikelerine 
rağmen İran rejiminin halk 

eylemleriyle yıkılması, Ortado-
ğu’da gerici-oligarşik yapıla-
rın tasfiyesi sürecine önemli 
katkı olacaktır. İran halkının 
gerici-sömürücü İran molla 

rejimine karşı başkaldırısı ve 
isyanı meşrudur.
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muhalif sesi boğuyor. İran molla reji-
mi, İslâmcı yayılma stratejisiyle sürekli 
dış düşmanlar ve savaşlar üretiyor. 
Ekonomik maliyetini giderek yoksulla-
şan emekçi halk ödüyor.

Manipüle edilme olasılığı ve ör-
gütsüzlüğün getirdiği yenilgi-çalınma 
tehlikelerine rağmen İran rejiminin 
halk eylemleriyle yıkılması, Ortado-
ğu’da gerici-oligarşik yapıların tasfiye-
si sürecine önemli katkı olacaktır. İran 
halkının gerici-sömürücü İran molla 
rejimine karşı başkaldırısı ve isyanı 
meşrudur.”[9]

İran’da olan, yıllardır süren İslâmcı 
gerici rejime karşı bir halk başkaldı-
rısıdır. Ve şu da açıkça belirtilmeli 
ki, elbette bu başkaldırının emperyal 
güçlerin müdahalelerine/ manipü-
lasyonlarına açık olması ciddi bir 
tehlikedir. Ancak bu olasılık var diye 
İslâmcı gerici rejime karşı, başkaldırıyı 
desteklemeyi ertelemek, ona karşı 
çıkmak da ciddi bir aymazlıktır.

İran’daki mollarşi koşullarında sür-
dürülebilir bir yaşamın olduğunu kim 
iddia edebilir? Kitlelerin ağır İslâmcı 
rejimin baskısı altında, temel hakla-
rından yoksun olduğunu bilmeyen var 
mı hâlâ?

O hâlde?
Bu noktada sözü Recep Maraş-

lı’ya bırakıyorum: “İran halkı üzerinde-
ki bu deli gömleğini yırtmak için birçok 
kez sokaklara döküldü. Çok kısmi 
ilerlemeler sağladıysa da bir türlü 
‘kara gömleği’ çıkarıp atamadı…

Bu gün sokaklara çıkan kitlelerin 

arasında ideolojik bir birlik, örgütsel 
bir irtibat, merkezi bir yapı bulunmaya-
bilir. Tamamen kendiliğinden gelişen 
bir birikimin patlaması olması müm-
kün…

Doğru yerde durmak için gerekli 
tarihsel ve güncel bilgilere sahibiz.

Doğru yer, harekete geçen kit-
lelerin özgürlük taleplerinin yanında 
olmaktır.

Birileri ise hâlen 3. dünyacı mantık 
ve saçma hâle getirdikleri anti-emper-
yalizm tezleriyle, insanları 1979’da 
olduğu Molla gericiliğinin yedeğine 
çağırıyorlar…

Bu seferki hareketler de sonuca 
ulaşamayabilir, İslâmi Gerici Dikta-
törlüğü geriletemeyebilir. Bileşenlerin 
talepleri ve yönelimlerinden, yöntem-
lerinden hoşnut olmayabiliriz. Parasını 
batırmak istemediği için kâr marjı ve 
risk hesapları yaparak, piyasayı kokla-
dıktan sonra yatırım yapan borsacılar 
gibi davranamayız.

Durulması gereken yer Mollaların 
karargâhları değil İran sokakları’dır.”[10]

* * * * *
İran sokaklarının, -“Aryen Halk-

ların Direnişi” olarak betimlenmesi 
mümkün olmayan![11]- başkaldırı-
sı, José Martí’nin, “İktidar düşmanın 
elinden zorla koparılıp alınır!” uyarısı-
nı anımsatırken; -“komplo teorisyenle-
ri”ne inat- sanki hepimize Horatius’un 
‘Odes’ başlıklı yapıtındaki “Carpe 
diem quam minimum credula postero/ 
Günü yakala, yarın ne olacağını bilmi-
yorsun” repliğini hatırlatıyor!

18 Ocak 2018 14:42:31, İstanbul.

N O T L A R 
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[4] Karl Marx-Friedrich Engels, Seçme Yapıt-
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AKP Genel Başkanı ve Cumhur-
başkanı Erdoğan tarafından 
gündeme taşınan “Lozan’ın 

güncellenmesi” konusu biz Kürtler, 
Kürdistanlılar açısından büyük önem 
taşımakta. Böyle bir şey mümkün 
müdür değil midir? Böle bir güncel-
leme olursa Kürtlere ve Kürdistan’a 
etkisi ne olacaktır. Bu konuda İsmail 
Beşikçi Hocanın düşüncelerinin bize 
yol gösterici, ufuk açıcı olacağını dü-
şünüyorum.

Değerli İsmail Hocam; Kürtler 
açısından Sevr ve Lozan’ın önemi 
ve her ikisi arasındaki temel fark 
nedir? Buna kısaca değinir misi-
niz?

Sevr ve Lozan arasında önemli 
bir fark Kürdistan ve Ermenistan’la 
ilgilidir. Sevr’de Kürdistan ve Ermenis-
tan’la ilgili hükümler vardır. Lozan’da 
yoktur. 

 Lozan Antlaşması; çok uluslu 
Osmanlı İmparatorluğu bakiyesin-
den yeni bir ulus devlet yapılanma-

sının yaratılmasının tapu senedi 
ortaya çıkarılırken, aynı zamanda, 
başta Kürtler olmak üzere birçok-
larının da tapusuz bırakılmasının 
kendisi değil midir? 

Türkiye Cumhuriyeti, Kürdle-
rin yokluğu üzerine kurulmuştur. 
Sadece Kürdlerin değil, Ermenilerin, 
Rumların, Yahudilerin, Süryanile-
rin, Çerkeslerin, Lazların, Ezidi Kürd-
lerin, Alevilerin vs. yokluğu üzerine 
kurulmuştur. Bu Kürdleri ve öbür 
halkları tapusuz bırakmak anlamına 
gelmektedir. Hıristiyan halklar, Yahu-
diler soykırımlarla, sürgünlerle bitiril-
miştir. Kürdler, öbür Müslüman halklar 
Türklüğe asimile edilerek, Aleviler, 
Müslümanlığa asimile edilerek bitiri-
lecektir.  Böylece, bu sınırlar içinde 
yaşayan herkes Türk olmuş olacaktır, 
Türkleşmiş olacaktır. Türklüğün, Türk 
olmanın en önemli koşulunun Müs-
lüman olmak, Hanefi olmak olduğu 
bilinmektedir. 

 Erdoğan’ın 7 Aralık 2017 tari-
hinde Yunanistan ziyareti sırasında 

“Lozan Güncellensin” açıklaması 
ile 29 Eylül 2016 tarihinde Türki-
ye’de yaptığı açıklama olan “Lo-
zan’ı bize zafer diye yutturmaya 
çalışıyorlar, bunun neresi zafer?” 
sözleri birbiriyle çelişen şeylerdir. 
29 Eylül tarihli açıklaması Kema-
lizm ve Cumhuriyetin kurucu ide-
olojisiyle hesaplaşması sayılırken, 
son girişim, her yönden sıkışmış-
lıktan ötürü Kemalizm’e sarılma/
sığınma sayılabilinir mi? 

Bu şekilde bir değerlendirme yapı-
labilir. 2019 seçimleri yaklaşmaktadır. 
Cumhurbaşkanı, AKP, %50+1’i bulma-
nın gittikçe güçleşmekte olduğunun 
farkına varmış olabilir. Bu durumda 
da Kemalizm eleştirilerinden vazgeç-
mek, cepheyi biraz daha genişletmek 
gereği ortaya çıkmış olabilir. AKP, 
Cumhurbaşkanı her şeyden önce 
pragmatisttir. Düşüncelerdeki, tutum-
larındaki ani değişmeler bu durumda 
önemli değildir. Gün geçtikçe artan 
sıkışmayı bu şekilde atlatma hesabı 
yapılmaktadır. 

İsmail Beşikci:
“TC, KÜRDLERİN YOKLUĞU 
ÜZERİNE KURULMUŞTUR”

Röportaj: Ali Gökkaya

alixzahidex@hotmail.com
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Erdoğan’ın Lozan’ın güncellen-
mesi konusunu ortaya attığında 
bunun Kürtler açısından da bir kar-
şılığı olabileceğini aklına getirme-
diği açıktır. Ancak; Erdoğan’ın dile 
getirdiği biçimiyle “Siyaset huku-
kunda anlaşmaların güncellenmesi 
diye bir şart var” ise 94 yıldır Kürt-
lerin neden tapusuz bırakıldığının 
da gündeme taşımanın yolunu 
açmaz mı? 

Lozan Konferansı’nın gerçek adı, 
Yakın Doğu İşleri İle İlgili Lozan Kon-
feransı’dır. Bu antlaşmanın altında 
sekiz devletin imzası vardır. İngiltere, 
Fransa, İtalya, Japonya çağırıcı dev-
letlerdir. Çağırılan devletler, bir tarafta 
Yunanistan, Sırp-Hırvat-Sloven Devle-
ti, ABD, bir tarafta da Türkiye’dir. 

ABD’nin konferansa gözlemci ola-
rak katıldığı anlaşılmaktadır. Anlaşma-
da da imzası yoktur. Sovyetler Birliği 
boğazlar konusu görüşülürken, Bulga-
ristan Batı Trakya konusu, Boğazlar 
konusu görüşülürken çağrılmışlardır. 
Belçika ve Portekiz, iskân sorunları 
görüşülürken çağrılmışlardır.  

Konferansa çağırıcı olan iki devlet 
İngiltere ve Fransa’dır. Bunlar Osman-
lı’nın Yakındoğu’daki ve Ortadoğu’da-
ki toprakları paylaşılırken büyük pay 
alan devletlerdir.  İngiltere’ye, Büyük 
Britanya’ya bağlı olarak Irak, Ürdün, 
Filistin mandaları kurulmuştur. Fran-
sa’ya bağlı olarak Suriye ve Lübnan 
mandaları kurulmuştur. Manda kavra-
mını sömürge olarak değerlendirmek 
mümkündür. 

Burada çok önemli bir sorun var. 
Büyük Britanya, Irak’tan 1932’de çe-
kildi. Fransa Suriye’de İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra çekildi. Bugün her 
ikisi de bağımsız devlet. Yakındoğu 
İşleri İle İlgili Lozan Antlaşması’nda, 
Büyük Britanya’nın ve Fransa’nın ad-
ları, imzaları var, Irak’ın ve Suriye’nin 
değil.  Ayrıca, İran’ın da bu antlaşma-
da yer almadığı görülmektedir.  

Bu durumda bu antlaşmayı nasıl 
güncelleyeceksiniz? Bugün bunu gün-
cellemeye kalksanız, elbette Irak ve 
Suriye ile de görüşmek gerekecek. Bu 
görüşmede elbette, İran’ın da yer al-
ması gerekecek… Hâlbuki onların bu 
anlaşmada imzaları yoktur. Bu durum-
da güncelleme nasıl olacak? Kanımca 
böyle bir güncelleme olmaz.  

Yakındoğu İşleri İle İlgili Lozan 
Antlaşması’nın çok önemli bir özelli-
liği de Kürdler konusunun, Kürdistan 
konusunun görüşülmüş olmasıdır. Bu 
antlaşma, Kürdlerin, Kürdistan’ın bö-
lünmesini, parçalanmasını, paylaşıl-
masını uluslararası garanti altına alan 
bir antlaşmadır. Ama Kürdlerin temsil 
edilmediği, temsil edilmemesi için çok 
önemli çabalar harcanan bir antlaş-
madır. Bugün bu antlaşmanın yeri-
ne, Kürdlerin de temsil edildiği, başta, 
Türkiye, Irak, İran ve Suriye’nin, daha 
sonra, ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, 
Fransa, Almanya, ABD, Rusya Fe-
derasyonu, Ürdün, Suudi Arabistan, 
Lübnan gibi devletlerin de katıldığı 
Ortadoğu Konferansı üzerinde düşün-
mek gerekir. 

Erdoğan tarafından Lozan’ın 

Güncellenmesi konusu gündeme 
getirilmesiyle birlikte 11 Aralık 2017 
tarihli Özgürlükçü Demokrasi Ga-
zete’si tarafından da PKK Önderi 
Abdullah Öcalan’ın 3 Temmuz 2009 
yılında İmralı Adasında avukat gö-
rüşmesi esnasında yapmış olduğu 
“Toplumsal Lozan” açıklaması da 
yeniden gündeme getirildi. Toplum-
sal Lozan neyi ifade eder?

 Kürd sorunu nedir, Kürdistan so-
runu nedir? Bu konuya bakmak gere-
kir. Sorun kısaca şudur. Kürd sorunu, 
Kürdistan sorunu, 1920’lerde, Milletler 
Cemiyeti döneminde, Kürdlerin ve 
Kürdistan’ın bölünmesi, parçalanma-
sı, paylaşılması ve Kürdlerin bağımsız 
devlet kurma haklarının gasp edil-
mesidir. Sorunun özü budur. Sorun 
budur. Lozan’ın ‘toplumsal’ olmaması 
değildir. Bunu gerçekleştirenler, 
dönemin iki emperyal gücü,  Büyük 
Britanya ve Fransa ve Yakındoğu’nun, 
Ortadoğu’nun iki köklü devletidir. Bu 
dört güç, birbirleriyle işbirliği, güç 
birliği içinde bu süreci gerçekleştir-
mişledir. Sorun budur. Bu bakımdan, 
‘Toplumsal Lozan’ karşılığı olmayan 
bir kavramdır. 

1920’lerde, Yakındoğu’da, Orta-
doğu’da, bir statüko kurulmuş ama bu 
süreç Kürdlere, Kürdistan’a bir statü 
vermemiştir. Sömürge bir statüdür. 
Çok alt düzeyde de olsa, sömürge 
bir statüdür. Kürdistan sömürge bile 
değildir. Bu ilişkilerin de irdelenmesi 
gerekir. 

Bu, Milletler Cemiyeti’nin ulus-
lararası barışı kurmaya çalıştığı bir 
dönemdir. Zaten Milletler Cemiyeti’nin 
kuruluşunun temel amaçlarından biri 
de budur. Bu aynı zamanda,  Sovyet-
ler Birliği’nde Lenin, Stalin, Troçki gibi 
liderlerin, ABD’de Başkan Wilson’ın, 
Ulusların Kendi Geleceklerini Belirle-
me Hakkı’nın en çok konuşulduğu, bu 
ilkenin yaşama geçirilmesi için önemli 
çabalar harcandığı bir dönemdir. 
Böyle bir dönemde, Kürdlerin, Kürdis-
tan’ın başına lanetli çorabın geçirildi-
ğinin vurgulanması önemlidir. 

İşte bu çerçevede, PKK’nin/
KCK’nin bir düşüncesini daha günde-
me getirmek gerekir. PKK/KCK, ‘dev-
let kötüdür, baskı aracıdır. Bağımsız 
Kürdistan’a karşıyız’ demektedir. 
Örneğin, ‘Irak’ın Birliği’nden yanayız’ 
demektedir. Bu sözün, bu tutumun da 

Yakındoğu İşleri İle İlgili 
Lozan Antlaşması’nın çok 

önemli bir özelliliği de Kürd-
ler konusunun, Kürdistan 

konusunun görüşülmüş olma-
sıdır. Bu antlaşma, Kürdlerin, 

Kürdistan’ın bölünmesini, 
parçalanmasını, paylaşıl-

masını uluslararası garanti 
altına alan bir antlaşmadır. 

Ama Kürdlerin temsil edilme-
diği, temsil edilmemesi için 

çok önemli çabalar harcanan 
bir antlaşmadır. Bugün bu ant-
laşmanın yerine, Kürdlerin de 
temsil edildiği, başta, Türkiye, 
Irak, İran ve Suriye’nin, daha 
sonra, ABD, Avrupa Birliği, İn-
giltere, Fransa, Almanya, ABD, 

Rusya Federasyonu, Ürdün, 
Suudi Arabistan, Lübnan gibi 

devletlerin de katıldığı Or-
tadoğu Konferansı üzerinde 

düşünmek gerekir.
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irdelenmesi gerekir. 

Yakından incelediğimiz zaman 
neyi görüyoruz? Bağımsız Kürd dev-
letine karşı olanlar, devlet isteme-
yenler, bunun; Kürdler için yararlı 
olmadığını söyleyenler, aslında, Irak, 
Suriye, Türkiye, İran gibi devletlerdir. 
Bu devletlerin politikalarını, tutum-
larını destekleyen devletler olarak, 
Büyük Britanya, Fransa, Almanya, 
Sovyetler Birliği/Rusya Federasyonu, 
ABD gibi devletler, Birleşmiş Milletler, 
Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, İslam 
Konferansı, İslam İşbirliği Örgütü gibi 
uluslararası kurumlardır. Kürdlere, 
Kürdistan’a müşterek baskı uygulayan 
devletler, ‘devlet kutsaldır, egemenliği-
mizden taviz vermeyiz’ diyerek,  Kürd-
leri, Kürdistan’ı statüsüz bırakmaya 
sürdürmektedirler. PKK’de ‘devlet 
kötüdür, bağımsız Kürdistan’a kar-
şıyız, demokratik özerklik istiyoruz, 
Ortadoğu’yu demokratikleştireceğiz, 
sorunu böyle çözeceğiz…’ diyerek 
bu devletlerin yanında yer almakta, 
bunların politikalarına, uygulamalarına 

destek vermektedir.  

Aynı tarihteki açıklama da 
Öcalan’ın “Sevr tehlikesine karşı 
Lozan’ı güncelleyelim” demekte. 
Acaba bahse konu“Sevr tehlikesi” 
kimin için tehlike, sömürgeleştiril-
miş Kürdistan için mi, Kürdistan’ı 
sömürgeleştirenler için mi?  

Bu elbette, Kürdistan’ı sömürge-
leştirenler için tehlikedir. PKK/KCK 
gibi örgütler, Kürdlerin, Kürdistan’ın 
ulusal çıkarlarından çok, Kürdlere, 
baskı yapan devletlerin ulusal çı-
karlarını korumaya çalışmaktadır. 
‘Irak’ın birliğinden yanayım, Irak’ın, 
Suriye’nin, Türkiye’nin toprak bütün-
lüğünden yanayım…” diyerek, Kürd-
lerin, Kürdistan’ın, bölünmüşlüğünü, 
parçalanmışlığını, paylaşılmışlığını 
sorun yapmamaktadır, bunu sorun 
görmemektedir.  

Son sorum; Tutuklu olduğu 
Edirne Cezaevinden HDP kong-
resine, HDP Eşgenel Başkanı 
Selahattin Demirtaş 20.10. 2017 

tarihinde gönderdiği “Cumhuri-
yet’in demokratik değerlerine sa-
hip çıkmak, eksiklerini gidererek, 
yanlışlarını düzelterek, Cumhuri-
yeti demokratikleştirerek mümkün 
olur” mesajının temel kaynağının 3 
Temmuz tarihli Öcalan’ın “Lozan’ın 
güncellenmesinde hem Kürtler hem 
de Türkler kazanacaktır. Lozan’ın 
güncellenmesi demokratik ulus, 
demokratik cumhuriyet, demokra-
tik vatandır” içerikli açıklamasına 
dayanmakta olduğu görülmektedir. 
Lozan’ın güncellenmesiyle ilişkilen-
dirilerek dile getirilen bu yaklaşıma 
ilişkin değerlendirmenizi öğrenebi-
lir miyiz hocam?  

HDP’nin, Kürdlerin / Kürdistan’ın 
ulusal çıkarlarına daha çok vurgu 
yapması gerekir. Kürd sorununun, 
Kürdistan sorununun temel niteliğiy-
le ilgili bir bilincin oluşturulması için 
çalışması gerekir. Kürd, Kürdistan bi-
lincini, Kürd dil bilincini vatan ola-
rak oluşturmak kaçınılmaz olmalıdır.  



12SOSYALİST MEZOPOTAMYA

Latin Amerika ülkesi Venezuela’da 
1998 yılında seçim yolu ile iktida-
ra gelen Venezuela Birleşik Sos-

yalist Partisi (PSUV), Hugo Chavez 
liderliğinde birçok reform gerçekleşti-
rerek ülkede yeni bir anayasa hazır-
ladı ve uygulamaya soktu. Chavez’in 
politik ideolojisi 21. yüzyıl sosyalizmi 
ve Bolivarcılık olarak iddia edildi. 
Ülkede Bolivarcı Devrim, sosyalist 
reformların uygulanmasına odaklandı. 
Anti emperyalist, sosyalist ve Bolivarcı 
politikaları ve rejimi ile dikkat çeken 
Hugo Chavez ve yeni devlet Başkanı 
Nicolos Maduro rejimi, emperyalistle-
rin ve özellikle ABD’nin hedef tahta-
sına oturttuğu bir durumdadır. Birçok 
yaptırım, kısıtlama ve engelleme ile 
karşı karşıya kalan Venezuela ile ilgili 
olarak, İtalya Komünist Partisi Yeni-
den İnşa (Rifondazione Comunista), 
RC Merkez Komite üyesi, dış ilişkiler 
sorumlusu ve Latin Amerika grubunda 
yer alan, ayrıca Avrupa Sol Partisi, SE 
yürütme komitesi üyesi olan Marco 
Consolo ile konu hakkında röportaj 
yaptık.

Venezuela yer altı ve yer üstü 
zenginlik kaynakları bakımından 
zengin bir ülke. Bu kadar zenginli-
ğe rağmen neden böyle yoksul? 

Evet, Venezuela yer altı ve yer 
üstü zenginlik kaynakları bakımında 
çok zengin bir ülke. Ülke, dünyada 
en çok petrol rezervine sahiptir. Fa-
kat geçmişte petrol ve petrol gelirleri 
ABD’li uluslararası şirketlerin ve ülke-
deki oligarşinin hakimiyetinde bulunu-
yordu.

Dahası Venezuela, petrolün dışın-
da Altın, Koltan, su ve Toryum benzeri 
çağımız teknolojisinde kullanılan ve 
stratejik bir durumda olan madenler 
bakımından da zengindir. Bu petrol 
ve madenler, 1998 yılına kadar yani 
kumandan Hugo Chavez iktidara ge-
lene kadar ülkedeki oligarşinin elinde 
idi ve kazançlarına onlar sahipti. Halk 
ise yoksulluk ve sefalet içerisinde 
yaşıyordu.

Gerçekleşen devrim ile birlikte 
Chavez, düşünsel ilhamını İspanyol 

sömürgeciliğine karşı savaşan özgür-
lükçü lider Simon BOLİVAR’dan aldı. 
Dahası sosyalist ve Karl Marks dü-
şüncesini benimseyen ve diğer ilerici 
Latin Amerika liderleri gibi ben Hüma-
nist ve Hıristiyan’ım diyerek sömürüye 
karşı çıktı. Petrolden ve madenlerden 
gelen geliri halka pay ederek, dağı-
tarak sosyal adaleti gerçekleştirmeye 
çalıştı. Birçok konu da değişiklik yaptı. 
Örneğin eğitimde, sağlıkta, konutta, 
şimdiye kadar 1.900.000 konut inşa 
edildi. Ayrıca işçi, kadın ve gençlik 
örgütlenmelerinde ciddi çalışmalar 
yaptı. Diğer önemli konu ise diğer La-
tin Amerika ülkeleri ile gerçekleştirdiği 
entegrasyondur. Bilindiği gibi ABD, 
her zaman Latin Amerika’yı kendi arka 
bahçesi olarak görmüştür, görüyor. 
İlk kez Chavez, Latin Amerika’da 
ABD’nin etkisi altında olmayan bölge-
sel kurum, kuruluş ve organizasyonlar 
gerçekleştirdi. Örneğin ekonomik, 
televizyon, dayanışma vb. (Unasur, 
ALBA, Celac). Emperyalizm, zaman 
geçirmeden bu kuruluş ve organizas-
yonları boykot ederek karşı çıktı.

Marco Consolo:
VENEZUELA’DA DEVRİM 
MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Röportaj: Hurşit Kaşıkırmaz

hursitkasikkirmaz@hotmail.it 
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Chavez’in ölümünden sonra 
Venezuela devrimini nasıl bir gele-
cek bekliyor?

Chavez’in 2013 yılında kötü bir 
hastalık sonucu ölmesinden sonra, 
yerine gelen Nicolas Maduro sosyal 
reformları sürdürüyor. Ama Chavez’in 
iktidarı almasından bu yana ABD em-
peryalizmi ülkeyi tekrar ele geçirmek 
için her yolu deniyor. Değişik birçok 
yönteme başvuran Beyaz Saray, 
derinlemesine bir savaş ilan etmiş 
durumdadır. Örneğin medyasal, eko-
nomik, askeri, diplomatik, finansal vs. 
Venezuela’ya karşı sert bir ekonomik 
ablukayı onaylamış durumdadır. Şimdi 
ki Maduro hükümeti, 1973’te Şili’deki 
Salvador Allende sosyalist Hüküme-
ti’nin karşılaştığı kanlı faşist askeri 
darbe benzeri tehlikeler ile karşı kar-
şıyadır. Zamanında Şili’de yaptıkları 
gibi ilaç, yiyecek vb. önemli şeyleri 
stoklama, kara borsada satma, zen-
ginlerin sermayelerini başka ülkelere 
taşıması, kaçakçılık, saklama vb. kıtlık 
ortamı yaratma gibi provakatif durum-
lar yaratarak halkı galeyana getirmeyi 
hedefliyorlar.

Bütün bu emperyalist ve burju-
va baskılar karşısında halk, Bolivar 
rejiminden ve devriminden uzakla-
şıyor mu?

1989’dan bu yana 24 tane seçim 
yapıldı. Bunların 22’sini “Chavizm” 
kazandı. Her seçim döneminde sağ 
partiler, hükümeti ve seçim sistemini 
suçladılar. Ama bu duruma rağmen 
ABD eski Başkanı Jimmy Carter ve 
kuruluşu, bu seçim sisteminin dünya-
nın en iyi sistemi olduğunu belirtiyor. 
Geçen aylarda sağ muhalefet bir 

provakatif eylem gerçekleştirerek 
halkı sokağa dökmeye çalıştı. ABD 
stratejisinin ürünü olarak provakatif 
olaylarda 130 kişinin ölmesine sebep 
oldular. Bu tür olaylar ile hedeflenen 
amaç, karışıklık-istikrarsızlık ortamı 
yaratarak ABD’nin askeri müdahalede 
bulunmasına zemin hazırlamaktır. Bu 
duruma karşı Maduro Hükümeti söz, 
karar, yetki halkındır diyerek seçim-
lere gitmeyi işaret etti. 2017 yılı içeri-
sinde 3 kez seçime giden Hükümet, 
(Kurucu Meclis, Eyalet ve belediye) 
seçimlerinde galip geldi. Örneğin 10 
Aralıkta belediye seçimleri yapıldı. 
335 belediyeden 300’nu “Chavizm” 
kazandı. Muhalefet seçimleri kaybe-
deceğini anlayınca ya boykot ediyor 
veya seçimlere katılmıyor. Onlar da 
kendi aralarında bölünmüş durumda-
lar.

Venezula’nın bu durumu, duru-
şu karşısında ABD ve emperyalist-
lerin nasıl bir stratejileri var?

ABD eski Başkanı Obama ve 
Hillary Clinton’un eski stratejisi “soft 
power”,  yumuşak güç “bir devletin, 
diğer bir devlet üzerinde güç veya zor 
kullanmadan, bu devlete istediğini 
yaptırabilme yeterliliği”. Bu yöntem ile 
Honduras, Paraguay ve Brezilya’da 
kurumsal darbeler gerçekleştirerek 
müziği değiştirdiler. Örneğin Obama 
yaptığı Başkanlığa veda konuşma-
sında “Venezuela bu haliyle ABD’nin 
güvenliği için tehlikedir” diyerek hedef 
gösterdi. Bu konuda yeni Başkan 
Trump ise eskisinden daha sert. 
Eski (Exxon Mobil) petrol kuruluşu 
temsilcisi, yeni devlet bakanı Rex 
Tillerson’da Venezuela’nın “ABD için 

büyük bir tehlike ve tehdit” olduğunu 
deklere etti. Gelinen aşamada Trump, 
Obama’nın çekinceli ve utangaç bir 
şekilde uyguladığı Küba politikası ve 
benzerlerini geçerek, bölge için daha 
sert ve çılgın bir stratejiye sahip. Mek-
sika sınırında göçmenlere karşı kilo-
metrelerce duvar örmesi ve açıktan 
bölge sağını kışkırtması vb.

Emperyalizmin Latin Amerika’daki 
ilerici iktidarlara karşı çıkması açık bir 
durumdur. Ama aleni bir şekilde Bre-
zilya’da “parlamento darbesi” yaparak 
yetkiyi Başkan Dilema Roussef’in 
elinden alması ve ayrıca bir kaç hafta 
önce Honduras’ta seçim hileleri ile 
sağı iktidara taşıması, bunların hepsi 
ABD’nin oyun ve entrikaları ile yapılı-
yor. Hiç kuşku yok. Venezuela Bolivar 
rejimi emperyalistlerin gözüne batma-
ya devam ediyor, edecektir.

Bu sorulardan sonra komünistler 
için bir parantez açma gereği duyu-
yorum. Venezuela Komünist Partisi, 
PCV çeşitli konularda Chavezci Hükü-
meti eleştirmekle birlikte, her zaman 
Chavez ve Maduro Hükümetlerini 
desteklemiştir ve en büyük Hükümet 
ortağı olarak koalisyonda yer almıştır. 
Emperyalizme ve kapitalizme karşı 
mücadelesini sürdüren Komünist 
Parti, ABD’nin ve emperyalistlerin kirli 
emellerine karşı, Bolivarcı ilerici reji-
min yanında saf tutarak mücadelesini 
sürdürmektedir. 

Sayın Consolo röportaj için te-
şekkür ederiz.

Başarılar diliyorum Kürdistanlı 
komünistlere. 

3.12.2017 
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Son söylemem gerekeni başta 
söylemem gerekiyor sanırım. 
“Eski yıkılmadan yeni inşa edi-

lemez” tahlil ve tespiti yabana atılacak 
bir belirleme değildir. Bu tahlil ve tes-
pit, insan yaşamının her alanında, her 
araç ve gerecinde ve her döneminde 
geçerlidir. Burada her şey derken bir 
evi, bir aileyi, bir şirketi, bir motoru, irili 
ufaklı her şey ama her şeyi kapsayan 
bu belirleme ve tespit kapsamında ku-
rum, kuruluş, parti, örgüt ve hareketler 
için de geçerlidir. Özellikle sol, sos-
yalist ve komünist parti ve örgütlen-
melerde son otuz yıldır bir bocalama, 
dağılma, zayıflama ve dejenerasyon 
yaşanıyor. Herkes biliyor ki doğu blo-
ğu yıkıldıktan sonra genel olarak sol 
böyle bir yönelim içerisine girdi. Ama 
az zaman geçmedi, kocaman otuz yıl. 
Ve hala sol kendisini toparlayamadı.

Doğu bloğu yıkıldıktan sonra za-
man içerisinde her siyasal sol parti 
kendisini yenileme gibi bir durum ile 
karşılaştı ve bu konuda tartışmalar 
yaşayarak yol almayı hedefledi. Fa-
kat genel olarak bu tartışmalar eski 
yapılar ve kadrolar tarafından yapıl-
dı. Yeni, çağın gençliği meseleye el 
atmadı. Yani çağın gençliği döneme 
denk gelecek biçimde harekete geç-
medi. Eski yapıları ve kadroları devre 

dışı bırakacak bir ideolojik, teorik, 
politik ve örgütsel yönelim içerisine 
girmedi. Hal böyle olunca eski yapı-
lar ve kadrolar yeniyi yaratma adına 
tartıştılar, tartışıyorlar. Ama bilinen bir 
şey var ki, eski yapılar ve kadrolar ile 
yeni yaratılamaz. Yani eski mantalite, 
kadro, yöntem ve alışkanlıklar ile yeni 
yaratılamaz, yaratılmadı da. Yapılan 
ve gündeme gelen ne oldu? Eskiyi ye-
nileme gerçekleşmedi, gerçekleşmedi 
çünkü eski yıkılmadı. Eski yıkılmayın-
ca restore edilmeye çalışıldı. Gelinen 
aşamada restore bile edilemeyen eski 
yapılar yıkık, harap ve gerektiği gibi 
işlev göremez bir duruma büründüler.

Özellikle sol ve komünist partiler 
için konuyu ele alacak olursak. Evet, 
çeşitli sebeplerden dolayı yeni yara-
tılamadı. Ama gelinen aşamada bu 
parti, örgüt ve yapılar restorasyonu 
da gerçekleşmedi. Sebebine gelin-
ce; örnek olarak bir binayı düşünün. 
Bina eskimiş, yıpranmış ve dökülü-
yor. Eğer temeli sağlam değil ise siz 
onu yıkar yenisini yaparsınız. Fakat 
bizim binanın temeli sağlam. Yani 
Marksizm ve Leninizm gibi ideolojik, 
teorik, politik ve örgütsel bir rehbe-
rimiz, kılavuzumuz var. Hiçbir kimse 
(kadro ve filozof) şimdilik bu rehber ve 
kılavuzu günün koşullarına göre geliş-

tiremedi. Kuşkusuz Marks döneminde 
kapitalizm yeni idi, yeni doğmuştu ve 
Marks ona göre tahlil, tespit yaparak 
bu teori ve kuramı oluşturdu. Lenin 
emperyalizmi tahlil etti ve bir bütün 
olarak Marksizm’i geliştirdi. Yani kapi-
talist emperyalist sistem zamanında 
ve onun için formüle edilen bir teori, 
kuram ve kılavuzdur Marksizm-Leni-
nizm. Bu anlamda onu yeniden ele 
alarak kuram, teori, ideoloji olarak 
geliştirmek, günün koşullarına uyar-
lamak ve öyle bir formülasyonda 
bulunmak kolay da değildir. Günümüz 
koşulları için Marksizm, Leninizm ve 
...izm gereklidir, kaçınılmazdır. Ama 
bu teori, kuram ve kılavuzu, günümüz 
koşullarında yeniden üretmek, geliş-
tirmek ve çağa uygun üretim yapmak 
kolay değildir. Öncelikle seviye, biri-
kim ve yetenek gerektiren bir durum-
dur. Ayrıca devrimci teori, devrimci 
pratik olmadan üretilemez. Tersinden 
devrimci pratik, devrimci teori olma-
dan olmaz. Yani her ikisi birbiriyle eş 
zamanlı gelişen ve birbirini tamamla-
yan olgulardır. 

Bu yapıları restore etmeye ge-
lince: Bir binayı restore edeceğiniz 
zaman, önce onu baştan aşağıya 
elden geçirir sağlam olan temeline ve 
iskeletine dokunmaksızın kırık, yıkık, 

YENİYİ İNŞA ETMEK!

Hurşit Kaşıkırmaz

hursitkasikkirmaz@hotmail.it 
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harap ve işe yaramaz olan kısımlarını 
tasfiye eder atarsınız. Yani işe yara-
mayan ve temele, iskelete, korunma-
ya ve görünüme zarar veren eskimiş, 
çürümüş, işlevsiz kalan kısımlardan 
güzelce arındırırsınız. Ve ondan son-
ra yeni malzeme kullanarak restore 
edip modernize bir hale getirirsiniz. 
Ama bizim sol ve komünist parti ve 
hareketler, restorasyon döneminde 
veya onu yaptıkları zaman bile resto-
rasyonun durumuna, gerekliliklerine, 
anlayışına ve olması gerektiği gibi 
hareket edip davranmadılar, davran-
mıyorlar. Restorasyon anlayışı olarak, 
verimli olmayacak şekilde tartışmak, 
görüş alış verişinde bulunmak, kimi-
lerinin hoşlarına gitmediği bazı ko-
nulardan dolayı ayrılmak, parti-örgüt 
ismini veya amblemini değiştirmek, 
yapıyı-partiyi bölmek vs gibi negatif 
yönelimler içerisine girerek kendilerin-
ce büyük işler yaptıklarını ima etmeye 
çalıştılar, çalışıyorlar.

Eski parti, örgüt ve yapılar için 
restorasyon gerekmiyor mu? Elbet-
te ki gerekiyor. Toplum bilimi olarak 
Marksizm-Leninizm, canlı bir organiz-
ma gibi gelişen, değişen ve gündeme 
gelen değişiklikler için yeni döneme 
göre üretim ve uyarlanmaya uygun 
bir kuram, teori ve kılavuzdur. Yeter 
ki sistemdeki yeni değişiklikler ve 
gelişmeler yerinde ve bilimsel olarak 
zamana uygun bir şekilde tahlil ve 
tespit edilsin. Bina restorasyonuna dö-
necek olursak; genel olarak dünya sol 
ve komünist hareketleri restorasyon 
yapıyoruz adına rötuş yaptılar. Yani 
eskinin üzerinde düzenleme yapmaya 
çalıştılar. O da tutmadı, verimli olmadı 
ve bir işe yaramadı. Yaramadı çünkü 
eski, yıkık, kırık, harap bina, tamir 
ve boyalama ile bertaraf edilmeye 
çalışıldı. Oysa ki restorasyon ve rötuş 
birbirinden çok farklı şeylerdir. Resto-
rasyon için; artık işlevini doldurmuş, 
işe yaramaz, işlev görmez veya 
göremeyecek durumda olan kapı, 
pencere, sıva, alt ve üst zemin, ısıt-
ma, su ve elektrik tesisatı gibi tadilat 
gerektiren her şey, ama her şey sökü-
lüp atılmadıkça ve onun yerine yeni-
leri ikame edilmedikçe yapılan işlem 
restorasyon sayılmaz. Örnek olarak; 
duvarların sıvası kabarmış, duvarlar 
çatlamış, eskimiş ve bunlardan dolayı 
sıvanın yenilenmesi gerekiyor. Sıvayı 
sıyırıp atıp onun yerine yenisini ya-
pacaklarına, kabaran yerleri sıyırıp 

yama yaptılar, çatlayan yerleri macun 
ile kapattılar, eskimiş kirlenmiş yerle-
rin üzerine boya yaptılar. Kimileri ise 
sıvayı sıyırdı ve o sıyırdıklarını maki-
neye vererek kum haline getirdiler ve 
onun ile tekrardan duvarları sıvadılar. 
Bazıları ise bu işlemlere bile gerek 
duymadan eskisi gibi yollarına devam 
ettiler, ediyorlar.

Günümüz sol ve komünist ha-
reketlerinin liderliğini yapan, onlara 
yön veren, hala etkin ve belirleyici 
olan kadrolar 1970-80 ve 1990 yılla-
rının kadrolarıdır. Ve bu insanlar eski 
kadrolar olarak yeniyi yaratmayı tar-
tışıyorlar, hedefliyorlar ve bunun için 
uğraş veriyorlar. Ama eskilerin yeniyi 
yaratamayacakları, biyolojik olarak 
da olsa eski olan her şeyin, yenisi 
gibi işlev göremeyeceği belli, açık ve 

anlaşılırdır. Yeniyi yaratmak veya yu-
karıda belirttiğimiz gibi tam teşekküllü 
restorasyon yapmak yeni kuşağın ve 
kadronun görevidir. Zaten eski kad-
rolar yıllarca hazır reçeteler eşliğinde 
ideolojik, teorik, politik ve örgütsel 
faaliyet ve çalışma yürüttüler. Yani 
artık o eski SSCB Komünist Partisi, 
Arnavutluk Emek Partisi ve Çin Ko-
münist Partisi’nin hazır reçeteleri yok. 
O reçeteler yok ama hala onların eski 
etkileri ile hareket eden eski kadrolar 
sol ve komünist partileri yönlendiriyor. 
Onun için etkili ve çağa uygun hareket 
edemiyorlar. Yeni reçeteler oluştura-
madıkları için partilerde yenilenme ve 
ideolojik, teorik, politik ve örgütsel res-
torasyonu gerçekleştirip çağa uygun 
örgütlenmeler oluşturamıyorlar.

Belirtmek gerekir ki bu binanın, 
yani Marksizm-Leninizm’in temeli 
Marksizm’dir. İskeleti ise Leninizm’dir. 
İkisi de sağlam, dayanıklı ve canlıdır. 
Günümüzün gençliği yeniyi yaratacak 
ise, ki bu gün yaratılmaz ise yarın ka-
çınılmaz olarak kendisini dayatacaktır. 
Çağın gençliği, Sovyet Rusya, Çin ve 
Arnavutluk geleneklerinin deney ve 
tecrübelerini sentezleyerek, hiçbiri-
sinin etkisi altında kalmadan ve ka-
pitalist sistemdeki gelişmeleri ve de-
ğişiklikleri yerinde, bilimsel ve somut 
duruma göre yeniden tahlil ederek bu 
binada, Marksizm-Leninizm’de resto-
rasyonu gerçekleştirmelidir. Kuşkusuz 
gerçekleşecek olan bu restorasyon, 
kapitalizmdeki yeni gelişmeler ve de-
ğişiklikler dikkate alınarak yapılması 
gerekirken, diğer taraftan yeni sınıf, 
halk ve yığın hareketlerinden kopuk 
bir şekilde yapılamaz. Yani yeni çağın 
sınıf, halk ve yığın hareketleri bu res-
torasyonun yapılmasında belirleyici 
olacaklardır. Devrimci Marksist-Leni-
nist teorinin gelişmesi veya geliştiril-
mesi yeni devrimci dalganın doğması 
ve onun alacağı şekil, biçim denkle-
minde olacaktır. Yığınların pratik hare-
ketliliği olmadan devrimci teori geliş-
mez, tersinden devrimci teori olmadan 
yığın hareketliliği tek başına bir şey 
ifade etmez. İkisi de eş zamanlı olarak 
gelişir ve birbirini tamamlar.

20. yüzyıl devrimci dalgası dün-
yanın üçte birinde devrimler ger-
çekleştirip sosyalizmi kurarak onu 
bir ütopya olmaktan çıkartıp reel bir 
sistem olarak tarih sahnesine sundu. 
Çeşitli eksiklikler, yetmezlikler ve 

Günümüz sol ve komünist ha-
reketlerinin liderliğini yapan, 

onlara yön veren, hala etkin ve 
belirleyici olan kadrolar 1970-80 
ve 1990 yıllarının kadrolarıdır. Ve 
bu insanlar eski kadrolar olarak 

yeniyi yaratmayı tartışıyorlar, 
hedefliyorlar ve bunun için uğraş 

veriyorlar. Ama eskilerin yeniyi 
yaratamayacakları, biyolojik ola-

rak da olsa eski olan her şeyin, 
yenisi gibi işlev göremeyeceği 
belli, açık ve anlaşılırdır. Yeniyi 

yaratmak veya yukarıda belirtti-
ğimiz gibi tam teşekküllü resto-
rasyon yapmak yeni kuşağın ve 
kadronun görevidir. Zaten eski 

kadrolar yıllarca hazır reçeteler 
eşliğinde ideolojik, teorik, politik 

ve örgütsel faaliyet ve çalışma 
yürüttüler. Yani artık o eski SSCB 

Komünist Partisi, Arnavutluk 
Emek Partisi ve Çin Komünist 

Partisi’nin hazır reçeteleri yok.



16SOSYALİST MEZOPOTAMYA

hatalardan dolayı yıkılan yalnızca 
sosyalist devletler oldu. Sosyalizm 
ve sınıf mücadelesi devam ediyor. 
Bu evrede zayıflama, prestij kaybı ve 
yeniden toparlanma, tarihin bir cilvesi 
ve olumsuzluğu olarak kayıtlara geçti. 
21. yüzyıl devrimci dalgası hala geliş-
medi. Yeni yüzyılın devrimci dalgası 
birikim yapıyor, mayalanıp meyve ver-
mek için uygun zamanı kolluyor. Top-
lum bilimi olarak Marksizm-Leninizm’i 
geliştirmek, onu çağa uyarlamak ve 
yeniyi yaratmak zorlama yöntemler ile 
olmaz. Bir meyveyi düşünün. Meyveyi 
yetiştirecek işçiniz var, ağacınız veya 
fidanınız da var. İşçiniz ağacın bakı-
mını yapıyor ve onu meyve vermeye 
hazırlıyor. Eğer iklim iyi gider ise 
ağaç, çiçek açar sonra döllenme olur 
ve vavaş yavaş bu döl, yani meyve 
büyümeye, gelişmeye başlar. Koşulla-
ra göre yetişen, gelişen ve olgunlaşan 
meyveyi önemli olan tam olgunlaştığı 
zaman toplamaktır. Onu zamanında 
toplamazsanız çürür, bozulur ve yeme 
kıvamını yitirir. Benzer durumun aynı-
sı sera yetiştiriciliği için de geçerlidir. 
Fakat şimdiye kadar yapılan ve yapıl-
maya çalışılan, Maksizm-Leninizm’i 
geliştiriyorum veya geliştireceğim adı 
altında, olgunlaşmayan ham meyveyi 
dalından kopararak olgunlaşmış gibi 
göstermeye çalışmaktır.

Günümüzde sınıf ve sosyalizm 
mücadelesi düşük bir tempo ile yolu-
na devam ediyor ve birçok sorun ve 
çıkmaz ile yol alıyor. Bu koşullarda 
acele etmeye, zorlamaya veya iradi 
davranarak erkenden ütopik tahlil ve 
tespitlerde bulunmaya gerek yoktur. 
Böylesi bir durum sizi geri dönüşü 
olmayan veya zor olan bir yönelim 
içerisine sokar. Solun ve komünist-
lerin yaşadığı olumsuzluklar, prestij 
kaybı ve geri düşüşten etkilenerek 
bu duruma acil bir çare bulmamız 
gerekir düşüncesinden hareketle sav-
rulmamaya özen gösterilmelidir. Sınıf 
ve sosyalizm mücadelesi kimsenin 
tekelinde değildir. Bu durum dünya 
insanlığının sorunudur. Bizler kendi 
cephemizde sağlam, istikrarlı ve olgun 
bir duruş sergilersek bu koşullarda o 
da küçümsenmeyecek bir başarıdır. 
Kaldı ki şimdiye kadar yaptığımız da 
budur.

Özellikle son 20-30 yıldır kapi-
talizm cephesinde açık ve hızlı bir 
şekilde küçümsenmeyecek gelişmeler 
ve değişimler yaşandı, yaşanıyor. Özü 
itibarıyla karakterinde hiçbir şey de-
ğiştirmeyen kapitalizm, stratejik olarak 
hemen hemen her şeyde değişiklik ve 
yenilenme gerçekleştirdi, gerçekleş-
tiriyor. Bu durum onun doğasına ters 
değildir. Tam tersine bu yenilenme ve 
değişiklikleri yapmadan yaşayamaz. 
Kapitalizm durmadan değişiklik, ye-
nilik ve devinim yapmadan yaşamını 
sürdüremez. Onu, diğer sınıflı top-
lumsal sistemlerden ayıran özelliği 
budur. Diğer toplumsal sistemlerde 
herhangi bir değişiklik olduğu zaman 
sistem yıkılır. Fakat kapitalizmde ise, 
sistem durağan olduğu zaman yani 
yenilik, değişim ve devinim yapmazsa 
yıkılır. Bu konu ile ilgili olarak daha 
kapitalizm çok genç iken, yani serbest 
rekabetçi dönemde Marks ve Engels 
komünist manifesto da şöyle bir tes-
pitte bulunuyorlar. “Burjuvazi, üretim 
aletlerinde ve dolayısıyla üretim ilişki-
lerinde, yani sosyal ilişkilerin tümünde 
durmadan devrim yapmazsa yaşaya-
maz”. (Komünist Manifesto sayfa 34.) 

Bu son yıllarda kapitalist em-
peryalist sistem ve burjuvazi birçok 
değişiklik ve yenileme yaptı. Fakat bu 
değişiklik ve yenilemeler emperyalist 
kapitalist tekelci sistemi aşan yeni bir 
evre olarak şekillenmedi. Yani kimileri-
nin dediği gibi “global evre”ye sıçrama 
yapılmadı. Peki, ne oldu? Kapitalist 
emperyalist sistem, tekelci özelliğini 
koruyarak yaygınlaştı. Tekellerde şekil 
değişikliğini gerçekleştirdi. Ekonomide 
belli başlı ve önemli olan değişiklikler 
olarak; 1- Çok uluslu ve ortaklı tekelle-
ri çoğalttı, yaygınlaştırdı. 2- Sanayi ve 
sermaye taşıma hamlesini gerçekleş-
tirdi. 3- Taylorist, fordist üretim tarzın-
dan, esnek parçalı (part-time) üretim 
modeline geçiş yaptı. 4- Bilim, teknik, 
teknoloji ve telekomünikasyonda çok 
büyük ve hızlı gelişmeler yaşandı, ya-
şanıyor. 5- Daha önceleri, yani fordist 
üretim modeli döneminde, önce üre-
tim yapılırdı sonra pazar bulunurdu. 
Yeni üretim modelinde, esnek parçalı 
dönemde ise, önce pazar bulunuyor 
ve bulunan pazara göre üretim ya-
pılıyor. Bu değişiklikler ve gelişmeler 

ile kapitalist emperyalizm, global 
aşamaya sıçrama yapmadı. Bu durum 
kapitalizmi emperyalizmi globalleştirdi, 
yaygınlaştırdı. Örneğin politik alanda; 
Kapitalizm küresel bir şekilde dünya-
nın her tarafına zayıf veya güçlü bir 
şekilde yayıldı. Sanayi ve sermaye 
taşıma hareketinden dolayı ekonomisi 
gelişen yaklaşık 15-20 ülke, alt em-
peryalist bir konuma yükseldiler. Dün-
yanın en büyük ve güçlü ülkeleri G7+1 
olarak varlıklarını devam ettirirlerken, 
ayrıca G20 ülkeleri olarak şekillenen 
diğer gelişmekte olan zengin ve alt 
emperyal ülkeler de dikkate alınarak 
böyle bir oluşum gerekli duyuldu. 

Yazı uzadığı için son ve bariz bir 
örnek vererek bitirelim. Örneğin Türki-
ye ekonomisi, emperyalistlerin sanayi 
ve sermaye taşıma hareketinden 
dolayı yaklaşık son 20 yılda hızlı bir 
gelişme sağlayarak dünyada 17. veya 
18. sıralara yükseldi tespitleri yapılı-
yor. Yani ekonomik ve politik olarak 
alt emperyalist bir konuma yükselen 
Türkiye için, yaklaşık son 6-7 yıldır 
herkes AKP ve R.T. Erdoğan faşiz-
minden bahsediyor ve öyle bir tespitte 
bulunuyor. Evet ülkede faşizm var, 
faşist uygulamalar had safhada fakat 
adı sosyalist, komünist, emek, işçi, 
ezilen.....vs benzeri onlarca sol ve 
rejim karşıtı yasal parti de varlıklarını 
ve çalışmalarını şimdilik zor da olsa 
sürdürüyorlar. Eski faşist sistemlerde 
(12 Eylül gibi) veya Türkiye gibi ülke-
lerden daha geri ve fakir ülkelerdeki 
faşist rejimlerde bu tür partilerin yasal 
alanda faaliyet yürütmeleri imkan-
sızdı. Gelinen aşamada Türkiye gibi 
ülkelerde ekonomik ve politik geliş-
melere paralel olarak, askeri ve sivil 
en üst bürokratlardan oluşan Milli 
Güvenlik Kurulu benzeri yapılar oldu-
ğu sürece, eski faşist askeri rejim ve 
uygulamalara doğrudan ihtiyaç duyul-
mayacağı gözüküyor. Yani faşizm de 
şekil değiştirdi.

Partide isim değişikliği, prog-
ram-tüzük ve bağımsızlık-federasyon 
tartışmaları yapılırken bu belirttiğim 
ve işaret etmeye çalıştığım konuların 
dikkate alınmasında fayda olacağı 
düşüncesindeyim. 12.11.2017                           
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1917’de gerçekleşen 
dünyanın ilk 
sosyalist devrimi 

olan Büyük Ekim Devrimi; ulusal 
kurtuluş mücadelesinde sınıfsal bir 
yarılma, doğal bir kamplaşma yarat-
mıştır. Mücadelenin bütün yükünü 
çeken işçiler ve köylüler; ulusal hare-
ketin sınıfsal niteliğini sorgulamaya, 
mücadeleye kendi sınıfsal konumla-
rından yaklaşmaya ve sınıf çıkarlarını 
da ulusal mücadelenin zeminine 
taşımaya başladılar. Girilen emper-
yalizm döneminde; ezilen ulusların 
burjuvalarının millilik-demokratiklik 
özelliklerini yitirmeye başlaması ve bu 
sürece eşlik eden kesitte dünyanın ilk 
sosyalist devriminin yaşanmış olması; 
ulusal kurtuluş hareketlerinin sınıfsal 
önderliklerini programatik perspektifle-
rini değişime uğrattı.

Proletarya, tarihin gerisinden 
gelen bu uluslar içerisinde toplum-
sal zayıflığına rağmen kendi sınıfsal 
örgütlenmelerini ve ulusal müca-
deledeki politikasını yaratabilmeyi 
başardı. Burjuvazi artık isterse ezen 
isterse ezilen ulustan olsun; tarihsel 

olarak proletarya karşısında yıkılmaya 
mahkum gerici bir sınıf olma pozisyo-
nuyla ezilen ulus hareketi içerisinde 
de aynı niteliğini korudu. Emperya-
list sistem tüm dünya burjuvazisini 
kendi kapital ilişkileri içerisinde tek bir 
cephede (buna burjuvazinin enternas-
yonalleşmesi-uluslararasılaşması da 
denilebilir) toplarken; ulusal hareketler 
içerisinde bir sınıf savaşının taraflaş-
ması gündeme gelirken; proletarya 
köylülükle kurduğu ittifak ile ulusal 
hareketlerin sınıfsal öncülüğünü üst-
lenme noktasına ulaştı. Burjuvazi ise 
bu ittifakın karşısında feodal kesimler-
le ve emperyalist burjuvaziyle ittifaklar 
geliştirerek proletarya ve köylülüğün 
karşısına çıktı.

Bu noktada ulusal kurtuluş müca-
delelerinin siyasal öncülük arenasın-
da; sınıfsal farklara göre iki program, 
iki kurtuluş biçimi oluştu. Birincisi 
sosyal-sınıfsal kurtuluşu da içeren 
proleter ulusal kurtuluş mücadeleleri, 
ikincisi ise ulusal birlik adı altında iki 
karşıt çıkara dayanan sınıfın ve diğer 
ezilen sınıfları da içinde toplayan 
burjuva birlik anlayışı ve bunun so-

nucunda ezilen ulusun burjuvazisinin 
iktidarını kurabileceği, emperyalizmle 
bütünleşebileceği burjuva ulusal 
kurtuluş çizgisi. Ulusal mücadelelerin 
sınıfsal önderliklerinin farklılaşması 
sonucunda; kimi kurtuluş hareketleri 
proleter bir zeminde, çoğunluğu ise 
burjuvazi proletarya ve köylülükten 
daha örgütlü, daha sağlam ittifaklara 
sahip olduğu için burjuva bir zeminde, 
ezilen ulusun burjuvazisinin sınıfsal 
çıkarlarına uyumlu bir sonuca ulaş-
mıştır.

Özetle; proletarya bağımsız bir 
sınıf politikasını yaratabildiği, bağım-
sız sınıf örgütlerini yaratabildiği ölçüde 
demokratik talepleri ve ulusal sorunun 
çözümünü kendi iktidar mücadelesi 
etrafında örgütleyebilir.

Eğer ulusal demokratik talepler 
proletaryanın iktidarını kurabilme-
si doğrultusunda örgütlenemezse, 
kitleler bu sınıfsal çatışmada proletar-
yanın bayrağı altında toplanamazsa; 
kaçınılmaz olarak burjuvazi dünya 
sermayesi ile bütünleşebilmenin ihti-
yaçlarına göre; ulusallığı, bağımsızlığı 
ve en önemlisi de bu mücadelenin 

KIZIL BAĞIMSIZLIK

Yaşar Kazıcı
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bütün yükünü çeken emekçileri azgın 
sömürü sistemi olan emperyalist kapi-
talizmin dünyadaki bir halkası haline 
getirecektir.

Kürdistan politikasının gözle 
görünür ana temasını ulusal kurtuluş 
perspektifi oluşturmak zorundadır. 
Gözle görünür bir problemi olan, 
yaşanılan sorunun ağırlığında kıvra-
nan ve buradan politikleşen bir halk 
gerçekliğimiz var. Sorunun yüzeyde 
görünen kısmına yaklaşırken sosyalist 
programdan vazgeçmek gerekmiyor. 
Aynı şekilde en keskin sosyalist olmak 
için de ulusal mücadeleyi dışarıda 
bırakmak gerekmiyor. Bu iki müca-
dele kanalı birbirini dışlamamaktadır. 
Aksine örgütlenebildiği ölçüde fırsatlar 
yaratmaya, Kürdistan’da sosyalist bir 
devrimin mümkün hale gelmesinin 
önünü açmaktadır. Ulusal hareketler 
içerisinde her zaman sınıfsal ayrış-
malar bariz olarak görülecek düzeyde 
olmuştur. Bu bariz durumun ezilen 
ulusun komünistleri tarafından doğru 
bir politikayla örgütlenememiş olması 
bizim savunduğumuz tezin gerçekle-
şemeyeceği, bizim bu politikayı örgüt-
leyemeyeceğimiz anlamına gelmez.

Burada esas olan; mevcut duru-
mun hangi politikayla ve politikaya 
uygun örgüt, araç, yöntem ile örgüt-
leneceğidir. En basitinden özyönetim 
süreçlerinin yoksul proletaryanın 
yaşadığı Sur’da yaşanması ile aynı 
hareketin ekseninde olan orta sınıfın 
toplaştığı Diclekent’te öz yönetimin 
ilanını geçtik destek dahi verilmemesi 
sınıfsal farklarla açıklanabilir. Tartış-
tığımız şey somut bir ülkeyi hangi 
politika ile örgütleyeceğimizdir. Ulusal 
mücadeleyi örgütlemek, onun öncüsü 
haline gelmek bizi asla burjuva milli-
yetçisi yapmaz.

Kürdistan’da mücadele yürüten 
Komünist bir parti, açık bir şekilde 
bağımsızlığı savunmalıdır. Bağımsız-
lık stratejik hedef olarak belirlenmeli; 
federasyon, otonomi, özerklik vb. 
dönemsel statü kazanımları bağım-
sızlığa giden yolda ara basamak-
lar olarak formüle edilmeli, somut 
durumlara göre taktiksel olarak öne 
çıkarılmalı; stratejik hedefe bağlı bir 
şekilde savunulmalıdır. Komünist parti 
ulusal meselede temsil ettiği sınıfın 
konumuna denk düşen bir programı 
savunmalıdır. Zincirlerinden başka 
kaybedecek bir şeyi olmayanlar; aynı 

zamanda ulusal meselede sömürge-
cilik zincirinden başka kaybedecek 
bir şeyi olmayanlardır. Proletaryanın 
öncüsü olarak Komünistler; çağımı-
zın devrimci sınıfına yaraşır ulusal 
devrimciliğin olmazsa olmazı olan 
bağımsızlığı mutlak suretle merkezine 
almalıdır. Haliyle bağımsızlığın tutarlı 
savunucusu ancak proletarya olabilir. 
Elbette proletarya dışında farklı sınıf-
lar; kendi sınıfsal konumları itibariyle 
ve kendi sınıfsal dünyasından renkle-
rini katarak bağımsızlığı savunabilir, 
bunda anlaşılamayacak bir şey yoktur. 
Burjuva ya da küçük burjuva kesimler, 
bireyler bağımsızlığı savunamaz gibi 
bir şey iddia etmiyoruz. Bizim esasen 
söylediğimiz şey; ulusal mücadele-
nin ve ulusal sorunun bütün yükünü 
çeken proletaryanın; ulusal hareket 
üzerinde sınıfsal egemenliğini kurma-
sıdır. Bir burjuva ya da küçük burjuva 
pekala bağımsızlıkçı olabilir burada 

problem yoktur; ancak bizim öncü-
lüğünü aldırmak istediğimiz sınıfın 
programına uymak, sınıf intiharını 
ve ayrıcalıklı konumunu terk etmek 
koşuluyla proletaryanın açacağı bu 
saflarda mücadele edebilir.

Kürdistan’ı eğer biz örgütleyecek-
sek ulusal programı da içine alan, 
sosyalist devrimin çatısı altında, 
proletaryanın sınıfsal egemenliğini 
kurduğu, görüntüde ulusal sorunun 
programına denk düşen bir renginde 
katıldığı; ama öz olarak proletaryanın 
dünya devrimi ekseninden kopmayan 
bir Kürdistan sosyalist devrimini, pro-
leter iktidarını açık bir şekilde savun-
malıyız. Ulusal soruna yüklenmeli, 
ulusal sorunun çözümünde programı-
mızın gerçekçiliğine halkı ikna ede-
bildiğimiz ölçüde proletaryanın içinde 
kitleselleşip, güçlenebilir, ona sınıf 
bilincini taşıyabilir, sosyalist devrimin 
de öncülüğünü yapma sorumluluğunu 
yükleyebiliriz.

Kızıl Bağımsızlık

Kızıl Bağımsızlık; komünist yurt-
severlerin, ulusal mesele karşısında 
programatik olarak savunabileceği, 
ezilen ulusun ulusal kurtuluşu ile sınıf-
sal kurtuluşunu bir arada gerçekleş-
tirmesini ön gören, işçi ve emekçilerin 
sınıfsal bağımsızlığıyla birleştirilmiş 
ulusal bağımsızlıktır. Ezilen ulusun 
Komünistlerinin ulusal meselede 
geliştireceği program; o ulusun ço-
ğunluğunu oluşturan proletarya sınıfı 
için hayati önem taşımaktadır. Üstelik 
bir ulusal devrime öncü olma, iktidarı 
alma iddiası taşıyan Komünistlerin 
devrim yolu ulusal mesele ile kesişi-
yorsa bu noktada burjuva milliyetçiliği-
ne prim veren kavramlardan uzak du-
rup kendi kavramlarımızın yaratılması, 
kendi siyasal çizgimize uygun düşen 
programın savunulması gerekir.

Bağımsızlık kavramına ‘kızıl’ 
öncülünü getirmemin sebebi; Komü-
nist bir hareket olarak hangi sınıfı 
temsil ettiğimizin, temsil ettiğimiz 
sınıfın ulusal mesele de bağımsızlığı 
hangi renkle savunması gerektiği-
nin açık bir şekilde anlaşılmasıdır. 
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de ulusal mücadele proletarya ve 
diğer emekçi kesimler tarafından 
yürütülmektedir. Ancak yine dünyaya 
baktığımızda ulusal mücadelelerin 
başarı elde etmesi o ülkenin ulusunu 

Kızıl Bağımsızlığı savun-
malıyız çünkü Ala Rengin 
altında Kürdistanlı emek-

çiler; Kürt burjuvalar 
tarafından emeği sömü-
rülmeden yaşamalıdır. 
Ulusal marşı okurken 

karnı açlıktan gurulda-
mamalıdır. Kürt prole-

taryası kanıyla ödediği 
ulusal mücadelenin hem 
sınıfsal hem ulusal ikti-

darı olmalıdır. Dünyadaki 
ulusal mücadele tarihi 
ve Güney’de ki federas-

yon da göstermektedir ki 
burjuva, küçük burjuva 

hareketlerin devrimciliği, 
tarihte oynadığı ilerici rol 
sınırlıdır; devrimi sonuna 
kadar götürebilecek olan 

tek sınıf proletaryadır.
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(daha doğrusu çoğunluğunu oluşturan 
proletarya ve emekçilerini) sınıfsal 
olarak kurtarmaya yetmemektedir. 
Daha da kötüsü emperyalist sisteme 
eklemlenmenin sonucunda ‘bağım-
sızlık’ ilanında bulunan bütün uluslar 
birer birer emperyalizmin ekonomik 
bağımlılığına kendi ulusal burjuvazileri 
aracılığıyla bağlanmıştır. Ekonomik 
alt yapının kapitalist bir mantıkla 
kurgulanması, ulusal devrimin fiziki 
gücü proletarya iken sınıfsal anlamda 
öncüsü olamama durumu yüzyıllarca 
sömürgeciler tarafından ağır baskılara 
maruz kalmış halkın bin bir emekle 
büyüttüğü ulusal mücadelenin sonu-
cunda kurulan devletlerin bu sefer de 
kendi egemenleri tarafından tarumar 
edilmesi gündeme gelmiştir.

Kızıl Bağımsızlığı savunmalıyız 
çünkü Ala Rengin altında Kürdistanlı 
emekçiler; Kürt burjuvalar tarafından 
emeği sömürülmeden yaşamalıdır. 
Ulusal marşı okurken karnı açlıktan 
guruldamamalıdır. Kürt proletaryası 
kanıyla ödediği ulusal mücadele-
nin hem sınıfsal hem ulusal iktidarı 
olmalıdır. Dünyadaki ulusal mücadele 
tarihi ve Güney’de ki federasyon da 
göstermektedir ki burjuva, küçük bur-
juva hareketlerin devrimciliği, tarihte 
oynadığı ilerici rol sınırlıdır; devrimi 
sonuna kadar götürebilecek olan tek 
sınıf proletaryadır. Çünkü proletarya-
nın toplumsal olarak hiçbir ayrıcalığı 
yoktur, o emeğini satmadan yaşaya-

mayan sınıftır. Hele ki bu proletarya 
ezilen ulustan proletarya ise kaybede-
ceği hiç ama hiçbir şey yoktur.

Tartıştığımız konu partinin doğ-
rudan programı olduğu için pekala 
partimizin ulusal meselenin kendi 
öncülüğünde çözülmesinde Kızıl 
Bağımsızlığı savunmasında yanlış bir 
şey yoktur. Bu savunumuz; bizim dışı-
mızdaki dinamiklerin ulusal meselenin 
kısmen çözümünü getirecek somut 
bir durumda ulusal politika gereği 
desteklemeyeceğimiz anlamına 
gelmemektedir. Kürt ulusunun statü 
kazanmasının önünü açan her aşama 
Komünistleri yakından ilgilendirir ve 
desteği hak eder ancak Komünistlerin 
bu destekle birlikte temsil ettiği çizgiyi 
koruma sorumluluğu vardır. Partinin 
ulusal programı ile ulusal meselenin 
başka dinamiklerle çözülme aşa-
masında nasıl bir pozisyon izlemesi 
gerektiği ve ulusal birlik politikası 
birbirinden farklı tartışmalardır. Bu 
konuda zihnimiz berrak olmalıdır. 

Son Gelişmeler Bağımsızlık 
Programını Doğrulamaktadır

Ortadoğu coğrafyasında sahada 
güçlü olan masada istediğini alabil-
mektedir. Güney Kürdistan’ın elde 
ettiği kazanımlar ve son dönemde 
yine Rojava süreci; Irak ve Suriye 
BAAS’larının demokratik bir muhte-
vaya sahip olmasından değil aksine 
Kürtlerin 21.yy’da sahada güçlü olup 

ve bu gücü emperyalizmle taktiksel 
ilişkiler geliştirebilme yeteneğinde 
aranmalıdır. Denklem çok açıktır; 
sömürgeciler siyasal kriz yaşar, ezilen 
ulus örgütlenir, boşluğu yakalar, em-
peryalizmin ajandasını doğru okur ve 
istediğini alma gücüne ulaşır. 2003’te 
Saddam devrilirken Güney’de böyle 
oldu, yine 2011’de Suriye’de yaşanan 
kaotik ortamdan Rojava çıktı. Geriye 
kalan iki parçanın Kuzey ve Doğunun 
da benzer süreçlerden geçerek statü 
kazanabileceğini tarihin kendisi kar-
şımıza çıkarmaktadır. Diğer yandan 
Güney’le eşzamanlı olarak Katalonya 
referanduma gitti. Katalonya referan-
dumu; burjuva demokrasisinin gelişkin 
olduğu bir yerde bile federasyon vb. 
statülerin ne kadar güvencesiz oldu-
ğunu, emperyalizmin çıkarları ile bir 
ulusun özgürlüğü çeliştiğinde emper-
yalizmin UKKTH’yi tanımadığını gös-
termiştir. Ve tanımaması daha iyidir, 
emperyalizmin ikiyüzlülüğü tüm dünya 
emekçilerinin gözleri önüne serilmiştir 
böylelikle. Burjuva demokratik çözüm 
içerisinde baksak bile federasyonun 
nihai bir çözüm olmadığı; Kürdis-
tan’ın Güney parçasının referanduma 
gitmesiyle ve demokrasinin gelişkin 
bir ölçekte olduğu Avrupa’da yaşa-
nan Katalonya krizi ezilen ulusların 
bağımsızlığı stratejik hedef olarak en 
baştan kabul etmesi gerektiğini açığa 
çıkarmıştır. Egemen ulusla, sömürgeci 
güçle sonsuza dek yaşanamaz haliyle 
federasyon nihai bir hedef olamaz.
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Meclisten çıkan tütün yasasını 
protesto etmek için ilimizde 
tütün üreticileri ve satıcıları ta-

rafından 24 Kasım tarihinde gösteri ve 
basın açıklaması yapılmak istenildi, 
ancak Adıyaman Valiliği ve Emniyet 
Müdürlüğü tarafından buna izin veril-
memiştir. Basın açıklaması yapmak 
isteyen göstericilere tazyikli su ve 
coplarla müdahale edilmiş, 110 tütün 
üreticisi gözaltına alınmış, 10’dan 
fazla kişi de yaralanmıştır. 

Adıyaman valiliği, tütün yasasının 
meclisten geçmesinden hemen sonra, 
bir ay süreyle her türlü etkinliğe izin 
almadan yapılmasını yasaklamıştır. 
Burada amaç; halkta oluşacak tep-
kilerin önüne geçmektir. Daha önce 
tütün yasa taslağı meclis  gündemine 
geldiği 2 Ekim 2017 tarihinde binlerce 
tütün üreticisi valilik önünde ve AKP il 
binası önünde protesto gösterisinde 
bulunup, yetkilileri rahatsız etmişti!

Tütün yasası meclisten geçtikten 

sonra, iktidara yakın bazı sivil toplum 
kuruluşları kentte toplantılar yaparak 
üreticilerde biriken öfkeyi nasıl ber-
taraf edecekleri hesapları yapılmıştı. 
İktidar milletvekilleri, yasa taslağı 
meclise geldiğinde, üreticiden yük-
selen tepki karşısında yasayı torba 
yasadan çıkarma sözü vermişlerdi. 
Yasa meclisten geçtikten sonra da 
″Tütün, kooperatif aracılığıyla serbest 
bir şekilde satılabilecek″ şekelindeki 
söylemlerle üreticileri teskin etmeye 
çalıştılar. Ancak bu işe yaramadı. 
Üreticileri ikna edemediler.

Sözde Tütün Platformu Başka-
nı ve Muhtarlar Derneği de birgün 
önceden basın açıklaması yaparak; 
yapılacak eylemle hiçbir ilişkilerinin 
olmadığını açıklamış, sosyal medyada 
eylem çağrısı yaptıkları gerekçesiyle 
2 kişi gözaltına alınmıştır. Kente gelen 
tüm köy ve ilçe yolları güvenlik bari-
katıyla kapatılmıştır. Tüm bu önlemle-
re rağmen ve Tütün platformunun bu 

ikiyüzlülüğüne rağmen, binlerce tütün 
üreticisi yasayı protesto etmek için, 
Oturakçılar Pazarı önünde toplanıp, 
yürüyüşe geçmiştir. 4-5 saat süren 
eylemde üreticilere tazyikli su sıkılmış, 
gaz atılmış, coplanmış ve sürüklene-
rek gözaltına alınmışlardır. Tüm bu 
kareler basında ve sosyal medyada 
paylaşılmıştır.

Valilikten yapılan açıklamada ise; 
“Yüzleri maskeli provokatörler, güven-
lik güçlerine gaz bombası ve taşlarla 
saldırdı.” denilmiştir.

Adıyaman, yetkililer tarafından dı-
şarıya “barış ve huzurun kenti” yakış-
tırılması yapılarak tanıtılır. Ne oldu da 
birden “Yüzleri maskeli provokatörler” 
kenti olmaya başladı? Biraz bunu 
irdeleyelim.

Tütün yasaklarının ilk sinyallerini, 
ilimize gelen İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu tarafından verilmişti. Soylu, 
açık kıyılmış tütünle ilgili; “Bu, başı-

BARIŞ VE HUZUR KENTİ 
ADIYAMAN!

Yusuf Özbey

yusufozbey02@hotmail.com
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mıza yeni dert olarak çıkmaktadır” 
açıklamasının ardında  Star Gazetesi 
,’”TERÖRÜN YENİ FİNANS KAYNAĞI 
KAÇAK TÜTÜN” manşeti ile Adıya-
man tütün üreticilerini hedef göster-
mişti. Gazete resmen tütün üreticisini 
teröre destek olmakla itham etmişti.

Havuz medyasının bu önemli aya-
ğı Star Gazetesi, bununla yetinmeyip 
sigara tiryakilerini de uyararak; “daha 
ucuz” diye kullandığı kaçak tütünle 
farkında olmadan “terör örgütünü 
finanse” etmekle suçlamıştı.

Adıyaman’ın yoksul halkı; kendine 
biçilen rolü kuzu kuzu oynamış, ya-
pılan her haksızlığı sineye çekmişti. 
Susan veya susturulan Adıyamanlı; 
huzur kenti sakini, artık canına tak 
edip sokağa çıkınca “terörün finans 
kaynağı” ve “provokatör” oluvermişti. 

Yıllardır iktidar partisine oy veren 
Adıyaman halkını sokağa iten baş 
etken; meclisten AKP milletvekilleri-
nin oylarıyla geçen “Tütün ve Alkol 
Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 
yetki belgesi almadan veya bildi-
rimde bulunmadan tütün ticareti 
yapanlar ile ticari amaçla, makaron 
veya yaprak sigara kâğıdını, içine 
kıyılmış tütün, parçalanmış tütün 
ya da tütün harici herhangi bir 
madde doldurulmuş olarak satanla-
ra, satışa arz edenlere, bulunduran 
ve nakledenlere üç yıldan altı yıla 
kadar hapis cezası verilecektir.” 

yasası oldu.

Bu yasa, Adıyaman tütün üreticisi-
nin ellini kolunu bağladı. Çünkü tütün, 
Adıyaman’ın can damarı ve en önemli 
geçim kaynağıdır. Kırk bin aile geçimi-
ni tütünden sağlıyor. 

Giresun için fındık, Malatya için 
kayısı, Rize için çay ne demekse 
Adıyaman için de tütün o demektir. 
İki, üç dönüm araziye ekip kaldırdığı 
üç yüz, beş yüz kilo tütün ailesinin tek 
geçim kaynağıdır. Sanayisi olmayan, 
verimli topraklarının büyük bir kesimi 
baraj suları altında kalan, Adıyaman’ın 
yoksul emekçileri, her yıl mevsimlik 
işler için yollardadır. Çünkü Adıyaman 
aynı zamanda bir ırgat kentidir. Pa-
muk toplamak için çevre illere, kayısı 
toplamak için Malatya’ya, fındık için 
Ordu’ya ırgatlık yapmaya gider. Kimi 
zaman kırık dökük minibüslere tıka 
basa doldurulup götürüldükleri yol-
larda kaza geçirip yaşamını yitirirler. 
Gittikleri yerlerde bin bir zorlukla mü-
cadele ederek üç beş kuruş kazanma-
ya çalışırlar. Bazen gittikleri yerlerde 
‘’Kürtsünüz’’ denilip hakarete uğrar, 
kimi vakit de kovulurlar. Çalıştıkları 
Batı ilerinde ki şantiyelerinde, bir Kürt-
çe türkü söyledi diye dövülürler, bazen 
linç edilmek istenirler. Bu Adıyamanlı 
yoksul emekçinin değişmez kaderidir.

Şimdi de yoksul tütün emekçisinin 
kazandığı üç beş kuruşa göz diktiler.

Adıyaman’ın en önemli geçim kay-
nağı olan tütünü yasaklamak, yerli ve 
yabancı sigara kartellerine yeni alan 
açmak ve daha fazla rant sağlamak 
isteğinden kaynaklanmaktadır. 

Uluslararası sigara kartellerinin 
piyasaları daralmaktadır. Dünyada 
sigara içenlerin

oranı düşerken, Türkiye’de ise bu 
oran yükselmektedir. Bu durum Türki-
ye tütün piyasasını cazip kılmaktadır. 
Özelikle Adıyaman’ın açık tütününün 
hedef gösterilmesi manidardır. Çün-
kü;  Adıyaman Türkiye tütün pazarının 
yüzde 70 ile 80 oranına hakimdir.

Tütün yasağı yukarıda da belir-
tildiği gibi, hükümettin uluslararası 
kartellere alan açma hamlesidir. Bin 
bir emek ve zahmetle tüm aile fertle-
rinin, kadınların, çocukların, yaşlıların 
hep birlikte yetiştirdikleri alınteri olan 
tütün satışının yasak edilmesi, terörle 
özdeşleştirilmesi, tütün üreticisine 
yapılan en büyük haksızlıktır. Ve bu 
Adıyaman yoksul tütün üreticileri için 
kabullenilecek bir durum değildir.

Adıyaman halkı tabi ki “Barış ve 
Huzur Kenti” olarak anılmak istiyor. 
Bunun için; işsizlere iş, üreticilere 
kolaylık ve çiftçilere destek verilerek 
yapılır. Emekçi insanların ekmeğiyle 
oynanarak “huzur ve barış” nasıl sağ-
lanır, bilmiyorum.
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Sonja Crivelli Kimdir?

1944 yılında doğdu. Zorunlu eğitim 
ve liseyi bitirdikten sonra Ticino 
kantonu öğretmen okulunu bitirdi. 

Birkaç yıl öğretmenlik yaptı. Daha 
sonra Cenevre Üniversitesi’nde Pe-
dagoji dalını okudu. Kanton’a döndü 
ve işe başladı, Kanton’da yıllarca ekip 
şefliği yaptı. Şimdi emekli.

Gençlik yıllarından başlayarak 
aktif politik mücadele yürüten Sonja, 
bulunduğu kantonda kanton sekreter-
liği, yayın sorumluluğu, kanton komi-
tesi üyeliği ve İlerici Kadın Komitesi 
de dahil bir çok konuda aktif çalışıyor. 
İsviçre genelinde, İsviçre Emek Par-
tisi, PSdL Merkez Komite ve Polit 
Büro üyeliği yaptı. Ayrıca yıllardır 28 
komünist ve devrimci partiden oluşan 
Avrupa Sol Partisi, PSE’nin yasama-

sında yer alıyor. Kaldığı belediyede 
encümenlik ve belediye yürütmesinde 
yer aldı. Yaklaşık 50 yıldır aktif politik 
faaliyet yürüten Crivelli; evli, iki kız 
evlat anası ve 5 torun ninesidir.  

Genel olarak kadın ve erkek 
eşitliği hakkında ne düşünüyorsu-
nuz?

Ben kadın ve erkek arasında eşitli-
ği savunuyorum. Fakat daha onun çok 
uzağındayız. Öncelikli olarak ücret 
eşitliğinin olması gerekir. Yani eşit işe 
eşit ücret olması gerekir. Çağımızda 
İsviçre gibi bir ülkede bile kadınlar 
erkeklerden %20 az ücret alıyor. Ve 
ayrıca hayatın her alanında erkekler 
yoğun ve etkililer. Çoğunlukla onlar 
yönetip yönlendiriyorlar. Birçok ülke-
nin anayasasında kadın ve erkeğin 
eşit olduğu yazıyor ve savunuluyor. 

Ama gerçek hayatta bu böyle değil. 

Eşitlik nasıl olmalı?

Kadın ve erkek arasındaki eşitli-
ğin nasıl olması gerektiğine gelince; 
hayatın her alanında kadının ayrı bir 
cins ve kişilik olduğu erkek tarafından 
kabul edilmeli ve o temelde ona yak-
laşılmalıdır. Kadın ve erkek arasında 
eşitlik olduğu zaman sevgi olur, saygı 
olur ve bunlar gelişir ve bu durum 
birçok şeye yansır. Her şeyden önce 
demokrasinin olması gerekir.

Kadın ve erkek eşitliği hakkında 
Engels, kendi döneminde bir çok 
tahlil ve tespitte bulundu. Örneğin 
diyor ki “Kadının yaptığı ev işleri 
(yani temizlik, çocuk bakımı, ye-
mek, yıkama, ütüleme....vb) birer 
sektör haline gelmeden kadın eşit 
olamaz. Ne diyorsun?

Sonja Crivelli:
“KADIN VE ERKEK 
EŞİTLİĞİNİ SAVUNUYORUM”

Röportaj: Beko Roj



23SOSYALİST MEZOPOTAMYA

Engels’in bu tespitine katılıyorum. 
Bu düşünceden hareketle 1917’de 
Sovyet devrimi kadın ve erkek eşitli-
ğini gerçekleştirmeye çalıştığı zaman 
kadına iş verdi, hak verdi, yönetici 
olma sıfatını verdi. Erkekler ile aynı 
işi yapmalarının önünü açtı. Oysa o 
dönemde Avrupa’da kadınların seçme 
ve seçilme hakları dahi yoktu. Örne-
ğin; Paris Komünü’nde kadınlar erkek-
ler ile birlikte mücadele ettiler. O za-
man yaklaşık bin kadının yargılandığı 
belirtiliyor. Bunlar içerisinde sadece 
bir tanesi burjuva gelenekten geliyor. 
Diğerlerinin hepsi işçi ve emekçi ka-
dınlardı. Engels’in bu tespiti kadınların 
ekonomik olarak otonom ve özgür 
olmalarını ön görmektedir. Otonom ve 
bağımsız olmalıdırlar, çünkü kadınlar 
yardıma muhtaç olmamalıdırlar. Tam 
tersine yardım etmelidirler. Diğer ta-
raftan çalışan kadın için çocuk bakımı, 
temizlik, yemek, yıkama, ütüleme....vs 
gibi şeyler ve işler için kurum ve ku-
ruluşların olması gerekiyor. Bu kurum 
ve kuruluşların olması ve kadınların 

onlardan yararlanması iyidir, gerekli-
dir. Ayrıca aile içerisinde iş bölümü ve 
demokrasi olması gerekiyor. Bu iş bö-
lümünü önemli buluyorum. İsviçre’de 
doğumdan sonra kadınların evde 
kalma hakları var. Bizler bu süre için 
erkeklerin, yani kocalarının da hanım-
larına yardımcı olmaları için, onların 
da bu dönemde belli bir süreliğine ça-
lışmamaları gerektiğini savunuyoruz 
ve bu konuda mücadele ediyoruz.

Birçok sol, sosyalist ve komü-
nist parti kadınlara yardımcı olup 
onları siyasal ve sosyal hayata 
çekmek için kota veya eş-başkanlık 
sistemini uyguluyorlar. Bu sistem 
ve kural kadınlar için nasıl bir etki 
yapıyor?

Günümüzde kadınlar için bu kota 
ve eş-başkanlık sistemi ve kuralı 
gerekli ve zorunludur. Bu gereklilik 
kadınların şimdilik içerisinde bulun-
dukları durumdan kaynaklanmaktadır. 
Eş-başkanlık ve kota çok güzel ve 
onayladığım yöntemlerdir. Örneğin 

Avrupalı 28 devrimci ve komünist par-
tilerin oluşturduğu ve onlarca partinin 
gözlemci sıfatına sahip olduğu Avrupa 
Sol Partisi, PSE’de benzer bir durumu 
uyguluyor. Avrupa Sol Partisi yasa-
ması (Parlamento) her partiden bir 
kadın ve bir erkekten oluşuyor. Yani 
PSE bünyesinde yer alan her parti, 
yasamada bir kadın ve bir erkek ile 
temsil edilme zorunluluğu söz konusu-
dur. İnanıyorum ki bu ve buna benzer 
girişimler erkek egemenliğini azaltır 
ve kadını siyasal, sosyal ve kültürel 
yaşamda eşitlemeye hazırlar. 

Kadın ve erkekler her şeyde eşit 
olabilirler mi?

Ben hemen şimdi eşit olmalarını 
istiyor ve diliyorum. Ama biliyorum ki 
bu kolay bir durum değildir. Bu ko-
nuda daha çok şey yapmalı ve çok 
çalışmamız gerekiyor. İnanıyorum 
ki birçok erkeğe bu savunduğumuz, 
değindiğimiz ve söylediğimiz şeyleri 
kabul ettirebiliriz veya kabul ederler 
diye düşünüyorum. 06.12.2017   
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DEĞERLİ DOSTLAR, 
KATILIMCILAR!

“Kürtler süreci tartışıyor” 
başlığı altında düzenlenen 
forumun verimli sonuçlar 

üretmesi dileğiyle hepinizi ÖSP adına 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ve önemlisi bu toplantının ulusal 
demokratik birlik gibi temel mese-
lemizde, önümüze bir yol haritası 
üretmesini diliyor ve bugün burada 
olan-olmayan herkesi Kürdistan’da 
ulusal ittifakın yol haritasının oluşumu-
na katkı koymaya çağırıyoruz.

Konuşmamızı iki ana eksen üze-
rinde özetleyeceğiz.

Birincisi; dört parçasıyla ve elbet-
te esas Kuzey parçasında bugünkü 
sürecin ana çizgileri nelerdir? Ya da 
bugün Kürdistan’ın dört parçası üze-
rinden bölgeye baktığımızda nasıl bir 
fotoğraf görmekteyiz!

İkincisi; parçalarda ve parçalar 
üstünde Kürt ulusal hareketini bekle-

yen görev ve hedefler nelerdir? Yani 
ne yapacağız?  Çünkü bizler salt 
akademik bir tartışma için bir araya 
gelmiş değiliz. Süreci tartışırken neler 
yapacağımızı da konuşacağız.

İÇİNDEN GEÇTİĞİMİZ SÜRECİN
BELLİ BAŞLI ÇİZGİLERİ 
YA DA ANA EĞİLİMLERİ

Kürdistan’ın yer aldığı bölgenin 
ana çizgilerini özetlerken karşımıza 
çıkacak olan fotoğraf şudur:

I- Avrasya üzerinde süren ege-
menlik kavgasının, 40 – 50 yıllık yani 
yarım asır gibi bir zaman planlı olduğu 
söyleniyor. Bunun 25 yılını geride 
bıraktık, kabaca 20 – 25 yıl daha 
bu üçgende savaş sürebilir. Hangi 
üçgende? Afganistan-Mısır-Ukrayna 
üçgeninde. Bu üçgenin merkezinde 
ise Kürdistan bulunuyor. Her taşın al-
tından veya her siyaset denkleminde 
Kürdistan’ın çıkması bundandır.

Bu üçgende savaşın ağırlık mer-
kezi bu kez Suudi ile İran’ın baş aktör 

oldukları Yemen ve Basra Körfezine 
kaydırılıyor. Yani Kürdistan’ın merke-
zinde yer aldığı bölgede savaş ağırlık 
merkezi yer değiştirerek sürüyor.

Süren savaşın özelliklerine bak-
tığımızda, ABD ve müttefiklerinin ne 
Irak ne de Suriye’nin toprak birliği 
için buraya gelmedikleri açık. Ayrıca 
Irak’ın ve de Suriye’nin toprak birliği 
bu saatten sonra mümkün değildi 
doğru ve gerekli de değildir.

II- Bir diğer çarpıcı fotoğraf, İslam 
İşbirliği Teşkilatı’nın(İİT), başta İran ve 
Türkiye olmak üzere dört sömürgeci 
devlet nedeniyle, Filistin meselesinde 
Müslüman ama Kürdistan mesele-
sinde ise dinsiz-imansız bir duruşu(!) 
sürdürüyor olmasıdır. Kürtler de, 
Müslüman ve ezilen bir halk olmasına 
rağmen tam da dört sömürgeci Müs-
lüman devlet nedeniyle İslam İşbirliği 
Teşkilatı’ndan en ufak bir destek gör-
mediğini bilelim.

Örneğin; Halepçe soykırımından 
üç gün sonra toplanan İİT’dan yani 

“KÜRTLER SÜRECİ TARTIŞIYOR”
“Kürtler süreci tartışıyor” başlığı altında düzenlenen forumda 
Genel Başkanımız Sinan Çiftyürek’in yaptığı konuşmanın metni.
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Müslüman ülkelerden ses yok! Dahası 
Kerkük ve diğer kentler Haşdi Şabi 
çeteleri ve Irak rejimince işgal edilir 
ses yok tersine Irak’a destek ve alkış 
var! Ama Filistin ve Kudüs meselesine 
gelince İİT elhamdülillah Müslüman-
lar! Üstelik “Kürdistan’ın bir değil dört 
İsrail’i var”ken, Filistin’i sahiplenen 
İslam İşbirliği Teşkilatı, Kürde/Kürdis-
tan’a gelince neden suskun? Kürdis-
tan siyasetinin bunu da bilip görmesi 
ve not etmesi lazım.

III- Kürdistan’ın dörde parçalan-
mışlığının yarattığı tarihsel trajedinin 
ürünü olarak bazı partilerimizin izlediği 
“düşmanımın düşmanı dostumdur” 
siyasetinin, her kritik aşamada Kürt 
partilerine dolayısıyla Kürdistan halkı-
na ağır bedeller ödettiğinin birden faz-
la örneği vardır. Sonuncusu, İran bu 
siyaset gereği destek verdiği YNK’nin 
içindeki eliyle 16 Ekim’de Kerkük ve 
tartışmalı bölgelerin yeniden işgaline 
girişti.

Üzerinde düşüneceğimiz mesele 
şudur; herhangi bir sömürgeci devletin 
(İran, Suriye, Irak, Türkiye) X veya Y 
isimli Kürt partisine destek verirken 
karşılığında ne almaktadır? Babasının 
hayrına mı destek veriyor? Hayır! Her 
desteğin bir karşılığı var ve bunun bir-
den fazla örneği var ki sonuncusu, 16 
Ekim 2017 İran’ca planlanan ve tüm 
sömürgecilerin aktif desteklediği Ker-
kük ve diğer bölgelerin işgal hareke-
tinde YNK içerisindeki ihanetçi ekibin 
kullanılmasıdır. Yani İran, YNK’ye olan 
desteğinin karşılığını 16 Ekim Kerkük 
işgaliyle aldı. YNK’de olan farklı dü-
zeylerde PDK ve PKK’de de vardır. 
Partiler bunu bizden daha iyi biliyorlar 
ve bu açıdan şimdi Rojava’yı dikkat-
li izleyelim çünkü PYD ve SDG’ye 
“hain” demeye başlayan Suriye rejimi 
ne yapacak diye?

Özetle Kürdistan’ın dörde bölün-
müş olmasının yarattığı tarihsel traje-
dinin ürünü olan, “Düşmanımın düş-
manı, dostumdur” siyasetini yani sa-
vaştığı sömürgeci devlete karşı diğer 
sömürgeci devlet/devletlerden destek 
alma siyaseti özellikle 16 Ekim sonra-
sı köklü masaya yatırılmalı. Bu açıdan 
YNK, İran’la; PDK, Türkiye’yle; PKK, 
Suriye ve İran’la ilişkilerini gözden 
geçirmek zorunda. Sömürgeci devlet-
lerarasındaki çelişkilerden yararlanma 
siyasetinin her defasında yenilgiler 
getirdiği açıktır, Ulusal Kongre dahil 

yeni bir çıkış yolu bulunmalı.

IV- Güney Kürdistan’da peş peşe 
bölgesel deprem yaratan iki gelişme 
yaşandı. Önce 25 Eylül bağımsızlık 
referandumunda %93 evet ile halkla-
rımız özelde de Kerkük halkları tarih 
yarattı. 25 Eylül’ün daha sıcaklığı yani 
büyük sevinci devam ederken bu kez 
16 Ekim depremi yaşandı.

Ama bölgenin en derin siyasetinin 
sahibi büyük fesat İran, Güney Kürdis-
tan’da 16 Ekim darbesinin sonuçlarıy-
la yetinmiyor. Soran bölgesini Kürdis-
tan’dan kopartıp Bağdat’a bağlamak 
için boş durmuyor, her fırsatı değer-
lendiriyor. Son olarak kamu emekçile-
rinin haklı taleplerini yine içerden kimi 
işbirlikçileri eliyle Kürdistan hükümeti-
ne karşı kullanmaya çabalıyor.

V- ABD ve müttefikleri ise Urfalı-
ların deyimiyle bir nalına bir mıhına 

vuruyor! Olup bitenler, 16 Ekim’de 
olanların ABD bilgisi dahilinde olduğu-
nu gösteriyor. Olup bitenler, Yugoslav-
ya’dan 6 devlet üreten ABD ve AB’nin 
mesele Kürdistan ve Katalonya olun-
ca “Irak ve İspanya birliği” demelerinin 
çifte standartlığını ve çıkar yüklü politi-
kalarını gösteriyor.

Daha da ilginç olan ABD’nin de, 
İran’ın Kürdistan’da ki darbe planına 
dolaylı da olsa destek olmasıdır. Yani 
hedef aldığı İran’ın, Irak üzerinden 
etkisinin artmasına açıkça göz yumdu 
hatta destek oldu. ABD, İran ile arası 
gerilimli iken ve Körfez ülkeleriyle 
birlikte İran etkisini bölgede sınırlan-
dırma arayışındayken, neden Irak ve 
Kürdistan üzerinde İran elinin güçlen-
mesine göz yumdu hatta kapıyı arala-
dı? İrdelenmesi gerekir.

Ayrıca son yaşananlar gösteriyor 
ki ABD, Irak-Kürdistan dengesinde, 
bugün Irak rejiminden yana tavır aldı. 
Neden? Birden fazla nedeni var özet-
le:

*ABD, Suriye meselesinde be-
lirsizlik devam ederken, Irak’ta nihai 
adıma yani bağımsız Kürdistan’a uzak 
mı durdu? Çünkü Güney Kürdistan’ın 
Irak’tan ayrılması, Suriye’nin parça-
lanması sürecini de tetikleyeceğini 
en iyi ABD biliyor. Suriye ise hali 
hazırda bundan uzak görünüyor ve 
hatta BAAS rejimimin güçlenmesi söz 
konusu.

*Bağımsızlık referandumunda 
ABD, “zamanı değil” ısrarlarına rağ-
men yapılması ve  yapılınca da “meş-
ru görmüyorum” tutumuna rağmen 
bağımsızlığa yönelen Kürdistan siya-
setine “bak gör bensiz halini” diyerek 
mesaj mı verdi? Olabilir!

*Bunlara, “emperyal çıkarların ön 
plana çıktığını da eklemek gerekir. 
Terazinin bir kefesinde haklı olan, 
haklılığını bağımsızlık referandumu 
ile de meşrulaştıran Kürdistan; diğer 
kefesinde ise Arap ülkeleri, İran ve 
Türkiye’nin oluşturduğu şer cephesi-
nin ağırlık merkezi! Emperyalist ABD 
ve müttefikleri çıkarları gereği bu şer 
ittifakına yakın durdular. Özellikle 
ABD, Kerkük ve “tartışmalı bölgeler” 
konusunda Irak rejimi ile aynı dili kul-
lanarak Peşmergenin 2014 öncesine 
çekilmesi yönünde bir siyaset izledi.” 
(ÖSP açıklamasından).

Kürdistan’ın dörde bölün-
müş olmasının yarattığı 
tarihsel trajedinin ürü-
nü olan, “Düşmanımın 
düşmanı, dostumdur” 

siyasetini yani savaştığı 
sömürgeci devlete karşı 
diğer sömürgeci devlet/

devletlerden destek alma 
siyaseti özellikle 16 Ekim 

sonrası köklü masaya 
yatırılmalı. Bu açıdan YNK, 

İran’la; PDK, Türkiye’yle; 
PKK, Suriye ve İran’la 

ilişkilerini gözden geçir-
mek zorunda. Sömürgeci 
devletlerarasındaki çe-
lişkilerden yararlanma 

siyasetinin her defasında 
yenilgiler getirdiği açıktır, 
Ulusal Kongre dahil yeni 
bir çıkış yolu bulunmalı.
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VI- Önce küçücük Kobanê üze-
rinden sonra 25 Eylül bağımsızlık 
referandumu üzerinden parçalar ve 
partiler üstü yurtsever bir siyasal 
kimlik, bir siyasal duruş mayalandı. 
Kobanê’de IŞİD işgaline karşı savaşta 
dört parçadan halklarımız, Kobanê’de 
ki etkin partinin kimliğini bilerek ama 
sorgulamadan destekledi; sonra daha 
çaplı daha tarihsel önemde bir adım 
olarak Güney Kürdistan’ın 25 Eylül 
bağımsızlık referandumunu da yine 
parçalar ve partiler üstü bir yurtsever 
duruşla destekledi.

Bu ülkesel, yurtsever duruşta hal-
kımız/halklarımız; “kültürümüz, tari-
himiz, acılarımız, sevinçlerimiz aynı 
kaynaktan/ aynı coğrafyadan akıp gel-
diği bilinciyle davrandı. Yani halkımız, 
parçalan arası parçalanmışlığı önce 
Kobanê, sonra bağımsızlık referan-
dumunda Güney Kürdistan üzerinden 
aştı, siyasetimiz ise bu duruşun çok 
gerisinde! Partilerimiz değerlendire-
bilirlerse bu duruş Ulusal Kongre’nin 
zeminini oluşturur.

VII- En büyük Kürt nüfusu Türkiye 
denetimindeki Kuzey Kürdistan’da 
ama Türkiye’nin asimilasyon ve inkar 
dışında bir Kürt politikası yok. Çünkü 
içeride Kürdün yokluğu bölgede ise 
Kürdün mevcut kazanımlarının gerile-
tilmesini merkezine alan politikasızlığı 
politika haline getirmiş. İçerde ve sınır 
ötesinde Kürtlerin yokluğu üzerinde 
kendini kuran Türk devletinin bu tutu-
mu Kürtlere zarar verdiği gibi kendisi 
için de kırılma noktasıdır! Türk milli-
yetçi siyasetçi-aydın-yazarın aklı fikri 
Kürtlerde, öyle ki karabasan gibi rü-
yalarına giriyor! Dün Kerkük’le bugün 
Efrin’le yatıp kalkıyorlar!

VIII- Kuzey Kürdistan’da taş çat-
latan sessizlik iki yıla yakındır devam 
ediyor. Niye, neden? Elbette OHAL 
var önemli bir faktör ancak taş çat-
latan sessizlik tek başına OHAL ile 
açıklanamaz çünkü OHAL öncesinden 
başlamıştı. Bu taş çatlatan sessizli-
ğin nedenleri irdelenirken başta kent 
merkezli çatışma olmak üzere neden-
lerin derinlikli ve eleştirel irdelenmesi 
lazım.

IX-  Ekonomik krizin ayak sesleri-
ne AKP’deki siyasal kırılganlık eklene-
ceği söylenebilir. AKP iktidarı, Zarrab 
ve Man adaları davaları ile tam bir ku-
şatma altına girmişken, Trump’ın ap-

talca Kudüs açıklaması şimdilik AKP 
ve Erdoğan’a geçici bir nefes alması-
na yol açtı ama şimdilik. Denilebilir ki 
Trump, Filistin/Kudüs açıklamasıyla 
ve özellikle BM Genel Kurulu öncesi 
tüccar-tacir kimliğinin tipik göstergesi 
olan “ülkelere yardımı keseriz” beyanı 
ile şimdilik Erdoğan’a çalıştı.

NE YAPACAĞIZ? 
YA DA SOMUT ÖNERİLERİMİZ!

Değerli dostlar

İlk söz aldığımızda daha çok ülke-
mizin ve bölgenin çok kısa bir fotoğra-
fını sunduk, şimdi somut önerilerimizi 
özetleyeceğiz.

Birincisi; bu toplantının gündemi, 
“Kürtler Süreci Tartışıyor” gibi genel, 
ucu her yere açılan bir tartışmayı içe-
riyor. Birlik arayışlarının yeniden gün-
deme taşınması için ilk toplantı konu-
sunun, “süreci tartışma” gibi yumuşak 
geçişi içermesi olumludur. Ancak bu 
bileşen adım adım ulusal ittifakta bir 
sonuca varmak istiyorsa, önümüz-
deki ikinci toplantıya, “Parçalarda 
(Kuzey’de) ve parçalarüstü ulusal 
ittifak arayışları” gündemiyle Kuzeyli 
siyasi parti, belli başlı demokratik 
kurum ve şahsiyetleri çağırmalıdır.

İkincisi; bu toplantı Bileşeni, dört 
parçada ulusal demokratik hareketi-
mizin kazanımlarını sahiplenmeli fakat 
günümüzde herkesi sorumlulukla 
aynayı ulusal hareketin yanlışlarına, 
eksiklerine tutmaya çağırmalı. Yaşan-
mışlardan ileriye ders çıkarmak ama-
cıyla bu gereklidir. Somutta Kuzey 
Kürdistan’da yaşanan kent savaşına 
ve Güney Kürdistan’da yaşanan 16 
Ekim yıkımında ayna partilerimizin 
yanlışlarına-eksikliklerine tutmaya 
çağırmalı ve ikinci geniş toplantı da 
bu mesele sorumlulukla ele alınmalı-
dır. “Diğer partiler neden gelmiyorlar” 
sorusunun yanıtının bir önemli yönü 
Güney olduğu kadar Kuzey’de de 
yaşananların sorumlu yapıcı eleştiri-
lerle irdelenmesidir. Ancak o zaman 
Kuzey’de taş çatlatan sessizliğin ne-
denlerinin gerçekçi bir muhasebesini 
de yapmış oluruz.

Kuzey Kürdistan’da devam eden 
taş çatlatan sessizliğin nedenlerini 
ve Kürdistani partilere halktan gelen 
eleştiri ve güvensizliği birlikte dinle-
mek, göğüslemek ve aşılması için 
çözüm üretmek…Tüm bunlar geniş 

ulusal birliği dayatır yani önce Kürdis-
tani birliği!

Üçüncüsü; bileşenimiz ulusal 
ittifak arayışları gibi somut gündemle 
çağıracağı tüm parti ve hareketlerimi-
ze, “ülkenin ve halkın çıkarlarını, parti 
programlarının önüne koyarak gelme-
ye” çağırmalıdır.

Tam da Kuzey’de ulusal ittifak ara-
yışı dile getirilirken, DTK ve bileşenle-
ri, tüm ulusal demokratik güçleri kap-
sayacak yeni ittifak yolunda DTK’nın 
aşılmasına açık olduklarını Kürdistan 
kamuoyuna özellikle de siyasal parti-
lere deklere etmelidirler. Ulusal ittifakı 
temsil iddiasında olan DTK varken 
neden yeni bir ulusal ittifak? Bu soru-
nun yanıtı verilmeli. DTK tıkandıysa 
ve başından beri sadece bir parti/
hareket ile anılır olmuşsa; bu duru-
mun aşılması isteniyorsa… o zaman 
son dönemde sıkça ulusal ittifak diyen 
DTK bileşenlerinin DTK’nın yeni birlik 
yolunda aşılmasına açık olduklarını 
nedenleriyle açıklamaları gereklidir.

Dördüncüsü; toplantı Bileşeni 
son 25 yıldan beri Kürtler arası Bi-

ÖSP Genel Başkanı
Sinan Çiftyürek
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rakûjiye yol vermedikleri için tüm ulu-
sal demokratik partilerimize teşekkür 
etmelidir. Buradan kalkarak, ulusal 
ittifak yolunda Kürdü Kürde demokrat 
eline uzatmaya çağırmalıdır. Uzatmak 
zorunda çünkü sömürgeciler kanlı 
bıçaklı olsalar bile mesele Kürtler/
Kürdistan karşıtlığı olunca nasıl da 
ezmek için ortaklaşıyorlarsa (son ör-
neği İran’ın 16 Ekim’de Kürdistan/Ker-
kük için kurduğu işgal planına, tarih 
boyunca bölgesel rakibi olan Türkiye 
dahil sömürgeci devletlerin aktif olarak 
yanında yer almasıdır) Kürt siyaseti 
ise ülke ve halklarının özgür geleceği 
için demokratik ittifaka yönelmek zo-
runda!

Aynı yaklaşımla Bileşenimiz, tüm 
parti ve basın kurumlarımız ile bağım-
sız şahsiyetleri birbirlerini kriminal dil 
ile tariften uzak durmaya çağırmalı.

Beşincisi; Bileşenimiz Parçalan-
mış Kürdistan’ın oluşturduğu tarihsel 
trajedi koşullarında Kürt partilerinin 
zorunlu olarak izlediği, “Düşmanımın 
düşmanı dostumdur” siyasetinin her 
kritik aşmada sömürgeci devletlerce, 
Kürtlere karşı kullanıldığının altını 
çizmeli. Son örnek İran’nın Kerkük 
işgali ve şimdi Rojava’da benzer teh-
like vardır.

”Düşmanımın düşmanı dostum-
dur” siyaseti parçalanmış Kürdistan 
sürdükçe tümüyle aşılamaz ama Ulu-
sal kongre ile asgariye çekilebilir. 
Ulusal Kongre bir ihtiyaçtır ancak 
parçalarda ulusal ittifak olmadan ya 
da atlanarak parçalarüstü Ulusal 
Kongre’nin kurulamayacağının altını 
çizmeliyiz. Unutmayalım ki ulusal 
demokratik güçlerimiz eğer birlik 
olurlarsa altında kalkamayacakları bir 
mesele olamaz.

Altıncısı; Bileşenimiz Kuzey’de 

önce Kürdistani ulusal ittifak sonra 
bu ittifakı temsilen Türkiye devrimci 
güçleriyle Demokrasi cephesine yö-
nelmelidir.

HDP’den CHP’ye “Demokrasi cep-
hesi kuralım” çağrılarının karşılığı dün 
de bugün de yok yani demokrasi cep-
hesinde muhatap CHP değil. Ayrıca 
Türk milliyetçiliğinin “eyvah Kürdistan 
ile kuşatıldık” denildiği ve “Kerküke ile 
yatıp Efrin ile kalkıp kabus gördükleri 
süreçte, Devlet projesi olarak önüne 
konulma seçeneği hariç CHP Kürtlerle 
asla ittifaka yönelmez!

Zaten Kılıçdaroğlu da, basında 
çıkan HDP ile ittifak iddialarına ilişkin; 
“niye ittifak yapalım, biz CHP’yiz” ya-
nıtını veriyordu. Yani “biz Cumhuriyet’i 
kuran partiyiz, Kürtlerle ittifak yapma-
yız” demek istiyordu. Adalet Yürüyüşü 
ile Kurultay’da ki dışlayıcı tavrı da 
bunun kanıtı.

Yedincisi; Bileşenimiz, Sayın Os-
man Baydemir’in kullandığı Kürdistan 
kelimesi nedeniyle TBMM tarafından 
cezalandırma tutumunu kınayıp Kür-
distan’ın, Kürt milletinin yaşadığı ülke-
nin adı olduğunun altını çizmelidir.

Sekizincisi; Parçalarüstü bir jeo-
politik araştırma merkezine ihtiyacımız 
var. Kürdistan’ın-Ortadoğu’nun-Dün-
ya’nın yakın-orta-uzun geleceğin 
siyasi öngörü eğrisi oluşturulma-
sında, Kürdistan siyasetine objektif 
veri sunacak bir jeopolitik araştırma 
merkezininoluşturması dün Kuzey’de-
ki barikat savaşları bugün 16 Ekim 
Kerkük işgali gibi yaşananlar nede-
niyle bu daha da kaçınılmaz olmuştur. 
Daha somutta Kürdistan iktidarına, 
siyaset kadrosuna;

*Rusya-ABD-Britanya-AB-BM gibi 
küresel güçlerin Kürdistan-bölge-Dün-

ya’ya bakış ve yönelimlerini anlık ve 
derinlikli izleyen;

*Kürdistan üzerinden kendi gele-
ceklerini “tehlike” de görüp bölünme 
korkusuyla hareket eden İran ve 
Türkiye’nin, Kürdistan’da ki bağımsız-
lık adımı karşısındaki hareketlerinin 
görünen dış yüzüyle yetinmeyip derin-
den irdeleyen;

*ABD’nin Irak iç siyasetinde Aba-
di’ye oynadığı yani Irak seçimleri ön-
cesinde Abadi’yi zora sokacak adımlar 
atmayacağı benzeri taktiksel yakla-
şımlarını görüp siyaseti uyaran;

*Kuzey de halkların tepki ve 
eğilimlerini izleyen ve siyasete veri 
sunan…… partiler-parçalar üstü bir 
SİYASİ ÖNGÖRÜ KURUMU za-
man geçirilmeden yaratılması varsa 
güçlendirilmesi bir zorunluluk haline 
gelmiştir. Eğer 16 Ekim öncesi Dokan 
toplantısında başta YNK içerisindeki-
leri gören ve dikkate alıp tedbir alın-
masını siyasete öneren; Kuzey’de ise 
benzer bir çalışmayı kentlerdeki bari-
kat savaşı öncesinde hazırlayabilen 
bir kurum olsaydı siyasetin yönelimi 
dolayısıyla sonuçlar farklı olabilirdi! 
Öncelikle Ulusal Kongre tartışmaları-
nın yeniden yapıldığı günümüzde Je-
opolitik Araştırma Merkezi daha 
fazla gerekli hale gelmiştir.

Sonuç olarak; Bileşenimiz parça 
ve parçalar üstü ulusal ittifak arayışla-
rında, başta partilerimiz olmak üzere 
bütün ulusal demokratik güçlerimizi 
zemini olmayan, olgunlaşmamış, sa-
dece günü kurtaran yaklaşımlardan 
yani ERKEN DOĞUMDAN uzak dur-
maya çağırmalıdır. 24.12.2017

Sinan Çiftyürek
Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP)

Genel Başkanı 
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İçinden geçtiğimiz 21.yy’da Kürdis-
tan’ın parçalanmışlığı, sömürgeci 
işgal ve parçalarımıza saldırılar 

devam ediyor. Rojava ve Güney’de 
atılan özgürleşme adımları her 
defasında sömürgeci statükoyla 
karşı karşıya geliyor, Doğu ve Kuzey 
Kürdistan’da sömürgeciliğin iktidar 
dizginlerini sıkı tutmak isteyen güçler 
en vahşi uygulamalarıyla halkımızın 
en haklı taleplerine saldırıyor. Türk 
devleti, Kuzey’de yaşayan halkımıza 
düşman olduğu gibi Başur ve Roja-
va’da yaşayan halkımıza da düşman-
lık yapıyor, uyduruk bahanelerle sınır 
ötesi harekâtlar ve savaş tezkereleri 
çıkarıyor. Kısaca Türk devleti 100 
yıldır tıpkı onun öncülü olan Osmanlı 
devleti gibi sömürgeciliğin doğası-
na uygun hareket ediyor. Ancak ne 
Kürdistan eski Kürdistan’dır ne de 
Kürtler eski Kürtlerdir, tarihsel ilerleyiş 
bize; bu yüzyılın Kürtlerin yüzyılı ol-
duğunu, 20.yy’da aldığımız yenilginin 
21.yy’da zaferle sonuçlandırılacağını 
somut verilerle gösteriyor. Kürdistan 
Komünist Gençlik Meclisi, Kürt ulusal 
meselesinin Kürdistan ülkesinin önce 
Osmanlı-Safeviler arasında ikiye 

daha sonraları 1900’lerin başlarında 
emperyalist Fransa ve İngiltere’nin de 
desteğiyle işgalciler tarafından dörde 
bölünmesiyle ortaya çıktığını tespit 
eder. Kuzey’de yaşayan Komünist 
Kürt gençleri olarak bizler de halkı-
mızın ulusal mücadelesinde, kendi 
kaderini özgürce tayin edebilmesi için 
var gücümüzle mücadele etmeye ha-
zır olduğumuzu ilan etmek istiyoruz. 
Sömürge bir ülkenin gençliği olarak 
Komünist faaliyetimizi; sömürge olan 
ulusumuzun içinde yürüttüğümü-
zün bilinciyle; ulusal varlığımızın bir 
statüye dönüştürülmesinin aciliyetini 
öne çıkarıyor ve ideolojik çizgimizi 
esas alarak Kürdistan’da biz de varız, 
Kürdistan’da Komünist bir gençlik var 
diyoruz!

 Politik çalışmamızın her dönem 
öne çıkaracağı en acil gündem kuş-
kusuz ulusal meselenin çözümü ve 
ulusal kazanımlar olacaktır. Bununla 
beraber yürütmek istediğimiz müca-
dele ulusal özgürlükle beraber sınıfsal 
bir özgürlüğü içerdiği için; gençliğin 
sınıfsal aidiyetine uygun davranması, 
sınıfsal kimliğine uygun bir politika 
geliştirmesi ancak komünist gençliğin 

ve onun örgütlü gençlik hareketi-
nin müdahalesiyle mümkün olabilir. 
Kürdistan Komünist Gençlik Meclisi 
(KKGM); bu noktadan hareketle 
üzerine düşen devrimci öncülüğü ve 
devrimci sorumluluğu yerine getirmek 
isteyenlerin gençlik meclisidir. KKGM; 
Kürdistan’da komünist kimliği taşıyan, 
devrim mücadelesini yürütmek isteyen 
gençliğin öz örgütüdür.

 Kürdistan’ın ağırlıklı oranda genç 
bir nüfusu vardır ve bu nüfusun önem-
li bir kısmı ya işsizdir ya da emeğini 
1800’lü yılların ağır çalışma koşulla-
rında düşük ücret karşılığında patron 
sınıfa satmak durumunda kalan işçi-e-
mekçi gençliktir. Gençliğimizin okuyan 
kesimi de üniversiteden arta kalan 
zamanını çalışmakla geçirmekte, 
yoksul bir sınıfın üyesi olarak gelecek 
kaygısını üzerinde ağır şekilde hisset-
mektedir. Bu yanıyla sömürge ülkenin 
gençliği olarak hem ulusal ezilmişliğin 
sömürüsünü-boyunduruğunu hem 
de sınıfsal aidiyetimizin sömürüsünü 
üzerimizde taşıyarak; çifte bir zulmün 
altında çifte bir isyanın yoğrulduğu 
kıvamdayız.

Kürdistan Komünist Gençlik Meclisi (KKGM)
NEDİR VE NEDEN KURULDU?
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Bu temel perspektiflerden 
hareketle;

KKGM; Özgürlük ve Sosyalizm 
Partisi’nin/ÖSP gençlik örgütü olarak 
kuruldu. KKGM ile Kürdistan’da var 
olan gençlik örgütlerine bir yenisi 
eklenmiyor, Marksist-Leninist ideolo-
jik-politik duruşuyla ve ulusal özgür-
lükle bütünlük içerisinde sosyalizm 
savunusuyla nitelik olarak farklı bir 
gençlik örgütüdür.

KKGM; gençliğin ulusal, demokra-
tik, akademik ve ekonomik taleplerini 
sahiplenir ve savunur. Ancak müca-
delesini sömürgeci burjuva düzenin 
sınırları içerisine, sömürgeciliğin 
bize vermek zorunda bırakacağımız 
kırıntılara hapsetmez. KKGM, sö-
mürgecilerin kırıntılarıyla yetinenlerin 
değil sömürgeci düzene ‘artık yeter’ 
diyenlerin örgütüdür.

KKGM, geçici zaferlere değil; 
geçici zaferleri de içine alan kalıcı bir 
zaferin elde edilmesi için bayrağını 
yükseltir. Gündelik, dönemsel sorun 
ve talepleri devrim mücadelesinin 
geliştirilmesi ekseninde tartışır.

KKGM, gençliğin başta sömür-
geci burjuva asimilasyoncu kültürün 
bir ürünü olan ulusal değerlerine ve 
sınıfsal değerlerine yabancılaşmasına 
karşı; komünal, devrimci, proleter, 
Kürdistani değerleri temsil etme mü-
cadelesi verir. 

KKGM, burjuva bireyciliğin-bencil-
liğin ve sömürgesine özenen kişiliğin 
karşısına toplumsallığı ve Kürdistani 
kişiliği çıkarır. Gençliğin ülkesini, 
ulusunu ve ait olduğu sınıfını tanıması 
için var gücüyle mücadele eder.

KKGM, Kürt ulusal meselesini; 
dört parçaya bölünmüş Kürdistan’ın 
birleştirilmesi ve işgalcilerin ülkeden 
atılması olarak görür.

KKGM, Kürdistan’da sömürgecili-
ğin ortadan kaldırılması, ulusal boyun-
duruğa son verilmesi, Kürt ulusunun 
özgürlüğü önündeki tüm engellerin 
bertaraf edilmesi talebiyle; anti-sö-
mürgeci ilkeyi esas alır ve bu eksende 
mücadele yürütür.

KKGM, Kürdistan mücadelesi-
nin sahiplenilmesi, savunulması ve 
ilerletilmesi noktasında açık bir taraf 

olduğunu; bununla birlikte sadece ulu-
sal özgürlüğü değil ulusal özgürlüğü 
için mücadele eden emekçi köylülerin, 
işçilerin ve tüm emekçi kesimlerin 
emeğinin de bu süreçte özgürleşmesi 
gerektiğini savunur.

KKGM, Kürdistan’da ve tüm 
dünyada hakim olan kapitalist üretim 
ilişkilerinin yarattığı emek sömürüsü-
nün, ücretli köleliğin yıkılması, emeğin 
özgürleşmesi; uluslar arası burjuva-
zinin kar hırsıyla çıkardığı savaşların, 
işgallerin, kitlesel kıyımların, sefaletin, 
açlığın ve yoksulluğun son bulması 
talebiyle; anti-kapitalist ve anti-emper-
yalist ilkeyi esas alır ve bu eksende 
mücadele eder.

KKGM, Kürdistan’da komünist mü-
cadeleyi örgütlü bir şekilde büyütmek 
isteyen kişi, grup ve çevrelere komü-
nist gençlerin birlik olması çağrısıdır.

KKGM, tüm mücadelesine yön ve-
ren rehberin, bir eylem kılavuzu olarak 
gördüğü Marksist-Leninist ideoloji ol-
duğunu, proletaryanın iktidar mücade-
lesinde proleter sınıfın gençliği olma 
görevine hazır olduğunu ilan eder. 

Ev sedsala 21. Ku em tê de 
derbas dibin de parçebûyîna 
Kurdistanê û erêşen dagirker 

û mijokeran li her parçan berdevam 
e. pêngavên ku azadiye li Rojava û 
Başûr tên avêtin her car astengkirina 
desthiletdariya mijoker re rûbirû dimî-
ne. Li Bakur û Rojhilatê Kurdistanê 
desthilatdariya mijoker, bi hovane 
erişî xwestekên gelemeyên rewa 
dike. Dewleta Tirk, çawa neyartiye li 
gelê me yî Bakur re dike li gele me 
yî Başûr re jî dike. Bi hêceta sosret 
teskereyên şer derdixe û şerê derveyî 
sînor dimeşîne. Bi qurtasî dewla-
ta Tirk 100 sale wek pêşengiya wî 
dewleta Osmaniya li gorî xwezayiya 
mijokeriyê tevdigere. Lê bele Kurdis-
tan ne Kurdistana bere ye Kurd jî ne 
Kurdên bere ne. Pêşve çûna dîrokî ji 
me re bi daneyên berbiçav dibêje ev 
sed sal ya Kurdan e. Sedsala 20. Ya 

têkçûne bû, ya 21. Jî ya serkeftine ye. 
Tespîta CCKK ya pirsgireka netewa 
Kurd ev e, ewil disalên 1900 an de bi 
aliye Osmaniya û dewleta Safeviyan 
dû re bi piştgiriya dewletên emper-
yalîs wek Firansa û îngilîz bi parçeki-
rina dewlêtên dagirker re derket hole. 
Em wek ciwanên Kurdên komûnîst ên 
Bakûr, di têkoşîna gelê me azadiye 
de, ji bona çarenûsa xwe em bi hemû 
hêzê xwe amedene. Em wek ciwanên 
dewlata kolonya, xebatê xwe yên 
komûnîst; dinav gelê xwe de bi ev 
hişmendiya gele me kolonyaye,tê-
koşîna netew dimeşînin.  Bilêztirin 
pêwistiya statûya gelê me derdixe pêş 
û li ser bingeha xêza me ya bîrdozî 
em dibêjin li Kurdistanê em jî hene, li 
Kurdistanê ciwanên komûnîst jî hene!

Bê gûman di xebatên me yên 
polîtîk de herdem xala rojev a 
yekemîn çareserkirina  pirsgirêkên 

netewî û destkeftiyen netewî  we cih 
bigire. Ber ku di têkoşîna me de him 
azad kirina netew him jî azad kirina 
çînî heye, tevgerînen ciwanan li gorî 
nasnameya xwe çînî, pêş xistina 
polîtîkayen li gorî nasnameya çînî, 
tene bi mûdexeleya ciwanen komunîst 
û bi rêxistina tevgere ciwanan gengaz 
e. di ve xale de rêxistina CCKK, civata 
ciwanên xwe şoreşe de wek perpirsi-
yar dibînin û dixwazin pêşenga şoreşe 
bikin e. CCKK; rêxistina ciwanên li 
Kurdistanê ên xwedî nasname ya 
komûnîst, ên ku dixwazin têkoşîna 
şoreşe bikin e.

Giraniya gelî kurdistane ciwanin, 
piraniya ve gelî ya bê karin yan jî 
keda xwe wek salên 1800 an dibin 
şertên giran de bi meaşeya kem 
difroşin kardêran. Ciwanen me yên 
dixwînin jî di bin metirsiya pêşeroje 
de di demen xwe yî  valahî de wekî 

Civata Ciwanên Komûnîst a Kurdistan (CCKK) 
ÇIYE JI BONA ÇI HAT AVAKIRIN
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karker dixebitin. Li ser van rastiyen ku 
em ciwanên welatê kolon-bindestin, 
em bin zordariya dualî de em hatina 
konaxa raperîna dualî.

LI SER VAN 
PERSPEKTÎFEN BINGEHÎ

CCKK; wek rêxistina ciwanên Par-
tiya Azadî û Sosyalîzmê hat avakirin. 
Bi avabûna CCKK re li Kurdistanê 
di nav refên rêxistinên ciwanan de 
rêxistinek zêde nabe, bi helwesta ya 
merksîst-Lenînîns bîrdozî-polîtîk û 
di çareserkirina azadiya netew de bi 
helwesta sosyalîst rêxistinek bi beke-
lorya û cûda ye.

CCKK; xwestekên ciwanên  a 
netewî, demokratîk, akademîk û 
aborî  xwedî derdikeve û diparêze. Lê 
têkoşîna xwe di sînorên bûrjûvaziya 
mijoker diyarkirî û di tavîzên mijokeri-
ya ku me neçar hiştî de zîndan nake. 
CCKK; rêxistinek ên ku dibêjin perga-
la mijokeriye ra “êdî bese” ye.

CCKK; serfirazên demkî ne, ala 
xwe ji bona serfirazên mayinde ku 
serfirazên demkî jî di hundirê xwe 

de dihewîne bilindike. Pirsgirek û 
xwestekên rojane û demrêzî  di axêsa 
pêşxistina têkoşîna şoreşede nîqaş 
dike.

CCKK; Li hember çanda pişavtina 
bûrjûva  ku ciwanan li nirxên netew û 
çînî dûr dixe, temsîliyeta; komûmal, 
şoreşger, proleter û nirxên Kurdistanî 
derdixe pêş.

CCKK; li hember pesandina 
takeksiyê û mijogeriye ya bûrjûvaziye, 
şahsetiya civatî û Kurdistanî derdixe 
pêş. Jibona ciwan welat, netew û çîna 
xwe nasbike hewldide.

CCKK; pirsgireka netewa Kurd, 
bi hevgirêdana her çarparçeyan û li 
welat derxistina dagirkeran de dibine.

CCKK; ji bona li Kurdistanê mijo-
kerî  hole rabe, bindestî dawî bibe, 
bona  belavkirina astengen ber azad 
bûna netewa Kurd; li ser bingeha 
prensîba antî-mijoker  têkoşîne 
dimeşîne.  

CCKK; xwedî  têkoşîna Kurdistanê 
derdikeve û bona pêşketina têkoşîne 
hewldide. Têkoşîna xwe tene ne bona 

azadiya netew e. di ve pêvajoye de 
pêwîstiya azad bûna keda kedkar, 
gundî û karkerên jibona azadiya ne-
tew têkoşîn dane, diparêze.

CCKK; bi xwesteka hilweşîna 
desthiletdariya pergala têkiliyên 
hilberîna kapîtalîste  yên ku kedxwar 
û koletiya xercî li Kurdistanê û cîhane, 
azad bûna kede; bi xwesteka dawî 
hatina dagirkerî, komkûjî, rebenî û 
nezitî   ya ku bi biçavbirçîtiya qezencê 
ya burjuvaziya navnetewî derke-
tiye hole; li gorî bingeha prensîba 
antî-kapîtalîst û antî-emperyalîst 
tevdigere û di ve axêse de têkoşîne 
dimeşîne.             

CCKK; banga yekîtî li kes, kom û 
derdor ên ku dixwazin li Kurdistanê 
têkoşîna  komunîst wek rexistînî bikin 
e.

CCKK; bîrdoza Marksîs-Lenînîs 
wek nexşerê ya tevgera xwe dibîne 
û rêbera hemû têkoşîna xwe ye, di 
têkoşîna desthilatdariya proleterya de 
wek ciwanek çînî xwe erkdar û amede 
dike.
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*Ekonomik büyüme yalan çünkü 
mutfak-pazarda yangın var! 

AKP hükümetinin “ekonomide 
yüzde 11 büyüyerek dünya da rekor 
kırdık” demesi yalan çünkü halkla-
rımız, sömürülen emekçiler; mut-
fak-çarşı-pazarda ekonomik büyümeyi 
değil küçülmeyi yaşıyor!

Hükümetten gelen “rekor büyüme” 
iddialarını; açlık, yoksulluk, işsizlik 
ile paralel büyüyen hırsızlık-intihar, 
iflaslar da yalanlıyor!

*Zam yağmuruna hayır! 

Başta akaryakıta olmak üzere 
günlük yapılan zam yağmuru, hükü-
metin “%11 büyüdük” propagandasını 
yalanlayan diğer bir gerçek!

*Açlığa hayır! 

“Ekonomik olarak büyüdük” iddi-
aları yalan, çünkü tek öğün yemekle 
yetinmek zorunda kalan, tek odalı ev-

lerde yaşayan kalabalık aileler gerçeği 
az değil!

*Ortaçağ ağır çalışma 
koşullarına hayır! 

Kapitalizmde işçi sınıfının kitlesel 
büyümesine, kitlesel sefalet eşlik 
ediyor ki bunun tipik kenti Antep’tir. 
Dörtyüz bin civarında işçinin çalıştığı 
Antep’te işçi sınıfının durumu 200 yıl 
öncesinin ağır koşullarını yansıtır.

*Bütün bu sorunları ağırlaştıran
savaşa “dur”, halklara nefes 
aldırtmayan OHAL’e hayır deyin! 

Sınır ötesinde de halkımızın ulusal 
kazanımlarını hedef alan Efrin saldırı-
sı, içeride zam yağmurunu tetikleme-
sinin yanı sıra, işsizliği-yoksulluğu-aç-
lığı da büyütüyor. Daha da önemlisi 
savaş can alıyor!

*İşsizler-ücretliler-kadınlar
gençler, size 200 yıl öncesinin

vahşi çalışma koşulları 
dayatılıyor!

Sadece Antep, Diyarbakır, Van’da 
değil Londra, Paris, New York, 
Buones Aires, Amukoko, Neuquen, 
Kahire, İstanbul’da… sömürülen 
işçiler-emekçiler için ekonomik sosyal 
yaşam bugün 200 yıl öncesi vahşi 
kapitalizm altındaki yaşamdan farklı 
değil. Büyük teknolojik gelişmelerle 
sağlanan makineleşmiş üretimde 
artan verimliliğe rağmen, kapitalist uy-
garlık altında siz işçiler-sömürülenler 
için ekonomik-sosyal yaşam özünde 
değişmedi!

-İki yüzyıl önce de kadın ve çocuk-
ları ucuz iş gücü olarak çalıştırıyordu, 
bugün de!

-İki yüzyıl önce de işçi kadınlara, 
patron ve ustabaşları taciz, sarkıntılık 
ediyordu, bugün de!

KENTLERİMİZDE, YOKSUL-ZENGİN 
KARŞITLIĞI DERİNLEŞİYOR!

“Ekonomik olarak büyüdük” iddiaları yalan, çünkü tek öğün yemekle yetinmek 
zorunda kalan, tek odalı evlerde yaşayan kalabalık aileler gerçeği ortada.
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-İki yüzyıl önce de sendika üyesi 
olmak, sendika kurmak işçiler için 
işten atılma gerekçesiydi, bugün de!

-İşçiler arasında patronlara yaltak-
lık, ajanlık vb. yapanlar dün de vardı, 
bugün de bunu besleyen koşullar 
sürdürülüyor!

-İki yüzyıl önce de patronlar daha 
fazla kar ve sömürü için her yolu 
denediler, bugün de! Hatta bugün, 
son yıllarda tırmandırılan özelleştirme 
ile paralel geliştirilen taşeronlaştırma, 
“çok katlı” taşeronlaştırmalar nedeniy-
le sömürü ve çalışma koşulları gittikçe 
ağırlaştırılıyor!

-Buones Aires 1889 yılında yani 
iki yüzyıl önce de, “yaşam mekânlar 
çöp-paçavra yığınıydı, bugün de! İki 
yüz yıl önce de her oda; dört, beş 
veya daha fazla insanın tüm zevk-
lere, hijyene ve topluma meydan 
okurcasına yaşadıkları bir in gibiydi”. 
Bugün de İstanbul yeni havaalanı 
yapımında çalışan 36 bin işçinin 
koşulları benzer durumda.

-İki yüzyıl önce de 
patronlar, iş gücüne 
ihtiyacı olmazsa, 
işçilere “çalışarak 
yaşamayı” yani ücretli 
bir işe sahip olmasını 
bile çok görüyordu, 
bugün de! Hatta bugün 
üretimde sağlanan tek-
nolojik gelişmelerle işçi 
emeğine daha az ihtiyaç 
duyulması nedeniyle ya-
pısal işsizlik daha büyümüş, 
büyütülmüştür. Öyle ki tüketici kitle 
olarak ihtiyaç duymasa, işçi gittikçe 
patron için “gereksiz bir varlık” haline 
gelecektir!

Ekonomik, sosyal-kültürel 
sorunlar ağırlaşıyor!

Kürdistan’da kapitalizmin ırkçı 
sömürgeci rejimin öncelikleriyle de 
örtüşerek gelişmesi işsiz-işçi-yoksul 
emekçinin sorunlarına sorun kata-
rak sosyal yaşamını çekilmez hale 
getiriyor.

*İşsizlik; sokağın görünen sosyal 
yüzü işsizliğin ne boyutta olduğu-
nu kavramak için, devletin resmi 
istatistik verilerine ihtiyaç yok. Zira 
Diyarbakır-Antep-Van… kent mer-
kezini, özellikle yoksul mahalleleri, 
kahveleri dolaşan birisi her adımda 

işsizler ordusuyla yüzleşir. Diyarba-
kır-Urfa-Van’da… sokakta yüzleştiğin 
insana, “işsizlik hakkında ne söylemek 
istersiniz” diye sorduğunda alacağın 
yanıt, “valla hemen herkes işsizdir. 
Ben desem %30, sen deki %50 halk 
işsizdir” demesi şaşırtıcı olmaz.

*Yoksulluğun diğer sosyal yüzü 
çocuk işçi ve satıcılar! Her cadde de 
adım başı karşılaşılan mendil, su, 
sakız satan, tartı aleti ile dolaşan, 
elinde bir çift terlik ile “abê, xalo boyi-
san” diye seslenip çaresiz bakışlarla 
“ne olur bir selpak mendil satın al” 
dedirten ve yaşları 10 hatta 6’ya, 4’de 
kadar inen küçücük çocuklarımız ise 
kentlerimizin bir başka sosyal yarası! 
Ya o yaşlarda köhne atölyelerde 
haftalık 50-100 Türk lirasına gün 
boyu çalıştırılanlar! Yani okulda ya da 
parkta olması gereken çocuklarımız 

sokakta ya da köhne atölyelerde!

*Dilencilik; özel mülkiyete dayalı 
uygarlığın insanlıkta yarattığı büyük 
sosyal-kültürel kişilik kırılmasıdır. 
Kürdistan kentlerinde her adımda 
bir dilenci ile karşılaşmanız abartılı 
olmaz. Kahvede yanına gelip, sokakta 
önünü kesip elini açarak yardım 
isteyen dilenci sınıflı toplumların 
bir başka sosyal yüzü. Son yıllarda 
dilenci sayısında artış ve profilinde 
değişme-farklılaşma göze çarpıyor. 
Yapışkan, şirret, kör-sakat numarası 
yapan kurnaz dilencinin yanı sıra 
kırsaldan zoraki göçle kente gelen 
çaresiz olduğu kadar saf ve utangaçlı-
ğıyla dilenen insanımızın manzaraları 
hakikaten yürek parçalayıcı!

*Fuhuş; kentlerimizde son yıllarda 
artan fuhuş kitaplara konu olacak ka-
dar yaygınlaşıp sokağa taşmış. Fuhuş 
sektörü; halkımıza kırsaldan zorla 
dayatılan göçün yanı sıra, tank-TO-

MAlarla Sur-Cizre-Şırnak… vb. 
evlerini halkın başına yıkan süreçte 

büyüyen sosyal yara. 
Toprağından, evinden 
zorla kopartılarak 
kentlere sürülen halk 
işsizlik-umutsuzluk 
kıskacında meşru-gay-
rimeşru, ahlaki-gayriah-

laki her yolla var olmanın 
mücadelesini veriyor. 
Sömürgeci rejim, kentler-
de artan fuhuştan rahatsız 

değil, aksine bunun “içten 
içe bir çöküş ve çürümeye 

yol açacağından” seyirci kal-
manın ötesinde teşvik etmektedir.

*Uyuşturucu; işsizlik, fuhuş, di-
lencilik ile paralel uyuşturucu kulla-
nımında da artış var. Polisin sadece 
Kürdistan’da değil dünyanın her 
yerinde varoşlarda ki emekçi sınıfların 
gençleri arasında el altından uyuş-
turucu kullanımını teşvik ettiği genel 
doğru. Kürdistan’da ise rejime, sömü-
rü düzenine başkaldırma potansiyeli 
taşıyan gençlik arasında “siyaset 
yapacağına uyuşturucu kullansın, fu-
huşa sürüklensin” yaklaşımını bilinçli 
geliştirdiği bilinir. Söz konusu özgürlük 
mücadelesinin merkezi Amed olunca, 
uyuşturucu kullanımını teşvik siya-
setinin iyi planlanmış bir silah olarak 
kullanıldığı açık.

*İki tür hırsızlıkta da artış var; ikti-



33SOSYALİST MEZOPOTAMYA

darlar eliyle büyük mülkiyet hırsızlığı 
yapıp zengin olan hırsızlar ile karınla-
rını doyurmak için hırsızlık yapanlar. 
Birincilerinin kimler olduğunu biliyor-
sunuz. İkincileri ise kentlerde yaygın-
laşan bir diğer sosyal yara. Fuhuş-u-
yuşturucu gibi hırsızların da belli bir 
rant karşılığında polisle ilişkileri var, 
polisin istediğinde çalınan malı anında 
bulabilmesi bu ilişki sayesinde.

Bu sorunlar, Diyarbakır’ın olduğu 
kadar, Ankara, Kahire, İslamabat, 
Paris ve New York’un da sorunları 
ancak, Diyarbakır, Van, Antep’te… 
sosyal sorunlar diğerleriyle kıyaslan-
mayacak ölçüde ağır yaşanmakta. 
Çünkü rejim, özgürlük mücadelesini 
engellemek için asimilasyon, zoraki 
kitlesel göç, kentsel yıkım ile Anka-
ra’nın ihtiyaçlarına göre şekillenmiş 
ekonomik gelişmeyi dayatmakta!

Ulusal baskı ve halka dayatı-
lan kitlesel göç, vahşi kapitalizmin 
yarattığı tüketim kültürü ile birleşince 
ağır sosyal sonuçlara yol açıyor. Kısa 
sürede kentlerin olağanüstü büyü-
mesiyle caddelere sığmayan işsiz 
kalabalıklar oluştu. Özellikle “beni al, 
tüket” şeklinde gençliği tahrik eden tü-
ketim kalıpları sorunları ağırlaştırıyor 
çünkü teşvik-tahrik var ama emekçi-
lerde alım gücü yok! İşte artan sosyal 
sorunların diğer nedeni!

Zengin-yoksul arasındaki 
ekonomik-sosyal ayrışma 
derinleşiyor!

Kentlerimizde ekonomik-sos-
yal-kültürel alanlarda yaşanan ve 
giderek derinleşen sınıfsal ayrışma, 
mekânların ayrışmasına kadar varmış 
görünüyor. Örneğin Diyarbakır’da;

Yoksul uçta ya da en yoksul 
semtler olarak;  Suriçi, Şehitlik, Ben-u 
Sen, Alipaşa, Mardinkapı, Aziziye, 
Seyrantepe, Fiskaya, Fatihpaşa, İs-
kenderpaşa, Melikahmet, Saraykapı, 
Yenikapı, Balıkçılarbaşı, Çifthavuzlar, 
Yanıkköşk, Yeniköy, Gürdoğan… 
mahalleleri!

Zengin uçta öne çıkan semtler 
olarak; Altın Kent, Dicle Kent, Azc, 
Gökkuşağı, Mezopotamya, Besta, 
Metropol, Çeysa, Azel, Greenlife villa-
ları ve Hamravat Evleri…!

Zenginlerle yoksulların zıt ku-
tuplarda mekânsal kopuşu, oturulan 
konutlarla sınırlı değil, alışveriş ve 
eğlence merkezleri, kahve, lokanta, 
okul-üniversiteye varana kadar her 
alanı etkisine almakta.

Kentlerin gecekondularla çevrelen-
mesine paralel, büyük ve orta burjuva 
sınıflarla yoksulların yaşam alanları-

nın ayrışması da büyüyor! Mekânsal 
alanlardaki farklılaşma ile kentlerimiz 
de iki ayrı yaşam gerçeği oluştu - 
oluşuyor: zengin ve yoksul yaşam 
alanları! “Hepimiz Kürd milletindeniz” 
ama karşıt sınıflara ayrışmışız!

Ağırlaşan ekonomik-sosyal, siya-
sal sorunların temelinde TC rejiminin 
izlediği siyaset yatar ama Kürdis-
tan’daki ekonomik, ticari hatta askeri 
işbirlikçileri olarak Kürt egemen sınıf-
ların da bunda rolü var. Bu nedenle 
Kürdistan burjuvazisini hedef almayan 
siyasetin özgürlük ve demokrasi ayağı 
topal kalır.

İşçiler-yoksullar-gençler; 
bilinçlenmek- örgütlenmekten
başka seçeneğiniz yok!

*Ulusal demokratik partilerimiz, 
kendi burjuvazisine ve sömürü düze-
nine karşı tutum almazlar. Bu görev 
ve sorumluluk Kürdistan komünist-
lerinin omzunda. ÖSP olarak siz işçi 
emekçileri; ırkçı rejime karşı ulusal 
mücadelenin yanı sıra Kürdistan 
burjuvazisine/egemen güçlerine karşı 
da sınıfsal mücadeleyi geliştirmeye 
çağırıyoruz!

*ÖSP; toplumda sosyal kanser 
olarak büyüyen fuhuş, uyuşturucu, 
dilencilik, hırsızlık ve bunları tetikleyen 
işsizliğin, yoksulluğun sorumlusu, 
ırkçı-sömürgeci rejim ile denetimin-
deki kapitalist özel mülkiyet düzenine 
karşı halkı bilinçli, örgütlü mücadeleye 
çağırıyor!

*Ulusal özgürlük mücadelesinin 
ağır bedeli yoksulların sırtında ama 
kazanımlarının kaymağını yiyenler ise 
egemenler! Kürdistan işçi-emekçileri, 
örgütlü güce dönüştürülürse şoven 
rejime karşı olduğu kadar, kapitalist 
sömürü düzenine karşı da devrimci 
potansiyel barındırıyor. O halde haydi; 
parti saflarında ÖRGÜTLENELİM 
BİLİNÇLİ SİYASET GELİŞTİRELİM!

Mart 2018

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi

Kentlerin gecekon-
dularla çevrelenmesine 

paralel, büyük ve orta bur-
juva sınıflarla yoksulların 
yaşam alanlarının ayrış-
ması da büyüyor! Mekân-

sal alanlardaki farklılaşma 
ile kentlerimiz de iki ayrı 

yaşam gerçeği oluştu - 
oluşuyor: zengin ve yoksul 
yaşam alanları! “Hepimiz 
Kürd milletindeniz” ama 

karşıt sınıflara ayrışmışız!
Ağırlaşan ekono-

mik-sosyal, siyasal so-
runların temelinde TC 

rejiminin izlediği siyaset 
yatar ama Kürdistan’daki 

ekonomik, ticari hatta 
askeri işbirlikçileri olarak 
Kürt egemen sınıfların da 

bunda rolü var. Bu nedenle 
Kürdistan burjuvazisini 

hedef almayan siyasetin 
özgürlük ve demokrasi 

ayağı topal kalır.



34SOSYALİST MEZOPOTAMYA

Siyasi sonuçlar

I- Ülkemiz ve dünyada özgürlüğün, 
demokrasinin, sosyalizmin mücadele-
sini verirken yaşamını yitiren herkesin 
anısı önünde saygı ile eğiliriz.

Tutuklu vekil, belediye başkanı, 
gazeteciler başta olmak üzere siya-
sal tutukluların serbest bırakılmasını 
diliyor ve hükümete çağrıda bulunu-
yoruz.

II– Güney Kürdistan’da bölge ve 
Dünyayı etkileyen biri doğa depremi 
olmak üzere peş peşe üç deprem ya-
şandı. Halepçe-Süleymaniye-Kirman-
şah’da ciddi can ve mal kaybına yol 
açan deprem de yaşamını yitirenlerin 
ailelerine baş sağlığı diler, yaralılara 
acil şifalar dileriz.

Bölgeyi sarsan iki siyasi dep-
remden ilki, 25 Eylül de yaşandı. 
Kürdistan halkları, sömürgeci güçlerin 
doğrudan tanklı-toplu kuşatma, işgal 
tehditlerine ve başta ABD küresel 
aktörlerin ısrarla “referandum zamanı 
değil yapmayın” basıncına rağmen 
sandık başına gittiler ve beklenenin 
çok üstünde %93’ü temsil eden bir 

iradeyle bağımsız Kürdistan’a “evet” 
demeleri; özellikle Kerküklü halklar 
ve inançların tarih yazması gerçek bir 
siyasal deprem yarattı. Halkımızın bu 
büyük başarısını hazmedemeyen İran 
ve tüm sömürgeciler saldırıya geçtiler. 
İç ihaneti kullanarak, ABD ve müttefik-
lerinin de göz yummasıyla 16 Ekim’de 
Kerkük ve tartışmalı kentlerin geri Irak 
güçlerine teslimi ile 25 Eylül’ün rövan-
şını geçici de olsa aldılar.

16 Ekim ve sonrası yaşananlarla 
halkımız taktik olarak bir yenilgi ya-
şadı ama stratejik olarak bağımsızlık 
mücadelesi devam ediyor. İran-Suudi 
Arabistan arasında Körfez’de baş-
layan ve tüm bölgeyi saran gerilimin 
yarattığı iklimde halkımız lehine yeni 
doğan fırsatların da etkisiyle bağım-
sızlık mücadelesi sürecek. ÖSP PM, 
halkımızın bağımsızlık hedefine er 
geç ulaşacağına inanır ve bunun mü-
cadelesini verir.

III – Dün Kerkük’te İran belirleyicili-
ğinde Kürtlere kurulan tuzak benzerini 
Türkiye bugün Efrin kentinde kurmak 
istiyor. Bu kez Türkiye kendisinin oyun 

kuruculuğunda, İran ile diğer sömür-
gecilerin destek verdiği ve Rusya’nın 
göz yumduğu bir planla Efrin’i işgal 
etmek istiyor. Hedef tıpkı Halep gibi, 
ya da “Menbinç’i sahiplerine teslim 
edeceğiz” söylemindeki gibi Efrin’i de 
Kürtlerden alıp Suriye rejimine teslim 
etmektir. ÖSP PM, tüm Kürdistan’i 
partileri, tıpkı dün nasıl parti/paçalar 
üstü bilinçle bağımsızlık referandumu-
nu desteklediyseler bugün de partiler 
ve parçalar üstü bilinçle Efrin’e yapıla-
cak işgale karşı durmaya çağırıyor.

IV – Katalonya halkı da tıpkı Kür-
distan halkı gibi kendi ulusal kaderini 
tayin hakkını demokratik bir hak ola-
rak kullanarak ayrılmak istedi. İspanya 
rejimi önce polis jandarma gücüyle 
bağımsızlık referandumunu engel-
lemek istedi. Katalan halkı, tüm en-
gelleme çabalarına rağmen sandığa 
gidip çoğunlukla bağımsızlığa “evet” 
deyince bu kez Franko rejimi benzeri 
yöntemlerle önce Katalonya özerk 
yönetimini feshetmesini, ardından 
tüm Katalan yöneticileri tutuklamasını 
şiddetle kınıyoruz. Katalonya halkının 
bağımsızlık hamlesini selamlıyoruz, er 

ÖSP Parti Meclisi, 18 Kasım 2017 Diyarbakır’da belirlenmiş gündemle toplandı.

BASINA VE KAMUOYUNA
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geç başaracaklarına inanıyoruz.

V – İç siyasette barajın düşürülüp 
düşürülmemesi tartışılıyor ancak bu-
nun çok fazla önemi kalmadı çünkü 
2019’da başkanlık sistemine geçiliyor 
ki başkanlık sisteminde partiler ile 
Meclisin zaten bir hükmü kalmıyor 
dahası Başkanlık sisteminde Meclis 
tamamıyla sembolik hale geliyor. Yeni 
sistemle hükümet Mecliste kurulmaya-
cak ve onay almayacak çünkü başka-
nın hükümeti kurulacak.

Devlet Bahçeli MHP’nin, AKP ile it-
tifak yapacağını şimdiden ve koşulsuz 
olarak açıkladı ama bu yeni değil ki 
MHP yıllardır özellikle de son iki yıldır 
Kürdistan üzerinden algıladığı tehditle 
zaten AKP ile ittifak içinde.

23 yıl belediye başkanı-başba-
kan-cumhurbaşkanı olarak TOKİ ile 
tüm kentleri beton yığını haline getiren 
sonra sanki 23 yıldır iktidarda kendisi 
değil de muhalefet partisi lideri ko-
nuşuyormuş gibi “günümüz şehirleri 
insana huzur vermiyor Beton, beton, 
beton. Orada ruh yok, huzur yok” 
diyor Erdoğan!

Kesintisiz 23 yıllık iktidarında ken-
di eseri olan bugünkü İstanbul hakkın-
da (ki kısa süre önce “bu şehre ihanet 
ettik özür diliyorum” demişti);“İstan-
bul’da selviyi bulacaksak Karacaah-

met Mezarlığı’nda bulursun, onun 
dışında bulamazsınız. Bu hale geldik. 
Hayata nasıl bakıyorsak dünyayı nasıl 
idrak ediyorsak, yaşadığımız şehirlere 

de öyle şekil veririz” derken kendisi 
yapıp başkasını suçlayan yavuz hırsız 
misalidir. İyi de bütün bunları kime 
söylüyorsunuz ya da kimi eleştiriyor-
sunuz?  23 yıldır iktidarda bulunan siz 
ve partinizidir. Tekrar belirtiyoruz, AKP 
ve Erdoğan 23 yıldır hem iktidar hem 
de muhalefet olunca, başka bir ifadey-
le muhalefet olmayınca yani muhale-
fet yapmak da Erdoğan ve partisine 
düşünce bu garabetler yaşanıyor.

Türkiye siyasetinde, 15 yılı bu-
lan tek parti iktidarının son yıllarda 
giderek tek adam iktidarına doğru 
evirilmesi iç siyasette sorunları ağır-
laştırıyor. Bu iç siyasal sorunlara ayak 
sesleri gelmeye başlayan ekonomik 
krizin sonuçları da eklenince AKP güç 
kaybetmeye başladı. Bunun farkında 
olan AKP lideri Erdoğan, yükü “metal 
yorgunluğu” dediği birkaç belediye 
başkanının sırtına yıkarak kendini 
dışında tutmak çabasında

VI - Kötüleşen ekonomik durumun 
kitlelerde yarattığı tepkileri de dikkate 
alarak Türkiye ve Kürdistan’da sosyal 
eleştiri yüklü bir propagandayı ge-
liştirmeliyiz. Yerel Çalışma hedefiyle 
birlikte kapitalizmin eleştirisini esas 
alan bir propaganda sürdürmeliyiz. 
19.11.2017

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi
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EFRİN
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Efrin dört bir yandan kuşatma 
altında dahası bir süredir 
tankların top ateşinin hede-

finde!

Erdoğan, Karaman’da “Afrin’i, 
Münbiç’i, Tel Abyad’ı, Rasulayn’ı, 
Kamışlı’yı teröristlerden temizleye-
ceğiz, Şemdinli’den Yayla Dağı’na 
kadar tüm sınırlarımızı teröristler-
den temizleyeceğiz. Sınırlarımızın 
dibinde terör yuvaları kurulmasına 
izin vermeyeceğiz. Kararımız net” 
demişti! Sonra Elazığ’da ise “Fırat 
Kalkanı Harekâtı ile terör korido-
runu bıçakla keser gibi kesip attık. 
İdlib operasyonu ile bu korido-
run batı kanadını çökertiyoruz. 
Afrin’de teröristler teslim olmazsa 
orayı başlarına yıkacağız. Mün-
biç’te bize verilen sözler yerine 
getirilmezse kendi göbeğimizi 
keseceğiz. Tek bir terörist kalma-
yıncaya kadar mücadelemizi sür-
düreceğiz. Bir haftaya kalmaz ne 
yapacağımızı görecekler” diyerek 
hem operasyon tarihini hem de 
tüm Batı Kürdistan’ı işgal mesajını 
vermişti.

*Demek ki Türk devleti sadece 
Efrini değil Qamışlo’dan Efrin’e 
tüm Rojava’yı hedef alıyor. Çünkü 
Türk yetkililer bugüne kadar, “sı-
nırlarımız içerisinde tek bir terörist 
kalmayana kadar mücadelemizi 
sürdüreceğiz” diyorlardı şimdi 
ise sınırları dışında da Kürtlerin 
imhası politikasını açıklamış oldu! 
Çünkü Türk yetkililer, Türk devle-
tinin bekasını Kürtlerin içeride ve 
sınır ötesinde statü elde etmeme-
leri dahası yok edilmeleri üzerinde 
kuruyor. Kürtlerin sınır ötesinde 
statü elde etmelerini kendisinin 
varlık-yokluk meselesi haline 

getirmesi son derece tehlikeli olup 
büyük kırılmaları ve potansiyel 
soykırımları içeriyor.

*Tam da bu nedenle nasıl ki 
İran “Kerkük’e girmezsem Kerkük 
merkezli Kürdistan bana doğru 
akacak” diyerek Irak üzerinden 16 
Ekim’de harekete geçtiyse, Türki-
ye’de “Efrin’e girmezsem Rojava 
sınırlarımdan içeriye doğru aka-
cak” diyerek Rojava’yı hedef aldı. 
Her iki devlet de sınır ötesinde 
ki Kürt varlığını kendi gelecekleri 
açısından var olmak-yok olmak 
ikileminde değerlendiriyorlar.

*Türkiye her ne kadar “bir gece 
ansızın gelebiliriz” dese de Efrin’e 
operasyonunu aylarca süren 
askeri hazırlıklar eşliğinde davul 
zurna çalarak ilan etti. Rusya bu 
operasyonda birden fazla neden-
le uğursuz bir rol üstlendi tıpkı 
ABD’nin 16 Ekim’de Kerkük’te 
üstlendiği rol benzeri. ABD nasıl ki 
emperyal çıkarları gereği Kerkük 
ve diğer bölgelerin Abadi Hükü-
metine bir zafer hediyesi olarak 
gördüyse; Rusya’da benzer bir 
politika izledi Efrin harekatında.

*Rusya; Türkiye’nin ABD iliş-
kilerinin gerilmesinden hareketle 
Türkiye-NATO çelişkilerini derin-
leştirmek; kendisine göre fazlasıy-
la ABD’ye yaklaşan Kürtlere mesaj 
vermek; Dünyanın, bölgenin gözü 
Efrin’e çevrilmişken İdlib’in Suriye 
rejiminin eline geçmesini sağla-
mak ve de Rojava Kürtlerini artan 
Türkiye basıncı karşısında Esad 
rejimi ile ilişkilenmeye itmek… gibi 
nedenlerle Türkiye’ye operasyon 
için yeşil ışık yaktı ve bu tutumunu 
sürdürüyor.

*Suriye üzerinden ABD ile Rus-

ya ilişkilerinin gerilmesi; Rusya’nın 
“ABD’yi Kürtlerle birlikte Suriye’yi 
parçalamakla” suçlaması; buna 
karşın ABD’nin ise Rusya’yı “hal-
kına karşı kimyasal silah kullanan 
Esad rejiminin arkasında durmak-
la suçlaması” giderek derinleşerek 
devam ediyor. Gerilim “en güçlü 
nükleer silah bende, ben daha iyi 
müttefiklerimi nükleer saldırıya 
karşı savunurum” yarışına kadar 
derinleşti.     

*Dünya âlem, özellikle de Tür-
kiye halkları biliyor ve görüyor ki 
Rojava halkı IŞİD dışında bugüne 

ÖSP; TÜRKİYE VE DÜNYA KAMUOYUNU, 
VİCDAN VE ADALET DUYGUSUNA SAHİP HERKESİ 

EFRİN İLE DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIR!
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yapılanma oluşturuyor 
diye Türkiye’nin bunu 

operasyon nedeni say-
ması kabul edilemez.
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kadar kimseye saldırmadı. Şimdi 
de kendi güvenliği için sınırlarını 
koruyacak savunma tedbirlerini 
alıyor hepsi bu. Bunun kimseye 
özellikle Türkiye’ye bir zararı yok! 
Kürtler kendi topraklarında kendi-
lerini koruyacak askeri yapılanma 
oluşturuyor diye Türkiye’nin bunu 
operasyon nedeni sayması kabul 
edilemez.

*“TC güçlüdür kazanır” demek 
yanıltıcı olup ağır sonuçlara yol 
açabilir. Zira daha dün Cumhur-
başkanı Erdoğan meydanlarda 
Kudüs kararı nedeniyle “ABD 
ve İsrail ben güçlüyüm öyleyse 
haklıyım diyorsa yanılır, güçlü 
olmak haklı olmak demek değildir, 
haklı olan güçlüdür. Burada biz 
haklıyız. Kudüs’te güçlü olan değil 
haklı olan kazanır” dedi. İyi! Peki, 

tepeden tırnağa haklı olan Efrin’e 
karşı neden “güçlüyüz ansızın 
bir gece gelebiliriz” diyorsunuz 
ve ısrarla F-16’larla, ATAK’larla, 
tanklarla övünüp sınır ötesinde 
de Kürt halkına güç gösterisinde 
bulunuyorsunuz?

*Tam da bu nedenle bugün 
Dünya ve Türkiye demokratlarını, 
devrimcilerini, vicdan ve adalet 
duygusuna sahip herkesi Efrin, 
genelde Rojava halkı ile dayanış-
ma içerisinde olmaya çağırıyoruz.

Türkiye’nin Efrin operasyonuna 
karşı alınacak tutum, Türk sos-
yalistlerin-demokratların enter-
nasyonalizm ve halkların kardeş-
liği söyleminin test alanı olacak! 
Demokrat kimliğiyle tanınan kimi 
aydınların “Türkiye ulus devlet ola-

rak Efrin operasyonunu yapmak 
zorundadır” demesi ibret vericidir, 
şovenizmdir.

ÖSP olarak, Efrin harekatına 
“hayır” diyoruz ve halkımızı, siya-
sal dinamikleriyle birlikte “hayır” 
demeye çağırıyoruz! Dün nasıl 
ki Kerkük işgaline karşı parçalar 
ve partiler üstü tutum alındıysa 
bugün de Efrin’e ilişkin benzer bir 
tutum alınmalıdır. Şunu herkesin 
bilmesini istiyoruz; yüzyıllardır 
Kürtleri ve Kürdistan’ı zorla/zor-
balıkla katliam ve soykırımlarla 
ortadan kaldıramayan sömürgeci-
ler bundan böyle bunu hiç ama hiç 
başaramazlar!

01.03.2018

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi
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Bu insanlar yaşamı güzelleştirmek için ölümü bile göze alırlar. Çünkü onlar, geleceğin 
“güzel günler”inin kimse tarafından bahşedilmeyeceğini bilirler. Bunun ancak inançlı ve 
kararlı bir mücadeleyle elde edileceğinin bilincindedirler. Ve erişilmez gibi görünen şeyin 

mücadele karşısında erişilir olduğunu görürler. İşte bu yüzden yaşamlarını bunun için seve 
seve feda edebilirler. Geleceğin sınıfsız, sömürüsüz o güzel günleri için. Tıpkı 13 Mart’ta 

faşizmin cellatlarını titreten yoldaşlarımız gibi.
“Bir an vardır uğruna ölüme gidilir. Kendi inançları doğrultusunda”

(Tuncay Atmaca)
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“...İslam İşbirliği Teşkilatı’nın(İİT), başta İran ve 
Türkiye olmak üzere dört sömürgeci devlet nede-
niyle, Filistin meselesinde Müslüman ama Kürdis-
tan meselesinde ise dinsiz-imansız bir duruşu(!) 
sürdürüyor. Kürtler de Müslüman ve ezilen bir halk 
olmasına rağmen tam da dört sömürgeci Müslüman 
devlet nedeniyle İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan en 
ufak bir destek görmüyor.

Örneğin; Halepçe soykırımından üç gün sonra 
toplanan İİT’den yani Müslüman ülkelerden ses yok! 
Dahası Kerkük ve diğer kentler Haşdi Şabi çeteleri 
ve Irak rejimince işgal edilir yine ses yok tersine 
Irak’a destek ve alkış var! Ama Filistin ve Kudüs 
meselesine gelince İİT elhamdülillah Müslümanlar! 
Üstelik “Kürdistan’ın bir değil dört İsrail’i var”ken, 
Filistin’i sahiplenen İslam İşbirliği Teşkilatı, Kürde/
Kürdistan’a gelince neden suskun? Kürdistan siya-
setinin bunu da bilip görmesi ve not etmesi lazım.

Kürdistan’ın dörde parçalanmışlığının yarattığı 
tarihsel trajedinin ürünü olarak bazı partilerimizin 
izlediği “düşmanımın düşmanı dostumdur” siyase-
tinin, her kritik aşamada Kürt partilerine dolayısıyla 
Kürdistan halkına ağır bedeller ödettiğinin birden 
fazla örneği vardır. Sonuncusu, İran’ın bu siyaset 
gereği destek verdiği YNK’nin içindeki eliyle 16 
Ekim’de Kerkük ve tartışmalı bölgelerin yeniden 
işgaline girişti.”


