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Editör
Sosyalist Mezopotamya’nın 5. sayı-

sıyla karşınızdayız.
ÖSP’den KKP’ye geçişle beraber 

süreç de hızlanmaya  başladı. İlk önce; 
17 Kasım 2018 tarihinde hem seçimli 
hem de isim ve tüzük değişikliğini içeren 
ÖSP’nin 3. Olağan Kongresi’nde KKP 
ismini alarak özü isimle buluşturduk. 
Ama çok geçmeden Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın, parti adında esas Kür-
distan kelimesinin bulunmasını “Siyasi 
Partiler Yasası’na aykırılık taşıdığı iddi-
asıyla” 13/12/2018 tarihli ihtar tebliğiyle 
yüzleştik.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
(YCB) partimize göndermiş olduğu bu 
ihtar yazısıyla; “2820 sayılı Siyasi Parti-
ler Yasası’nın 96/3 fıkrasına aykırı olarak 
Kürdistan kelimesi ile Türkiye Cumhuri-
yeti üzerinde bir azınlık oluşmasına ve 
millet bütünlüğünün bozulmasına neden 
olabilecek nitelikte bölge ismini ihtiva 
eder mahiyette sadece belli bir kesime 
yönelik, bölgecilik ve ırkçılık içeren bir 
nitelikte olduğu, bu nedenle de yukarıda 
belirtilen Anayasa ve yasa maddelerine 
aykırı olduğu düşünülmektedir” denil-
mekteydi!

Bu ihtar yazısına, Genel Başkan 
Sinan ÇİFTYÜREK yoldaş tarafından 
verilen siyasi ağırlıklı savunma yazısının 
ardından YCB, partimizin temelli kapa-
tılması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurdu. YCB’nin iddianamesine ilişkin 
siyasi ve hukuki cevabımızı en geç 20 
Mayıs 2019’da Anayasa Mahkemesi’ne 
sunacağız. Hazırlanan savunmalarımızı 
ileride sayfalarımızda okuyucularımız ve 
kamuoyu ile paylaşacağız.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonuç-
landı. Her ne kadar yerel seçim olsa da 
aslında AKP/Cumhur İttifakı seçimi reji-
min “beka” sorunu perdesi altında kendi 
bekası olarak kurguladı ve tüm devlet 
gücünü arkalayarak başta Kürdistan 
siyaseti olmak üzere muhalefet üzerinde 
ağır bir baskı oluşturdu. Buna rağmen 
Kürdistan halkları ezici çoğunlukla kay-
yum elindeki belediyeleri geri alarak 
halkın iradesini yeniden özgürleştirdiler. 
Ancak esas sınır kentlerimizde yaşanan 
ciddi kayıplar oludu ki bu kayıplarda 
devletin özel savaş konseptinin belirle-
yici rolü olduğu kesindir. Bununla birlikte 
Kürt siyaseti kendi eksik ve yanlışlarına 
da cesaretle eğilip gelecek için sonuçlar 
çıkarmalıdır. Kürt halkı Batıda da Cum-
hur İttifakının büyük metropolleri kaybet-
mesinde büyük rol üstlendi ki bu sadece 
yerel iktidarların değil siyasal iktidar 
değişikliğini de tetikleyen yolu açtı. Bu 

özelliğiyle AKP’de ve Cumhur İttifakında 
iç sorunlara yol açtı.

Partimizin de yer aldığı Kürdistani 
Yerel Seçim İttifakı, yaptığı değerlen-
dirmede “ittifakın seçimlerde başarılı 
olduğunun” altını çizdi ve adım adım 
kalıcı ulusal ittifak yolunda geliştirilerek 
büyütülmesi benimsendi.

Urfa Halfeti İlçesi’nde seçim kaybe-
dildi. Bu kayıpta Kürdistan’ın sınır kentle-
rinde uygulanan özel savaş konseptinin 
önemli rolü olduğunun altını çizerken 
ittifak bileşenlerinin eksik ve yanlışlarının 
üzerinde durmalıyız.

2019 1 Mayıs’ı geçmiş 1 Mayıslara 
oranla daha canlı geçti ve daha yüksek 
katılım oldu. Bunda ekonomik krizin yanı 
sıra, 31 Mart sonuçlarının da payı oldu-
ğu görülmektedir. Seçim sonuçları işçi 
emekçilere siyasi canlılık ve hareketlilik 
getirdi.

YSK İstanbul seçimlerini iptal etti. 
Tıpkı 7 Haziran sonuçlarını hazmede-
meyen AKP, İstanbul ve metropollerin 
kaybedilmesini de hazmetmedi, türlü 
oyun ve YSK üzerinde kurduğu baskılar-
la nihayet YSK dün İstanbul seçimlerini 
iptal ederek halkın iradesini hiçe saydı. 
Kürdistan’da ise hem seçim sürecinde 
hem 31 Mart sonrasında vahim durumlar 
yaşandı. Halkımızın %50. 60 hatta Diyar-
bakır Bağlar İlçesi gibi %70 oyla seçtiği 
eş başkanları tam bir hukuk skandalıyla 
görevden alıp yeni Kayyumlar atandı. 
Kürdistan’da halkımıza bunlar uygulanır-
ken başta İstanbul Türkiye halkları de-
mokratik, sivil tepkiyle “kabul etmiyoruz” 
diyebilseydi YSK bugün İstanbul seçim-
lerini iptal etmeye cesaret edemezdi.

Tekrarlanacak olan İstanbul seçim-
lerine ilişkin tutum ve çağrımız şudur; 
Kürdistan ve Türkiye’nin en geniş ulusal 
özgürlük ve demokrasi güçleri cephesi-
nin yaratılması hedefl enmeli. Partimiz 
KKP adına açıklama kamuoyuyla ayrıca 
paylaşılacaktır.

Dün Mısır, Tunus’ta diktatörlük kar-
şıtı özgürlük arayışıyla başlayan işçi 
emekçilerin başkaldırısı bugün Cezayir 
ve Sudan’la devam ediyor. Sudan’da 
komünist partisinin de aktif yer aldığı ve 
kadınların çoğunlukta olduğu başkaldırı 
El Beşir dikta rejimini yıktı şimdi askeri 
vesayete karşı direniyor. Sudan’dan Sarı 
Yeleklilere uzanan küresel işçi emekçi 
direnişlerini selamlıyoruz.

Sosyalist Mezopotamya’yı okuyalım, 
dağıtalım, okuyucuyla bütünleştirelim 
çağrısıyla yeni sayımızda bulunmak 
dileğiyle..! Mayıs 2019
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Kadın sorunu aile-
den başlayarak 
tüm toplumda 

izleri olan kapsamlı bir 
sorundur. Ailenin kut-
sallığından ve toplum 
için oldukça önemli bir 
yapı taşı olduğundan 
bahseden çokça bürok-
rata, din insanlarına, 
aile büyüğüne veya 
kendine sosyolog diyen 
insanlara hepimiz denk 
gelmişizdir. Ailenin 
toplum için bu kadar 
önemli bir kurum oldu-
ğundan bahsedenlerin 
aynı zamanda toplu-
mun yarısı olan kadın-
ları aile içerisinde ya-
şam boyu tüm varlığını 
yok sayması tesadüf 
mü? Yoksa ailenin kut-
sallığı, atfedilen değer-
ler; bizden bir gerçeği 
gizlemek için mi?

Erkek egemen ide-
oloji, meşruiyetini; ka-
dınları ‘doğa’, erkekleri 
ise ‘kültür’ biçiminde 
tanımlar. Bütünlüklü 
bir şekilde bakıp sen-
tezlersek erkek ailede 
egemen fakat kadın bunun tam zıttı olarak ezilen bir 
konumdadır. Kimi ailelerde kadın yalnızca çalışma 
durumu üzerinden bir kâr olarak görülmektedir. Top-
lumsal cinsiyetçi anlayışa ve klişelere göre erkeğin 
en önemli rolü ailenin geçimini sağlamak iken, ka-
dının en önemli görevi çocuklarını büyütmek ve aile 
yaşamının devamlılığını sağlamaktır. Ailenin kutsallı-
ğını erkek sağlıyorsa; neredeyse ev içi bütün sorum-
luluklar neden kadına yüklenmektedir?  

Ailenin tanımı veya kökeni
Aile en basit tanımıyla; evlilik ve kan bağına da-

yanan, eşler, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin 
oluşturduğu toplum içindeki en küçük birliktir. Aile, 
özel mülkiyetin ortaya çıktığı süreçten bugüne toplu-
mun temel kurumu olma özelliğini koruyor. Her canlı 
türü gibi insan türü de kendi devamlılığını sağlamak 
durumundadır. Ancak insanın, diğer türlerin çoğalma-
sından farklı olan yanı onun toplumsallığıdır. Ailenin 
oluşumunda biyolojik temeller olduğu gibi sosyolojik 
temellerde en az o kadar önemli ve belirleyicidir. 
Türün kendi varlığını sürdürme gereksinimi sosyo-
lojik alanda; toplumun kendi anlayışı doğrultusunda 
belli bir işleyişe kavuşturmak için aile kurumunun 

kurulmasını, nikâh akdi 
denilen hukuki birleş-
meyi, eşlerin birbirle-
riyle bir nevi sözleşme 
imzalamasını, miras 
hakkını, dinsel nikâhı 
vb. öğeleri görürüz. 
Nikâh akdi adı verilen 
bu hukuki birleşme 
aile kurumunun yasal 
dayanağıdır. Yine aynı 
şekilde toplumumuzda 
imam nikâhı olarak 
bilinen nikâh türü; aile 
kurma konusunda 
dinsel meşruiyetin 
kaynağıdır. Aralarında 
nikâh akdi gerçek-
leşen çiftler resmen 
evlenmiş olurlar. Kız 
ve erkek çocuklar; için-
de doğduğu ailenin, 
toplumsal çevrenin 
ve erkek egemen 
kapitalist sisteminin 
etkisiyle kendilerine 
biçilen toplumsal cin-
siyet kimliğine göre 
programlanır. Böylece 
kadınlar için ev ile 
ilgili işleri yürütme ve 

çocuk bakımı gibi işler öne çıkarken, erkekler için de 
aile geçindirme, para kazanma, evin reisi olma vb. 
roller peşin olarak kabul edilmektedir. Kadın yaşama 
katılımda aileden başlayarak özne olma özelliğini en 
başından yitirmektedir.

Kadın bir özne, birey olarak kabul edilmemekle 
beraber; kadın cinsiyet kimliğine içinde saldırı, kü-
çümseme, ötekileştirme, erkek egemen birçok sıfat 
ve tanımlamayla anılmaktadır. Kadın toplum tarafın-
dan ya kız çocuğu, ya ‘iyi’ bir eş, ya bir anne ya da 
erkeklerin egolarını tatmin edeceği ‘sevgi’ nesnesi 
konumunda tutulmaktadır. Bu anlayışa göre kadın, 
kadın olmak dışında her şey oluyor ancak toplumun 
yarısını oluşturan erkekle eşit haklara sahip bir birey, 
bir cinsiyet kimliği olamıyor. 

a) Kızı çocuğu olarak kadın
Cinsiyet ayrımcılığı birçok ailede bebeğin anne 

rahmine düşmeden cinsiyetinin erkek olması gerek-
tiği düşüncesiyle başlar. Daha küçücük bir bebek-
ken erkek egemen ideolojisiyle yani ataerkil küçük 
toplumla burun buruna gelmiş bulunmaktayız. Erkek 
çocuğa kız kardeşiyle ve dışarıdaki kız çocuklarıyla 

AİLE VE KADIN İLİŞKİSİ
Hazırlayan: KKP’li kadınlar

Kadınlar için ev ile ilgili işleri yürütme ve çocuk 
bakımı gibi işler öne çıkarken, erkekler için de 
aile geçindirme, para kazanma, evin reisi olma 

vb. roller peşin olarak kabul edilmektedir. Kadın 
yaşama katılımda aileden başlayarak özne olma 

özelliğini en başından yitirmektedir.
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eşit olduğu öğretilmesi gerekirken toplumsal yapıda 
ve ailede işler tam tersi gelişir. Kız çocuğu; genel 
olarak kadın üzerine yüklenen toplumsal ahlakın 
kavramlarıyla çocukluk çağında tanışır. Kız çocuğu 
korunması gereken, dışarı çıkmayan, dışarı çıksa da 
abi-anne-baba üçlemine sıkıştırılıp baskılanan, evde 
tutulması ve ev işlerinde annesine yardım etmesi 
gereken bir konumda tutulur. Çocuk yaşta namus 
kavramının üzerinde yarattığı baskının sonucudur ki; 
oyun arkadaşları arasında erkeklerle sınır çizmesi 
gerektiğini hisseder. Yaş ilerledikçe özellikle de na-
mus meselesi üzerinden gelişen baskıda artar. Aile-
nin belirlediği koşullar ve şartlar dışında bir yaşama 
sahip olma şansı bırakılmaz. Ailenin rızası olduğu 
müddetçe, öncede sınırları çizilmiş bir takım hak kı-
rıntıları ve sözde özgürlükler kullanılır. Size ilk öğreti-
len şey güzel ahlaktan ziyade aile büyüklerine saygı-
dır. Aile büyükleri her ne kadar yaşamınızı baskılasa 
da hatta yaşamınızı tamamen belirleme durumunda 
olsa da saygı gösterilmesi gerektiği, onun da ötesin-
de ailenin kararları doğrultusunda yaşam sürmenin 
koşulları yaratılır. Geçmişe kıyasla bugün daha az 
görülse de; kız çocuklarının eğitim-öğretim hakkını 
kullanma olanağı halen kelimenin tam anlamıyla 
sağlanabilmiş değildir. Okuma konusunda öncelik 
erkeklerin hakkı olarak görülüp onların kalıcı; bizim 
(evleneceğimiz düşüncesiyle) gidici olduğumuz, 
okumaya pekte ihtiyacımızın olmayacağı, nasıl olsa 
bir erkek tarafından yaşam boyu geçindirileceğimiz 
ailede hakim bir anlayıştır. 

b) Eş olarak kadın  
Toplumun kadın olma anlayışı; bakirelik üzerin-

den belirlenmektedir. Evli olmayanlar ‘kız’ evli olanlar 
kadın şeklinde ayrılır. Ama aslında ezelden beri anne 
rahmine düştüğünüz andan beri cinsiyetimizin kimliği 
kadındır. Bunu belirleyen toplum ve kendine göre şe-
killendirdiği ahlaki değerleridir. Evlilikle beraber kadın 
olduğumuz olgusu birçok sorumluluğun sonucu ola-
rak tanımlanır. Örneğin; çocuk bakımı, mutfak, evin 
düzeni, kocaya eş olmak vs. bunların hepsinin so-
nucuna kadın denilmektedir. Çocuk doğurmakta evli 
kadının sorumlulukları arasındadır. Doğurgan olma-
yan kadına toplumun bakış açısı ‘acımayla’ beraber 
ötekileştiren bir zemindedir. Üstelik bu sorumluluklar 
kendi içinde yer aldığınız; sadece eş ve çocuğa karşı 
değil aynı zamanda eşinizin ailesine karşı da yerine 
getirmeniz istenir. Aslında aile içerisindeki sorumlu-
luklar, çocukların bakımı, ev işleri gibi konular eşler 
arası ilişkilerde doğal olarak paylaşılması gereken 
kolektif alanlardır. Ancak mevcut kadın erkek ilişki-
sinde ise bırakalım kolektif bir aile yapısını; kadının 
eve ve ev işlerine hapsedilmesiyle erkeğin egemen-
liğini sürekli kılan bir durum vardır. Öyle ki kadın ev 

işleri dışında başka bir alanda kendini var etmesi en 
baştan engellendiği için ev işlerinde çok donanımlı 
bir köle konumuna getirilmiştir. 

Kimi kadınlar ise aile zoruyla, rızası dışında 
evlendirilip; hemen her gün istemediği bir erkek ta-
rafından evlilik adı altında süreklileşmiş tecavüze 
uğramaktadır. 

Boşanmak isteyenlerde ya boşanmadan önce ya 
da boşanmadan 
sonra öldürülmek-
tedir. Bazı durum-
larda da mahkeme 
‘kadının beyanı 
esas’tır yasası-
nı anayasasına 
koyduğu halde 
kadının beyanını 
esas almayıp; 
‘ailenin kutsallığı’ 
ve erkeğin ege-
menliğini korumak 
esas alınarak 
duruşma salonları 
kadın için adeta bir 
işkenceye dönüş-
mekte, kadınların 
boşanma hakkı 
türlü gerekçelerle 
çiğnenmektedir. 

c) Anne olarak kadın 
Söylemde cenneti bizim ayaklarımızın altına ser-

diğini iddia eden, kadının yaşamdaki yerinden, öne-
minden bahseden toplum; kadına adeta cehennemi 
yaşatmaktadır. Özellikle de kadın olmanın annelikle 
bağı üzerinden kutsallık yaratılır. Ne doğuran ev-
lendiğiyle eşit görülür ne de doğrulan erkek ve kız 
çocukları eşit görülür. Bu eşitsiz tablodan anne-kız 
çocuğu, kız çocuğu abla, gelin-kaynana arasında ka-
dın dayanışması gelişmesi gerekirken sonuç genel-
de erkeğin egemenliğinin kutsanması ile ‘babandır, 
abindir, kocandır’ şeklinde gelişir. 

Anne olma konusunda meselenin bir de erkek 
çocuk doğurma boyutu var. Doğurmanız yetmez, 
doğuracaksanız öncelik erkek çocuktadır. Çünkü 
geçmişten bugüne miras kalmış olan kız çocuğuna 
negatif erkek çocuğuna yüklenen pozitif anlamlar 
eskisi kadar keskin olmasa da toplumun bilinçaltın-
da halen dolaşmaktadır. Doğan çocuğun cinsiyeti 
geçmişe baktığımızda kız çocuğuysa genetik olarak 
kadın suçlanır. Oysa bilim bunu biyolojik olarak çok-
tandır açıkladı. Bebeğin cinsiyeti babadan gelen kro-
mozomlar tarafından belirlenir. Fakat yinede erkek 

Söylemde cenneti 
bizim ayaklarımızın 

altına serdiğini iddia 
eden, kadının yaşam-

daki yerinden, öne-
minden bahseden 

toplum; kadına adeta 
cehennemi yaşat-

maktadır. Özellikle de 
kadın olmanın anne-
likle bağı üzerinden 

kutsallık yaratılır. 
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olup olmaması ‘erkek adamın erkek çocuğu 
olur’ anlayışının hazımsızlığıyla anneye bağ-
lanır. Bebeğin cinsiyetinin erkek olması erke-
ğin başarısı olarak görülürken kadın olması 
kadının ayıbı ve başarısızlığı olarak görülür. 
Geçmişte bu saplantılı düşünce; çok eşlilik 
durumunun ortaya çıkmasının temel nedenleri 
arasındadır. 

Sonuç
Aile ve kadın ilişkisinin; kadının ezilme-

sini eş zamanlı olarak erkeğin egemenliğini 
sürekli kılan bir noktada durduğu çok açıktır. 
Aynı zamanda cinsel meta, ev işçisi, kuluçka 
makinesi haline getirilen kadının ezilme ko-
şulları mevcutta kapitalist üretim ilişkileriyle 
birlikte varlığını sürdürmektedir. Sömürünün 
kaynağını erkek ve kadın arasındaki çelişki 
oluşturmasa da tarihselliği köklü olan bu soru-
nu uzlaşır çelişki olarak görmek gerekir. Uz-
laşma; kadının özne olarak varlığını toplumsal 
yaşamda etkin kılabildiği, erkeğin kadınla 
kurduğu ilişkide egemenliğinin kaynaklarını 
yıkmaya yöneldiği bir zeminde gerçekleşebilir. 
Toplumun temel yapısı olarak ifade edilen aile 
bu haliyle aynı zamanda kadının ezilmişliğinin 
de temel yapısı arasındadır. Komünist teorinin 
de ifade ettiği üzere; ailenin özel mülkiyetle 
çok yakın ilişkisi vardır. Özel mülkiyetin kaldı-
rıldığı, dünya devrimlerinin birçok coğrafya-
dan yükseldiği aşamada; mülkiyetli toplumdan 
bizlere miras kalan objektif olarak kadın üze-
rinde gerici bir kurum haline dönüşmüş olan 
ailenin de tarihin mantıksal sonucu olarak 
öznelerin iradi çabasının da etkisiyle tarihten 
silinen bir kurum haline geleceği açıktır. 

Mevcut haliyle aile kurumunun, devrim 
sonrasında da aşılması, bir çırpıda ortadan 
kaldırılması pek mümkün değildir, ancak bu 
noktada devrimin adımlar atacağı, ailenin 
kapitalist özelliklerden arındırılarak kuralla-
rının ve mantığının daha geçersiz kılındığı, 
ev işlerinin kolektif olarak halledildiği, kadının 
toplumsal özne olarak kendi başına yaşama 
hakkı gibi demokratik bir alternatif yaratımı-
na doğru yol almak gibi adımlar kuşkusuz 
olacaktır. Özel mülkiyetin ve insanın insan 
üzerindeki sömürüsünün kaldırılması, kadının 
kapitalizme göre daha fazla özgürleşme ze-
minine ulaşması, çocuğun toplumsal bir varlık 
olarak ele alınıp aile ilişkisinde kan bağına da-
yalı ilkel anlayışın geriletilmesi gibi yaklaşım-
lar; aile ve kadın ilişkisinde kadının lehinde bir 
kopuşu, ileriye atılımı temsil edecektir. 

Hypatia; Zamanın çok ötesinde bir kadındı. Tarih 
onun adını pek az yerde geçirdi. Ama bugün değeri 

yeniden anlaşıldı. İskenderiyeli Hypatia, zamanın çok 
ötesinde bir matematikçi, felsefeci ve astronomdu. İşte 
onun vahşetle biten hikâyesi...

İskenderiye’nin bilgi yumağı atmosferinde zeki mi 
zeki bir kadın yetişiyordu. Üzerindeki yoğun ilgiyi “ben 
gerçekle evliyim” diyerek reddeden bir kadındı. Hypa-
tia olmasaydı, bugün matematikte Öklid Kanunları gibi 
birçok konu bulunmamış olabilirdi. İskenderiye’de kirli 
planlar kurulmaya başlanmıştı. Sözde din adamı Kiril’in 
vahşet dolu planları hayata geçiyordu. Kiril’in Hypatia’yı 
yok etme planları için halkı ikna etmesi gerekiyordu. Ve 
silahını seçti; Hypatia’nın kadınlığı…

İncil’den yaptığı alıntılarla halkı kadın düşmanlığına 
sürüklemeye çalışıyordu. “Kadın sessizliği ve uysallığı 
öğrenmelidir. Kadının ne ders vermesine ne de erkeğin 
üzerinde yetki sahibi olmasına izin vermeyeceğim, sus-
kun olacak ve sessiz kalacaktır.”

Kiril, Hypatia’nın ölümünü doğrudan emretti veya 
halkı buna teşvik etti. Halkı kışkırtmış ve halk arasında 
Hypatia; dinsiz, şeytan ve cadı olarak nitelendirilmiş-
tir. Kadın düşmanı grup, Hypatia’yı linç etmek için bir 
sabah kapısına dayandı. Önce soydular, sonra midye 
kabuklarıyla etlerini parçalayıp ateşe atarlar, canlı canlı 
yakılan bu muhteşem kadın hayata veda ettiğinde 45 
yaşındaydı…

Voltaire der ki; “Bağnazlığın masum bir kurbanı; 
öldürülmesi ise Yunan Tanrıları ile beraber sorgulama 
özgürlüğünün de ortadan kaldırılışının bir simgesidir.”

HYPATIA
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BUGÜN(ÜMÜZ)DE 
FAŞİZM(LER)

Temel DEMİRER

demirertemel@gmail.com

William Butler Yeats’in, “Her 
şey tepetaklak, merkez 
tutunamıyor/ Mutlak anarşi 

kaplamış yeryüzünü/ Basıyor her 
yanı kana bulanmış sular/ Ve her 
yerde masumiyetin defin töreni var/ 
İyilerin kalmamış hiç itikadı/ Kötüler-
se en yoğun tutkularla dolu/ Ama bu 
noktaya nasıl oldu da geldik?/ Ve bu 
gidiş nereye?” dizeleri bugün(ümüz)
ü çarpıcı biçimde anlatır.

Sürdürülemez kapitalizmin III. 
Büyük Buhranı ile betimlenen bu-
gün(ümüz)de “Faşizmin Ön Oda-
sı”ndayız; bir çeşit hazırlık ya da 
sınav odasındayız sanki.

ABD’de Donald Trump, Rus-
ya’da Vladimir Putin, coğrafyamızda 
Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’da 
Matteo Salvini, Macaristan’da Viktor 
Orban ve hatta Fransa’da Emmanu-
el Macron ve arkalarından da gele-
cek olanlar…

“Popülist” denilen (!) yükseliş, 
faşizmin döl yatağını oluşturan, 
küresel bir çatışmanın da dekorunu 
hazırlıyor.

Tarihin de kanıtladığı üzere libe-
ralizm veya sosyal demokrasi, eko-
nomik krizlere çare üretemeyince, 
faşizmin yeniden canlanma, iktidara 
ulaşma sürecine uygun ortam olu-
şurken; bugün(ümüz)ün en tehlikeli 
özelliği, faşizmin yeniden yükselme-
ye başlamasıdır.

* * * * *

Weimar Cumhuriyeti’ni, Nazi 
diktatörlüğünün izlediğini, bugün(ü-
müz)de küresel ölçekte “benzer 
dinamikler”in söz konusu olduğunu 
unutmadan; “Hitler öldü, ama fikirleri 
yaşıyor,”[2] uyarısına kulak vermekte 
yarar var.

Hem de “Hitler ve Mussolini’nin 
anıt mezarları yok, orası malum. 
Ancak varlıklarını daha sinsi ve gizli 
şekillerde sürdürüyor olabilirler mi?” 
sorusuna “Avrupa’nın faşistleri geri 
döndü: Aslında hiç ölmediler. Avru-
pa’da faşizmin hayaletleri hortladı. 
İspanyol sosyalist Başbakan Pedro 
Sanchez bunun farkında ve ülkenin 
faşist diktatörü Francisco Franco’ya 
mütemadiyen hürmet gösterilme-
sinden öyle rahatsız ki, Franco’nun 
naaşını 1975’ten beri gömülü oldu-
ğu kabrinden taşıyacağına yemin 
etti,”[3] yanıtı verilirken…

Ayrıca bu kadar da değil!
Almanya’nın Chemnitz kentinde 

patlak veren kitlesel faşist gösteri-
ler, göçmenlere yönelik saldırılar, 
“1930’lara mı dönüyoruz” tartışma-
larını alevlendirdi. “30’lara mı dönü-
yoruz” sorusu akademik bir tartışma 
olmaktan öte bir tehlikeyi yansıtıyor.

Chemnitz’de neo-Naziler Al-
man’a benzemeyen insanlara sal-
dırdılar. Yıllardır mayalanan faşist 
hareket, adeta şimdi kendine bir 
kurtarılmış bölge kuruyordu. Gös-
teriye 10.000’in üstünde faşist ve 

ırkçı katıldı. Alman basını, olayı 
eski Doğu Almanya’nın mirasına 
bağlayarak Saksonya eyaletine has 
bir hastalık gibi sunmaya çalışsa 
da; Chemnitz’e toplanan binlerce 
faşiste, Avrupa’da, Orban, Musso-
lini’nin mirasçısı Salvini benzeri li-
derlerin toplumsal tabanına, ABD’de 
Trump’ın destekçilerine bakınca, 
karşımızda sıra dışı, yerel bir olay 
değil, zamanın ruhunun bir dışavu-
rumu olduğunu söylüyor.[4]

* * * * *
“Zamanın Ruhu”na ilişkin olarak 

Geoff Eley, “Siyasi ortamın değişimi 
11 Eylül’den daha geriye, komüniz-
min çöküşüne, yani 1990’lara kadar 
gidiyor. Bu süreçte neo-liberalizme 
yönelik geniş tabanlı bir siyasi mu-
halefetin ortadan kaldırılışına tanık-
lık ettik. Bu gelişme de kriz zaman-
larında ve acil durumlarda faşizm 
gibi görünmeye başlayan siyasi 
formların önünü açtı... Neo-liberaliz-
min toplumlara yaptığı şey şu; faşist 
politikalara direnmenin giderek 
daha da zorlaştığı bir alan yaratı-
yor,”[5] saptamasını dillendirirken; 
muhafazakâr ‘The Daily Telegraph’ 
gazetesindeki yazarın, “1930’ların 
çizmelerinin yeniden Avrupa’da yü-
rüdüğünü duyuyorum” saptamasını 
eklemekte yarar var.[6]

Faşizmin kapitalizmin DNA’sında 
yer aldığının altını ısrarla çizerek 
aktarmakta yarar görüyorum:

“Yapabileceğini düşünen yapabilir,
yapamayacağını düşünen yapamaz.

Bu değişmez ve tartışılmaz bir kuraldır.”[1]
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Chiara Bottici, “Aslında faşizm 
hiç gitmemişti”…

Tim Jacoby, “Faşizm geri dönü-
yor değil çünkü hiç gitmedi. Bazı no-
minalist tarihçilerin düşündüğünün 
aksine, 1920’lerde başlayıp 1945’te 
de bitmedi. Faşizm cansız bir şey 
değil, canlı ve selametle yoluna 
devam ediyor”…

Neil Faulkner, “Faşizm geri dö-
nüyor mu? Belki de… 1930’ların bu 
filminin ağır çekimde yeniden gös-
terimde olduğu da doğru görünüyor. 
Ekonomik durgunluk, artan toplum-
sal çürüme, uluslararası düzende bir 
kırılma, artan silahlanma ve savaş 
harcamaları ve eli kulağında bir ik-
lim felaketi ile belki de 1930’larınkin-
den daha zorlu bir dünya kapitalist 
krizi ile yüz yüzeyiz”…

William I. Robinson, “Faşizm, 
ister klasik yirminci yüzyıl formunda, 
isterse yirmi birinci yüzyıl neo-fa-
şizminin olası varyantları formunda 
olsun, kapitalist krize verilen belirli 
bir yanıttır”…

Rose Sydney Parfitt, “Açık ki 
faşizmin dili, sembolleri ve mantığı 
bugün 1940’lardan bu yana en açık 
hâliyle kullanılıyor”…

Yannis Stavrakakis, “Faşizmin 
bir geri dönüş yaptığı söylenebilir. 
Dünyada faşist veya neo-Nazi güç-
lerin parlamentolara girdiği ve az ya 
da çok meşru bir siyasal seçenek 
olarak ortaya çıktığı yerler var… Fa-
şizmden daha da sıkıntılı olan şey, 
daha ılımlı siyasal güçlerin, onun 
ana mesajlarını ve kinayelerini be-
nimseyerek faşizmi ele alma şekli, 
yani faşizmin “ana-akımlaştırılması” 
veya “normalleştirilmesi” gibi görü-
nüyor,”[7] derlerken kimsenin inkâr 
edemeyeceği gerçekleri dillendir-
mektedirler.

* * * * *
Malum: Faşizm(ler), kapitalizmin 

belli bir “durumunun” (yapısal krizi-
nin) içinde, giderek egemen sınıfın 
tercihine dönüşen bir siyasi-top-
lumsal hareket olarak ortaya çıkar. 
Bu nedenle, faşizm, kaçınılmaz 
olarak, kapitalizmin andaki durumu-
nun, özetle nihai kertede egemen 
sınıfın gereksinimlerinin damgasını 
taşırken; Karl Polanyi de, ‘Büyük 

Dönüşüm’de, faşizmi, “Ekonomik 
krize girmiş ekonomilerin gürbüz 
çocuğu”[8] olarak nitelemişti

Burada bir parantez açıp hatır-
latmakta yarar var: Faşizm istisnai 
ve yerel koşullarda ortaya çıkmış 
olmasına karşın istisnai ve yerel bir 
siyasi olgu olarak kalmadı. Bir tekel-
ci sermaye siyaseti olarak, ortaya 
çıktığı andan itibaren kendisine mü-
esses nizam (kurulu düzen) içinde 
yer buldu…

Faşizmi tekelci sermaye ege-
menliğinin her devresinde ve kapita-
list dünya sistemi hiyerarşisinin her 
kademesinde yeniden ve yeniden 
hayat bulan bir sürekli karşıdevrim 
formu olarak incelediğimizde ilginç 
bir sonuçla yüzleşiyoruz: Faşizmin 
daha önceki yükselişleri uluslararası 
devrimci hareketin iki yükseliş dö-
nemine karşılık gelen karşı-devrimci 
sermaye yanıtları olarak şekillendi. 
Eski tip çokuluslu devletlerin krizin-
den doğan Avrupa Devrimi dalgası 
ile birlikte İtalyan ve Alman faşizm-
leri, klasik sömürge imparatorlukla-
rının dağılması sürecine damgasını 
vuran ulusal kurtuluş savaşları ile 
birlikte Latin Amerika ve Uzak As-
ya’daki Amerikancı darbeler…

Bugünkü faşizmler ise bir dev-
rimci dalgayı izlemiyor. Tam tersine 
bugünün faşizmleri neo-liberalizme 
ve sömürgesel genişleme hareketle-
rine işçi sınıflarının ve ezilen halkla-
rın devrimci yanıtlar üretemediği bir 
uzun kriz dönemi içerisinde gelişi-
yorlar ve iktidara uzanıyorlar.[9]

Bu açıdan, bugün(ümüz)de fa-

şizmi düşünürken, öncelikle, onun 
sergilediği biçimleri değil, hep sabit 
kalan, zamanla değişmeyen, onu 
kendisi yapan özelliklerini tanımla-
maya çalışmak ve bu yolda da bir 
“oluş süreci” yaşandığını unutma-
mak gerek.

Faşizmi “kendisi yapan”, zaman 
içinde değişmeyen özelliklerini (özü-
nü oluşturan bileşenleri) Umberto 
Eco’dan mülhem sıralarsak:

i) Gelenek kültü. Geçmiş bir za-
mandaki yaşam pratiklerine, kullanı-
lan dile özel ilgi.

ii) Aydınlanma’yı, dejenerasyo-
nun başlangıcı olarak görmek.

iii) Uzmanlara, eğitilmişlere karşı 
bir düşmanlık: Muhalif entelektüelle-
ri simgesel ve fiziki şiddetle sustur-
maya, tasfiye etmeye çalışmak.

iv) Liderden farklı düşünmeyi 
ihanet olarak görmek.

v) Etnik kökeni, dini, cinsel pra-
tikleri farklı olandan korkmak.

vi) Düş kırıklığı yaşayan bir kitle-
den oluşan bir toplumsal taban.

vii) Belirgin bir toplumsal kimlik-
ten yoksun bırakılanlara sunulan, 
aynı ülkede doğmuş olmak (aynı 
dinden, mezhepten olmak) gibi bir 
ortaklıktan kaynaklanan, soyut bir 
kimliği yüceltmek.

viii) Düşmanlarının refahından, 
siyasi gücünden korkmak. “Öteki”ni, 
hazlarını yaşayabildiğini hayal ede-
rek kıskanmak.

ix) Halkçı bir seçkincilik. Bir 
taraftan her vatandaş (grup üyesi) 
dünyanın en iyi kümesine aittir, 
harekete katılanlar ise en iyileridir. 
Diğer taraftan, halk o kadar zayıftır 
ki güçlü bir liderin varlığına gereksi-
nim duyar.

x) Kahramanlık kültü: Faşizmde 
“kahraman”, ölümü arzular, ölmek 
için sabırsızlanır, bu sabırsızlıkla 
birçok insanı ölüme gönderir.

xi) Faşizm, kadın-erkek eşitliğini 
yadsır. Standart olmayan cinsel 
pratiklere (LGBT) yönelik kuşkuyu, 
nefreti körükler. Faşist silahla oyna-
mayı sever. Bu oyun ona, savaş ve 
seksin yerine ikame edilen bir fallu-
sa erişme fantezisi sağlar.

Bugünkü faşizmler bir 
devrimci dalgayı izlemi-

yor. Tam tersine bugünün 
faşizmleri neo-liberalizme 
ve sömürgesel genişleme 

hareketlerine işçi sınıf-
larının ve ezilen halkların 
devrimci yanıtlar ürete-

mediği bir uzun kriz döne-
mi içerisinde gelişiyorlar 

ve iktidara uzanıyorlar.
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xii) Faşist popülizmde bireylerin 
hakları yoktur, bir halk olarak homo-
jen bir bütünlük oluştururlar. Lider 
bu bütünlüğün iradesini temsil eder. 
Faşizm parlamenter pratiklerden 
nefret eder.

xiii) Faşizm, bir “yeni dil” konu-
şur. Sözcük hazinesi yoksullaştırıl-
mış, basitleştirilmiş dil, karmaşık, 
eleştirel akıl yürütmeye olanak ve-
ren araçlara ulaşımı engeller.[10]

Sözün özü, faşizm, sermayenin 
başı sıkıştığı, kapitalizmin bunalıma 
girdiği her an, her yerde, onun yar-
dımına koşmaya hazır ve nazır bek-
leyen, çürümenin örgütlenmesidir. 
Ya da şöyle mi demeli; kapitalizmin 
çürüttüklerini faşizm örgütleyerek 
sisteme yeni bir dinamizm, yeni 
bir güç kazandırır. Sahte (pseudo) 
anti-kapitalist söylemlerinin ardın-
da, kapitalizmin mantığını tabana 
yayma, ezilmiş kitlelerde bir “mu-
teberlik”, bir güçlülük, bir “merkez-
de”lik yanılsaması yaratarak onları 
sistemin vurucu gücü kılma dürtüsü 
vardır. Faşizm popülizmi (ve ona 
mündemiç olan tüm değersizlikleri: 
anti-entelektüalizm, vasatlık, kaba 
güç, eril-merkezcilik, öteki düşman-
lığı, fanatizm…) tabana yayarken, 
sıkışan sermaye birikim modelinin 
önünü açar.

Faşizmin, nihai kertede kapitalist 
reaksiyondan başka bir şey olmadı-
ğını; ayrıca iki dünya savaşı arasın-
daki kapitalizmin krizine mündemiç 
-olup-bitmiş!- bir gerçeklik olarak 
kavranamayacağını unutmamalıyız.

* * * * *
Max Horkheimer’ın, “Kapitalizm 

hakkında konuşmayanlar faşizm 
hakkında sussunlar” ve Yalçın Kü-
çük’ün, “Hitler yenildikten sonra fa-
şizm, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika 
devletleri yapısına asimile olmuştur; 
Hitler ile birlikte faşizm, kapitalizmin 
siyasal formasyonu içine giriyor ve 
bunu değiştiriyor,” saptamasındaki 
üzere faşizmin, kapitalizme münde-
miç olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

Evet, evet faşizmi doğuran karın 
kapitalizmdir...

Bilinir: Hitler’in bir fotoğrafı üs-
tüne Brecht’in yazdığı şu dörtlüğü 
ünlüdür: “Az kaldı dünyayı fethede-

cekti bu/ Halklar onun üstesinden 
geldi./ Ama sevinmeyin hemen, çün-
kü onu/ Doğuran karın bugün hâlâ 
verimli.”[11]

“Faşizm, kapitalizmin ulaştığı bir 
aşama, tarihî bir aşama: bu açıdan 
bakılırsa, yeni bir şey, öte yandan 
da eski bir şey. Kapitalizm faşist 
ülkelerde faşizm olarak var olur; 
kapitalizmin en açık, en saldırgan, 
en baskıcı, en yalancı biçimi olan 
faşizme karşı mücadele vermek, 
ancak kapitalizmle mücadele et-
mekle gerçekleşebilir. Faşizmi do-
ğuran kapitalizme karşı tek sözcük 
bile söylemek istemeyen kişi, karşı 
olduğu faşizmin hakikâti üzerine 
nasıl konuşabilir? Bu konudaki 
hakikâti dile getirmek nasıl yararlı 
bir sonuç doğurabilir? Kapitalizme 
karşı çıkmadan faşizme karşı çıkan, 
barbarlığın yarattığı barbarlıktan 
yakınan kişiler, danadan kendilerine 
düşen payı büyük bir iştahla tıkınan, 
ama danacıkların kesilmesine karşı 
çıkan insanları andırıyorlar,” diyen 
Bertolt Brecht’in kastettiği “karın”, 
sınıfsaldır. O, daha 1942 yılının 28 
Şubat’ında Çalışma Günlüğü’ne şu 
notu düşmüştü: “Faşizm, ‘sağlıklı’ 
burjuvaziden (Alman ordusu ve en-
düstrisi) ayrı tutulmak ve ‘kendi ba-
şına’ yok edilmek istenirse, faşizmle 
de mücadele edilemez. (...) Hasta-
lıklı olan, kesinlikle sınıfsaldır.”[12]

O hâlde Benito Mussolini’nin, 
“Faşizm şirketçilik (corporatizm) 
diye adlandırılmalıdır. Çünkü şirket 
ve devlet gücünü birleştirir,” dediği 
tabloda; Buenaventura Durruti’nin, 
“Hiçbir hükümet faşizmi yok etmek 
üzere savaşmaz. Burjuvazi, güç el-

leri arasında kayıp gittiğinde, ayrıca-
lıklarını tekrar kazanmak için faşizmi 
diriltir,” uyarısı “es” geçilebilir mi?

Kaldı ki François Chatelet’in, 
“Faşizm özüne indirgenmiş liberal 
devlettir,”[13] derken; “devletin özü”, 
“neo-liberal sermaye birikim rejimi” 
ve “kapitalist devlet” şahsında -hepi-
mize!- üzerinde düşünmemiz gere-
ken bir perspektif sunar…

Faşizm, kapitalizme mündemiç 
sürekli bir hâldir; kapitalizmin ve 
burjuva demokrasisinin bir uzantı-
sıdır. Çünkü liberal sistem faşizmin 
gelmesi için gerekli koşulların bi-
rincisidir. Yani liberalizm ile faşizm 
arasındaki tarihsel bağ kapitalizm-
dir. Ve de asrın sarî hastalığı olarak 
da faşizm(ler), kapitalizmin sürdü-
rülemezliğine mündemiçtirler! Tıpkı 
“Tilki, derisinden vazgeçer de alış-
kanlıklarından vazgeçmez,” diyen 
Suetonius’un ifadesindeki gibi…

Hasılı kapitalizmin gölgede bek-
leyen özü/ saklı suretidir; maskesi 
olmayan kapitalizmdir faşizm… 
Çünkü faşizm, kapitalizmin her daim 
yanındadır; kapitalizmin bekası için 
vardır. Kapitalizmin beslediği, büyüt-
tüğü meşru çocuğudur.

* * * * *
Nihayet kriz içindeki tekelci 

sermaye zorbalığının göbek adıdır 
faşizm!

Bundan kimsenin, -özellikle de 
“Yeni Dünya Düzen(sizliğ)i” (“YDD”) 
koordinatlarında- şüphesi olmasın!

“Nasıl” mı? Richard A. Falk, 
Amerikan emperyal jeopolitikasını 
irdelediği “Dünya Düzeni Nere-
ye?”[14] başlıklı yapıtta, bu soruyu, 
dünyanın gidişatının küresel faşiz-
me doğru bir yöneliş olduğuna işaret 
ediyorken; Dylan Riley’in belirttiği 
üzere “Revizyonist bir emperyalizm, 
klasik faşist rejimlerin belirleyici bir 
özelliği olmuştur.”[15]

Bugün(ümüz)de faşizm(ler)in 
“küreselleşme” alt başlıklı emperya-
lizmle bağı[16] “es” geçilmemeliyken; 
“Tarihsel olarak, milliyetçiliğin dirilişi 
daima savaşa götürmüştür. Bu kez 
bunun farklı olması için hiçbir sebep 
göremiyorum,”[17] uyarısı önemsen-
melidir!

Hasılı kapitalizmin göl-
gede bekleyen özü/ saklı 
suretidir; maskesi olma-

yan kapitalizmdir faşizm… 
Çünkü faşizm, kapitaliz-

min her daim yanındadır; 
kapitalizmin bekası için 
vardır. Kapitalizmin bes-
lediği, büyüttüğü meşru 

çocuğudur.



9SOSYALİST MEZOPOTAMYA

Evet! Çünkü “1946’da Nurem-
berg Mahkemesi yargıçları şöyle 
diyordu: ‘Saldırgan bir savaşı baş-
latmak sadece uluslararası bir suç 
değildir, biriktirilmiş kötülüklerin 
tamamını içermesinden ötürü kendi-
sini başka savaş suçlarından farklı 
kılan üst düzeyde bir uluslararası 
suçtur’…

Geçmişte ve günümüzde faşiz-
min ortak tehdidi kitlesel katliam 
yapmaktır. Örneğin Vietnam’ı işgali 
sırasında ABD ‘atış serbest bölgele-
ri’, ‘sivil kayıplar’, ‘ceset sayıları’ gibi 
kendi terminolojisini yaratmıştı…

Tarihçi Norman Pollock şöyle 
yazmıştı: ‘Kaz adımlarıyla yürüyen-
lerin yerine daha masum görünecek 
şekilde kültürün tamamını militarize 
edin. Ve gösterişli lider yerine de 
işinde titiz olmayan, ama suikastları 
planlayan ve infaz eden ve o sırada 
sürekli gülümseyen hevesli bir refor-
mcu olsun.’

Eski ve yeni faşizmi birleştiren 
unsur, üstünlük kültüdür. Obama, 
‘Varlığımın her dokusunda Amerikan 
ayrıcalığına inanıyorum’ derken 
1930’lardaki milli fetişizm açıklama-
larını akla getiriyordu. Tarihçi Alfred 
W. McCoy’un işaret ettiği üzere 
Hitler’in sadık adamlarından Carl 
Schmitt de ‘Ayrıcalığa karar veren 
egemen olur’ demişti. Amerikancı-
lığın, dünyanın hâkim ideolojisinin 
özeti böyledir. Bu ideoloji, örneğin 
Hollywood aracılığıyla bütün dünya-
ya egemen kılınıyor.”[18]

Ve “Faşizm boş, endişeli ve 
çaresiz olduğundan megalomanca 
vaatlere sıkı sıkıya sarılan insanlar-
da ortaya çıkar,”[19] ifadesiyle betim-
lenen bugün(ümüz)de bu her yerde!

* * * * *
“İyi de ne yapmalı” mı?
“Bir demokrat, sosyalist ya da 

Marksist, karşısındaki faşizan teh-
likeye göre tutum almalı. Geniş 
demokrasi cephesine katılmalı, ama 
elbette kimliğini de kaybetmemeli. 
Bu çok klasik ve tüm tarihin ortaya 
koyduğu bir gerçektir,”[20] diyen Ta-
ner Timur hocam(ız)a kulak vererek; 
ancak, siyasi merkezin, toplumsal 
mutabakatın parçalanmaya, vatan-
daşların değerler üzerinden kutup-

laşmaya başladığı yerlerde, “sağ 
duyulu” duruş sergileme adına(?), 
merkez sağın daha sağda olanı tak-
lit etme, merkez solun sağa kayarak 
rol kapma çabalarının sonuç verme-
diğini unutmadan, unutturmadan!

Faşizme karşı mücadele, an-
ti-kapitalist konumlu bir karşı hare-
ket yaratma bağlamında; işçi sınıfı 
eksenli bir tarihsel mücadele bloğu-
dur ya da hiç!

Bu uğurda Pablo Picasso’nun, 
“İnsanları uyandırmak gerek. Şeyleri 
algılama biçimlerini altüst etmek. 
İnsanları kızdıracak, kabul edilmez 
imgeler yaratmak lazım. Pek gü-
venilir olmayan, tuhaf bir dünyada 
yaşadıklarını, sandıkları gibi bir 
dünyada bulunmadıklarını anlama-
larını sağlamak,” uyarısına gereken 
önemi atfederek; “devletin içinde 
ve dışında karşı-hegemonik alanlar 
inşa ederek otokratik devleti dönüş-
türmek”[21] çaresizliğinden kurtulmak 
gerekiyor.

Çünkü Alain Badiou, direnmenin 
verili düzene isyan etmek için en 
doğal hak olmanın yanı sıra bir so-
rumluluk da olduğunu vurgularken; 
hakikâtin ancak verili düzenden ra-
dikal bir kopuş ile ortaya çıktığına ve 
Jacques Rancière de, “görülmeyene 
görünürlük, duyulmayana duyulur-
luk kazandırırlar,” dediği siyasetin 
kopuş anları yoluyla kuruluğunu 
belirtir.
9 Nisan 2019 11:54, İstanbul.
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KÜRT SİYASETİ 
VE DEMOKRATİKLEŞMESİ!

Zeynel A. GÖÇER

abidinch@hotmail.com

Kürtlerin legal demokratik 
alanda siyaset yapması 
1980 sonrası 1990’lara da-

yanır. Halkın Emek Partisi ile baş-
layan süreçte, onlarca parti, Kürt 
sorununun demokratik çözümünü 
temel aldıkları için anayasa mah-
kemesi tarafından kapatıldı veya 
isim değişikliğine gitmek zorunda 
kaldı.

Bu partilerin yüzlerce, binlerce 
yöneticisi ve üyesi failli meçhul 
cinayetlere, suikastlara, zindanla-
ra ve sürgüne maruz kaldı.

Kürtlerin günümüzde en çok 
kitlesel anlamda destek verdiği 
parti, yaklaşık 6 milyonunun üze-
rinde oy alan Halkların Demokratik 
Partisi HDP.

Devletin resmi anlamda Kürt 
sorununa, demokrasiye ve eko-
nomik alana bakışı 1990’ları arat-
mayan siyaset anlayışıyla devam 
ediyor.

Bugün de 6 milyonun üzerinde 
oy almış HDP’nin genel başkanla-
rı, birçok milletvekilli, seçilmiş be-
lediye başkanları cezaevinde. 31 
Mart’ta seçilen yeni belediye baş-
kanlarının mazbatalarını vermek 
istemediler, bazılarının ki KHK 
bahane edilerek verilmedi. 

31 Mart yerel seçimlerinden 

önce, özel bir nedenle Türkiye ve 
Kürdistan illerinde kimi kısa görüş-
melerde bulundum. 

20 Mart 2019’da Diyarbakır’da 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın orga-
nize ettiği ve tüm renk ve tarafların 
yer aldığı Newroz resepsiyonuna 
da kısaca katılma fırsatı yakala-
dım. Ahmet Şık, Akın Birdal, Ya-
vuz Önen, Eren Keskin, Ali Bay-
ramoğlu, Murat Sabuncu, Cabbar 
Leygara… Mesut Tek, Bayram 
Bozyel, Sertaç Bucak, Mustafa 
Özçelik, Sinan Çiftyürek gibi Kür-
distani partilerin temsilcileri, insan 
hakları savunucuları, milletvekilleri 
ve STK temsilcileri resepsiyona 
katılanlar arasındaydı.

Diyarbakır’daki bu Newroz 
resepsiyonu uzun yıllardan sonra 
ilk defa organize edilen bir resep-
siyon özelliği de taşıyordu. Ev 
sahiplerini kutlayarak bu Newroz 
resepsiyonun gelenekselleşmesi 
gerektiğini sohbet ettiğim STK 
kuruluşu yöneticilerine de bizatihi 
illettim.

Resepsiyonu “steril kutlama” 
diye tye alanlar olsa da tek tip 
yaşam ve bakış açısının kırılması 
açısından önemli bir adım olarak 
değerlendirenlerdenim.

Keşke Kürt burjuvazisi milli 
olarak daha da gelişip güçlense! 

Burjuvazisi güçlü ve sağlam olan 
ulusların milli ve demokratik kökle-
rinin de güçlü olduğunu düşünen-
lerdenim.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün 
birçok sorunu aşamamasında 
köklü, doğal bir milli sermaye ve 
burjuvazisinin oluşmaması dola-
yısıyla kimi ailelerin özellikle zen-
ginleştirilmesi eliyle bir sermaye 
oluşumuna gidilmesi sır değildir. 
Bundan dolayıdır ki aristokrat ve 
entelektüel bir bilgi birikiminden 
uzak olarak şekillenmiştir.

Faşizan, ırkçı, şoven bir bur-
juvadan ziyade, liberal bir burju-
vazinin halkların sivil demokratik 
gelişim ve şekillenmesinde daha 
ılıman ve sosyal devlet siyaset 
anlayışının egemen olacağı kanı-
sındayım. Avrupa’daki burjuva de-
mokratik gelişimler bunun somut 
göstergesidir. Bu ılıman ve sosyal 
devlet anlayışı emek ve sermaye 
çelişkisini ortadan kaldırır mı? 
Tabi ki hayır! İşçi emekçi sınıfı ve 
günümüzde mavi beyaz ve diğer 
tüm renkleri ile emek gücü serma-
ye ve burjuvazi karşısında sınıf 
bilincini korumalıdır. Ama ulus 
devlet sorununu aşamamış uluslar 
milli demokratik devrim süreçlerin-
de karşısındaki sermaye gücünün 
karakterine göre şekilleneceği de 
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olmazsa olmazdır. Güney Kürdis-
tan’daki devletleşme süreci, işçi 
emekçi sınıfının federe devlete 
bakışında milli burjuvazinin karak-
teri önemli bir rol oynamaktadır. 
Federe devletindeki işçi sınıfı 
ne kadar sınıf ve emek bilinci 
sürecini yaşamaktadır oda ayrıca 
incelenmesi gereken bir konu ola-
rak karşımızda durmaktadır.

Devrimlerin sancılı geçtiği ve 
olacağı kaçınılmazdır ama her 
devrim kanlı olmalıdır ön yargısı 
ve ezberi de aşılmalıdır. Özellikle 
Kürtler kadar bedel ve kanı akan 
bir ulusun devriminin kanlı olma-
masını bir sosyalist olarak arzu 
edenlerdenim.

Kürt sorunu ve bölgedeki 
olağanüstü siyaset alanı ile ilgili 
ayaküstü görüştüğüm kimi dene-
yimli siyasetçi ve gazetecilerden 
edindiğim genel kanı şöyle;

“Devletin egemen aklı ve zih-
niyetinde bir değişim ve dönüşüm 
fikriyatı halen yok. Şiddet bu coğ-
rafyada halen bir doyum noktası-
na ulaşmamış.”

 “Devletin Kürt sorununda ve 
genel anlamda siyasetin demokra-
tikleşmesinde bir zihniyet değişik-
liği gözükmüyor.”

Devletin egemen zihniyetinde 
kendi sorunlarını çözme eğilimi 
olsa, HDP veya başka aktörleri 
dahi muhatap almadan bu sorun 
ve ayıbı kendi ayıbı olarak görme 
mantığından hareketle sorunu 
çözme perspektifi pekâlâ gelişti-
rebilir.

PKK ve HDP siyasetin
demokratikleşmesinin 
neresindeler?
Deneyimli bir gazetecinin bu 

soruma verdiği yanıt aynen söyle; 
“Devlet ve derin HDP, hendek si-
yaseti ile Selahattin Demirtaş ve 
deneyimli başka kimi Kürt siyaset-
çilerini bir operasyon ile devre dışı 
bıraktı. Siyasetin sivilleşmemesi 
için yapılan bir operasyondu.”

 STK, meslek odaları, Kürt 

siyasetinde HDP’nin dışında 
kalan kimi Kürdistani partilerin ve 
bölgede yaşayan Kürt halkının 
beklentisi ise; siyasetin artık “nor-
malleşmesi” yönünde.

Bu normalleşme 
mümkün müdür? 
Bölgenin nabzını tutanlar ve 

deneyimli gözlemler; kısa vade-
de bu normalleşmenin mümkün 
olmadığı yönünde. Gazeteci Ali 
Bayramoğlu da Kürt cenahının 
devlettin soruna bakışından 
bağımsız olarak, kendi içinde 
demokratikleşebilmesi için, HDP 
dışındaki diğer Kürdistani parti-
lerinin de ete kemiğe bürünmesi, 
gelişmesi, güçlenmesi ile orantılı 
olduğunu düşünenlerden.

31 Mart 2019 yerel seçimlerde 
ulusal ittifak konsensüsü doğru bir 
siyasettir. KKP genel başkanının 
Kızıltepe, Batman ve Diyarba-
kır’da yüz binlere karşı yaptığı 
konuşmalar ulusal ve sınıfsal kim-
liğe vurgu yapması, yoğun alkış 
alması, kitlelerin uzun süredir ses-
sizliğini bozan ve ölü toprağının 
atılmasına ciddi katkı sunmuştur. 

Uzun bir aradan sonra, 
özellikle dün ÖSP olarak bugün 
ise KKP olarak Kuzey Kürtleri 
içerisinde bu hattın oluşması için, 
çok zor imkânlarla ciddi bir emek, 
çaba ve başarı göstermiştir. 

31 Mart yerel seçimlerini salt 
kimi bölgelerdeki oy kaybını say-
masak, Kürtlerin kendi içerisinde 

iş ve güç birliği yapabilmeleri 
konusunda ciddi bir deneyim 
sağlanmış oldu. Oluşan ulusal 
ittifak güçlerinin dışında kalan Kürt 
partilerinin de bu ortak zemine 
çekilebilmesi ciddi bir ihtiyaçtır.

HDP, kan kaybımı yasıyor?
Seçim sonuçları da gösterdi 

ki HDP’nin Batı illerinde CHP’nin 
adaylarını destekleme stratejisi ve 
Kürtlerin ulusal ittifak anlayışının 
dışında iktidar ve muhalefet cena-
hının siyaset tarzında bir değişiklik 
yok. AKP-MHP ittifakı halen en 
çok oy alan parti konumunda.

HDP, devletin Kürdistan illerin-
de uyguladığı ceberut politikaların 
ve kendi açmazlarının sonucunda 
kan kaybı yaşadı mı? Evet yaşadı. 
Devletin Kürt siyasetine uyguladı-
ğı yaklaşımdan bağımsız olarak, 
Haziran 2015 seçimlerinden sonra 
gelişen krizi ne oranda yöne-
tebilmiştir? Seçim sonuçları da 
göstermiştir ki Haziran 2015 se-
çimlerinden bu yana oy trendinin 
ibresi yukarı değil aşağıya doğru 
kaymaktadır.

HDP veya indirek olarak 
PKK’nin de Kürt sorununda önemli 
bir aktör olması vesilesi ile siyase-
tin legalleşmesi ve demokratikleş-
mesi yönünde karar vermesi ge-
rektiğini bu seçim sonuçları da bir 
kez daha bir uyarı olarak kendisini 
dayattığı kanaatindeyim.

Eğer gerçekten demokratikleş-
me ve sivilleşme isteniyorsa, HDP 
milletvekilleri ve seçilmişleri ön-
celikli olarak HDP’ye yönelik anti-
demokratik gelişmeleri gündemine 
almalıdır. 

Açlık grevleri ve buna benzer 
eylemler HDP’nin legal demokra-
tik bir parti olmasından kaynaklı 
anti-demokratik uygulamalarına 
yönelik siyaset tarzı geliştirmelidir.

PKK lideri Abdullah Öcalan 
üzerindeki tecridin kaldırılması, 
ailesi ve avukatları ile görüşmesi 
insani ve meşru bir haktır. Kürt si-
yasetinde son 30-40 yıldır önemli 
bir aktör olan Öcalan’ın durumuna 

31 Mart yerel seçimlerini 
salt kimi bölgelerdeki oy 

kaybını saymasak, Kürtlerin 
kendi içerisinde iş ve güç 
birliği yapabilmeleri ko-

nusunda ciddi bir deneyim 
sağlanmış oldu. Oluşan ulu-
sal ittifak güçlerinin dışında 
kalan Kürt partilerinin de bu 
ortak zemine çekilebilmesi 

ciddi bir ihtiyaçtır.
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kayıtsız kalınmamalıdır amenna, 
ancak sen kendi genel başkanın 
için, 6 milyon oy almış partinin 
genel başkanı için gereken duyar-
lılığı göstermiyorsan, sivil siyase-
tin gelişimine istendiği düzeyde 
katkıyı sunamayacağın aşikârdır.

Ekrem İmamoğlu’nun
normalleşme söylemleri;
İstanbul, Ankara, Adana, Mer-

sin, Antalya gibi büyükşehir yerel 
yönetimlerini HDP eski eş genel 
başkanı Selahattin Demirtaş ve 
HDP insiyatifinin 31 Mart yerel 
seçimlerinde Kürtlerin Batı illerin-
de CHP adaylarını desteklemesi 
ile birlikte, 17 yıllık değişmeyen 
sonuçları değiştiren, iktidarı da 
sarsan gelişmeler yaşatacak 
kadar, sarsıcı bir şekilde kendini 
hissettirdiyse Kürt oyları; Kürtlerin 

asgari demokratik temel anadil 
ve anayasada eşit yurttaşlık hak-
ları gibi masumane haklarını ve 
mücadelesini dile getirdiği için, 
cezaevine atılan HDP’li genel 
başkan ve milletvekillerinin doku-
nulmazlıkları iade edilmek üzere 
bir normalleşme, demokratikleşme 
ve sivilleşme süreci başlatabilirler 
örneğin.

CHP’nin de katkısı ile milletve-
killikleri düşürülen başta Selahat-
tin Demirtaş ve diğer milletvekil-
lerinin özgürlüklerine kavuşmaları 
konusunda, siyasetin ve yaşamın 
normalleşmesi anlamında, CHP 
ve diğer sorumlu siyasetçiler 6 
milyon oy almış legal demokratik 
alanda siyaset yürüten ve son 
yılların en başarılı siyaset grafiğini 
gösteren Selahattin Demirtaş ve 

diğer milletvekillerinin haksız yere 
cezaevlerinde tutulma hukuksuz-
luğuna son verilmesi için bir kam-
panya başlatabilirler.

Milletvekili dokunulmazlıkları-
nın iade edilmesi dahil, normal-
leşmeye buradan başlanabilinir 
mesela?

Sivilleşme ve demokratikleşme 
elzem bir sorun olmaya devam 
etmesine rağmen, Çetin Altan’ın 
deyimi ile “Enseyi karartmaya ge-
rek yok” iyi şeyler de olmaya gebe 
bir coğrafya Ortadoğu, Mezopo-
tamya ve Anadolu …

Kürt oyları bu seçimlerde Batı 
ve Kürt illerinde bir kez daha ka-
nıtladı ki, Güneş doğudan yüksel-
meye devam ediyor hala….

12 Nisan 2019

1951 yılında Dersim’in Pertek İlçe-
si’nin Carxığ (Yalınkaya) Köyü’nde başla-
yıp 29 Nisan 2013 yılına kadar süren 62 
yıllık yaşama birçok değeri sığdırmışlığı, 

temas ettiği her insanda kalıcı izler bırak-
mışlığıyla akıllarda unutulmayan nadir bir 
insan, örnek bir devrimci yoldaşımız olan 
Ali Rıza Köse’yi unutmadık/unutmayaca-
ğız.Kürdistan Komünist Partisi’nin ilk ku-
rucularından ve ilk Merkez Yürütme Ku-
rulu üyeleri arasında olan Ali Rıza Köse 

yoldaşımızı; mücadelemize ışık tutan bir 
önder olarak hiçbir zaman unutmadan 

ulusal özgürlük ve sınıf mücadelemizde 
yaşatacağız. 25.04.2019

ALİ RIZA YOLDAŞI UNUTMADIK! 

Kıyasettin yoldaş; ödünsüz militan bir sendikacı, hak arama 
mücadelesinin ısrarcı aktivisti, müzmin bir sürgün ve Kürdis-

tanlı inançlı bir komünistti.
Hitap ettiği kitlenin sayısı onun için hiç önemli değildi. İster 
bir kişi ister bin kişi, isterse on bin olsun! Kesintisiz, soluk-

suz, heyecanlı konuşma coşkusu içinde inandığını, savundu-
ğunu gür sesle, dur durak bilmez bir hatipti aynı zamanda.

Sendikal mücadelede, işyerinde tavizsiz duruşu, hak arama-
larda ödünsüz tavrı yüzünden oradan oraya sürgünlüğünü 
dert etmeyen emek mücadelesinin militan bir neferi olarak 

sendikal alanda hala saygıyla anılan unutulmaz bir yoldaşı-
mızdı.

Erken gelen bir hastalık yüzünden 6 Mayıs 2010 yılında kay-
bettiğimiz Kıyasettin yoldaşı unutmadık, unutmayacağız.

KIYASETTİN ASLAN YOLDAŞI 
ÖLÜMSÜZLÜĞÜNÜN 9. YILINDA ANIYORUZ!

KÜRDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ
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TOPLUMSAL EŞİTLİK 
VE BİREYSEL ÖZGÜRLÜK!

Hüsnü GÜRBEY

hgrby_34@hotmail.com

Kapitalizm ile sosyalizm arasın-
daki önemli tartışmalarından 
bir tanesi de toplumsal eşit-

lik mi, bireysel özgürlük mü daha 
öncelikli olduğudur. Burjuva ideo-
logları, toplumsal eşitliğin olduğu, 
her şeyin toplum için olduğu yerde, 
bireysel özgürlüğün olamayacağını,  
bireyin gelişemeyeceği ve bireyin 
toplum uğruna feda edildiğini ya-
zarlar. Burjuva aydınları, insanlar 
arasındaki eşitliğin doğaya aykırı 
olduğunu, bir elin beş parmağının 
eşit olmadığını ileri sürerek, toplum-
sal eşitliğin olmayacağına dair bir 
algı yaratıyorlar. Doğayı emsal gös-
tererek, toplumsal eşitsizliği gerek-
çelendiren görüşler, XIX. yüzyıldan 
itibaren burjuvazinin gelişimine 
paralel olarak, Auguste Comte ve 
Emile Durkheim gibi filozoflar tara-
fından geliştirildi. Pozitivist felsefi 
okulun bünyesinde toplanan bu 
görüşler, burjuvazinin en gerici gö-
rüşlerini temsil etmektedirler.

Gerici burjuva ideologların 
bazıları da toplumda, insanlar ara-
sında eşitsizliğin varlığını kabul 
etmelerine karşın, sınıflar arası 
geçirgenliğin de mümkün olduğunu 
savunurlar. Buna göre; çok yoksul 
bir bireyinde çok çalışarak, birikim 
yaparak, birikimini akıllı yatırımlara 
yatırarak pekâlâ bir işadamı ola-
bilir. Eğer birey, içinde bulunduğu 
sınıftan bir üst sınıfa atlayamıyorsa, 

bu sistemin hatası değil, bireyin 
tembelliği ve beceriksizliğindendir. 
Bir başka ideolog grup ise kapi-
talistlerin, işçilerden daha yüksek 
yeteneklere ve yatkınlıklara sahip 
kimseler olduklarını ileri sürer. 
Bunlar gerici ideolojilerdir ve Mark-
sizm tarafından kesinlikle redde-
dilmişlerdir. Çünkü insanlar, doğa 
bakımından ne köle ne serf ne de 
ücretli işçidirler. Rousseau’nun ünlü 
sözüyle; “insan özgür doğmuştur 
ama her yerde zincire vurulmuştur.” 
İnsanlara bu zincirleri takan ise özel 
mülkiyet ilişkileridir. 

Gerici burjuva ideologların iddi-
alarının aksine rahatlıkla söyleyebi-
liriz ki birey, ancak, toplumsal eşit-
liğin olduğu yerde özgürdür. Başka 
bir ifadeyle bireysel özgürlüğün 
teminatı, toplumsal eşitliktir. Bu da 
ancak özel mülkiyetin ve sınıfların 
ortadan kaldırılmasıyla mümkün 
olacaktır. Toplumsal mülkiyete geç-
mek, sosyalizmi kurmak demektir. 
Sosyalizmin amacı, her türlü sınıf 
çelişkilerini ortadan kaldırmak ve sı-
nıfsız bir toplum kurmaktır. Marx’ın 
Manifesto’daki sözleriyle; “sınıfla-
rıyla ve sınıf karşıtlarıyla birlikte 
eski burjuva toplumun yerini, kişinin 
özgür gelişiminin, herkesin özgür 
gelişiminin koşulu olduğu bir birlik 
olacaktır.” 

1/ - Köleci ve feodal 
sistemlerde toplum ve birey;

İlkel toplumlarda henüz birey 
olgusu gelişmemiştir, birey varlığını 
ancak içinde yaşadığı toplum 
içinde, yani klanın veya kabilenin 
ve veya aşiretin içinde idame ede-
biliyordu. Toplum, doğa ile bağını 
tamamen kesemediği için bağımsız 
bir kişilik henüz algılanamıyordu. 
Birey ile topluluk arasındaki bu en 
ilkel birlik, üretici güçlerin gelişme-
miş durumunu ve insanın doğaya 
olan bağımlılığının bir sonucuydu.

Tarih bakımından, insan, bir 
kişilik olarak, ilkel komünal top-
luluğun çözüntüye uğraması ve 
sınıf toplumunun ortaya çıkmasıyla 
birlikte biçimlendi. Bu koşullarda, 
bireyin kişilik olarak gelişmesi, dış 
bir zorunluluk, toplumsal gelişimin 
nesnel gereksinimlerinden doğan 
bir zorunluluk haline geliyordu. Ki-
şiliğin gelişmesini ve toplumla olan 
ilişkisini belirlerken üç nokta üzerin-
de durmak gerekir:

a) Kişiliğin gelişmesi için toplum 
tarafından sağlanmış nesnel koşul-
lar.

b) Kişiliğin kendisinin-bilincinin 
ve etkinliğinin gelişme derecesi.

c) Toplumun, insanı, kişilik ola-
rak kabul etmesinin derecesi.

Özel mülkiyet ve toplumun 
sınıflara bölünmesi temeli üzerinde 
kişilik, sınıf kişiliği olarak oluştu ve 
toplumla dolaylı olarak, yani sınıfın, 

“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür 
ve bir orman gibi kardeşçesine” 

Nazım Hikmet
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zümrenin ya da kastın temsilcisi 
olarak, karşılıklı bağlılık içine girdi. 
Böylece, daha başlangıçta, egemen 
ve baskı altındaki sınıflar içinden ki-
şiliklerin oluşmasını sağlayan farklı 
koşullar ortaya çıktı. Köle emeğinin 
sağladığı rahatlık sayesinde antik 
Yunan’da ve feodalizmde soylu 
zümre kişiliği gelişirken, baskı al-
tındakilerin düşünsel ve yaratıcılık 
etkinliklerinden uzaklaştırılması 
onların kişilik gelişmelerini önledi. 
Bundan dolayıdır ki bu toplumlarda 
birey ezik, teknik ilkel, verim düşük, 
bilim yasak, dinsel görüş egemen 
ideoloji olup hayat durağandır. Ve 
bu, insanlığın karanlık çağıdır.

Yüzyıllar boyunca, egemen 
sınıfların üyeleri, emekçi halk 
kitlelerine, içinde bireyselliklerin 
bulunmadığı bir yığın gözüyle 
baktılar. Bu küçümseyici bakış, 
sömürücüler açısından, kitlelerin 
baskı altında ve bağımlı durumunu 
yansıtıyordu ve zenginliğin ya da 
soyluluğun doruğunda yer alanların 
durumunu haklı çıkarmaya yarayan 
bir bakış açısıydı. Bundan ötürü 
sınıflı toplumlarda gerçekleştirilmesi 
olanaksız olduğu halde, kişiliği en 
yüce değer olarak gören hümanist 
ve demokratik görüşler, toplumsal 
düşünce açısından büyük değer 
taşır.

1/1 - Hıristiyanlık, aşkın 
dünyada, Tanrı katında 
insanları eşit saydı;
Toplumun, sömüren ile sömü-

rülenler olarak sınıflara ayrışması, 
beraberinde sınıfsal mücadeleyi de 
getirdi. Sınıflar arası mücadele hep 
şiddetle bastırıldı ve ezilenler çok 
ağır bedeller ödediler, buna rağmen 
mücadele durmadı. Antik çağlardan 
itibaren ezilen sınıfların safında yer 
alan, toplumların eşitliğini savunan 
çeşitli görüşler geliştirildi, özellikle 
Doğu’da, İran ve Kürdistan’da Maz-
deizm hareketi, Hindistan’da ise Bu-
dizm bunlardan birkaçıdır ama hiç-
biri başarılı olamadı. Hatta kölecili-
ğe son vermek için koca Roma’nın 
temellerini sallayan Spartaküs 
hareketi bile başarılı olamadı, çün-
kü dönemin toplumsal gelişmişlik 
düzeyi sistemi değiştirmeye uygun 

düşmüyordu. Bu hareketlerden çok 
sonraları ortaya çıkan Hıristiyanlık, 
bütün insanlara eşitlik vaat ettiği 
için özellikle köleler arasında hızla 
yayıldı ama Hıristiyanlık, toplumsal 
eşitliği bu dünyada değil, aşkın bir 
dünyada ve Tanrı huzurunda bu 
eşitliği vaat etmişti. Buna rağmen 
ilk Hıristiyanlar, korkunç katliamlara 
uğradılar. Nedeni, sistemin egemen 
dinine aykırı bir din yaymaları değil-
di, insandan sayılmayan kölelerin, 
aşkın bir dünyada dahi olsa insan-
dan sayılmasıydı. Bu olgu, egemen 
sınıflar tarafından kabul edilebilir 
bir şey değildi. Köleler açısında ise 
tarihte ilk kez insan olduklarının bi-
lincine varmalarıydı; aşkın bir dün-
yada da olsa, Tanrı huzurunda diğer 
insanlarla eşit olduklarını bilmek, 
köleleri coşturmaya yetmişti.

Aşkın bir dünyada dahi olsa, 
insanların zihinlerine eşitlik düşün-
cesini sokmak, gelecekte, yeryü-
zünden de eşitlikçi toplumları yara-
tacak tohumun serpilmesine neden 
olacaktı. İşte egemen sınıfları 
kudurtan, onları vahşet derecesine 
varırcasına işkence yapmaya iten 
dürtü bu düşünceydi. Egemen sınıf-
lar, özgürlük, eşitlik, kardeşlik gibi 
kavramları duymak istemiyorlardı, 
bugünde istemiyorlar…

2/ - Kapitalist sistemde 
toplum ve birey;
Burjuva devriminin topluma 

sunduğu özgürlük, herkesin yasa-
lar karşısında eşit olduğu ilkesidir. 
Ezilen sınıflar için bu ilke bir kaza-
nımdır, ama yetersizdir. Gerçekten 
de kapitalizmin tarih sahnesine 
çıkması devrimci ve ileri bir aşama-
dır. Fakat kapitalizm sınıflar arası 
çelişkileri çözemediği için hızla geri-

cileşmiştir.
İşçi sınıfı açısından yasalar 

önünde “eşitlik ilkesi” ne anlama 
gelir? Piyasada, emtiaya dönüşen 
emeğin, serbestçe alış-verişi ve 
özgür bir anlaşmayla gerçekleşme-
si demektir. Ücret sözleşmesinin 
yürürlükte olması, sözleşmeyi 
yapan tarafların yasal özgürlük ve 
eşitliğini yani bir serbest piyasada 
işgücünün satın alınmasını 
önleyebilecek herhangi bir 
toplumsal bağımlılığın olmamasını 
gerektirir. Buradan hareketle 
işgücü, ancak kendi gerçek sahibi 
tarafından, yani işgücü olarak ait 
olduğu kişi tarafından mal olarak 
sunulduğu ölçüde ve sürece mal 
olarak piyasada görülebilir. Ama 
işgücü sahibinin mal olarak sata-
bilmesi için, bu kişinin kendi işgücü 
üzerinde tasarrufta bulunabilmesi, 
kendi çalışma kapasitesinin, kendi 
kişiliğinin özgür olması gerekir. 
İşgücü sahibi ile sermaye sahibi 
aynı katmandan gelen mal sahipleri 
gibi piyasada karşılaşırlar ve birbir-
leriyle ticari ilişkiye girerler, araların-
daki tek ayrım birinin alıcı diğerinin 
satıcı olmasından ibarettir. Bundan 
dolayı da yasalar karşısında eşit 
kişilerdir. İşte burjuva demokrasisi-
nin biçimsel özgürlük ve eşitliği, mal 
değişiminin biçimsel özgürlük ve 
eşitliğinin siyasal kurumlar düzeyin-
deki ifadesi budur. Burada, emekçi, 
kapitalistin karşısında, kişisel olarak 
özgür birey durumdadır. Bu özelli-
ğinden dolayı kapitalist onu çalıştır-
maya zorlamaz, ama genel olarak 
üretim araçlarına sahip olmadığı 
için, işçi olarak çalışmak zorunda-
dır,  işçi kendi isteğiyle, kendisini 
işçi olarak kapitaliste sunar. Teoride 
işçi istediğini yapabilen “özgür” bir 
bireydir ama emek piyasasında 
kendisini satan bir meta konumun-
dadır, özgürlüğü, kendisini pazarla-
ma gücüyle sınırlıdır, eğer kastedi-
len özgürlük bu ise işçi özgürdür.

Kapitalizm, işgücünü satın al-
mak, işçi de işgücünü satmak zo-
runda olduğu bir sistemdir. Bundan 
ötürü, kapitalist işçiyi hem üretim 
araçlarından hem de ürünlerinden 
ayırarak işgücünü satmak zorunda 

Burjuva devriminin top-
luma sunduğu özgürlük, 
herkesin yasalar karşı-

sında eşit olduğu ilkesi-
dir. Ezilen sınıflar için bu 
ilke bir kazanımdır, ama 

yetersizdir.
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bırakır. Artık, işçi için, emek süre-
ci, geçimini sağlayan bir araçtan 
başka bir şey değildir, kapitalist için 
ise üretim, kâr sağlayan bir araçtır. 
Bu koşullarda üretim, insan geli-
şimini sağlayan bir araç değildir; 
tersine insan, üretimin gelişmesinin 
bir aracı haline gelmiştir. Böylece 
işçi, kapitalist sermayenin kölesi, 
makinenin bir eki ve maddesel var-
lıkların bağımlısı haline getirilmiştir. 
ABD’nin başkanlarından Roos-
velt’in söylediği gibi, “ gereksinme 
içinde olan insanlar özgür değildir.” 
Özgürlük, her bakımdan ancak 
toplumsal eşitliğin sağlandığı bir 
sistemde sağlanır. Ekonomik eşit-
sizliğin bulunduğu sınıflı toplum-
larda, herkes için eşitlik ve siyasal 
özgürlük olamaz, ancak bağımlılık 
ilişkileri olabilir. Ekonomik bakım-
dan güçlü olan, daha kötü durumda 
bulunanlar üzerinde daima maddi 
ve manevi baskı uygulayarak, ba-
ğımlılığı kalıcılaştırır.

Kapitalist sistem, sermaye 
egemenliğine dayanır. Lenin’in de 
yazdığı gibi, “sermaye var olunca, 
toplumun tümü üzerinde egemenlik 
kurar ve hiçbir demokratik cumhu-
riyet, hiçbir oy hakkı onun niteliğini 
değiştiremez”. Fakat demokratik 
cumhuriyet aynı zamanda işçi 
sınıfına örgütlenme ve sınıf bilin-
cini geliştirme imkânını da sağlar. 
Örgütlenmiş, sınıf bilincine ermiş 
işçi sınıfının hedefi, siyasi iktidarı 
almak için mücadele etmektir, bu 
tehlike oluştuğu anda burjuvazi, 
en sert tedbirlere başvurarak ve 
kendi hukukunu dahi hiçe sayarak, 
daha önce tanıdığı siyasi hak ve 
özgürlükleri geri almaya çalışır. 
İşte bu an çatışma anıdır, başarı, 
karşılıklı güçlerin direncine ve ka-
rarlılığına bağlıdır. İşçi sınıfı sömürü 
sistemini tümden ortadan kaldırmak 
istiyorsa, ekonomik eşitsizliğin te-
melini oluşturan üretim araçlarının 
özel mülkiyetini, toplumsal mülkiyet 
lehinde değiştirmelidir; değişim ise 
ancak işçi sınıfının öncülüğünde bir 
devrimle gerçekleştirilebilir. 

Kapitalist sistemde, emekçinin 
ürettiği ürün, ona yabancılaşmakta 
ve onu egemenliği altına alan bir 

güce dönüşmektedir. Bu yabancı-
laşmanın kaynağı, işbölümü ve üre-
tim araçları üzerindeki özel mülki-
yettir. Bundan ötürü, yabancılaşma 
ancak özel mülkiyetin ve toplumsal 
işbölümünün bertaraf edilmesiyle 
ortadan kaldırılabilir. Yabancılaşma 
süreci, kişiliğin kapitalist düzende 
yaşamak zorunda kaldığı “sapık 
dünya”yı yaratır. Gerçekten de 
kişinin yeteneklerini, bilgilerini, 
deneyini, manevi ve fizik gücünü, 
yatkınlıklarını elle tutulur biçimde 
dile getiren ürünler doğuran emek, 
insanın yaşam etkinliğinin temel 
biçimidir. Ama emeğin ürünü üreti-
ciden yabancılaştığı zaman, emek 
bu anlamını yitirir; insanın yaratıcı 
yeteneklerinin ve kişiliğinin dile gel-
diği alan olmaktan çıkar ve geçimini 
sağlayan bir araç durumuna düşer. 
Emeğin ürünleri ve ona eşlik eden 
toplumsal ilişkiler, bağımsız ve etkin 
bir güç durumuna gelir. Öte yandan, 
etkinliğin gerçek öznesi olan insan, 
bu gücün etkisinde, toplumsal güç-
lerin kendiliğinden doğan etkinliğine 
bağımlı bir nesne durumuna düşer. 
Kapitalizm, emekçiyi sakatlamakta, 
kişiliğini çarpıtmakta ve ruhunu öl-
dürmektedir.

Kapitalizm, insanla hemen he-
men hiç ilgilenmemektedir. Çünkü 
kapitalizmde herkes kendisini dü-
şünmekte ve kendisiyle ilgilenmek-
tedir; gemisini kurtaran kaptandır 
misali… En kötüsü kapitalizm insanı 
eşyanın kölesi durumuna sokmuş-

tur. Modern burjuva toplumunda, 
insanın, eşyanın kölesi durumuna 
girişi çeşitli biçimler alır. Burjuva 
toplumu, insanda kaba bir tüketici 
zihniyet yaratmaya yönelir. Eşya 
edinme, başlı başına bir amaç du-
rumuna gelir. Böylece eşya, sadece 
bir tüketim aracı, insanın gereksin-
melerini gideren bir araç niteliğinde 
değildir, cep telefonunda da görül-
düğü gibi insanın statüsünü göste-
ren bir niteliğe bürünür. Yani eşya, 
saygınlık işlevi edinir. İnsanlar, sa-
hip oldukları şeylere göre değerlen-
dirilir. Bundan ötürü de belli tüketim 
standartlarını elde etmeye yönelir-
ler. Bunun sonucu olarak, sadece 
kişisel ve günlük yaşamında kendisi 
olduğuna inanır. Oysa aslında, ter-
cihleri, tüketimin niteliği, görüş ve 
düşünceleri kapitalist reklam ve kitle 
iletişim araçlarının güçlü mekaniz-
ması tarafından programlanmıştır. 
Kapitalist tekeller tüketici kitlesi 
yaratmak için bu araçlardan olduk-
ça yararlanırlar ve insana boş vakit 
geçirmesini sağlayacak AVM’ler 
gibi cazibe merkezlerini kurarlar ve 
kafalarını bayağı “kitle kültürü”yle 
doldururlar. 

Nedir kitle kültürü? 
Kitle kültürü, genellikle, ilkel 

ve sıradan estetik gereksinimleri 
gideren bir şey olarak ortaya çık-
makta ve gerçek kültürün yerini 
almaktadır. Kitle kültürünün belli bir 
işlevi vardır. Bu işlev, insanı yaratıcı 
bir birey olarak geliştirmek değil, 
kitleleri yönetici sınıfın işine gele-
cek biçimde yönlendirmektir. Kitle 
kültürü, kamuoyunu tüketicilerinin 
tercihlerini ve değer yargılarını bi-
çimlendirir. Önemli toplumsal sorun-
ları insanların gözünden kaybettirir 
ve boş zamanlarını doldurur, kişiyi 
edilgen bir kültür tüketicisi haline 
getirir. Bundan ötürü kitle kültürü, 
temel bakımdan insanı yaratıcı bir 
birey olarak geliştirme aracı değil, 
yeni ve daha ince bir biçimde, kit-
leleri, kültür değerlerinden uzak-
laştırma aracıdır. Ayrıca kapitalizm, 
kitleleri geliştirmekten hiçbir şey 
kazanmadığı için, kültürün sınıf 
amaçları için kullanıldığının yeni 
bir kanıtını da vermektedir. Kitle 

İşçi sınıfı sömürü 
sistemini tümden ortadan 

kaldırmak istiyorsa, 
ekonomik eşitsizliğin 

temelini oluşturan 
üretim araçlarının özel 
mülkiyetini, toplumsal 

mülkiyet lehinde 
değiştirmelidir; değişim 
ise ancak işçi sınıfının 

öncülüğünde bir devrimle 
gerçekleştirilebilir.
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kültürü, iş dünyasının, kitlelerin 
boş zamanlarına nasıl el attığını 
ve salt ticari yöntemler kullanarak 
bunu nasıl sömürdüğünü de 
göstermektedir. İnsanlar, düşünme 
alışkanlıklarından yoksun bıra-
kılarak, zihinlerini güdükleştirir, 
ruhlarını yoksullaştırırlar. Başka bir 
ifadeyle kapitalist sistemde insanlar, 
başkaları tarafından yönlendirilen 
birer robotik insana dönüşmüşlerdir. 
Bu durum bireyin sosyal hiçbir şeye 
ilgi duymama halidir. Ne sosyal 
mücadeleyle ne de toplumun her-
hangi bir sorunuyla ilgilidir, o artık 
fantastik bir dünyada yaşamaktadır. 
Böylece, kişiliğin gelişiminin gerçek 
gereksinmeleri ile kapitalist toplum-
daki bütün bir yaşam tarzı arasında, 
“yabancılaşma” diye bilinen bir uz-
laşmazlık ortaya çıkmıştır.

3/ - Sosyalizmde, toplumsal
eşitlik ve bireysel 
özgürlük kavramı;
Girişte de belirtildiği gibi, burju-

va ideologları, sosyalizmde temel 
amacın toplum olduğunu, toplumu 
öne çıkararak, bireyi körleştirip, ge-
lişimini durduğunun propagandasını 
yapmaktadırlar. Oysa bunun tam 
tersi doğrudur. Sosyalizm, başarı-
sının bireysel özgürlüklere, bireysel 
özgürlüğünde toplumsal özgürlüğe 
bağlı olduğunu diyalektik gerçekliğe 
dayandırırlar. Toplumsal ve bireysel 
çıkarların uyum haline getirilmesi, 
bir sosyalizm ilkesidir ve Marksist-
ler, olayı diyalektik bir yöntemle 
ele alarak incelemişler. Buna göre; 
birey, ancak bir toplum içinde yaşa-
yarak yeteneklerini geliştirme ola-
naklarına kavuşabilir. Bundan ötürü, 
kişisel özgürlük ancak toplumla 
olanaklıdır. Bu ilkeye göre toplumun 
özgürleşmesinin koşulu bireyin öz-
gürleşmesinin de koşuludur.

Sosyalizmin ayırt edici özellik-
leri, üretimde ve öteki toplumsal 
etkinlik alanlarında, sömürüden kur-
tulmuş üretim araçlarının toplumsal 
mülkiyeti ve dostça işbirliği ilişki-
leridir. Toplum şu ilkeye dayanır; 
“çalışmayan tüketemez”. Bölüşüm 
yasası ise topluma verilen emeğin 
niceliğinin ve niteliğinin değerlendi-
rilerek karşılığının verilmesidir. Sos-

yalizmde sadece, sömürü kaynağı 
olmayan tüketim maddeleri bireysel 
mülkiyet olarak kabul edilir. Kapita-
list toplumda, bireylerin en büyük 
korkusu iş ve gelecek korkusudur. 
Her birey geleceğinden kaygılıdır 
ve ne olacağım endişesiyle yaşa-
maktadır. Yine yarım gün çalışma 
ya da esnek çalışma sistemi gibi 
absürt sistemlerle, milyonlarca işçi 
işsizlik korkusuyla yaşarken, toplu-
mun en değerli üretici güçleri olan 
bu insanlar üretimin dışına atılarak 
harcanmaktadır. İşte sosyalizm 
bireyin bu korkusunu gidermiştir. 
Çünkü sosyalizmde üretim, kapi-
talizmde olduğu gibi kâr amacıyla 
yapılmamaktadır; üretim, kullanım 
için yapılacak ve planlı olacaktır. 
Dolayısıyla herkese her zaman 
iş sağlayacaktır, bunun bilinmesi, 
insanların içindeki ekonomik dep-
resyon, işsizlik, yoksulluk ve güven-
sizlik duygusu kaybolacak, bunun 
yerini huzur ve ekonomik güvenlik 
duygusu alacaktır. 

Sosyalizm, üretimin sosyalleş-
mesine karşın ürünün özel mülkiyeti 
arasındaki çelişkiyi ortadan kaldıra-
rak, üretici güçlerin olağanüstü ve 
kesintisiz gelişmesine imkân verir. 
Ekonomik buhranlara ve bunlardan 
zorunlu olarak doğan boğucu işsiz-
lik sıkıntılarına kesin olarak son ve-
rir. Her emekçinin topluma sağladığı 
çalışmanın niceliğine ve niteliğine 
göre ödüllenmesine imkân vererek, 
işçinin sadece çalışma gücü kar-
şılığında para aldığı ücretli emek 
bahtsızlığına son verir. Sosyalizmi 
gerçekleştirecek işçi sınıfının başa-
rısı, bir sınıfın egemenliğinin yerine 
başka bir sınıfın egemenliğinin kon-
ması demek değildir. Bu çok önemli 
bir esastır. Amaç, sınıfsız, devletsiz, 
yönetimsiz bir toplum modeli olan 
komünizmi hayata geçirmektir. 
İşte o zaman Marx’ın yazdığı gibi 
bayraklarının üzerine, “herkesten 
yeteneğine göre, herkese ihtiyacına 
göre” yazılacaktır. 

Sosyalizmde toplumun bireye 
duyduğu ilgi, insanları toplumun 
yararı için çalışmaya yöneltir. Sos-
yalizm, emekçilerin ve giderek tüm 
toplumun hayat standartlarını en 

yüksek dereceye çıkaracak tedbir-
leri alır. Sosyalizmde eşitlik kavra-
mı, hiçbir biçimde, bireysel farkların 
ortadan kaldırılması olarak anlaşıl-
mamıştır. Bu nedenle, “herkesten 
yeteneğine göre” ilkesi, yetenekle-
rin eşitsizliğini ve bireyler açısından 
ayırım gözetilmesini içeren bir ilke-
dir. Tam anlamıyla toplumsal eşitlik, 
bu ayırımları silmek şöyle dursun, 
aslında bireyselliğin eksiksiz geli-
şimi ve kişiliğin serpilip boy atması 
için gerekli koşulları sağlayacaktır. 
Burada üzerinde durulması gereken 
bir konu da bireycilik ile bireyi karış-
tırmamak gerekir. Bireycilik, birey ile 
toplum arasındaki bir uzlaşmazlık 
içinde gelişmiştir ve bu uzlaşmazlı-
ğın bir yansımasıdır. Oysa kolekti-
vizm, uzlaşmazlığı ortadan kaldırır 
ve bireyle toplumun birliğini kurar.

Özetle; burjuva ideologlarının 
ileri sürdüklerinin aksine sosyalizm, 
bireyin ortadan kaldırılmasına, 
ihmal edilmesine, boyunduruk al-
tına alınmasına değil, bireysel ile 
toplumsalın uyumunun sağlanma-
sına yönelmektedir. Sosyalizm ve 
komünizm, insan kişiliğinin eksiksiz 
ve her yönüyle gelişmesini amaç 
edinmiş bir toplumsal sistemi hedef-
lemektedir. Amaç, herkesi aynılaştı-
rıp proleterleştirmek değildir, amaç, 
yaşamı çeşitlendirmek, toplumu 
zenginleştirmek, bireyi geliştirmek 
ve proleterce yaşam biçimini orta-
dan kaldırmak, herkesin dünya ni-
metlerinden mümkün olduğu kadar 
en geniş ölçüde yaralanmasını 
sağlamaktır.

Kapitalizmin doymak bilmez 
iştahı ile insanı, yaşamı ve doğayı 
tahrip etmiş, yaşam alanlarını hızla 
tüketmiştir/tüketmektedir. Önlem 
alınmazsa ve tahribat da bu hızla 
devam ederse, dünyanın çok kısa 
sürede tükeneceğini, bizzat burjuva 
aydınları söylemektedir. Dünyayı 
mahveden insansa, onu yeniden 
kazanmak yine insanın elinde ola-
caktır. Kurtuluş insandadır. İnsanın 
kurtuluşu ise gelişmesinin ilk çıkış 
noktasına yeniden dönmektir. Ama 
bu dönüş, çıkış noktasından sonsuz 
ölçüde yüksek bir kültür ve yaşam 
seviyesinde olacaktır.
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TÜRKİYE’DE BELEDİYECİLİK 
VE YEREL YÖNETİMLER

Fevzi KARTAL

fevzi381@gmail.com

Ya da şöyle bir alt başlık koya-
lım; Türkiye’de Belediyecilik 
ve Yerel Yönetimler (mi) de-

diniz, aman ha! “Allah bize vermiş 
bari başkalarının başına verme-
sin”(!)

Hakaret etmeden yergili bir 
anlatım tarzına benzer bir anlatım 
tarzı ile anlatırsak; etmeyin, eyleme-
yin sevgili kardeşlerim! Gerçekten 
TC’de belediyeciliğin ve yerel yöne-
timin en azından ne B’si ne de Y’si 
uygulandı mı ki? Etimolojik (köken 
bilim) açısından, en azından beledi-
ye ve yerel yönetim sözcüğünün an-
lamına uygun mini mini minnacık bir 
pratik dahi uygulandı mı? Gerçekten 
kendi tanımlamalarına, Araplardan 
ve batılılardan aldıkları evrensel 
tanımlamalar, etimolojik tanımla-
maya az da olsa etik olarak uydular 
mı? On kişilik bir motorlu taşıt aracı 
denildi ve de bu tanım sözcük an-
lamında kabul edildi, on kişilik mi-
nibüs denildi; ama velâkin 30 yolcu 
bindirildi misali(!). Özetle her şeyde 
olduğu gibi adına, tanımına uygun 
az da olsa bir çaba gösterildi mi?

Etimolojik olarak belediye sözcü-
ğünün kökeni, Arapçadan Ar baladi ( 
-kente ait olan, kentsel anla ,( يدلب
mındadır. Ar balad (şehir, devlet). 

Yunancada EYun politeia 
(πολιτεία) a.a.EYun pólis (πόλεις) 
müstahkem yer, kent, politik anla-
mındadır.

Eski Osmanlı kaynaklarında 
(1854) umur belediye, daire-i beledi-
ye olarak yazılmaktadır.

Yeni Osmanlıca da Fransızca 
municipalité karşılığı olarak Arapça 
beled türetildi. [vollers 312, Dozy 
1.109] .

Türkçe kaynaklarda belediye 
bir şehir veya kasabanın temizliği, 
bayındırlığı ve nizamıyle ilgilenen 
daire olarak geçmektedir.

TDK (Türk Dil Kurumu)’da be-
lediyeyi şöyle tarif etmektedir. İl, 
ilçe, kasaba belde vb gibi yerleşim 
merkezlerinde temizlik, aydınlanma, 
su, toplu taşıma ve esnafın dene-
timi gibi kamu hizmetlerine bakan, 
başkanı ve üyeleri halk tarafından 
seçilen, tüzel kişiliği olan örgüt.

Genel sözlük olarak: Yerel hiz-
metlerin yerinde görülmesi, yürütül-
mesi için kurulan bir çeşit yerel ida-
redir. Kamu hukuku tüzel kişisidir, 
yönetenleri halkça seçilir (…)

Türkiye Cumhuriyeti  gerçekten 
bu evrensel tanımlamalara uymakta 
mıdır; yoksa laiklikte ve her şeyde 
olduğu gibi lümpen (seviyesiz) bir 
uygulama mı yapmaktadır? Ben 
ikincisi derim. 

Taa 1854’ten beri teorik olarak 
‘batı normlarını kabul eden Türkiye 
belediyeciliği ve yerel yönetimler’ 
anlayışı yönetenlerin ve merkezi 
ceberut devletin işine geldiği gibi 

olmuştur ve Osmanlı’daki kadı ve 
sipahi yönetimi gibi bir pratik sergi-
lenmiştir ve de adına belediye ve 
yerel yönetim denmiştir. Osmanlı’da 
belediyecilik yoktu, vakıf denilen 
ağababa kurumları vardı ve de bu 
kurumlar hiçbir işe yaramıyordu.

Kadıların ve sipahinin yaptıkları 
da tıpkı RTE’nin kayyım atamaları 
gibi idi ve de tamamen merkezi 
ceberut devlete bağlı idi. Her şeye 
Osmanlıca öykünen RTE ve Bahçeli 
ikilisinin yaptığı belediyecilik Os-
manlı kadıcılığıdır. 

Zira batıdaki belediyeciliğin kö-
keni ta 12. yüzyıla kadar gidiyordu 
ve de bu yıllarda dahi yerel yönetim-
lerin az da olsa merkezi devletten 
bağımsız kendi işlerini kendileri gö-
ren kurumlar gibiydiler ta o yıllarda 
dahi. Giderek 1789 Fransız burjuva 
devriminden başlayarak sanayinin 
de gelişmesi ile birlikte daha da 
merkezi devletten her konudan emir 
almada, merkezi devletin yerelin her 
işine burnunu sokması tarihe karıştı. 
Bu gün Fransa ve batıda belediye 
ve komünler birçok konuda nerede 
ise bazı güvenlik konularında dahi 
merkezi hükümetin emrinde de-
ğiller. Örneğin Fransa’da merkezi 
devlete, hükümete bağlı polis ve 
jandarma belediye başkanının ve 
bir yerel yönetim başkanının onayını 
almadan, savcılık ve polis tarafın-
dan aranan bir şahsın evine, bazı 
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hallerde, baskın yapılamaz. Baskın 
emrini kaymakam ya da vali ile bir-
likte istihbarat başkanı ve belediye 
başkanı yani bu üçlü verir. Yerel 
yönetimlerin çıkış amacı zaten ye-
rinde yönetimdir. 

Taa 1854’ten bu yana yapıla 
gelen bütün belediye ve yerel yö-
netimler kanunları, Cumhuriyet 
döneminden başlarsak ne İstanbul 
deklarasyonu 1996 ne 5393 sayılı 
Belediye Kanunu Yasası ne 5216 
sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 
Yasası ne de günümüze kadar olan-
lar ceberut devlet merkeziyetçiliğinin 
dışına çıkmamıştır. Halklarımızın 
da belediyeciliği, özellikle kamu 
belediyeciliğini ve yerel yönetim 
anlayışının özünü, az bir azınlık 
dışında, anladığını anlayan azınlığın 
da içselleştirdiğini sanmıyorum diye 
düşünüyorum. Özellikle taşrada iki 
aile ya da farklı çevrelerin kavga ve 
savaşı gibi bir seçim yarışı ki, hatta 
silahlı kavgalara varan bir bağnazlık 
ve kör dövüşü. İşe almalarda nepo-
tizm (adam-aile kayırıcılık) vb gibi. 
Kendisine oy vermeyenin yolunu 
dahi yapmama, suyunu getirmeme 
vb gibi, olacak iş değil… “Allah başa 
vermesin!” cinsinden. “Halkı tehdit 
etmişti, CHP’den adaylığı kesinleş-
ti”. “ CHP’nin Siverek adayı Meh-
met Fatih BUCAK, daha önceden 
MHP’den belediye başkan adaylı-
ğını açıklarken Bucak’ın içinde bir 
tane başka partili araba görürsem 
kendileri bilir, şimdiden kendilerine 
mezar kazmaya başlasınlar”.- [ 5 
Şubat  2019 tarihli gazeteler]. AKP’li 
vekil: “Biz iktidarız ve 2023’e kadar 
kalacağız, aday çıkarırlarsa ezece-

ğiz”. [5 Şubat 2019 tarihli gazeteler]. 
AKP Milletvekili Selami ALTINOK, 
kendileri dışındaki siyasi partilerin 
bazı bölgelerde aday çıkarmadığını 
söyledi ve ekledi: “onlar aday çı-
karırlarsa ezeceğiz”. [abcgazetesi.
com, 3 Şubat 2019].

İşte size Türkiye’ de yerel seçim 
çalışmalarından manzaralara dair 
birkaç örnek. 

Bu ağızların kafa yapısı, aklı ve 
fikri ile mi yerel yönetim olacak? Bu 
sözleri söyleyen de AKP’den eski iç 
işleri bakanı. Vay be demeden baş-
ka ne kalıyor…

Türkiye’deki ceberut devlet erki 
82 sayfalık 241 maddeden oluşan 
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşim-
leri Konferansı Habitat 2, Habitat 
Gündemi ve İstanbul Deklarasyonu 
Hedef ve İlkeler, Taahhütler ve Kü-
resel Eylem Planının (Habitat Agen-
da and İstanbul Declaration March 
1997) özellikle yerel yönetimler ve 
sivil toplum örgütlerinin katılımına, 
görüşlerine, istemlerine önem verip 
onları dikkate almış mıdır? Başta 
Diyarıbekir olmak üzere Kürt nüfu-
sunun yoğun olduğu bölgelerde son 
derece ceberut devlet anlayışını 
sürdürmüştür. Bu deklarasyonun ta-
ahhütleri arasında özellikle çoğulcu 
yapının geliştirilmesi, demokrasinin 
korunup geliştirilmesine TC. devlet 
erkanı uymuş mudur? Demokrasi ve 
hukuki boyut dışına çıkılarak birçok 
yerden seçilmişler mahpushanelere 
doldurulmuştur. 

2000 yılları öncesi İçişleri Ba-
kanlığı bünyesinde Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü şeklinde teşki-

latlanan belediyeler. Bu yıllardan 
sonra da Çevre ve Şehircilik ve 
Yerel Yönetimleri ceberut merkezi 
devletten kurtulamamıştır. Bir şey 
bozuk olunca ve de bir şeyleri dü-
zeltmek istemediğinizde ne yapar-
sanız yapın sonuç yine aynı yerdir, 
bir arpa boyu dahi ilerleme olmaz 
ki her seferinde koyduğunuz taş-
ları “hış xallo hış!” diye yıkarsınız. 
Küçük bir Kürt köyünde hayli yaşı 
ilerlemiş Xallo adında akli dengesi 
gelişmemiş, çocuk kalmış Xallo 
diyelim, taşlarla oynar evcik yapar 
büyük çaba harcar sonunda da yap-
tığı evin taşlarına vurarak “hış xallo 
hış!” diye bağırarak yıkarmış. Evet 
gazetelerin yazdığına göre “İstanbul 
saatli bomba gibi: çöken binalarla, 
daha fazla karşılaşacağız.” [7 Şubat 
2019 tarihli gazeteler].

Türkiye’deki Belediyecilik ve 
Yerel Yönetim anlayışı yerellikten ve 
evrensel değerlerden yoksun Os-
manlı kadıcılığı ve sipahiciliğidir. Ve 
de her şeyde olduğu gibi belediye-
cilik ve yerel yönetim düzenlemeleri 
özellikle 2000’li yıllardan sonraki 
düzenleme ve sözleşmeler ve de 
Avrupa Yerel Yönetimleri Özerklik 
Şartına koyduğu çekinceler; madde 
4 fıkra 6, madde 6 fıkra 1, madde7 
fıkra 3, madde 9 fıkra 4, madde 9 
fıkra 6, madde 9 fıkra 7, madde 10 
fıkra 2… Tamamen “Kürt anasını 
görmesin”(1). Yerel Yönetimlerin 
neresindeler? 

14 Şubat 2019
Dipnot: 
1- S. ÇİFTYÜREK - Newroz Gaze-
tesi

AVNİ YOLDAŞ’I UNUTMADIK! 
Urfa’nın Suruç ilçesinin sınıra yakın Êlsiz 

köyünde dünyaya gelen Avni Gökoğlu Şedadî 
aşiretinin ileri gelenlerinden biridir.Anısı önünde 
saygıyla eğildiğimiz Avni Gökoğlu, yaygın adıyla 
Reş yoldaş önümüze koyduğumuz Kürdistan 
Komünist Hareketini yaratma yolundan bağım-
sız Kürdistan’a varma hedefi mücadelesinde 
sonsuzluğa uğurlanışının 46. yılında hala bizlere 
ışık tutmaya devam ediyor. 02.05.2019 - KKP
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BÖLGEMİZDE DEVRİMCİ 
SİYASETİN TARİHSEL GÖREVİ!

Hurşit KAŞIKKIRMAZ

hursitkasikkirmaz@hotmail.it

Kürt ve Kürdistan sorunu bölge-
mizde ve hatta dünyada dev-
rimciler, sosyalistler, aydınlar 

ve demokratlar açısından ciddi bir 
sınav ve denenme niteliği taşımak-
tadır. Yüzyıllar öncesinden egemen-
lerin, emperyalistlerin ve sömürgeci-
lerin kendi çıkar ve menfaatleri için 
masa başında bölüp parçaladıkları 
Kürdistan coğrafyası ve Kürt halkı, 
21. yüzyılda dahi eşi ve benzeri 
görülmemiş trajedi, sömürü, inkâr, 
imha, asimilasyon, dışlama ve öte-
kileştirme yaşamaktadır. Egemen 
zihniyet, yani kapitalistler, emper-
yalistler, sağ görüşlüler, sömürgeci 
devletler vb için normal karşılana-
cak olan bu durum, farklı anlam-
larda, yaklaşımlarla ve savunular 
ile genel anlamda solun da sakat 
ve negatif bakış açısı, var olan bu 
sorunu daha da karmaşık, ilgisiz ve 
çarpık bir şekle sokmaktadır. 

Genel geçer bir doğru: Eğer 
sizin ideolojik, teorik ve politik yak-
laşımınız, savununuz ve örgütlülü-
ğünüz somut duruma uymuyor ise 
veya zorlama bir yöntem ile bunda 
diretiyor iseniz nicel olarak ne kadar 
güçlü olursanız olun sonuç almada 
veya sonuca varmada illa ki tökez-
lersiniz. Tersinden; nicel olarak yani 
kitlesel manada güçlü iseniz ve bu 
güce güvenerek çağa, döneme, 
bölgeye ve ülkeye göre objektif 
tahliller içeren ideolojik, teorik ve 

politik bir hatta sahip değilseniz 
kitleselliğiniz ve nicel olarak güçlü 
olmanız başarılı olduğunuz anlamı-
na gelmez. Toplum biliminde ister 
burjuva ister Marksist olsun teori 
pratiğe uymuyor ise veya pratik 
teoriye ters ise başarı şansınız ya 
yoktur veya çok azdır. Ama bunların 
herhangi birinde diretmeniz, zorla-
manız halinde diyalektik tarih akışı 
zorunlu olarak sizi, kendi ideolojiniz 
ekseninde doğru veya doğruya ya-
kın bir zemine zorlar, oturtur. Yani 
kendi öngörünüzden ve sağlıklı, 
somut yaklaşımınızdan ziyade ya-
şamın acımasız gerçekliği ya sizi 
dışlar veya sizi zorunlu olarak doğru 
hatta girmeye yöneltir. Fakat bütün 
bunlar yaşanırken ciddi anlamda bir 
zaman kaybına uğrayarak öngörü-
süz ve yanlış tahlil ve tespitlerinizin 
cezasını çekersiniz. 

Başta şunu belirtmem gerekiyor 
kanısındayım. Gelinen aşamada 
Kürt ve Kürdistan sorunu, komünist-
lerin, sosyalistlerin, devrimcilerin, 
demokratların, aydınların vb etki 
alanından çıkarak daha çok kapi-
talistlerin, emperyalistlerin, sömür-
gecilerin üzerinde etkin bir şekilde 
politika yaptıkları ve çözüm aradık-
ları bir mesele haline geldi. Yılların 
zorlu mücadelesi ve uğruna yüz 
binlerin şehit olduğu, olmaya devam 
ettiği bu mücadelenin ortaya çıkart-
tığı değerler ve yetiştirdiği meyveyi 

bu gün emperyalistler, kapitalistler 
ve sömürgeciler, yani ulusal ve 
uluslararası burjuvazi kapıyor, 
kapmaya çalışıyor. Tarih boşluk 
tanımaz. Boş alan birileri tarafından 
doldurulur. Bu gün Kürdistan’daki 
boşluğu, fırsat ve imkanları ulusla-
rarası burjuvazi dolduruyor, doldur-
maya çalışıyor. Yüzyıllar öncesin-
den kendilerinin var ettikleri, sebep 
oldukları Kürt ve Kürdistan sorunu 
gelinen aşamada, 21. yüzyılda ka-
pitalizm için ciddi ve büyük bir pazar 
ve stratejik önemi güçlü bir coğrafya 
olarak tarih sahnesine çıktı.

Uluslararası kapitalizm ve em-
peryalistler büyük düşünüyorlar. 
Kürt ve Kürdistan sorununu böl-
gede büyük ve önemli bir pazara 
dönüştürmeye başladılar bile. Bu 
durum karşısında bölge devrimci 
hareketleri ve Kürtlerin kendileri ne 
durumda? Her iki kesimde de ön 
görüsüzlük, sağlıklı tahlil ve tespit-
lerden mahrum, biçare ve çaresizlik 
had safhada. Öncelikli olarak bu 
çağda ulusal ve uluslararası durum 
ve konjonktür somut ve bilimsel bir 
şekilde yeniden tahlil ve tespit edil-
meden bu tür meselelerde kapita-
lizm ve emperyalizmin oynadığı rol 
anlaşılamaz. Günümüzde emper-
yalizm ve kapitalizmin Kürt ve Kür-
distan sorunu gibi konulara bakışı, 
yaklaşımı ve çözümü geçen yüzyıl-
daki benzeri olmadığı için devrimci 
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hareketler ve Kürtler anlamakta 
zorluk çekiyorlar. Çekiyorlar çünkü 
onlar hala eski mantık, mantalite ve 
politikalar ile konuya yaklaşıyorlar.

Geçen yüzyılda birinci dünya 
(paylaşım) savaşı 1914 yılında baş-
lar ve 1918 yılında biter. Bu süre 
içerisinde emperyalistler dünyayı 
kendi aralarında paylaşırlarken, 
1917 yılında Rus-Sovyet Sosyalist 
Devrimi Lenin ve Bolşevikler önder-
liğinde gerçekleşti. Lenin’in Ulus-
ların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı 
ilkeleri herkes tarafından bilinir. Ve 
bu ilkelerden hareketle Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyetler Birliği SSCB’de 
onlarca ulus ve onlarca etnik halk 
ilk kez kendi ulusal demokratik 
haklarına sahip olurlar. Ve bu du-
rum o zamanın dünyasında büyük 
bir yankı yapar. Emperyalistler bile 
bu durumdan etkilenirler. Savaş 
sonrasında dünyaya yeni bir nizam 
getirecek ve düzen sağlayacak 
olan ABD, Sovyet Devrimi’nden ve 
Lenin’in ulusal sorun konusundaki 
yaklaşımından etkilenir. Dönemin 
ABD Başkanı Woodrow Wilson, 
kendi adını taşıyan ve 14 madde-
den oluşan Wilson Prensiplerini 
ABD Kongresinde açıklar. Pren-
sipler içerisinde dönemin sömürge 
ve sömürgeci ülkelerini kapsayan 
bir madde de bulunuyor. 5. madde 
şöyle diyor: “Sömürgelerin bütün 
talepleri serbest, açık görüşlü ve 
tümüyle tarafsız bir yaklaşımla ele 
alınmalı, bu tür egemenlik sorunları-
nın çözümünde ilgili halkların çıkar-
larıyla egemenliği tartışılan devletin 
adil taleplerinin eşit ağırlık taşıması 
ilkesine kesinlikle uyulmalıdır”. Ay-
rıca bu ilkeleri değerlendiren yazıla-
rın altında, “Wilson İlkeleri’nin aynı 
zamanda Lenin tarafından yazılan 
Barış Kararnamesi’ne de bir cevap 
olduğu belirtilmektedir”. Dikkat edin 
Wilson Prensipleri 1918 yılında 
açıklanıyor, yazılıyor ve dünya ka-
muoyuna deklare ediliyor. Ve bu 
prensipler, öncelikli olarak Avrupa, 
Asya ve Amerika kıtalarındaki sö-
mürgeci devletler ile dünyanın her 
tarafındaki sömürge statüsünde 
olan ulusların sorunlarının çözümü-
ne işaret ediyor. Kürdistan ise ilkin 

1639’da Osmanlı ve Fars impara-
torlukları arasında ikiye bölünüyor. 
İkinci sefer ise 1923’te Lozan’da, 
yani Wilson prensipleri açıklandık-
tan beş yıl sonra uluslararası bir 
anlaşma ile dörde bölünüyor. O 
dönemde egemenliğini, değerini, 
gücünü kaybeden, küçülen ve yı-
kıma doğru giden Osmanlı İmpa-
ratorluğu için Wilson prensipleri ne 
diyor. Madde 12. “Bugünkü Osmanlı 
İmparatorluğu’ndaki Türk kesimleri-
ne güvenli bir egemenlik tanınmalı, 
Türk yönetimindeki öbür uluslara da 
her türlü kuşkudan uzak yaşam gü-
venliğiyle özerk gelişmeleri için tam 
bir özgürlük sağlanmalıdır. Ayrıca 
Çanakkale Boğazı uluslararası gü-
vencelerle gemilerin özgürce geçi-
şine ve uluslararası ticarete sürekli 
açık tutulmalıdır”. Alıntı dikkatli bir 
şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. 
Bir tarafta ‘Türk kesimlerine güvenli 
bir egemenlik tanınmalı’ diyor. Diğer 
tarafta ‘Türk yönetimindeki öbür 
uluslara da her türlü kuşkudan uzak 
yaşam güvenliğiyle özerk gelişme-
leri için tam bir özgürlük sağlanma-
lıdır’ diyor. 

Dönemin ABD başkanı ve em-
peryalizmi net anlaşılır bir şekilde 
bu belirlemeleri yaparken, çöken 
dağılan Osmanlı’nın küllerinden 
yeni bir devlet çıkarmayı hesaplar-
ken, onun Türklerin egemenliğinde 
olmasını ve diğer ulusların da kendi 
ulusal demokratik haklarına sahip 
olmalarını tasarlıyor. O dönemde 
dünyada ciddi bir yankı yapan bu 
prensiplerden etkilenen Atatürk ve 
Kemalistler, 1919’da İngiliz ve Fran-
sız emperyalistlerinin yardımıyla işe 
soyundular ve başından beri onlar 
ile işbirliği yaparak Türkiye Cumhu-

riyeti Devletini kurdular. Daha işin 
başında zikzak ve taktik yaparak 
açık yüzlerini ve karakterlerini giz-
leyen Atatürk ve Kemalistler, 1921 
geçici anayasada ve kimi demeç-
lerde dış ve iç kamuoyuna karşı 
Kürtlere özerklikten bahsetmişlerdir. 
Kurulacak olan cumhuriyet Kürtle-
rin ve Türklerindir demişler. Fakat 
işin özünde böyle bir düşünceleri 
olmadığı için 1924 anayasasında 
tamamen ret ve inkara yönelerek 
asimilasyon ve katliam politikalarını 
hakim hale getirmişlerdir.

Kısaca belirtmek gerekirse; Bi-
rinci Dünya Savaşı’ndan sonra ka-
pitalizm, emperyalist aşamaya sıç-
rama yaptı. Feodalizm yavaş yavaş 
tasfiye edildi. İmparatorluklar etkisi-
ni kaybederek sona erdi. Klasik sö-
mürgecilik dönemi inişe geçerek eri-
di. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları 
arasındaki 20 yıllık sürede onlarca 
devlet kuruldu. İkinci Dünya Sava-
şı’ndan (1939-1945) sonra dünyada 
onlarca ulus ve devlet bağımsızlı-
ğına kavuştu. İkinci paylaşım sava-
şında doğu Avrupa ve Balkanlarda 
antifaşist demokratik halk devrimleri 
gerçekleşti ve bu ülkelerin Sovyet-
ler ile yakınlaşıp ittifak yapmaları 
doğu bloğu, yani sosyalist bloğun 
oluşmasını gündeme getirdi. Doğu 
bloğu, kapitalist emperyalizme 
karşı dünyadaki bütün ulusal ve 
toplumsal mücadeleleri ve kurtuluş 
hareketlerini destekledi. Özellikle 
Çin, Vietnam ve Küba devrimleri 
büyük yankılar yaptılar. Ayrıca 
1990’ların başında dağılan, çöken 
doğu bloğu ve sosyalist ülke, birlik 
ve federasyonlardan ayrılan onlarca 
ulus, kendi devletlerini kurdular. 
Şu anda dünyada 200’ün üzerinde 
devlet bulunuyor. Yani birinci dünya 
savaşından bu yana klasik sömürge 
veya çeşitli sebeplerle sömürgeci, 
egemen ve emperyalist ülkelerin 
fiili işgal ve egemenliğinde olan 
birçok ulus ve halk şimdi kendi 
devletlerine sahipler. Emperyalist 
kapitalizm kendi döneminde klasik 
sömürgeciliği ve fiili işgal rejimlerini 
kendi ekonomik, politik çıkarları 
gereği istememektedir. Ama 
bunun yerine modern sömürgecilik 

Lenin’in Ulusların Kendi Ka-
derlerini Tayin Hakkı ilkeleri 
herkes tarafından bilinir. Ve 
bu ilkelerden hareketle Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği SSCB’de onlarca ulus 
ve onlarca etnik halk ilk kez 

kendi ulusal demokratik 
haklarına sahip olurlar.
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sistemini ikame ve inşa ederek 
modern sömürge ülkeleri ekonomik, 
askeri ve politik olarak kendisine 
bağlamaktadır.

Yüzyıllık emperyalist kapitalizm 
iç devinim yaşayarak kendisini sü-
rekli yenilerken, diğer yandan yavaş 
yavaş dünya geneline yayılarak 
yeni pazar alanları ve biçimleri 
yaratıyor. Sanayinin her dalında 
devasa gelişmeler ve yenilikler 
yaratarak durmadan değişim ve 
dönüşüm gerçekleştiriyor. Kendi 
kriz, tıkanma ve tökezlemelerini 
gidermek ve sınırsız kar hırsı için 
acımasızca davranarak insan 
sağlığını, doğa, iklim dengesini bo-
zuyor ve milyarlarca insanı açlığa, 
yoksulluğa, işsizliğe, hastalıklara 
mahkum ederken savaşlar ile in-
sanların ölmesini, telef olmasını 
fütursuzca hayata geçiriyor. Aynı 
sistem tıkanmamak ve tökezleme-
mek için bilimde, teknikte, teleko-
münikasyonda, ekonomik işleyişte, 
teknolojide çok büyük ilerlemeler 
ve gelişmeler yaşıyor. Özellikle 
son 30 yıldır yaptığı değişiklikler ve 
gündeme getirdiği yenilikler eski 
olan birçok şeyin artık geçersiz 
olduğuna yol açtı. Bunlardan 
bazılarını belirtmek gerekirse: 1- 
Ucuz iş gücü ve daha fazla kar için 
hayata geçirdiği sanayiyi taşıma 
hareketiyle, dünyada yaklaşık 20-
25 ülke ekonomik olarak büyük 
ve ciddi bir gelişme ve büyüme 
gerçekleştirdiler. Ve bu ülkeler 
bölgesel veya alt emperyalist bir 
niteliğe sahip oldular. Türkiye’de 
bu ülkeler içerisinde yer alıyor. 
Türkiye’de bir kaç yıl içerisinde 
kişi başına düşen milli gelirin his-
sedilir düzeyde yükselmesinin asıl 
nedenlerinden biri batı sanayisini 
ülkeye taşıma hareketidir. Bu du-
rum bu tür ülkelerde ciddi ve büyük 
değişikliklere yol açmıştır. 2- Tele-
komünikasyon ve iletişim. Gelinen 
aşamada bir el telefonu ile bütün 
haberleşme ve iletişim ihtiyacınızı 
giderebiliyorsunuz. İstediğiniz si-
teye, gazeteye ve habere anında 
ulaşma imkanınız var. İstediğiniz 
şeyi yazma, çizme ve hesaplama 
imkanları mevcut. 3- Ayrıca bu 

telefonlar ile çeşitli ihtiyaçlarınızı 
giderirken, diğer yandan onu taşı-
dığınızda merkezi sistemden takip 
edilmeniz, nerede olduğunuz, ne 
konuştuğunuz, ne yazdığınız, ne 
okuduğunuz vb gibi işlemleriniz 
anında takip edilme durumu söz 
konusudur. Ve şimdi yeni çipli kimlik 
ve pasaportlarda nerede olduğunun 
saptanması gerekiyor ise saptama 
imkanına sahipler. Komputür ile 
yaptığınız her işlem denetlenmeye 
açıktır. 4- Otomasyon. Uzun bir 
süreden bu yana üretimde otomas-
yon-robot kullanılıyor. Fakat son 
yıllarda ciddi anlamda bir talep var 
ve şimdiden büyük fabrika ve işlet-
melerde bunlar yoğunluk kazanıyor. 
Önümüzdeki yıllarda işyerimizde ve 
evlerimizde daha da çoğalacaklar. 
5- Ekonomi. Çağımızda ekonomik 
yatırım ve gelişim önemlidir. Borsa 
ve piyasaların düşmesini ve yüksel-
mesini sağlamak için dünyada veya 
ülkede önemli yetkililerden birisinin 
konu hakkında olumlu veya olum-
suz konuşması, demeç vermesi 
yeterli oluyor. Yani eskisi gibi para 
yatırma, çekme veya yatırım yap-
ma, yapmama gerekmiyor. 6- De-
netleme ve asayiş. Gelişmiş ülkeler 
ve Türkiye gibi orta düzeyli ülkeler-
de bütün önemli ve stratejik alan, 
nokta, yol, caddeler vb mekanlar 
kamera sayesinde denetim ve 
kontrol altındadır. Açlıkla boğuşan 
Afrika’da dahi birçok stratejik ve 
önemli yer denetim altındadır.

Yukarıda bütün bu belirleme-
leri yaparken, gelişmelere işaret 
ederken, çağımızdaki değişikliklere 

işaret etmeye çalıştım. Devrimci, 
sosyalist ve komünist hareket, doğu 
bloğu çöktükten bu yana yaklaşık 
30 yıldır hala yıkılan Berlin Duva-
rı’nın enkazı altından çıkabilmiş 
değil. O, Berlin Duvarı’nın altından 
çıkmaya çalışırken emperyalist 
kapitalizm durmadan değişim dö-
nüşüm yaşayarak kendi mecrasın-
da ilerliyor. Bölgemizin devrimci, 
sosyalist ve komünist hareketleri 
ideolojik, teorik, politik ve örgütsel 
olarak 1960 ve 1970 döneminin 
devrimci değerlerini, birikimini ve 
pratiğini aşamamış, kendisini ye-
nileyememiş ve büyük çoğunluğu 
öyle bir öngörü ve uğraş içerisinde 
de değildir. Toplum bilimi, işçi sınıfı 
ideolojisini, Marksizm-Leninizm’i ge-
liştirme veya yeni durum ve denge-
leri tartışma, anlama bir tarafa, son 
30 yıldır Türkiye ve bölgede ciddi 
bir değişiklik ve gelişme sağlayan 
Kürt ve Kürdistan sorunu karşısında 
dahi kimi sağa, kimi sola kaymış 
sersemlemiş ve meseleye sağlıklı 
yaklaşamamıştır.

21. yüzyılda ulusal ve toplumsal 
kurtuluş mücadelesini hala vere-
memiş, sömürgeci devletlerin en 
gaddar, barbar ve soy kırımcı po-
litikalarına maruz kalan Kürt halkı, 
Türkiyeli devrimcilerin desteğini 
gerektiği gibi alamıyor. Devrimci ha-
reket çeşitli bahaneler ile Kürt hal-
kına ve bu halkın doğurduğu parti 
ve örgütlerine objektif ve bilimsel 
temelde yaklaşmıyor. Kemalizm’den 
etkilenen Türkiye devrimci hareketi, 
kendi kabuğunu kıramıyor. Yaklaşık 
50 yıllık sürede Denizleri, İbrahim-
leri ve Mahirleri anlayamayan ve 
onları aşamayan devrimci hareket, 
dünyadaki, emperyalist kapitalizm-
deki, bilim ve teknolojideki, sanayi 
ve ekonomideki gelişmeleri, deği-
şiklikleri ve yeni dünya dengelerini 
nasıl anlayıp ona göre şekillenecek 
ve politika yapacak. 

Kürdistan’daki ulusal müca-
delenin geldiği boyut karşısında 
duyarsız kalmayan, kalamayan 
emperyalistler, kendi çıkarları için 
Kürtleri tanımaları ve sorunu çözme 
uğraşı verirlerken devrimci hareket 
ne yapıyor. Devrimci hareketin bir 

Kürtler bir ulustur ve 
Kürdistan bir ülkedir. Ve 
Kürt halkı kendi parti ve 
örgütlerini kurmuştur. 

Onların niteliği ile ilgili 
karar verecek olan Kürt 

halkıdır. Kürdistan ulusal 
kurtuluş mücadelesinin her 
dört parçada geldiği boyut 

sırasıyla çözümü dayattı, 
dayatıyor.
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kısmı Kürt ve Kürdistan sorunundan 
dolayı Lenin’in ulusal sorun tezini 
ve çözümlemelerini reddeder nok-
taya geldi. TKP, ÖDP ve benzerleri 
Lenin’in ulusal tezlerini ve çözüm-
lemelerini dünyanın bütün ezilen 
ve sömürge ulusları için savunurlar. 
Ama sıra Kürtlere ve Kürdistan’a 
geldiğinde reddederler. ESP, EMEP 
ve Partizan kökenli ve benzerleri 
hala birleşik örgütlenmede diretirler. 
Kürt halkının temsilcileri bizleriz 
derler. Kürt ve Kürdistani parti ve 
hareketleri ulusalcı-milliyetçi olarak 
tanımlarlar. Çünkü bu parti ve ha-
reketlerin kitlesi %50-60-70-80 Kürt 
ve Kürdistanlıdır. Halk Cephesi ve 
benzerleri sol sekter tutumu ile Kürt 
parti ve örgütlenmelerine milliyetçi 
der, emperyalistlerin uşakları ve 
işbirlikçileri der ve ayrıca özellikle 
PKK ile bir yarış içerisindeymiş gibi 
davranır. 

Her şeyden önce siz ne 
yaparsanız yapın, ne savunursanız 
savunun. Kürtler bir ulustur ve 
Kürdistan bir ülkedir. Ve Kürt halkı 
kendi parti ve örgütlerini kurmuştur. 
Onların niteliği ile ilgili karar verecek 
olan Kürt halkıdır. Kürdistan ulusal 
kurtuluş mücadelesinin her dört 
parçada geldiği boyut sırasıyla 
çözümü dayattı, dayatıyor. 
Ulusal sorunun çözümü burjuva 
demokratik bir haktır. Güney 
Kürdistan, Irak›ta federal bir çözü-
me kavuştu. Rojava sorunu Suri-
ye’de çözüm bekliyor. Eğer yakın 
bir zamanda Rojava sorunu Suri-
ye’de çözüme kavuşur ise, Türkiye 
ve İran›daki Kürt sorunu daha bir 
meşruiyet kazanacaktır. Gelinen 
aşamada siz istediğiniz kadar Le-
nin’in ulusal tezlerini ve bu konuda 
ki çözümlemelerini reddedin. Siz 
istediğiniz kadar Kürt halkının asıl 
temsilcileri biziz deyin. Siz istedi-
ğiniz kadar Kürt parti ve örgütlen-
meleri milliyetçidir, emperyalizmin 
işbirlikçileridir deyin. Kürtler açısın-
dan bunlar çok şey değiştirmedi, 
değiştirmez de. Ama yarın bir gün, 
kısa ve uzun vadede Türkiye’de 
Kürt sorunu için çözüm gündeme 
geldiğinde biz geç kaldık, hazırlık-
sız yakalandık bahaneleri sizi haklı 

çıkarmaz.
Kürt ve Kürdistan sorunu geli-

nen aşamada artık uluslararası bir 
boyut kazanmıştır. Önce Saddam 
Hüseyin diktatörlüğüne karşı ve-
rilen amansız mücadele ve daha 
sonra IŞİD barbarlığına karşı 
verilen savaş Kürtleri ve Kürdistan›ı 
dünya kamuoyuna taşımış ve ciddi 
pozitif bir etki yaratmıştır. Ayrıca 
emperyalistlerin Avrasya egemenlik 
stratejisinden dolayı Kürtler önemli 
bir güç ve potansiyel olarak görü-
lüyorlar. Bir taraftan ABD-Avrupa 
batı bloğu, diğer yandan Rusya-Çin 
doğu bloğu Kürtleri kendi safları-
na çekmek için yarış içerisindeler. 
Kürtler de bu fırsattan yararlanarak 
hem tanınmaları ve hem de ulusal 
demokratik haklarını elde etmek için 
bloklar arasında ki çelişkiden yarar-
lanmayı hesaplıyorlar. Bu konuda 
dünya, bölge ve ülke gerçekliğine 
baktığımızda bu durumda garipse-
necek hiçbir şey yoktur. Bütün dev-
rimciler, sosyalistler ve komünist-
lerin istem ve arzusu Kürdistan’da 
sosyalizmin inşa edilmesidir. Fakat 
nesnel ve konjonktürsel şartlar uy-
gun ve olumlu değil ise en azından 
ulusal demokratik hakların elde 
edilmesi bile büyük bir başarıdır.

Emperyalistlerin Kürtleri tanı-
maları ve onlara önem vermeleri 
başta Türkiye olmak üzere sömür-
gecileri ciddi anlamda rahatsız 
etmektedir. Bu anlamda kendisine 
devrimci, demokratım diyen bazı 
kesimleri de rahatsız etmektedir. 
Onlar Türkiye’de otonomi, özerklik 
veya federasyon istemeyen, Türki-
ye’nin bölünmesinden korkan, ama 
bölünmüş, parçalanmış, kırım ve 
katliama uğrayan Kürtlere bu yaşa-
mı normal gören sözde devrimci ve 
demokratlardır. Son yıllarda Türki-
ye’nin kıvranması, Avrupa ve ABD 
ile sorunlar yaşaması, Kürtlere karşı 
hırçınlaşması, Rojava’ya saldırıp 
işgal etmesi, toplumsal muhalefete 
karşı adeta savaş açmasının teme-
linde, kendisinin tanımadığı, önem 
vermediği Kürtleri dünyanın tanıyor 
ve önem veriyor olmasıdır.

Sonuç olarak
Batı emperyalistlerinin direktif 

ve yardımı ile kurulan Türkiye Cum-
huriyeti Devleti, her zaman onların 
sadık bir dostu olmuştur. Stratejik 
ortak olmuş, NATO’da yer almış 
ve Ortadoğu’da ileri karakol görevi 
yapmıştır. Her şart ve koşul altında 
emperyalistlerin çıkarını savunmuş-
tur. Şimdi gelinen aşamada aynı 
emperyalist küresel güçler, kendi 
çıkarları için Türkiye’yi rahatsız ede-
cek olan bir yönelim içerisine giri-
yorlar. Kürtleri tanıyorlar ve Kürtlerin 
kendi bloklarında yer almaları karşı-
lığında onlara otonomi, özerklik ve 
federasyon verecekleri önerisinde 
bulunuyorlar. Batı emperyalistlerinin 
bu yönelimi Türkiye’yi aşan bir çıkar 
çelişkisi ve çatışmasıdır. ABD-AB 
batı bloğu bu adımı Rus-Çin ve 
doğu bloğuna karşı atıyor. Orta-
doğu’da 40-50 milyonluk dinamik 
bir Kürt nüfus ve potansiyeli kendi 
cephesine çekerek bölgede stra-
tejik üstünlük sağlamaya çalışıyor. 
Bunu yaparken bölgede Rus-Çin 
doğu bloğunda yer alan Şii İran, 
Irak ve Suriye devletlerini ve yöne-
timlerini zayıflatmak ve Kürtler ile 
dengelemek istiyor. Bu konuda aynı 
güçlerin bloğunda yer alan Türkiye 
rahatsız oluyor. Çünkü Kürdistan’ın 
en büyük parçası Türkiye’de. Kuzey 
Kürdistan’ın kendi ulusal demok-
ratik haklarına kavuşması demek, 
Türkiye’nin yüz yıllık devlet yapısı-
nın yeniden yapılanması demektir. 
Ayrıca Türkiye toprağının üçte 
biridir. Türkiye Anadolu ve Rumeli 
ile sınırlı kalacak, Mezopotamya 
ve Araplar ile kara bağı kesilecek. 
Türk burjuvazisi, milliyetçileri ve 
şovenleri bu olası durumu haz-
medemiyorlar. Ondan dolayı batı 
ile problem yaşıyorlar. Batı ise, 
Türkiye’yi kaybetmemek ve fazla 
yıpratmamak için oyalıyor, durumun 
olgunlaşmasını istiyor.

Her seferinde ‘Türkiye’nin has-
sasiyetini ve çekincelerini anlıyoruz 
ve ona göre davranıyoruz’ demele-
rinin asıl nedeni, Türkiye ile Kürtleri 
aynı blokta tutmak, barıştırmak ve 
aynı zamanda Kürtlerin de kimi 
ulusal demokratik haklara kavuş-
malarını sağlamaya çalışmaktır. 
17.04.2019
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DI EDEBIYATA 
CÎHANÊ DE ÊZÎDÎ

Lokman POLAT

polat.lokman@gmail.com

Xwezî kurd nebana misilman 
û ew li ser ola xwe –dînê 
xwe- yê berê bimana. Heger 

kurd Zerdûşî yan jî Êzîdî bana niha 
ji zûve azad bûbûn û welatê wan 
rizgar bûbû. Ji roja ku kurd bûne 
misilman heta dema niha di bin 
zilm û zordariya çar dewletên mi-
silman de hatine peliçiqandin. Tirk, 
Fars û Arabên misilman çar par-
çeyên Kurdistanê kirine kolonîya 
–somurga- xwe û kurdan ji hemû 
heqên însanî, netewî û demokratîk 
bêpar hêştine. 

Kurd bûne şûrê îslamê, bûne 
parêzger û parastvanên îslamê, 
wan ji bo îslamê canê xwe kirine 
feda, hatine kuştin, şehîd ketine, 
lê çi heyf ku azadiya wan ji alî sê 
neteweyên misilman ji dest wan 
hatiye wergirtin. Heger ji kurdan 
û ji serdarê ola îslamê yê kokkurd 
Selhadînê Eyûbî nebana dê xaçpe-
restan rojhilata navîn bi tevahî fetih 
bikirana û ola îslamê ji holê rakira-
na yan jî dê misilmanan bikirana 
koleyên xaçperestan. Selhadînê 
Eyûbî bi leşkerên xwe ên kurd ve 
li pêşberê sefera xaçperestan se-
kinî, li dijê wan şer kir û wan têk bir 
û îslamê ji têkçûnê xilas kir û hîn 
pirtir xurt kir, bi hêz kir.

Kurd herdem li ser navê Îslamê 
hatine xapandin. Mistefa Kemal ji 
serokeşîr û şêxên kurdan re got 

“Gawir hatiye welat dagir kiriye. 
Îslam û xelîfetî di xeterê de ye. 
Piştgiriya me bikin, em gawiran 
biqewirînin, em ê mafê kurdan 
bidin û dê kurd û tirk anku herdu 
birayên hev ê misilman bi şêwe-
yeke wekhevî bi hevre weke biran 
bijîn.” M. Kemal direw kir û kurdan 
xapand.

Îmam Xumeynî jî dema li Parîsê 
li sirgûnê bû, soz û peyman da 
ku ew Şah ji ser hikûm bixin ew 
ê heqê kurdan bidin. Xumeynî jî 
direw kir û kurdan xapand. AKP-ê 
jî bi waadên direw kurdan xapand 
û niha li hemberê kurdan şerê qirêj 
didomîne. Welhasil kurdan herdem 
xirabî ji Misilmanan dît.

Êzîdî kurdên serbilind in. Ew 
netirsiyan û bi çova zorê nebûn mi-
silman. Wan dev ji ola xwe, çand û 
zimanê xwe, ji bîr û baweriya xwe 
bernedan. Misilmana ew qetil kirin, 
li wan zilm û tehda kirin, lê dîsa jî 
wan dev ji ola xwe bernedan. Di 
dema siltanê Împaratoriya Osma-
niyan Evdilhemîd de li ser navê 
misilmankirinê, li êzîdiyan zilm û 
zordarî hate kirin. Artêşa Osmanî-
yan li başurê Kurdistanê, li bajarê 
Musulê êrişê êzîdiyan kir û gelekan 
kuştin. Di dema qetlîama ermeni-
yan ya ji alî desthilatdariya îtîhat û 
teraqî a tirk de jî gelek êzîdî ji alî 
tirkên misilman ve hatin qetil kirin. 

Hêj jî kurdên Êzîdî ji alî misilmanên 
fanatîk û nîjadperest ve têne qetil 
kirin. Li wîlayeta Nînovayê, li Kah-
taniyê di çalakiyeke întîxarî de 400 
kurdên êzîdî hatin kuştin û 350 kes 
jî birîndar bûn.

Li gor statîskên texmînî milyon 
û nîv yan jî du milyon kurdên êzîdî 
hene. Kurdên êzîdî li herçar par-
çeyên Kurdistanê, li Iraqê, Îranê, 
Suriyê, Libnanê, Misrê, Gurcîstanê, 
Ermenîstanê – li gundên Erîwanê 
– dijîn. Gelek kurdên êzîdî jî di van 
panzdeh, bîst salên dawîn de ha-
tine li çend dewletên Ewropayê bi 
cih û war bûne. Niha li Almanyayê 
gelek kurdên Êzîdî hene. Herweha 
li Ermenîstanê û li başurê Kurdis-
tanê jî kurdên Êzîdî gelek in.

Kurdên êzîdî xwe ji nesla hurî-
yan dihesibînin. Lewre jî ew xwe 
esîlzade dibînin. Du pirtûkên olî 
ên pîroz yên Êzîdiyan hene. Yek 
navî “Mushaf-î Reş” e û ya din navî 
“Kîtab-î Cilve” ye. Çûka bi navê 
“Melek Tawûs” jî li cem êzîdiyan 
pîroz e. Li gor baweriya wan a olî 
“Melekê Tawûs” melek e, anku me-
layket e. Kitab-î Cilve pirtûka te-
cellîyê ye û Mushaf-î Reş jî pirtûka 
baweriyê ye. Di van pirtûkên pîroz 
de efsaneya quliqandinê, çêbûna 
însan tê qalkirin. Yanî li gor wan 
Xwedê/a erd û ezman pêkaniye û 
însan quliqandiye û teslîmê heft 



24SOSYALİST MEZOPOTAMYA

melekan kiriye. Xwedê/a bi însa-
nan re mijul nabe lê ev heft melek 
bi însanan re mijul dibin.

Di derbarê êzîdiyan de gelek 
pirtûk hatine nivîsîn. Lêkolînvanên 
ewropî li ser rewşa êzîdiyan û di 
derheqê ola wan de lêkolîn kirine. 
Di van salên dawîn de li bakurê 
Kurdistanê jî çend pirtûkên lêkolînî 
yên derbarê êzîdîyan de hatine 
weşandin. Pirtûka lêkolînî ya John 
Guest – “Dîroka Êzîdîyan” - û ya 
Roger Lescot – “Êzîdî, ol, dîrok û ji-
yana civakî” - hêjayê xwendinê ne.

Di nav edebiyata cîhanê de, di 
hinek berhemên edebî de behsa 
êzîdiyan tê kirin. Nivîskarê rusî 
Puşkîn nivîskarekî navdare li cî-
hanê. Di nav edebiyata klasîk a 
cîhanê de navê wî û berhemên wî 
sereke ne. Berhemên wî yên edebî 
li gelek zimanên cîhanê hatine wer-
gerandin û yek pirtûka wî jî li kurdî 
hatiye wergerandin.

Dema Puşkîn derdikeve rêwîti-
ya Erzeromê, dibîne ku waye zila-
mekî cil û lîbasê sor lê û kefiya reş 
li serî ye, rapora ku amade kiriye 
pêşkêşê genaral Rayevsky ê artê-
şa rus dike. Puşkîn ji bo ku pirtûka 
Papaz – keşîş – Garzonî ya li ser 
Êzîdiyan ku navê wê “Têbinîyên 
Li Ser Êzîdiyan” e, xwendiye, fêm 
dike ku ev zilam Êzîdî ye. Puşkîn bi 
vî zilamê Êzîdî re diaxife û fêr dibe 
ku Êêzîdî jî bi Xwedê bawer dikin, 
neku bi şeytan. Puşkîn çîroka wê 
dinivîse û di pirtûka xwe ya bi navê 
“Rêwîtiya Erzeromê” de diweşîne.

Îdeologê tirkçî yê kokkurd Zîya 
Gokalp di berhema xwe ya bi navê 
“Destana Şakî Îbrahîm” de behsa 
Êzîdiyan dike. Ew behsa Îbrahîm 
Paşayê Millî, kurdên êzîdî ku di bin 
fermandariya wî de dicivin û di sala 
1905-an de êrişê derdora Amedê 
– Diyarbekirê dikin. Alîgirê Îbrahîm 
Paşayê Millî û fermandarê hêza wî 
ya leşkerî Hesenê Qenco yê Êzîdî 
ye. 

Nivîskarê mixalîf ê edebiyata 
tirkî Refîk Halît Karay (ev nivîskar ji 
bo ku Xwedêgiravî bi dewleta tirk a 
kemalîst re îxanet kiriye û herweha 

li dijê dewletê bûye wî sirgûn kirine 
û ji Tirkiyê kirine derve.) di sala 
1939-an de bi navê “Keça Êzîdî” 
romaneke nivîsiye. Di romanê de 
serlehengê romanê keçeka Êzîdî 
ye û ev keçik bi kurdî û bi çend 
zimanên ewropiyan zane û keçeka 
ronakbîr e. Nivîskar di vê romanê 
de ola Êzîdiyan bi şêweyeke dîtin 
û ramanên oryantalîst digre dest û 
Êzîdîyêtîyê weke oleke ku ji hemû 
olan tişt wergirtiye û bûye weke 
selata rusan, dinirxîne.

Naveroka romanê gelek balkêş 
e. Dema min vê romanê xwend, 
min ji xwe re got “xwezî wergêrekî 
kurd vê romanê wergerandana 
kurdî.” Zilamekî ku li Fransayê dijî, 
dixwaze biçe Suriyê û li wir gundê 
bav û kalên xwe ziyaret bike. Ew 
dê bi keştiyê here Suriyê. Ew li ba-
jarê Marsîlyayê keçeka Arjantînî ku 
bi kurdî diaxife dinase. Navê keçikê 
Zelîxa ye û ew kurdê Êzîdî ye. Di 
navbera zilam û keçikê de evîneke 
dest pê dike û roman li ser evîna 
wan û ravekirina bûyerên dîrokî tê 
hunandin.

Nivîskarê navdar ê edebiyata 
tirkî Murathan Mungan (ev nivîskar 
ji bajarê Mêrdînê ye. Ew kurd e, 
areb e yan asurî/suryanî ye, ez 
nizanim. Li Mêrdînê tirk tunin, kurd, 
areb û asurî/suryanî hene.) di ber-
hema xwe ya bi navê “Mahmud û 
Yezîda” de ku ev berhem berheme-
ke xelatgirtî ye û naveroka wê li ser 
evînê ye, behsa Êzîdiyan dike. Ew 
di vê berhemê de dide nîşandan ku 
Êzîdî xuliqandinên efsanewî nîn in, 
wekî me însanên –mirovên – nor-
mal in. Di vê berhemê de bi şêwe-
yeke edebî nakokiyên di navbera 
Êzîdî û Misilmanan de û herweha 
mesela xet kişandina çemberê jî tê 
rave kirin.

Nivîskarê navdar ê edebiyata 
tirkî Yaşar Kemalê kokkurd jî di 
romana xwe ya otobiyografîk de 
behsa Êzîdiyan dike. Di romana 
“Kîmsecîk – yê bêkes” de malbata 
lehengê romanê Mustafa (anku 
Yaşar Kemal) di şerê cîhanê ê 
yekem de, dema artêşa rusan 
bakurê Kurdistanê dagir dikin, ew 

ji gundê Wanê direvin û koçê “Çu-
kurova - Deşta Kûr” ya li ber bajarê 
Adanayê dikin. Ew di rêwîtiya koç-
beriyê de, di rê de rastê bi hezaran 
zarokên bêkes û bêxwedî, bê bav 
û dik, êtîm û sêwî tên. Bavê Musta-
fa di rê de zarokekî –kurekî- bêkes, 
bêxwedî û birîndar dibîne û wî dike 
ewladê xwe û wî xwedî dike, mezin 
dike. Ev kurikê ku malbata wî hati-
ye qetilkirin û ew bêxwedî ye, ku-
rekî Êzîdî ye. Nivîskar Yaşar Kemal 
bi minasebeta vî kurê Êzîdî di ber-
hema xwe de behsa çand û adetên 
– tradisyonên – Êzîdiyan dike.

Yaşar Kemal di rêzeromana 
xwe ya bi navê “Bîr ada hîkayesî - 
Çîroka Giravekî” de, di rêzepirtûka 
“Binêr Çemê Firatê Xwîn Diherike” 
de jî behsa qetlîama Êzîdiyan dike 
ku ew çawa hatine qetil kirin. Di vê 
romanê de fîgurekî bi navê Emir 
Sultan dibêje : “Êzîdî rojê sê car, 
serê sibê dema roj derdikeve, nîvro 
û êvarê berê xwe didine rojê û dua 
dikin. Duayên wan duayên herî 
xweş yên mirovahiyê – însanetiyê 
– ne. Dibe ku stran û helbestên 
herî xweş ji ber van duayan der-
ketine holê. Belkî jî bingeha des-
tanên Mezopotamyayê ev dua ne. 
Di însanan de hêzeke wisa qihîm 
heye ku, naqede, narize, namire, 
wek axê, wek ronahiyê, wek avê 
ye. Ez Êzîdî nînim, lê ez ji hêza 
wan a berxwedanê, ji însanetiya 
wan, ji dostaniya wan hez dikim û ji 
berxwedana wan re hurmet nîşan 
didim.”

Bi min jî berxwedana Êzîdiyan 
pîroz e. Ew kurdên serbilind in. 
Kurdên esîl in, xwedî esalet in.

Çavkanî :
1- A. S. Puşkîn – Rêwîtiya Erze-
romê – Weşanên Tîmaş
2- Refîk Halît Karay – Keça Êzîdî – 
Weşanên Înkilap
3- Murathan Mungan – Mahmud û 
Yezîda – Weşanên Metîs
4- aşar Kemal – Binêr Çemê Firatê 
Xwîn Diherike – Weşanên YKB
5- Û rojnameya Agos.
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21. YY GENÇLİĞİNE 
KISA ANALİTİK BAKIŞ

Sinan ÇİFTYÜREK

canbegyekbun@hotmail.com

GENÇLIK
DOSYA:

19. ve 20. yy’lara göre 21. 
yy’da toplum ve gençlik 
oldukça farklılaştı. Bilim 

ve teknolojik gelişmelerle paralel 
kapitalist üretim yapısıyla birlikte 
toplum-aile-sınıfl ar-eğitim-devlet/
ordu gibi olgu ile süreçlerin yapısın-
daki değişme-gelişme gençliği de 
değiştiriyor. Bırakalım yüzyılları, 15-
20 yıl öncesi gençliği ile günümüz 
gençliğinin farklılaştığı açık. 

60, 70’li yılların yaşlı, orta yaşlı 
kuşağı sıkça “Şimdiki gençlik adam 
olmaz ki bizim zamanımızda gençlik 
böyle değildi…” diyerek kendince 
değişime vurgu yapar ama deva-
mında “umudumuz gençlerde” der. 
Gençlik de tersinden, “kendilerine 
siyasette yeterince fırsat verilmedi-
ği ni” söylüyor. Sosyalist hareketin 
ısrarlı çağrılarına hatta “yeni gençlik 
politikaları”, “yeni örgütlenme tar-
zı” denemelerine rağmen öğrenci 
hareketin çağrıya cevap vermediği 
ezici çoğunluğuyla siyaset dışın-
da kaldıkları gerçeği var. Soru şu; 
günümüz gençliği hangi ekonomik, 
siyasal, kültürel, sosyal süreçler için-
de yetişip şekillenmekte? Siyaseten 
yakın tarihin en durgun dönemini 
yaşamasında hangi etkenler var!

I – Gençlik tanımından 
başlarsak,
1900’ler başında insanın 

ortalama yaşam süresi 33 yaş iken 
şimdi 70. Başka bir veri; “20. yy 
başı gibi geç bir döneme kadar şe-
hirlerde ortalama insan ömrü genç 

kalınamayacak kadar kısa yani 44 
yıldan ibaretti.” 21. yy başında ise, 
Batı toplumlarında insan ömrü orta-
lama 75-80 iken, kimi Asya ve esas 
Orta Afrika toplumlarında ortalama 
insan ömrü 50 civarında. Dolayısıyla 
ortalama 80 yıl ömrü olan toplam-
lar ile 40-50 yıl olan toplumlarda 
gençlik kavramı da değişken olacak. 
Ayrıca ömrün ortalama 40 yıl olduğu 
toplumlarda zaten genç, orta yaş ve 
yaşlılık arasında ayrım yapılamaya-
cak kadar yaşam kısa demek.

Dün gençlik yaş tarifi, 18-25 
iken bugün 18-35 kimileri 40 yaşına 
kadar çıkarmakta. Derken Dünya 
Sağlık Örgütü’nün (WHO); “0-17 
yaş arası ERGEN; 18-65 yaş arası 
GENÇ; 66-79 yaş arası ORTA YAŞ; 
80-99 yaş arası YAŞLI” şeklindeki 
tanım geldi. WHO’ya göre; günü-
müzde orta yaş yani erişkin kuşağın 
toplam ömür içindeki süresi 13’e 
gerilerken, gençlik yaş kuşağının ise 
47 yıla yani insan ömrünün %60’na 
çıkmasıyla toplam insan ömrü içinde 
gençlik evresinin giderek yetişkin 
(orta) kuşağı tümüyle içerir hale 
gelmesi dikkat çekici!

Özetle, “hangi yaş grubunun 
genç sayılacağı, içerisinde yer 
alınan toplumun ortalama yaşam 
süresi ile bağlantılıdır… Gençlik, 
toplumsal olarak kurulan, tanımla-
nan ve sürekli yeniden tanımlanan 
bir insanlık hali, durumudur.” (Saff et 
Arı, Ferit Benli, Birikim Dergisi) 

II - 21. yy gençliğine 
belli başlı şu süreçlerin
ışığında bakılmalı,
Ulus devletten ulus ötesine yani 

ulusaldan küresele… Modernizm-
den postmodernizme… Fordist 
emek rejiminden, Postfordist ya da 
esnek üretim ve istihdam süreçleri-
ne… Sanayi (metal) toplumundan, 
bilgi toplumu çağına yani yapay 
zeka ve dijital emeğin toplumların 
yaşamında yoğun kullanıldığı süreç-
ler üzerinden gençlik de irdelenmeli. 
Gençliği etkileyen bu süreçlerin geç-
mişe ve geleceğe bakan ikili yönleri 
bulunmakta. Şöyle ki; ulus devletten 
tam çıkılamıyor, ulus ötesine ise 
geçiş tamamlanamıyor. Sanayi 
toplumdan tam çıkılamıyor, sanayi 
ötesi topluma (bilgi toplumuna 
vb.) geçiş sağlanamıyor. Tıkanan, 
toplumların altında nefes almakta 
zorlandığı modernizmin aşılmasında 
postmodernizm alternatif olamıyor. 
Postfordizm, esnek üretim rejimi 
hamleleriyle Fordist/Taylorist üretim 
rejimi tam aşılamıyor.

Batıda tıkanan modernist fel-
sefe, sanat, edebiyat ve siyasetine 
karşılık postmodernizmin felsefe, 
edebiyat, sanat ve siyasette bir çıkış 
önerememesi hatta bunalımı tem-
sil etmesi durumu sürüyor. Özetle 
kapitalizm aşılmadıkça ulus devlet, 
modernist tek tipçilik, eski ile yeninin 
kolâjı/yamalı bohçası postmoder-
nizm sürüp gidiyor. Birinden tam 
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çıkılamayan, diğerine tam geçileme-
yen bu geçiş süreçlerinin ikili karak-
teri gençliği derinden etkileyip kimlik 
bunalımına sürüklemekte.

Bu süreçler üzerinden gençlik 
irdelenirken, illa ki yapay zekâ ile 
birlikte ele almak gerekir. Yapay 
zekâ üzerine ortak bir tanım hali 
hazır da olmasa da şu tanımlar öne 
çıkmakta: 

Oxford Dictionary, “yapay zekâyı 
(AI), görsel algı, konuşma tanıma, 
karar verme ve diller arası çeviri gibi 
normalde insan zekâsı gerektiren 
görevleri gerçekleştirebilen bilgisa-
yar sistemlerinin teorisi ve gelişimi 
olarak tanımlar. Kısaca, yapay zekâ 
(AI), insanlar gibi davranan maki-
neler yaratmak için oluşturulmuş bir 
bilgisayar mühendisliği dalıdır ve 
günümüzde birçok alanda kullanıl-
maktadır. Ya da “akıllı bir bilgisayar 
sisteminin normalde insan zekâsını 
gerektiren görsel algı, konuşma 
tanıma ve karar verme gibi görevleri 
yerine getirebilmesidir.” Yani “insan 
gibi davranışlar sergileme, sayısal 
mantık yürütme, hareket, konuşma, 
ses algılama gibi birçok yeteneğe 
sahip yazılımsal ve donanımsal sis-
temler bütünü.

“Bu sayede geleceğin karmaşık 
dünyasında bizleri yönetecek ve 
mevcut politik liderlerimizden daha 
akıllı, daha adil ve daha tutarlı yöne-
ticiler yapabilmemiz aslında çok da 
aykırı olmayan bir fikir olarak günde-
me gelmektedir”… deniliyor.

Ürkütücü olan, yapay zekâ sis-
temlerinin; “insan doktorların, avu-
katların, politikacıların hatta sanatçı-
ların üstlendiği geleneksel görevleri 
devralabilme ihtimalinin tartışılıyor 
olmasıdır”. Çünkü eğer “bir yapay 
zekâ, daha gelişmiş bir yapay zekâ 
yaratmak için de kullanılabilirse” 
bu süreç insan ürünü robot/yapay 
zekânın insanın yerini alması gibi 
bir sonuca dolayısıyla insanın da 
sonunu getirebilir. Bu konuda Fizikçi 
Stephen Hawking de Aralık 2014’te; 
“Süper yapay zekâ yaratma çabası 
insan ırkının sonunu getirebilir” diye-
rek insanı uyardı. Gelecekte iktisadi 
çalışmadan özgürleşecek insanın 
esas faaliyet alanı olması gereken 
sanatsal alanda insanın yaptıkları-
nı yapay zekâ yaparsa bu insanın 

sonu demek olacak.
III – 21. yy sınıflı toplumların
bireye çözümlenmesi 
ve gençlik
19. ve 20. yy, kapalı toplumların 

sınıflara çözülme yüzyıllarıydı. Top-
lumlar, kapitalizmin iki temel sınıfı 
işçi ve burjuva sınıfın yanı sıra ara 
tabakalara çözüldüler. 21. yy ise 
sınıflardan oluşan toplumlar, bireye 
çözülme süreci yaşamakta. Elbette 
kapitalizm var oldukça sınıfların 
bireye tam çözülmesi mümkün değil 
ama süreç bu yönde gelişiyor.

Toplum ve esas gençlik bu 
süreçte giydiği marka, gittiği kafe, 
eğlence yeri, estetik ve talepte fark-
lılaşmayla “ben farklıyım” derken; bir 
ucu geleceğe, sosyalizmin/komüniz-
min ön koşullarından biri olan güçlü 
bireye, diğer ucu bireyciliğe, bencilli-
ğe açılmakta.

21. yy birey çağı fakat hangi 
birey? “Kendim olmaktan gurur duy-
maktayım, hayat bireyin ihtiyaçlarına 
odaklanmalı” diyen; kültürel alt yapı-
sı TV dizileri, sosyal medyayla sınırlı 
bireyci; teknik yönü güçlü, sosyal 
yönü zayıf… Gençlik mi? Yoksa top-
lumun güçlü ve zengin bileşeni birey 
mi? Mesele, gençliğin sosyalizmin/
komünizmin güçlü, çok yönlü bireyi 
yolunda; “ben, ben” bencilliğinden 
sıyrılıp “ben” değil “biz, bizim olanı” 
temsil etmesi. Mesele 21. yy’da fen/
mühendislik kapasite alanında ol-
dukça gelişkin fakat sosyal ve anali-
tik düşüncede ise tersine zayıf olan 
gençliğin çok yönlülük hedefinde bu 
zaafı aşabilmesi.

IV – Kullan at gençliği 
ya da fast food kimliği 

“Gençliğin saflarında, kullandığı 
markalarla tanınma ve gruplaşma 
yani tüketilen nesneler aracılığıyla 
kimlik edinme, neredeyse ulus, aile, 
sınıf vb. kimliklerin önüne geçti. 
Toplum/gençlik ne kadar erken mar-
kaya bağımlılaşırsa ne kadar erken 
eskitip, değiştirirse o kadar piyasa-
ya hareketlilik (dinamizm) getirmiş 
olur. Sermaye ve rejimleri, sadece 
giyecek, yiyecek gibi maddi öğeleri 
değil, sevgi, aşk gibi manevi değer-
leri de ‘kullan, at!’ diye ifade edilen 
tüketim kültürünün, yani ticaretin bir 
nesnesi haline getiriyor.” (21. yy’da 
Özgürlük ve Sosyalizm Manifestosu) 
Başka kaynaklardan devam edelim;

“Bugün gençlik… Giderek de 
daha fazla tüketim kalıpları, alışkan-
lıkları ile tanımlanır hale gelmiştir. 
Gençlik belli biçimlerde giyinen, 
yiyen, içen, belli müzik türleri dinle-
yen, belli düzeyde kültürel, estetik 
ürünler tüketimi olan kesimdir. Bu 
kültürel-estetik ürünlerin tüketimi 
gençliği belli “yaşam tarzları” şek-
linde sınıflandırmakta. Tüketilen 
nesnelerle kimlik edinme özellikle 
gençler düzeyinde çok belirgin… 
Post-Fordist esnek üretim ve istih-
dam modellerine denk düşen esnek, 
akışkan ve sürekli hareket eden 
tüketim biçimleri özellikle gençlerce 
benimsenmekte…” (Samet İnanır, 
Bildiğimiz Gençliğin Sonu Birikim)

“Bugün karşı cinslerin özgür 
ilişkisi bir trend olarak gelişiyor. 
Bireylerin özgür ilişkisini, burjuva 
siyasetten komünist siyasete her-
kes savunuyor ancak herkes farklı 
içerikle savunuyor. Kapitalist tüke-
tim kültürünün kuşatması altındaki 
toplumda; karşı cinsler arası özgür 
ilişki “sevgili eskitme” modasına 
dönüştürüldü, böylece gerçek sevgi 
ve aşk öldürüldü. Her şey gibi artık 
sevgi ve aşk da ticaretin basit birer 
nesnesi (aracı) haline getirildi. Kapi-
talist serbest piyasada; tıpkı metalar 
gibi müzik, giyim, yemek ve nihayet 
sevgi (aşk) de ticaretin bir objesi 
olduğu sürece anlam kazanabiliyor. 
(S. Çiftyürek, Kadro ve Gelecek) Bu 
üç alıntı;

Toplum/gençliğin 20. yy’da 
ekonomik, sosyal, kültürel, cinsel 
alanda temel ve zorunlu ihtiyaçlarla 

Toplum/gençliğin 20. yy’da 
ekonomik, sosyal, kültürel, 

cinsel alanda temel ve 
zorunlu ihtiyaçlarla sınırlı 

standart yaşamına karşı; 21. 
yy’da toplum ve gençliğin 
her alanda zorunlu ihtiyaç 
olanın ötesinde estetiğe, 

farklılığa, özgünlüğe yönel-
diğini gösterir.
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sınırlı standart yaşamına karşı; 21. 
yy’da toplum ve gençliğin her alanda 
zorunlu ihtiyaç olanın ötesinde es-
tetiğe, farklılığa, özgünlüğe yöneldi-
ğini gösterir. Burada da sürecin ikili 
karakteri var: Bir yönü her alandaki 
tüketim kalıplarıyla gençliği ser-
mayenin kar ve sömürü düzeninin 
kölesi, çarkını döndüren piyasanın 
unsuru haline getirerek ütopyası 
öldürülmekte. Diğer yönü sosyalizm 
ve esas sınırsız zenginliği temsil 
eden komünizm yolunda kültür, 
sanat ve estetikte güçlü ve zengin 
bireye açılan kapıyı temsil eder ki 
geliştirilmesi gereken yönü budur. 

V – Günümüz gençliğinin
ütopyası / hayali zayıf  
Eğitim sisteminin ilkokuldan 

üniversiteye sermayenin doğrudan 
ihtiyaçlarına göre planlanması; çoğu 
holdingin ilkokuldan üniversiteye 
kendi okullarını kurup işletme ve 
fabrikasına ihtiyaç duyduğu işgücü-
nü daha okuldayken belirleyip ha-
zırlamasıyla “ben mühendis, doktor, 
öğretmen olacağım” diyen yakın 
dönem gençliğin yerini, ne olacağını 
kendisinden çok sistemin belirlediği 
bir gençlik alıyor. Gençlik de kısa 
yoldan yüksek maaşla iş bulmaya 
odaklıyken, kendisini çepçevre ve 
küçük yaştan kuşatıp ütopyası-
nı öldüren sistemi sorgulamıyor. 
Zaten kariyer ve yüksek maaş he-
defiyle beyaz yakalıların sıkça iş 
değiştirmesi de bu nedenledir. 21. 
yy başında kapitalizmin toplumu 
özelde gençliği nasıl kuşatıp ütopya-
sını öldürdüğünü şöyle özetlemiştik;

“Kapitalizm, insanın ruhsal, be-
densel, zihinsel bütün arzularını, 
dürtülerini, ihtiyaçlarını, toplumsal-
lığını aşırı kâr hırsının, iktidar ve 
piyasa ilişkilerinin kuşatması altına 
aldı. Öyle ki insana ait her şey me-
talaştırılıyor, toplumsal olan her şey 
ticarileştiriliyor. Kapitalizm insanı 
üretimin, tüketimin, kârın, sömürü-
nün nesnesi haline getirerek manevi 
dünyasını yok edip ruhsal ve zihin-
sel olarak sakatladı. Dahası üre-
tim-tüketim döngüsünün yani insanı 
tüketimin nesnesi olarak görmenin 
dışında artık insanı işçileştirmeye, 
sömürmeye bile değmeyecek kadar 
değersizleştiriyor, adeta böcekleştiri-

yor.” (21. yy Özgürlük ve Sosyalizm 
Manifestosu)

Böyle bir toplumda yaşayan ve 
kuşatılan gençlikte, bencil soğuk 
çıkarlar dışında ütopya ve ha-
yal kalır mı? Geçen sonbaharda 
yapılan araştırmada, “gençlere 
hayal kurup kurmadıkları sorusu-
na; tamamına yakını ‘evet’ yanı-
tını aldık. Ancak burada çarpıcı 
olan şuydu: Gençlerin yarısı 
hayallerini gerçekleştirebileceğine 
inanmadığını ifade etti!” Ayrıca 
hayal kuruyor ama neyin, kimin 
hayali?

VI – Gençlik, işsiz gençlik
kendini güvencesiz 
ve umutsuz görüyor
Daha okurken iş piyasasında yer 

alması ve diplomalı işsizler ordusu-
nun büyümesiyle paralel, geleceğine 
az çok umutla bakan gençlik yerini 
emek piyasasında konumu sürekli 
sallantıda olan umutsuz, güvencesiz 
gençliğe bırakıyor. Gençleri sabah 
heyecanla uyandıracak ütopyaya, 
bir amaca ihtiyaçları var! Maalesef 
şuan gençlerin %30’u işsiz ve ciddi 
bir oranı da okula da gitmiyor. Yani 
sabahleyin erken gençlerin önemli 
bir kısmını uyandıracak bir amaç, 
bir sürükleyici güç bulunmuyor. İşte 
gençleri umutsuzluğa sürükleyen 
esas neden!

Gençlerin başta devlet ve ku-
rumları, güvendiği kurumsal yapı 
yok. Amiyane tabirle “dayısı yoksa, 
sırtı sağlam değilse, kilit yerlerde 
tanıdıkları yoksa, ailesi zengin 
değilse, bileğinin hakkıyla bir şey-
leri elde edemeyeceğini” düşünen 
gençler umutsuzluğa sürükleniyor. 
Son 17 yıllık AKP iktidarı boyunca 
genç çalışanlarda, “başarı şartının 
ilk sırasında ‘adamcılık’ gelmekte”. 
Yani “adamın varsa, sırtın yere 
gelmez” diye düşünüyorlar! Bu 
nedenle özel sektörde tümüyle 
vahşi kapitalizmin egemen kıldığı 
güvencesiz çalışma koşulları nede-
niyle “kamuda çalışma talebi önceki 
yıllara kıyasla artmış! Kapağı 
devlete atarak, kendini güvence 
altına almak istiyorlar” ama artık 
devlette de iş güvencesi yok!  

Umutsuz çünkü iş kapısı bula-
bilmek için stres yüklü SBS, LYS, 
YGS, KPSS sınav engellerini aşıp 
üniversiteye giren ve onca zorluk-
larla bitirmesinin ardından ücretli bir 
iş ödülü beklerken diplomalı işsizler 
kervanına katılmasının hayal kırıklı-
ğını yaşar!

VII – Gençlik, inanç ve deizm
Önce Selin Girit’in öğrencilerle 

yaptığı röportajlardan bazı alıntıları 
aktaralım:

“Ben bu hükümete destek veren 
bir insandım. Hükümete desteğimin 
nedeni biraz daha hümanist davran-
masıydı o zaman. Ama her baskı 
kendi isyancısını doğurur. Bizim 
üzerimizde baskı kurmaya çalıştık-
ları zaman biz de ister istemez tepki 
veriyoruz.

Önce Tevrat deşifre oldu, 
sonra İncil deşifre oldu. Şimdi de 
Kuran deşifre oluyor. Deşifre olu-
yor dinler. Bunların masal, hikaye, 
rivayetten oluştuğu, tarihsel olduğu, 
sadece kendi dönemine hitap ettiği, 
belli bir bölgeye hitap ettiği, o bölge-
de bir yönetim oluşturma çabasıyla 
ortaya atılan fikirler olduğu artık 
iyice deşifre oldu… Bence dünya 
deizme kayıyor. Semavi dinler yü-
rürlüğünü benim neslimde kaybetti-
ler. Ne Hıristiyanlık, Yahudilik ne 
Müslümanlık götüremiyor kendini 
artık. İnsanlar bir dine bağlı olmak 
istemiyorlar.

Son 17 yıllık AKP iktidarı 
boyunca genç çalışanlarda, 

“başarı şartının ilk sırasında 
‘adamcılık’ gelmekte”. Yani 
“adamın varsa, sırtın yere 

gelmez” diye düşünüyorlar! 
Bu nedenle özel sektörde 

tümüyle vahşi kapitalizmin 
egemen kıldığı güvencesiz 

çalışma koşulları nede-
niyle “kamuda çalışma 

talebi önceki yıllara kıyasla 
artmış! Kapağı devlete 

atarak, kendini güvence 
altına almak istiyorlar” ama 
artık devlette de iş güvence-

si yok!  
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“Ama Tanrı’yla da bir kavgaları 
yok. Tanrının varlığı ya da yokluğu 
onları rahatsız etmiyor. Bir yaratanın 
olması beni rahatsız etmiyor. Birçok 
arkadaşım için de durum böyle. Ama 
dinin varlığı sana bir sorumluluk 
yüklüyor. İbadet etmeni istiyor. Bazı 
şeyleri yapmamanı istiyor… Ama 
Tanrı’nın varlığı sana bunu sunmu-
yor. Bence deizme kaymanın asıl 
sebebi bu: İnsanlar artık bireysel. 
Toplum adına şekillenmiyor, kendi 
bireyselliğiyle şekilleniyorlar. De-
izm sana bireyselliğini veriyor ama 
din bireyselliğini alıyor.” (Türkiye’de 
deizm tartışması: Muhafazakâr 
gençlik dinden uzaklaşıyor mu? (20 
Nisan 2018) Ayrıca şu veriler var;

“İmam hatip liselerinde okuyan 
gençlerin yüzde 64.7’si kendilerini 
İslamcı olarak tanımlarken, bu oran 
sırasıyla meslek liselerinde yüzde 
37.5, düz liselerde yüzde 19.9, özel 
liselerde yüzde 18.3, anadolu lisele-
rindeyse 12.4 olarak ortaya çıkıyor.”

Bir; İmam hatiplilerde bile ken-
dini “İslamcı” tanımlayanın oranı 
ancak 64,7! Ki bu oran içinde ken-
dini mecburen İslamcı beyan etmek 
zorunda gören bir oran da var. 21. 
yy’da Müslüman ülkelerde başta 
gençlik saflarında deizmin geliştiğini 
görüyoruz. Demek ki bireysellik, 
genç inançlı kitlenin deizme yö-
nelmelerinin nedenlerinin başında 
gelmekte. Kısacası birey olmak, 
bireysellik deist yönelimde sürükle-
yici etkenlerden biridir.

İki; “İnsanları neye zorlarsanız, 
ondan kaçar, soğur” denir! Tipik 
örnek AKP’nin 17 yıllık iktidarında 
Türkiye’de ateist oranı %1’den %3’e 
yükselirken, dindar oranının %55’ten 
%51’e gerilemesidir. Artan deist/ate-
ist oranında imam hatiplilerin yoğun-
lukta olması gençliğin kendi kararla-
rından çok iktidarın ve ailenin yön-
lendirmesi hatta basıncıyla yapılan 
tercihin ters tepmesinin tipik örneği”. 
(age) İnançlı genç kitlede deist/
ateist oranında artışın diğer nedeni, 
AKP iktidarında İslamcı mücahidin 
müteahhitleşmesi yani söylediğiyle 
yaptığı arasındaki makastır.

VIII - Gençlik ve siyaset 
“Siyasete katılım, sorunlar ve 

çözüm önerileri” içeren kitapta, 
“Gençlerin yaklaşık yüzde 91’i si-

yasi partilere üye olmadıklarını ve 
faaliyetlerine katılmadıklarını ifade 
etmiş. Aktif ya da pasif bir durumda 
üye olanların oranı yüzde 4,6. Genç-
lerin yüzde 9’u da siyasi partilerle şu 
ya da bu şekilde iletişim içerisinde 
görünmekte.” Yani gençliğin %90’ı 
sadece sosyalist harekete değil sis-
tem partilerine de mesafeli.

Yine “gençlerin yüzde 24’ü 
siyasete çok ilgi duyduğunu akta-
rırken, yüzde 38’i orta ölçekte ilgi 
duyduğunu, yüzde 28’i uzaktan ilgi 
duyduğunu ve yüzde 10’u da hiç 
ilgilenmediğini ifade etti. «En çok 
neye ilgi duyuyorsunuz?” sorusu-
na ise yüzde 92 ile filmleri birinci 
sıraya koyarken, yüzde 91 ile müziği 
ikinci sıraya, yüzde 89 ile yeni 
teknolojiyi 3’üncü sıraya koydular. 
Dine duyulan ilgi ise yüzde 69 ile 
67’nci sırada. Gençlik her ne kadar 
siyasete ilgi duyduğunu belirtse de 
araştırmaya katılanların büyük bir 
bölümü siyaseti karışık bulurken, 
siyasetin bir parçası olmayı da iste-
miyor.”(Sözcü) 

Genelin aksine siyasete daha 
fazla ilgi duyan Kürt gençliğinin 
ise temelde özgün iki nedeni var: 
Biri, varlığı bile kabul edilmeyen 
Kürt halkının haklı ulusal özgürlük 
talep ve mücadelesi. Diğeri, reji-
min halkımız ve esas gençliğimiz 
üzerindeki olağanüstü baskılarıdır. 
Üniversiteli bir Kürt genci bunu çok 
net şöyle ifade eder; “Kürt halkına 
karşı bir güç vardır. Şimdi senin 
bu güç karşısında durabilmen için 
senin de bir güç olman gerekiyor. 
Bizimkisi biraz doğallığında da 
gelişiyor. Bizim birlikte olmamız, 
kampüste birlikte gidip gelmemiz 
hani biraz doğallığında da gelişiyor. 
Çünkü biz birlikte olmadığımız 
zaman tamamıyla eziliyoruz. Birlikte 
olduğumuz zaman ezikliği hissetmi-
yorsun. O güce karşı bir güç olarak 
kalabiliyoruz.”

Toplumun, özelde gençliğin siya-
sete mesafeli duruşunun nedenleri-
ne gelince;

Bir; siyasi partilerin yukarıda 
özetlenen ikili sürecin gereklerine 
uygun yanıt üretememesi.

İki; 12 Eylül faşist rejim sürecin-

de topluma dayatılan baskı ve de-
politizasyon sürecinin devam eden 
etkileri. Öyle ki 12 Eylül’ü yaşayan 
ailenin, çocuklarına “okul bitene 
kadar siyasetten uzak durun” çağrı 
ve yönlendirmelerini ekleyim. Turgut 
Özal ile 24 Ocak 1980 kararlarıyla 
başlatılan ve depolitizasyonu derin-
leştiren neo liberalist uygulamalar 
ile sermayenin gençliğe “ideolojiye, 
siyasete hayır deyin, akılcı (rasyo-
nel) davranın, dünyayı kurtarmayı 
bırakıp kendinizi kurtarmaya bakın” 
uyarı ve yönlendirmelerin yoğun 
etkisi.

Üç; temsili demokraside yaşa-
dığı deneyimle “kim gelirse gelsin 
beklenen değişimin olmayacağı, 
kendisinin sürecin dinamik parçası 
olmayacağı” inancıyla siyasete ilgi-
sizleşmesi. 

Dört; Sovyetlerin yıkılması, Çin 
ve Vietnam devrimlerinin süreçte 
kapitalizme evirilmesinin de gençlik 
siyaset ilişkisini ciddi daraltması.

Beş; Türkiye’de siyaset; “insan-
lara ilkesizliği, ikiyüzlülüğü, kurnaz-
lığı, ayak oyunlarını, kişiliksizliği, 
sahtekârlığı anımsatıyor. Bütün 
dünyada yaşanmakta olan siyasetin 
giderek metalaşması süreci…” ni 
(Birikim) ekleyelim.

Sonuç olarak; gençlik “heye-
can, delikanlılık, dinamizm, canlılık, 
ataklık” vs. doğuştan gelen vasıflar-
la tanımlanabilir ama “ilericilik, öz-
gürlükçülük, devrimcilik” gibi vasıflar 
gençliğin “doğal” özellikleri olamaz-
lar. Gençlik toplumlarda “ilerletici, 
devrimci rol üstlenir”, “Gençlik zaten 
tanımı, doğası itibariyle devrimcidir, 
radikaldir”. Keza, okuyan gençlik 
“aydın sorumluluğu çerçevesinde 
halkı aydınlatmak, kendi çıkarın-
dan önce halkın meseleleriyle” 
ilgilidir gibi otomatik sonuçlar da 
çıkarılamaz. Özgürlük-değişim-dev-
rim-sosyalizm hedefi olanların, 
“gençliği kazanan geleceği kaza-
nır” yönelimiyle “tıkanan siyaseti 
gençlik anahtarıyla açma” arayışının 
karşılığı, özellikle küresel, bölgesel 
sol (özelimizde ulusal bağımsızlık) 
rüzgârı arkalanmadan yakın vadede 
zayıf kalacak. 27.04.2019

canbegyekbun@hotmail.com
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RESMÎ İDEOLOJİNİN 
TEMEL KURUMU: ÜNİVERSİTE

Yaşar KAZICI

GENÇLIK
DOSYA:

Üniversite; liseyi bitiren 
hemen hemen her gencin 
hayalini kurduğu, meslek 

edinme, geleceğini kazanma ve 
biraz da aileden uzakta kendi 
başına bir birey kimliğiyle yaşama 
fırsatı olarak görülen bir yerde 
duruyor. Gençliğin üniversiteye 
böylesi anlamlar yüklemesi kadar; 
doğal ve anlaşılır bir şey yoktur. 
Yazının amacı da ‘’üniversiteye 
gitmeyin’’ gibi bir önerme yapmak 
değil. Hayallerimizdeki üniversite 
ile gerçekte üniversitenin içeriğini 
anlamak, belki de hayallerimizi 
daha da güçlendirecektir. İçinde 
bulunduğumuz mekanı, koşulları-
nı, temellerini kavrarsak; mekanla 
ilgili neyin hayalini kurmamız ge-
rektiği konusunda daha iyi fikirler 
yürütebiliriz.

Kapitalizmin, kendinden önceki 
özel mülkiyetçi sistemlerden temel 
farkı; ezilen kitleler üzerinde etkili 
bir ideolojik bombardıman yoluyla 
kitlelere özgürlük hissiyatı verebil-
mesi, sömürüyü çıplak olmaktan 
çıkararak üzerini örten mekaniz-
malar icat etmesi ve rıza üretebi-
leceği çok yönlü alanlar geliştirmiş 
olmasıdır.

Resmî ideoloji sahipleri, 
gençliğin; toplumun geleceği için 
çok önemli olduğu, gençliği çok 

önemsedikleri konusunda üniver-
sitenin konferans salonlarında, 
televizyon karşısında, açılışlarda 
bolca nutuklar çekerler. Her sı-
nıf için gençlik; sınıfsal ihtiyaca 
göre farklı bir geleceği ifade eder. 
Sömürgeci kapitalist düzenin sa-
hipleri; üniversite kurumlarında 
gençliği zehirleyebildiği oranda, 
onları kendi sisteminin bir parçası 
haline getirebildiği ölçüde top-
lum üzerinde kurdukları sömürü 
çarkının geleceğini kazanırlar. 
Bu yüzden sömürgeci düzen için 
gençliğin kendisi değil; sömürgeci 
düzene sağlayacağı fayda esastır. 
Sömürgeci düzen için bu mevcut 
ilişkiyle gençlik basit bir üretim 
aracından öte bir şey ifade etmez. 
Ezilen sınıfın siyasi hareketleri 
ise gençliğe baktığında içinde 
bulunduğu biyolojik çağın dina-
mikliğini; devrim mücadelesine 
doğru kanalize etmesi gerektiğini 
söyler. Gençliğin içinde bulunduğu 
sınıfsal gerçekliği görmeye, kendi 
geleceğini sınıfıyla birlikte tanım-
laması gerektiğine, sömürgeci 
düzenin aldatmacalarına, süslü 
dünyalarına kanmaması gerektiği-
ne çağrıda bulunur. Egemen sınıf 
gençliğin geleceğini karartmaya 
kendi geleceğini gençliğin sırtına 
basarak kurtarmaya çalışırken; 
ezilen sınıf kendi doğal bileşeni 

olan işçi, emekçi, yoksul gençliği 
kendiyle birlikte geleceğini kazan-
ma noktasında yaklaşır.

Resmî ideoloji üzerine çokça 
yazıldı, bu kavramlaştırma siyasal 
kavramlar arasında kendine çokça 
yer buldu. Sömürgeci statükonun 
(yerleşik, sabit, değişime kapalı 
düzenin) varlığını koruduğunu da 
düşünürsek aşınmalar yaşansa da 
resmî ideoloji halen yürürlüktedir. 
Öyle ki mevcut resmî ideolojinin 
devamlılığı, kendini üretmesi, ge-
rekçeler oluşturabilmesi noktasın-
da üniversite kurumu; Türk dev-
letinin kurulduğu günden bugüne 
laboratuar olarak inşa edilmiştir. 
Bu kurumun; müfredatının esas 
çerçevesi, bilim adına ürettiği 
akıldışı sosyal teoriler, düşünce 
özgürlüğü alanında baskıcı yönü, 
akademik çevresinin paralı memur 
karakterinde tutulması vb. daha 
birçok karakteristik özellikler; Türk 
devletinin üniversite kurumlarının 
sömürgeci-kapitalist ideolojinin 
üretim alanları olduğunu açık et-
mektedir.

Kürt gençliği ve üniversite
Ülkesi işgal edilmiş bir ulusun 

gençliği olarak, iradi tercihimizin 
dışında sömürgeci devletin 
eğitim kurumlarında okumak 
durumundayız. Sıralarında 



30SOSYALİST MEZOPOTAMYA

eğitim gördüğümüz okulların 
bize verdiği eğitimin niteliğini; 
ülkemizi işgal eden devletin 
Kürdistan’daki sömürgeci niteliği 
belirlemektedir. Kürdistan›da 
açılan üniversitelerin, Türkiye’ye 
okumaya giden Kürt gençlerinin, 
daha genel tanımla üniversiteye 
varana kadar gitmekte olduğumuz 
ana sınıfı, ilkokul, ortaokul, lise 
gibi eğitim kurumu olarak ifade 
edilen binaların asıl işlevi; Kürt 
çocuklarını Türkleştirmenin çeşitli 
metotlarını uygulamaktır. Örneğin; 
eğitimin içeriğini bir kenara bırak-
tık sadece anadilimizde eğitim 
alma hakkımızın engellenmesi 
dahi bu kurumların bizim beyni-
mizi, ulusal-kültürel hafızamızı, 
dilimizi yok etme çabasında 
oynadıkları en etkili rolleri bize 
göstermektedir. Türkçeyi düzgün 
konuşamama, Türkçe dilbilgisin-
de yaşanılan eksiklikler, okulda 
Türkçe evde Kürtçe çatışması, 
Kürtçeye yabancılaşıp Türkçeyi 
öne çıkarma hissi vb. birçok nokta 
bizi kendi ulusumuz, dilimiz, kül-
türümüzle karşı karşıya getirmek-
tedir. Bir süre sonra kendi dilini 
konuşmaktan utanan, çekinen 
veya sömürgesine özenen kişilik-
ler; sömürgeci eğitim kurumlarının 
kişiliğimizde açtığı derin yaralar 
sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Sömürgeciliğin Kürdistan’ı bi-
linçli bir şekilde ‘geri bırakma’ po-
litikasının sonucunda uzun za-
mandır Kürt gençliği üniversite ter-
cihlerini daha çok Türkiye’nin met-
ropollerine yönelik yapmaktadır. 
Özellikle de yoksul aile çocukları, 
Kürdistan’ın siyasi-ekonomik-sos-
yal koşullarının da etkisiyle yaşa-
dığı baskı ortamından bir parçada 
olsa uzaklaşabilmenin, bu kaotik 
coğrafya içerisinde geleceğini na-
sıl kazanabileceğini düşünmenin 
stresiyle; bu sıkışmışlıktan kurtul-
manın yolunu arıyor. Eski dönem-
lerde devrimci-yurtsever-demokrat 
hareketin de güçlü olduğu hesaba 
katıldığında Türkiye’nin üniversite-
lerinde okumak; bir parçada olsa 

özgürleştirici, koşulları görece 
daha iyi olan bir durum yaratırken; 
şimdi ise baskı döneminin iyiden 
iyiye AKP’yle özdeşleştiği süreçte 
Türkiye’de umduğunu bulamayan, 
bu sefer tamamen Avrupa’ya ken-
dini atabilme hayalleri kuran azım-
sanamayacak bir gençlik kesimi 
türemektedir.

Üniversitenin Kürt gençliği 
üzerinde baskıcı ve asimilasyoncu 
etkisi dil ile başlayıp eğitim 
müfredatının içeriğine doğru 
genişlemektedir. Fakülte ve 
bölümlerde; sömürgeci rejimin 
tarih, hukuk, felsefe, siyaset, dış 
politika, uluslararası ilişkiler vb. 
alanlardaki temel tezleri doğrula-
narak, hiçbir sorgulamaya yer ver-
meksizin Kürt gençliğine empoze 
edilmektedir. Buna itiraz eden, 
gerçekle örtüşmediğini, bilim alanı 
olması gereken üniversitenin pa-
lavralar ürettiğini söyleyen gençler 
olduğunda; üniversitenin siyasi 
amirleri çeşitli soruşturmalarla, 
ithamlarla hatta mahkemelerle 
itirazları karşılamaktadır. Kurulu 
düzenin hiçbir tezine üniversitede 
sorgulama hakkı verilmemektedir. 
Örneğin, tarih bölümünde Kürdis-
tan’ın tarihine dair, edebiyat bölü-
münde dengbejlere dair hiçbir bilgi 
Kürt gençlerine öğretilmez, hukuk 
fakültesinde Kürt ulusunun kendi 
kaderini tayin etme hakkının en 
demokratik hak olduğunu öğrene-
mezsiniz, gazetecilik okuyorsanız 
Kürt medyasının yıllardır başına 
gelenlerden, siyaset bilimi okuyor-

sanız Kürt\Kürdistan siyasetinin 
ideolojik tezlerinden bahsedemez-
siniz. Örnekler daha da çoğaltıla-
bilir. Bütün bu yasaklamaların sö-
mürgeci düzen için bir mantığı ve 
bir amacı vardır. İş olsun diye; kör 
inatla bu yasaklamalar veya em-
poze edilen tezler oluşturulmuyor.

Kürt ulusunun geleceği; mev-
cut Kürt gençliğinin sömürgeciliğin 
karşısında nasıl bir eğilim göste-
receğine göre değişecektir. Asimi-
lasyona cevap mı verecek yoksa 
bu inkarcı politikalara tepki duyup 
ulusal kimliğine bağlılığı daha mı 
kuvvetlenecek? Sömürgeciliğin 
esas derdi bu soruyu kendi lehine 
cevaplatmaktır. Kürt gençliğini 
her açıdan Türkleşme politikasına 
entegre edip kendisi için zararsız 
bir vatandaş haline getirebilmek-
tir. Yatılı Bölge Okullarının ortaya 
çıktığı tarihten bu yana asimilas-
yoncu\ entegrasyoncu bu amacı 
güncelleyip farklı metotlarla önü-
müze getiriyorlar.

Sınıflar ilişkisi ve üniversite
Kürt gençliğinin ezici bir ço-

ğunluğunun yoksul aile çocuk-
larından oluştuğu sosyolojik bir 
gerçekliktir. Sömürge olmaya dahi 
layık görülmeyen ülkemizin bütün 
kaynakları bizim irademiz dışında 
kontrol edilmekte, bizim payımıza 
ise yoksulluk, sefalet içinde ya-
şam düşmektedir. Bu gerçekliğin 
yaşamda ifadesi olarak istisnasız 
birçok Kürt genci aynı anda hem 
okumak hem de çalışmak zorun-
da kalmaktadır. Öyle ki okumaya 
gidip de çalıştığı inşaattan düşüp 
yaşamını yitiren tıp öğrencisi ha-
berlerini dahi basında bulabilmek 
mümkündür. Kürt gencinin bir yan-
dan ulusal kimliğine olan aidiyetini 
asimile etmeye çalışan Türk dev-
leti; diğer yandan da sömürücü bir 
sınıfın devleti olmasından dolayı 
Kürt gençliğine büyülü dünyalar 
sunarak, kapitalist düzenin insanı 
olma yolunda ayartmaya çalışır. 
Ulusal yabancılaşmaya ek olarak; 
içinden çıktığı yoksul toplumun 
değerleriyle ilişkisi kesilen sınıfsal 

Kürt ulusunun geleceği; 
mevcut Kürt gençliğinin 

sömürgeciliğin karşısında 
nasıl bir eğilim göstere-

ceğine göre değişecektir. 
Asimilasyona cevap mı 

verecek yoksa bu inkarcı 
politikalara tepki duyup 

ulusal kimliğine bağlılığı 
daha mı kuvvetlenecek?
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yabancılaşma da kendini açığa 
vurur. Her okul sezonu kapita-
lizmin propagandatif alanlarına 
dönüşen ders saatlerinde; köşeyi 
dönme, kendini kurtarma, kariyer 
yapma, düzene kapaklanma ha-
yalleriyle yanıp tutuşan bir eğilim 
baş gösterir. Toprağıyla bağı 
kesilen Kürt gencinin eş zamanlı 
olarak içinden çıktığı sınıfla da bu 
ideolojik bombardımanın sonu-
cunda bağı kesilmeye çalışılır.

Resmî ideolojinin, sınıflar bo-
yutunda üniversiteler aracılığıyla 
yeniden üretimi; kapitalizmin pro-
pagandasında, sorgulanamaz olu-
şunda, sonsuza dek var olabilecek 
ekonomik-siyasi sistem olduğunu 
kabul ettirme uğraşlarında kendini 
bulur. Üniversite sorgulamaların, 
aklın, bilimin alanı olarak kabul 
edilse de kapitalizmin kendisi ve 
yarattığı sistem sorgulama dışıdır. 
Veya toplumun en entelektüel biri-
kiminin toplandığı yer olarak ifade 
edilen üniversite toplumsal sorun-
ların çözümünde kapitalizm tara-
fından devre dışı bırakılır. Bu dev-
re dışı bırakma işleminde yalnızca 
fiziki araçlar, mekânın sistematize 
edilişinin de ötesinde yaratılan 
öğrenci, akademisyen, öğretim 
görevlisi tipolojisi de en az baskı 
araçları kadar belirleyici olur. Ulu-
sal alanda Türklüğün esaslarını 
öne çıkaran üniversiteler sınıfsal 
alanda da kapitalizmin esaslarını 
öne çıkarır. Üniversitenin paralı 
olması, kitap-kırtasiye masrafları, 
barınma, ulaşım, kampüslerin şir-

ketlerce talan edilmesi, projelerin 
piyasanın ihtiyaçlarına göre kabul 
edilmesi, mezun olacakların ye-
dek iş gücü kotasında tutulması 
gibi baskılayıcı ekonomik koşul-
larda eğitim gören genç kesim bu 
baskılanmanın dışa vurumunda; 
yoksulluk koşullarının tam zıttı 
olarak zenginlik (bunu iyi bir maaş 
edinebilme, garanti bir iş şeklinde 
de okuyabilirsiniz) koşullarına eri-
şebilme noktasına doğru savrulur. 
Düzenin istediği de propaganda-
sını başarılı kılmayı amaçladığı 
ana nokta da burasıdır. ‘’Yoksul 
musun? O halde neden zengin 
olmayasın? Parola: Kendini dü-
şün, başkalarını düşünme!’’ Sü-
rüye saldıran aslandan kaçışı an-
dıran kendini kurtarma çabasının 
tozu dumanı arasında; çoğunlukta 
olan yoksulluğun ortadan kaldırıl-
ması gerektiği, bunun nedeninin 
ise içerisinde okuduğumuz üniver-
siteleri de yaratan kapitalizmin ol-
duğu sonucu zihinlerde meydana 
gelmesi gerekirken bunu engelle-
yen rasyonalize edilmiş bariyerler 
yine bizzat kapitalizmin resmi ide-
olojisi tarafından oluşturulur.

Sonuç
Resmî ideoloji Kürt gençliği 

açısından; ne ulusal olarak ne de 
sınıfsal olarak kabul edip benim-
seyebileceği bir ideoloji değildir. 
Aksine bu ideolojilerle mücadele 
edip kendi ulusal özgürlüğümüzle 
birlikte sınıfsal özgürlüğümüze 
doğru giden yolda zihnimizi net-
leştirmemiz gerekir. Girilen her 

resmî kurum gibi üniversitenin de 
devlete bağlı resmî kurum olduğu, 
kurumların ise devletin kapitalist 
ve sömürgeci karakteriyle, ideolo-
jisiyle donatıldığı asla unutulma-
malıdır. Girişte de yazdığım gibi 
kapitalizm yalnızca zor güçlerle 
kendini ayakta tutmaz, sopaya 
ihtiyaç duyduğu gibi toplumsal 
rızaya da ihtiyacı vardır. Rızanın 
üretiminde üniversiteler sistematik 
olarak bu işlevi yerine getirdiler, 
halen de düzen var oldukça kuru-
luş amaçlarının gereği olarak yeri-
ne getirmekle mükelleftir.

Peki, bu anlattıklarıma rağmen 
üniversiteye gidilebilir mi? Veya bu 
anlattıklarımdan üniversiteye git-
meyelim sonucu çıkar mı? Hayır, 
elbette üniversiteye gidilir ancak 
ulusal ve sınıfsal bilincimizi koru-
mak, bize karşı yönelen alanları 
düşmana karşı kullanmak şartıyla!

Nasıl ki fabrikaların sahibi 
patronlar olduğu için bilinçli işçiler 
fabrikaya gitmekten geri durmaya-
caksa; üniversiteler devletin olsa 
da ulusal-sınıfsal bilince sahip 
öğrenciler üniversiteye gitmekten 
geri durmayacak, nasıl ki bilinçli 
işçiler diğer işçileri fabrikalarda, 
üretim alanlarında örgütleyecekse 
aynı şekilde bilinçli öğrenciler de 
diğer öğrencileri üniversitelerin 
kampüsünde, fakültelerinde, sıra-
larında devrimci amaçlar doğrul-
tusunda örgütleyecekler. Resmi 
ideolojiyle mekan savaşımız; 
ulusal-sınıfsal savaşımdan ayrı 
görülmemelidir.

ENFAL SOYKIRIMINI LANETLİYORUZ!
Enfal Soykırımı; 14 Nisan 1986 başlayan 1989 yılın-

da son bulan Kürdistanlıların, yıkanmadan gömülenle-
rin, trajedisinin adıdır. Zehirli kimyasal gazlarla katledi-
len 183 bin insanımızın yanı sıra, yangın bombalarıyla 
yakılarak adeta haritadan silinmeye çalışılan köylerimi-
zin halini, canlarını kurtarma adına karlarla kaplı geçit 
vermesi zor dağları aşarak yerlerinden yurtlarından 
olmaları ve yaşanan dramı da unutmadık unutmayaca-
ğız. 14.04.2019 - KÜRDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ
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KAÇAK DEĞİLİM,
VİCDANİRETÇİYİM!

Yasin YETİŞGEN

GENÇLIK
DOSYA:

Askerlik Kanunu’na muhalefet 
ettiğim gerekçesiyle hakkım-
da iki dava açıldı. İkisi de 

beraatla sonuçlandı lakin bu beraat 
kararlarından ne ben memnun 
kaldım ne de askerlik şubesi 
kalmıştır. Askerlik şubesi memnun 
kalmadı çünkü cezalandırılmamı 
istiyordu, ben memnun kalmadım 
çünkü benim için değişen bir şey 
yok, sivil ölüm devam ediyor. 
Mahkemenin beraat gerekçesi ise 
Gölbaşı Askerlik Şubesi’nin bana 
kestiği idari para cezasının usulüne 
uygun tebliğ edilmediği içindir. Bu 
para cezası usulüne uygun tebliğ 
edilse ne olacaktı ki sonuçta ben 
bu para cezasını da askerliği de 
reddediyorum. Dolaysıyla mahke-
me böyle bir kararla şimdilik sorunu 
çözmek yerine sorundan kaçıyor. 
Bu nedenle ikinci davada mahke-
meden talebim şu oldu: “Eğer beni 
idari para cezasını ödemediğim için 
yargılıyorsanız, ki iddianameden 
ben bunu anlıyorum, asıl mesele-
nin para cezasının ödenmemesi 
olmadığını siz de ben de herkes de 
biliyor. Asıl mesele benim vicdani-
retçi olmamdır. Asıl mesele askerlik 
yapmayı reddediyor olmamdır. Bu-
radan mahkeme heyetine çağrım 
beni yargılayacaksanız Vicdaniretçi 
olduğum, askerliği reddettiğim için 
yargılayın.” 

Vicdaniret nedeniyle hakkımda 

açılan ayrı iki dava oldu. Her iki 
davaya da aşağıdaki savunmayı 
sundum. Bu savunmaya dergimizin 
4. sayısında yer verecektik lakin 
yazı yoğunluğu nedeniyle bu sayıya 
kaldı ve iyi de oldu aslında. Çünkü 
15 Mayıs Dünya Vicdaniretçiler 
Günü’ne sayılı günler kaldı.

Komünist gençliğin özellikle 
de Kürdistanlı komünist gençliğin 
vicdaniret ve sivil itaatsizlik üzeride 
durması gerektiğini düşünüyorum. 
Aşağıda okuyacağınız bu savunma-
nın, gençliğin vicdanireti tartışması 
için küçük de olsa bir ön açıcı rolü-
nün olacağını düşünüyorum.

GÖLBAŞI ASLİYE 
CEZA MAHKEMESİNE 
Gölbaşı Cumhuriyet Başsav-

cılığı’nca hazırlanan iddianamede 
“Askeri Ceza Kanununa Muhalefet 
suçu”nu işlediğim iddiasıyla yargı-
lanmam ve cezalandırılmam isteni-
yor. Öncelikle bu kanuna muhalefet 
olmanın suç olmadığını belirtmek 
isterim. Çünkü; benim bu kanuna 
muhalif olmam ne askerlik mesleği-
ni yapanlara ne de herhangi birisine 
zarar vermiştir. Ben bu kanuna mu-
halif olmam nedeniyle hiç kimseyi 
özgürlüğünden alıkoymamışım, hiç 
kimseye ekonomik olarak zarar ver-
memişim, hiç kimsenin canına kas-
tetmemişim, hiç kimseye hakaret 
etmemişim. Peki, bu kanuna mu-

halif olmam veya reddetmem nasıl 
suç oluyor? Diyeceksiniz ki herkes 
yasalara ve kanunlara uymak zo-
rundadır. Hiç kimseye herhangi bir 
zararım olmadığı sürece kanunlara 
muhalif olabilirim, onları reddedebi-
lirim. Aksi takdirde doğru kanunları 
nasıl bulacağız? 

İddianamede hakkımda 
“bakaya, yoklama kaçağı” 
gibi iddialar var. Ben “bakaya, 
yoklama kaçağı” ya da genel 
tabirle “asker kaçağı” değilim, ben 
vicdaniretçiyim. Yargılayacaksanız 
beni, vicdaniretçi olduğum için yar-
gılamalısınız. Şayet kaçak olsaydım 
18.01.2014 yılında İstanbul İnsan 
Hakları Derneği’nde basına ve 
kamuoyuna vicdaniretçi olduğumu 
açıklamazdım. (Mahkeme gerekli 
görürse açıklamanın metnini mah-
kemeye sunabilirim) Veya askerlik 
şubesine zorla götürüldüğümde 
yine vicdaniretçi olduğumu beyan 
etmezdim. Dolaysıyla ben bakaya 
değilim sadece vicdaniretçiyim.

Nedir bu vicdaniret diye sora-
cak olursanız: “En basit anlamıyla 
vicdani ret; kişinin ahlaki tercihleri, 
dini inancı ya da politik görüşleri 
nedeniyle askere gitmeyi ret et-
mesidir. Vicdani veya dini gerek-
çelerle askerlik yapmamak, din ve 
vicdan özgürlüğü kapsamında bir 
haktır.” (http://vicdaniret.org/vicda-
ni-ret-nedir/) İşte ben bu hakkımı 
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kullanıyorum. Bu hak da TC 
anayasası ve Türkiye’nin de taraf 
olduğu uluslararası sözleşmelerle 
garanti altına alınmıştır. Bu konuya 
savunmanın sonunda değineceğim. 
Şimdi neden vicdaniretçiyim konusu 
üzerine birkaç söz söylemek istiyo-
rum. 

Ben iki nedenle vicdaniretçiyim. 
Birincisi adı üzerinde vicdani ne-
denlerle, ikincisi ise sonradan edin-
diğim politik değerlerim nedeniyle 
reddediyorum.

Hayatım boyunca şiddeti elim-
den geldiğince vicdanım gereği hep 
reddettim. İlla ki sicil kayıtlarıma 
bakmış ve görmüş olmalısınız ki 
şiddetle yakından uzaktan ilişkim 
olmamıştır. Olan kayıtların hepsi 
yayıncılık ve siyasi faaliyetlerim 
nedeniyledir. Vicdanen her türlü 
şiddete bu şekilde karşı çıkarken 
şiddetin en önemli ayaklarından 
birisi olan militarizmin, ordunun, 
askerliğin, savaşın, çatışmaların bir 
parçası olmam beklenmemelidir. Bu 
nedenledir ki her türlü şiddete, onu 
oluşturan kurumlara ve araçlara 
vicdanen karşıyım bu nedenle de 
vicdaniretçiyim. İnsanlık, şiddeti ve 
onun kaynağını yaşamından ne ka-
dar uzaklaştırırsa o kadar mutluluğa 
yakın olacaktır.

İkinci nedenim ise politik 
nedenlerdir. Öncelikle ben bir 
sosyalist olarak kapitalizmin askeri 
olamam ve olmayacağım da.

“Hepimiz; otoritenin, hiyerar-
şinin, şiddetin egemen olduğu bir 
dünyada yaşamak zorunda bıra-
kılmışız. Bu kavramların hepsi de 
özünde militarizme içkin kavram-
lardır. Militarizmin bu kavramları, 
yaşamın her alanında çeşitli şiddet 
biçimleri olarak karşımıza çıkıyor. 
Oysa başka bir dünya mümkün!” 
(2014’te İstanbul İHD’de yaptığımız 
açıklamadan) 

Evet, kapitalizm devamlılığını 
sağlayabilmesi için militarizme, 
otoriteye, hiyerarşiye, ordulara, 
savaşlara, şiddete her zaman ih-
tiyaç duyar. Kapitalist sistemin ve 
özel mülkiyetin bekası için bunlar 
şart. Çünkü kapitalizm de eşitlik ve 

adalet yok. Bu yüzden kapitalizm 
eşitlikten, adaletten, dayanışmadan 
çok korkar. Kendisini korumak için 
de orduları, polisleri, mahkemeleri, 
diğer devlet aygıtlarını yaratmıştır. 
Bu nedenle ben eşitliğin ve adaletin 
simgesi, kapitalizmin de tek alter-
natifi olan sosyalizmi savunuyorum. 
Sosyalizm sınırların, sınıfların, sö-
mürünün olmadığı bir başka dünya 
vaat ediyor. Sosyalizmde, şiddetin 
kaynağı olan mülkiyet, devlet ve 
militarist ilişkiler zamanla sönümle-
nerek minimal seviyelere düşer. Bu 
nedenlerle kapitalizmin koruyucu 
unsurları olan militarizme, orduya, 
askerliğe ve onların yarattığı savaş 
ve şiddete karşı olduğum için vicda-
niretçiyim.

“Üzerinde yaşadığımız coğraf-
yada egemen devlet TC, kurulduğu 
ilk günden itibaren bir militarist 
yapılanmadır. Bu nedenle militariz-
min hayatlarımızda sızmadığı alan 
kalmamıştır. En küçük hücrelerimi-
ze/toplumun en küçük hücrelerine 
kadar militarizm hâkimdir. TC, Ke-
malistlerce bu coğrafyada yaşayan 
diğer halklar yok sayılarak Türklük 
ve Sünnilik anlayışı üzerine inşa 
edilmiştir. Bu yapılırken toplumun 
militarizasyonunu sağlayacak bir-
çok ırkçı sembol ve propaganda ha-
yata geçirilmiştir.” (2014’te İstanbul 

İHD’de yaptığımız açıklamadan)
Evet, Türkiye Cumhuriyeti Dev-

leti de sonuç olarak kapitalist, mili-
tarist, otoriter ve bu durum haliyle 
şiddet üretmektedir. TC kendisini 
sadece Türklük ve Sünnilik üzerin-
den kurguladığı için kendisinden 
olmayan etnik ve inançsal toplu-
lukları sindirebilmek için şiddete 
başvurmuştur. Bu şiddet ve zor 
vakalarından bazılarını günümüze 
doğru sıralarsam: Yıl 1925, Kürtçe 
konuşmak yasak ve kelime başı 25 
kuruş para cezası; Cumhuriyetin 
kuruluşundan 40’lı yıllara kadar 
onlarca Kürt isyanı; Dersim Kat-
liamı; 2. Dünya savaşı yıllarında 
Gayrimüslimlere uygulanan Varlık 
Vergisi; 6-7 Eylül olayları; Maraş 
Katliamı; 12 Eylül 1980 darbesi 
ve idamlar; Gazi Mahallesi; Sivas 
Madımak katliamı; 90’lı yıllarda Kürt 
bölgelerindeki faili (belli) meçhul 
cinayetler; Roboski (Uludere) kat-
liamı; Metin Göktepe, Hrant Dink, 
Tahir elçi cinayetleri; Malatya Zirve 
yayınevi katliamı; Kürt şehirlerinin 
aylarca uçak ve tanklarla dövülmesi 
ve benzeri daha buradan 
yazamadığımız onlarca katliam, 
cinayet ve şiddet vakaları. TC’de 
sitem tamamen Türklüğün, Sün-
niliğin ve büyük mülk sahiplerinin 
(sermayenin) korunmasına dönük 
kurgulanmıştır. Bu kurgulama-
dan her zaman zarar görenler ise 
Türkler, Kürtler, Ermeniler, Rumlar, 
Aleviler, Kadınlar, işçiler daha geniş 
anlamda ise ötekileştirilenler olmuş-
tur. İşte ülkedeki militarist kültürün 
yarattığı miras bu. İşte bu nedenle 
vicdaniretçiyim.

Bir diğer taraftan çok daha 
önemli olan şey askerlik kurumu 
ve diğer militarist kolluk kuvvetleri 
ne için ve kime hizmet ederler? 
Bir bütün olarak halkın çıkarları ve 
mutluluğu için çaba sarfettiklerini 
düşünmüyorum. Ülkemizde ve tüm 
kapitalist ülkelerde ordular bir avuç 
burjuvaziyi, bürokratı ve hükümet 
yetkililerini korumanın dışında hiçbir 
şey yapmamaktadır. Geniş halk 
yığınlarını korumamakta, onların 
refahı ve mutluluğu için çaba sar-
fetmemektedirler. Lakin bu yönetici 

Kapitalizm devamlılığını 
sağlayabilmesi için mili-

tarizme, otoriteye, hiyerar-
şiye, ordulara, savaşlara, 

şiddete her zaman ihtiyaç 
duyar. Kapitalist sistemin 
ve özel mülkiyetin bekası 

için bunlar şart. Çünkü 
kapitalizm de eşitlik ve 

adalet yok. Bu yüzden kapi-
talizm eşitlikten, adaletten, 
dayanışmadan çok korkar. 
Kendisini korumak için de 
orduları, polisleri, mahke-

meleri, diğer devlet aygıtla-
rını yaratmıştır.
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elit, askerleri ve polisleri ise korun-
mayan ve kendini güvensizlik içinde 
hisseden halk kitleleri içerisinden 
seçmekteler. Kendi adlarına sava-
şa gönderdikleri gençleri de yine 
bu geniş halk kitleleri içerisinden 
seçmekteler. İşin trajik yanı ise 
savaşmaya gidenlerin bu savaştan 
hiçbir çıkarları yok. Lakin bu 
savaştan çıkarları olanlar ve onların 
çocukları savaşa gitmezler hatta 
çoğu askere bile gitmez. Gitseler de 
Ankara’nın doğusuna geçmezler. 
Sizler buna adalet diyebilir misiniz? 
Ben burada adalet göremediğim 
için askerlik yapmayı reddediyorum.

Her ne kadar vicdaniret kavram 
olarak doğrudan yasalarda yer 
almasa da TC anayasası ve Türki-
ye’nin de taraf olduğu uluslararası 
sözleşmelerle vicdan ve inanç 
özgürlüğü garanti altına alınmıştır. 
Vicdaniret de bu kapsam içerisinde 
değerlendirilmelidir. 

Son not olarak
Tüm insanlık tarihindeki top-

lumsal mücadelelerin neredeyse 
hepsi şiddet doludur. İnsan insanın 
üzerinden ölümü kutsayarak iktidar 
sahibi oldu. İktidarın yolu ölümden 
geçti. Ama hiçbir güç iktidar olduk-
tan sonra şiddeti mahkum etmedi. 
Ölümü kutsamaktan vazgeçmedi. 
Ve yine insanlar vatan için, din için, 
sözde kutsal şeyler için kan dökme-
ye, öldürmeye ve şiddete devam 
etti. Bu şiddet sarmalından kurtul-
manın yolu şiddeti ve onu besleyen 
devlet aygıtlarını reddetmekten 
geçer.

İnsanlık şiddetten ne kadar uzak 
durabilirse dünya daha yaşanılabilir 
ve güzel bir yer olacaktır. 

Son söz olarak ben bakaya ya 
da asker kaçağı değilim, VİCDANİ-
RETÇİYİM!

***
Bu konu ile ilgili 
Vicdaniret Derneği’nin 
küçük bir çalışması şöyle:
Bilindiği üzere Askerlik Kanu-

nunun 1. Maddesi düzenlemesine 
göre “Türkiye Cumhuriyeti tebaası 
olan her erkek, … askerlik yapma-
ğa mecburdur.” 

Ancak söz konusu yasa maddesi 
hem Anayasa’ya ve hem de Türkiye 
Cumhuriyetinin imzalamış bulundu-
ğu uluslararası sözleşmelerle ça-
tışma halindedir. Zira din ve vicdan 
özgürlüğü; kişilerin dini veya vicdani 
nedenlerle öldürücü güç kullanma 
ve savaşmayı öğrenmeyi içeren 
askerlik yükümlülüğünü reddetme 
hakkını da içermektedir.

T.C Anayasasının 2. Maddesine 
göre “Türkiye Cumhuriyeti… insan 
haklarına saygılı … demokratik … 
bir hukuk Devletidir.” 
T.C Anayasasının 24. Maddesine 
göre; 
“ (1) Herkes din ve inanç hürriyetine 
sahiptir. Bu hak, tek başına veya 
topluca, alenen veya özel olarak 
ibadet, öğretim, uygulama ve ayin 
yapmak suretiyle dinini veya inancı-
nı açıklama ve bunları değiştirebil-
me hürriyetini de içerir. 
(2) Kimse ibadete, dinî ayin ve tö-
renlere katılmaya, dinî inanç ve dü-
şüncelerini açıklamaya zorlanamaz; 
dinî inanç, düşünce ve kanaatlerin-
den ve bunları değiştirmekten dola-
yı kınanamaz, suçlanamaz ve farklı 
bir muameleye tâbi tutulamaz.” 
T.C Anayasasının 25. Maddesine 
göre 
“ (1) Herkes düşünce, vicdan ve 
kanaat hürriyetine sahiptir. 
(2) Her ne sebep ve amaçla olursa 
olsun kimse, düşünce, vicdan ve 
kanaatlerini açıklamaya zorlana-
maz; düşünce ve kanaatleri sebe-
biyle kınanamaz ve suçlanamaz.” 
Anayasanın 90. Maddesi gereğince 
“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 
milletlerarası andlaşmalar kanun 
hükmündedir. … Usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin milletlerarası 
andlaşmalarla kanunların aynı ko-
nuda farklı hükümler içermesi nede-
niyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda 
milletlerarası andlaşma hükümleri 
esas alınır.”

Türkiye Cumhuriyetinin imzala-
mış olduğu Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin 9. Maddesine göre; 
“Herkes düşünce, vicdan ve din 
özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din 
veya inanç değiştirme özgürlüğü 

ile tek başına veya topluca, açıkça 
veya özel tarzda ibadet, öğretim, 
uygulama ve ayin yapmak suretiyle 
dinini veya inancını açıklama özgür-
lüğünü de içerir.” 
Aynı şekilde BM Medeni ve Siyasal 
Haklar Sözleşmesinin 18. Maddesi-
ne göre de; 
“Herkes düşünce, vicdan ve din 
özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, 
kendi tercihiyle bir dini kabul etme 
veya bir inanca sahip olma özgürlü-
ğü ile tek başına veya başkalarıyla 
birlikte toplu bir biçimde, aleni veya 
özel olarak, dinini veya inancını 
ibadet, uygulama, öğretim şeklinde 
açığa vurma özgürlüğünü de içerir. 
Hiç kimse, kendi tercihi olan bir dini 
kabul etme veya inanca sahip olma 
özgürlüğünü zayıflatacak bir zorla-
maya tabi tutulamaz”

https://vicdaniret.org/

DERSİM SOYKIRIMI’NI 
LANETLİYORUZ!

Dersim’de yapılan soykı-
rımı lanetliyoruz! “İnsanım, 
demokratım” diyen herkesi de 
lanetlemeye çağırıyoruz! Soy-
kırımının 82. yıldönümünde 
yaşamını yitirenlerin anıları 
önünde saygıyla eğiliyoruz! 
Soykırım sürecinden kurtulan 
ve ülkesinden-köyünden-evin-
den-manevi değerlerinden si-
lah zoruyla kopartılıp sürgüne 
gönderilen halkımızın özellikle 
“kayıp kızların” yaşadıkları ve 
romanlara sığmayan dayanıl-
maz acılarını paylaşıyoruz.TC 
devletine, Dersim soykırımını 
kabul ederek halkımızdan 
özür dilemeye, maddi ve ma-
nevi tazminat taleplerini yeri-
ne getirmeye, Seyit Rıza ve 
dava arkadaşlarının mezarla-
rının yerini açıklayıp ailelerine 
teslim etmeye ve Dersim 
adının resmen iade edilmesi 
için çağrıda bulunuyoruz. 
04.05.2019

KKP
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A – 31 Mart seçimleri özellikle Kürdistan’da özel 
savaş konsepti altında yürütüldü. Öyle ki tek parti 

iktidarını aratan uygulamalarla yüzleştik. Devletin 
böylesine sivil-askeri kurumlarıyla seçime, özelde Kürt 
muhalif partilere müdahil olduğu bir seçim bugüne 
kadar yaşanmadı. Bu iklimde muhalefetin eli kolu 
bağlanırken Cumhur İttifakı propaganda çalışmalarını 
tek kale maç yürüttü.

B – 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP’nin Iğdır’dan 
Urfa’ya uzanan başarısının ardından toplanan Milli 
Güvenlik Kurulu (MGK), “eyvah etrafım Kürdistan ile 
çevrildi” deyip sınır kentlerine yönelik uygulayacağı 
özel savaş planı hazırladı.

Belirlenen strateji, Kuzey Kürdistan ile Rojhilat-Gü-
ney-Rojava Kürdistan sınırları boyunca şekillenen 
Kürdistan haritasını kabul edilemez görüp özel bir 
konsept geliştirdi. Kuzey ile diğer parçaların siya-
si-kültürel-askeri geçiş ve bağlantıları zayıflatma-kes-
me hedefiyle alınan tedbirlerden biri, sınırda beton 
duvarın yanı sıra asker kalkanından oluşan canlı duvar 
örmekti. Diğeri ise, Kürt siyasetinin sınır kentlerindeki 
siyasal etkisini zayıflatmak olarak belirlenmişti. Son üç 
dört yıldan beri hazırlıkları sürdürülen bu plan en net 31 
Mart’ta sınır boyunca yürürlüğe konulduğunu gördük.

MGK özel savaş konseptinin sınır kentlerinde 
uygulanmasında MHP lideri Devlet Bahçeli siyasi 
sözcülüğü üstlenirken, iktidar partisi AKP bunun icra 
kurumuydu. Devlet partisi olarak ikisi de 31 Mart’ta 

MGK planını sivil ve askeri güçlerinin desteğiyle 
yürürlüğe koydular.

C – Daha önceki toplantılarda Kürdistani ittifakın 
temsilcilerine sunduğumuz Devlet Bahçeli’nin şu me-
sajlarının ne HDP ne de Kürdistani İttifakça yeterince 
dikkate alınmadığı inancımızı belirtmek istiyoruz.

Bahçeli devlet aklıyla ve açık konuşarak peş peşe 
üç önemli mesaj vermişti;

“Eğer kayyum yerlerini tekrar alırlarsa bazı talepleri 
derinleşecek. Bu da Türkiye’yi başka bir noktaya doğru 
götürür. Bunun önlenmesi için de aşiretleri devreye 
sokalım”!

“Bu seçimde Güneydoğu’da alınacak oylar çok 
önemli. Orada 101 belediyeye kayyum atandı. Şimdi o 
parti oralarda yine kazanırsa bu çok kötü olur. Çıkarlar, 
bunu plebisit gibi sunarlar”!

“Kayyumla atanmış belediyelerde diğer siyasi parti-
lerin mutlaka HDP’nin tekrar kayyum öncesine dönebi-
lecek bir yerel yönetim yapılanmasına müsaade etme-
yecek sağduyu ortaya koyması lazım” diyordu!

Bahçeli, MGK kararlarının sözcüsü olarak, Kürt si-
yasetini engellemek için her yolu mubah gören devlet 
stratejisini açıklarken, sadece aşiretler değil devletin 
topyekun sivil-askeri gücü ile istihbaratı devreye sokul-
muştu.

Kürdistan’da HDP devlet partisi ile özel savaş şart-
larında mücadele etti derken hareket noktamız bunların 

31 MART SEÇİM SONUÇLARI VE 
KÜRDİSTANİ İTTİFAKIN BUGÜNÜ-GELECEĞİ
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bütünü. Ayrıca HDP ve Kürt siyaset kadrosunun, 7 Ha-
ziran 2015 sonrası MGK yönelimlerini ve bunun şifrele-
rini taşıyan Devlet Bahçeli’nin devletin aklı ve stratejisini 
yansıtan mesajlarını doğru okumadığını, okunsaydı bi-
linçli ön hazırlıkla daha az hasarla süreç atlatılabilinirdi.

D – HDP’nin 31 Mart 2019’da kaybettiği 17 ilçenin 
13’ünün Urfa-Mardin-Şırnak-Hakkari-Van-Iğdır-Kars’ta 
yani sınır kentlerinde olmasına;

Birincisi MGK planının ışığında bakılmalı. Zorla el 
değiştirilen sınır kentlerinin özelliklerinden biri; olağa-
nüstü siyasi ve askeri basınç altında sindirilip nefes 
alamaz hale getirilmiş kentte, birkaç bin polis ve asker 
oyuyla sonuç alabilecekleri küçük kentlerde yaşanmış 
olması tesadüf değil. Çünkü devlet partisinin özel savaş 
konseptinin bugün esas sonuç almayı hedeflediği yerler 
buralardı.

İkincisi; özel savaş konseptinin devlet partisi eliyle 
yürürlüğe konulan en ağır icraatları bile başta HDP 
olmak üzere hepimizin eksik ve yanlışlarının üstünü 
örtmez, cesaretle kendi eksik ve yanlışlarımızın üstüne 
gidip halkımıza hesap verme bilinciyle özeleştiri verme-
miz gereken noktalarda asla geri durmamalıyız.

E – Bu süreçte Türk ulusal medyası da devlet 
konsepti çerçevesinde HDP’ye, Kürt siyasetine kör-sa-
ğır-dilsizdi. Parayla reklamlarını bile almayacak kadar 
karşıydı.

F – Bu şartlar altında HDP belli bir güç kaybetti 
daha doğrusu devlet partisi zoruyla kaybettirildi ama 
ezilmedi hatta bazı yerlerde hem oylarını arttırdı hem 
ayrıca kendine kaybettirene de Batı’da kaybettirdi. Yine 
bütün bu özel savaş konseptinin uygulamalarına rağ-
men, HDP ve Kürdistani İttifak elinden geleni yapmış, 
halkımız da duruşundan geri adım atmayarak Diyar-
bakır, Van, Batman, Mardin başta olmak üzere birçok 
kentte oylarını artırarak kazanıp kayyumları göndermiş-
tir. 

G – Cumhur ittifakı, “beka” ve tehdit algılamasında 
Kürdü/Kürdistan’ı hedef göstererek Kürde kaybettirmeyi 
hedefledi ve devlet zoruyla bunu kısmen başardı 
ama Kürt de kararlı ve bilinçli duruşuyla 25 yıllık 
Erdoğan iktidarın sonunun başlangıcını hazırladı.

31 Mart 2019 sonuçları gerek Türkiye geneline iliş-
kin gerekse Kürdistan özeline dönük siyasal mesajlarla 
yüklüdür.

I – İktidar kanadı açısından bakıldığında
Her yükselişin bir düşüşü vardır kuralı Erdoğan için 

de işlemeye başladı. Ve bunda Batıdaki Kürt halkının 
iradesinin belirleyici rolü olmuştur. Başta İstanbul olmak 
üzere üç büyük kent ile diğer metropollerin kaybedilme-
si Cumhur İttifakı liderlerinin kimyasını bozmuştur. Bunu 
görmek için Erdoğan ve Bahçeli’nin iki gündür yaptıkları 
açıklamalara bakmak yeterlidir. Cumhur İttifakı ne edip 
edip İstanbul’u almak istiyor! Ankara’yı da İstanbul ile 
birlikte sayım gündeminde tutması, CHP ve kamuoyuna 
ölümü gösterip sıtmaya razı etme hesabıdır.

Cumhur İttifakı, halkların yaşamsal önemdeki 
ekonomik, sosyal gündemleri üzerinden propaganda 
yapmak yerine “beka, terör, Kürdistan yok” gündemi 
gibi toplumun özellikle de muhafazakar kesimin yerle-
şik korkularını kullanmayı tercih etti. Bununla AKP ve 
MHP’nin fanatik çekirdek kitlesi dışında etkili olmadı 
tersine bu yönelim Millet İttifakının işine yaradı.

Yani Cumhur İttifakı “beka, terör, Kürdistan yok” 
propagandasının dışında kendisinin ne yapacağını 
anlatmak yerine “bu bölücü HDP’nin önü kesilmezse 
nasıl tehlikeli ola-
cağını; Millet İttifa-
kının özellikle de 
CHP’nin bu bölücü-
lerle birlikte hareket 
edip beka mesele-
mizi ağırlaştırdık-
larını” anlatmakla 
yetinmesi karşılık 
bulmadı.

AKP/Erdoğan, 
seçim sonuçlarına 
baktığında İstan-
bul, Ankara, Çu-
kurova, Antalya… 
CHP’ye kaptır-
masında Kürtlerin 
belirleyici rolü 
olduğunu görüp bir 
siyasi uzlaşıya mı 
döner yoksa MHP 
ile mezara kadar devam mı diyecek? Daha belli değil. 
Belli olan, AKP ne zaman seçimi tek başına alabileceği-
ne inansa o gün seçim yapar, yoksa 4 yılı bekleyecek, 
tabi siyaset denklemi beklemesine izin verirse.

II – Sistem Muhalefeti (Millet İttifakı)
açısından bakıldığında
CHP/Kılıçdaroğlu uzun yıllardan sonra Kürtlerin 

önemli desteğiyle makus talihi yenerek 31 Mart se-
çimlerinin galib partisi oldu. Kürt kitlesinin Batı’da CHP 
adaylarına yönelmesinde HDP ve Demirtaş çağrısının 
yanı sıra Süleyman Soylu’nun başta Kürt siyaset kad-
rosuna olmak üzere kullandığı tehdit dili ve üslubun da 
katkısı oldu. Şunu da eklemek lazım.

CHP’nin İstanbul-Ankara-Antalya-Adana-Mersin… 
vb. kentleri kazanmasında; Urfa ve Adıyaman’da SP’nin 
ciddi oy almasında HDP kilit rol oynadı. Buna karşın 
CHP ve SP’nin Kürdistan’ın kritik il-ilçelerinde HDP’yi 
desteklemediği görüldü. Hatta SP ve CHP Kürdistan’da 
her yerde seçime katılarak bazı kentlere HDP’nin kay-
betmesine neden oldular.

Öyle ki Batman’da Beşiri, Ağrı’da Tutak, Bitlis’te 
Hizan ilçelerini HDP’den SP aldı. CHP’de de benzer 
durumlar var. Bu tutum irdelenmeli. Özetle CHP ve SP; 
Bahçeli’nin “kayyumla atanmış belediyelerde diğer si-
yasi partilerin mutlaka HDP’nin tekrar kayyum öncesine 

Özel savaş konseptinin 
devlet partisi eliyle yü-

rürlüğe konulan en ağır 
icraatları bile başta HDP 

olmak üzere hepimizin 
eksik ve yanlışlarının 

üstünü örtmez, cesaretle 
kendi eksik ve yanlışları-
mızın üstüne gidip halkı-
mıza hesap verme bilin-

ciyle özeleştiri vermemiz 
gereken noktalarda asla 

geri durmamalıyız.
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dönebilecek bir yerel yönetim yapılanmasına müsaade 
etmeyecek sağduyuyu ortaya koyması lazım” beyanı-
na paralel tutum almaları değerlendirilmelidir.

III – HDP ve genelde Kürt siyaseti de aynayı
yanlışlarına, eksiklerine cesaretle tutmalı
Kürdistan’da HDP’ye, Kürdistani ittifaka halkımı-

zın verdiği mesaj nedir? Devlet Partisinin özel savaş 
konseptiyle sınır kentlerdeki politika ve icraatlarını 
biliyoruz. Seçim sonuçları üzerine halkımıza özeleştiri 

ve hesap vermeyi 
tartışırken devlet 
merkezli Kürtlere 
dayatılan özel 
savaş konseptinin 
altını çizerken, 
HDP/Kürdistani 
ittifak ve genelde 
Kürt siyaseti de 
“nerede yanlış 
yaptık?” sorusuna 
yanıt aramalı.

Şunun da altını 
çizelim; Devlet 
partisinin özel 
savaş konseptiyle 
el değiştirilen sınır 
hattındaki il-ilçele-
rimizin Kürdistan 
ulusal özgürlük ve 
bağımsızlık müca-

delesinde en duyarlı en ağır bedel ödeyen kentlerimiz 
olduğunu bir an olsun unutmadan aynayı kendimize de 
tutalım ve yapılacak özeleştiriden kaçınmayalım.  

Bir; Nasıl bir belediyecilik hem bugün hem gelecek 
açısından kilit önemdedir. Bizim gördüğümüz HDP 
propaganda süreci boyunca nasıl bir belediyecilik 
yapacağını özellikle geçmiş belediyecilikten farklı ve 
ileri olarak neler yapacağını ya hiç anlatmadı ya da çok 
az değindi. Daha çok Erdoğan ve Cumhur İttifakına 
siyasal yanıt ağırlıklı bir propagandaya şahit olduk.

Önerimiz, hizmet belediyeciliğinde HDP aynayı 
cesaretle kendine/geçmiş belediyecilik deneyimine 
tutmaya çağırıyoruz. Bu tartışmaya açılmalıdır.

İki; Diyarbakır, Van, Mardin, Batman gibi şehirler ile 
büyük ilçelerde ilk elden halka yoksul halka verilecek 
sıcak ve kucaklayıcı mesaj olarak; tamamıyla bedava 
olmasa da mutlaka kitle ulaşımını ve suyu ucuzlatacak 
adımlar atmalıdır. Yanı sıra ücretsiz kreş ve sosyal 
yardımların güncellenmesi ile ucuz kaliteli halk 
ekmeği üzerinde durmalıdır. Bunu doğrudan en geniş 
toplantılarla halkla tartışmalı, kaynak dahil halkla birlik-
te tartışıp çözüm aranmalıdır.

Üç; Belediye başkan ve yöneticilerinin kapıları 
gerçekten halka açılmalıdır. Ve istisnalar hariç tüm 
makam araçları kaldırılmalıdır. Halkın belediye 

başkanları halkın içinde ve halkla birlikte kitle ulaşımını 
kullanmalıdır.

AKP, İYİ Parti, CHP hatta MHP adına seçilen bele-
diye başkanlarından bazıları bu konuda yeni örnekler 
sunmaları ilginçtir. Örneğin;

“Rize’nin Fındıklı Belediyesi’nde yeni Belediye Baş-
kanı CHP’li Ercüment Şahin Çervatoğlu’nun mazbatası-
nı alır almaz ilk olarak makam odasının kapısını sökme-
si” ve makam kapısını neden söktüğünü ileri sürdüğü 
şu gerekçe manidardır; “Yöneticiler seçilmeden önce 
halka gidiyor, seçildikten sonra ulaşılmaz oluyor”!

“CHP’li Çervatoğlu yerel seçimlerin ardından kapı-
sını söktüren 5’inci belediye başkanı oldu. Diğer isimler 
ise şunlar; Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan-
lığına seçilen AK Partili Bilal Eker, Pazarcık Belediye 
Başkanlığına seçilen AK Partili İbrahim Yılmazcan, Si-
nop Ayancık Belediye Başkanlığına seçilen CHP’li Hay-
rettin Kaya ve Amasya Belediye Başkanlığına seçilen 
MHP’li Mehmet Sarı…

Yozgat Yerköy Belediye Başkanlığı’na seçilen İYİ 
Parti’li Ferhat Yılmaz, makam koltuğunu kaldırıp tahta 
sandalyeye otururken, Elbistan Belediye Başkanlığına 
seçilen AK Parti’li Mehmet Gürbüz makam koltuğunu 
belediye önünde ateşe verdi”!

Mazbatasını alarak Kuşadası Belediyesi Başkan-
lığını devralan yeni belediye başkanı Ömer Günel, ilk 
talimatlarını verdi;

“Seçim sürecinde hemşerilerime verdiğim sözleri tek 
tek yerine getireceğim. İlk talimatım makam odasına 
ayrı bir giriş sağlayan asansörün kaldırılması ve makam 
araçlarının kademeye çekilmesidir. Ben Kuşadası’nın 
Belediye Başkanı olarak sizlerin içinde olacağım. Be-
nim makam odam mobil olacak. Tüm amir, müdür ve 
başkan yardımcılarına tahsis edilen makam araçları da 
belediye kademesine çekilecek” diyor.

Bu eğilim güçlenirken HDP’li belediyeler ne yapa-
cak?

Dört; ayrımsız tüm halklara, tüm siyasal 
eğilimlerden işçi, emekçi, işsiz halka ve tüm inançlara 
her konuda eşit yaklaşım ışığında ayna geçmiş Kürt/
Kürdistan belediyecilik pratiğine tutulmalıdır.

Beş; HDP belediyelerini mali gelir-giderleri halka 
aylık, yıllık olarak şeffafça açıklayan bir işleyişi 
başlatmalıdır. Bu çağırımızda ısrar ediyoruz.

Altı; HDP’nin Yerel Yönetimler deklarasyonunda yer 
alan doğrudan demokrasiyi uygulamaya somutta halkla 
ile birlikte karar birlikte icra prensibini uygulamaya çağı-
rıyoruz.

Yedi; Sadece ittifak belediyeleri için değil tüm HDP 
belediyeleri için görüş ve önerileriyle bir Danışma 
Meclisi misyonuyla çalışan ve Kürdistani İttifak parti-
lerinden oluşan bir kurul ya da komisyon oluşturulmalı. 
Bu kurul/komisyona belli sayıda uzman kadrolarda alı-
nabilir.

Sadece ittifak 
belediyeleri için değil 
tüm HDP belediyeleri 
için görüş ve 
önerileriyle bir Danışma 
Meclisi misyonuyla çalı-
şan ve Kürdistani İttifak 
partilerinden oluşan bir 
kurul ya da komisyon 
oluşturulmalı. Bu kurul/
komisyona belli sayıda 
uzman kadrolarda alına-
bilir.
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IV – Kürdistan Yerel Seçim İttifakı 
neyi hedefledi, ne oldu, ne yapacak?
Bu konuda ilk elden şunlara işaret edilebilir;
Bir; 31 Mart seçim pratiği farklı açılardan Kürdis-

tani İttifakın korunup geliştirilmesi görev ve sorumlu-
luğunu önümüze koymuştur. Kürdistani İttifakla, Kürt 
siyasetinde 40 yıllık soğuk savaş duvarında önemli bir 
gediğin açılması adımı başlı başına tarihi önemdedir 
ve kıymetini bilip geliştirmeliyiz. Bilmeliyiz ki 40 yılın ön 
yargılarını zamanla ve pratiğin içerisinde kırabiliriz. Bu 
açıdan HDP MYK’sının; “Kürt partileri ile yerel seçimler-
de yaptığımız ittifak ile de demokratik ulusal mücadele 
birliğinin önemi bir kez daha teyit edilmiş ve güçlendiril-
mesine dair toplumsal mesaj verilmiştir. Bu yönde atılan 
adımların geliştirilmesi, önümüzdeki dönemin mücade-
lesi açısından büyük önem taşımaktadır” belirlemesi 
yerindedir.

İki; Dün “yerel seçimlerde illaki ortaklaşmanın 
yolunu bulmalıyız” dedik ve bulduk. Bugün ise yerel 
seçim sonrası süreçte ve pratiğin içinde ittifakı adım 
adım büyütüp kalıcılaştırmanın yolunu bulacağız 
diyebilmeliyiz. Yani yerel seçimlerle sınırlı geçici ittifakı 
süreçte kalıcı ittifaka doğru büyütmeyi hedefleyelim 
ama asla acele etmeden ve erken-sakat doğuma izin 
verilmeden pratik deneyimler üzerinden yürüyerek 
zemini olgunlaştırılmalı.

Üç; İttifak belediyelerinde uyumlu ve dinamik ortak 
çalışmaya odaklanarak; genelde yerel yönetimler 
politikalarının belirlenmesinde ve pratiğinde ortak alanı 
büyüterek Kürdistani İttifakın varlığını önce koruyalım 
sonra ağır ağır ilerleyip safları genişletmesi hedeflen-
meli.

Dört; “Kürt sorununun barışçıl çözümü ve 
Türkiye’nin demokratikleşmesi için Meclis halklarımızın 
ortak çıkarını ve geleceğini esas alacak bir işlerliğe 
ve siyasal işleve kavuşturulmalıdır. Bu temelde bütün 
siyasi partilerin içinde yer alacağı bir çözüm ve diyalog 
komisyonu kurulmalıdır” şeklindeki HDP MYK önerisi 
önemli olup Kürdistani ittifak olarak pratikleştirilmelidir.

V – Halfeti özeline ilişkin
Halfeti ilçesi 2014 yerel seçimlerinde %58 ile beledi-

yeyi almasına rağmen bu seçimde tam tersine %37 ile 
kaybetti. Yani %20 gibi bir kaybı var ki bunun nedenleri 
üzerinde ayrıntılı durulmalıdır. Halfeti’nin, devlet parti-
sinin özel savaş konsepti içerisinde olduğu biliniyor, ek 
olarak aşağıda KKP Seçim Komisyonu değerlendirme-
leri de göz önüne alınmalı. Özetle;

1- 2014 yerel seçimlerinden sonra seçmene geriye 
dönüş olmamış dolaysıyla bu durum seçmende bir kır-
gınlık yaratmıştır.

2- Köy ve mahallelerde temsilci veya meclisler oluş-
mamış, kalıcı, sağlıklı ilişkiler geliştirilememiştir.

3 – Halfeti ittifak belediyesiydi ve merkezi olarak 
anlaşmamıza göre KKP’den 4 kişi belediye encümen 
adayı olarak listenin ön sıralarında yer alacaktı. HDP 

yerel parti örgütünde “yerel dengeleri gözetmeliyiz” 
ısrarıyla bizden sayının azaltılması talep edilmiş 
ve bunda anlaşmıştık. Ancak seçim sonuçları bu 
yerel denge arayışını tam isabetli belirlenemediğini 
gösterdi.

4- Dört binin üzerinde seçmenin taşıma işlemle-
rinin bilinmesine rağmen gerekli önlemler alınmamış 
genel merkez ve il yönetimi bunun üzerinde dur-
mamış, duruma müdahale etmemiştir. Ayrıca öbür 
ilçelere oranla 
Halfeti’ye çok az 
zaman ayrılmış-
tır. Hem “Halfeti 
bizim için çok 
önemli” denmiş 
hem bunun tam 
aksine genel 
merkez ve il 
yönetimi seçim 
çalışmalarına 
hemen hemen 
hiç müdahil ol-
mamıştır.

5- Sağlıklı bir 
sandık görevlileri 
listesi oluştu-
rulmamış bazı 
sandıklar boş 
bırakılmış ya da 
kimi görevliler 
parti aleyhine 
çalışmışlardır.

6 – Kıskaca 
alınan mahalle muhtarları üzerinden çalışmalar yapıl-
mamış, bile bile bazı mahalle muhtarlarının AKP’ye 
yaltaklanmalarına sessiz kalınmıştır.

7 – Devletin Halfeti sivil ve askeri yönetim yapı-
sının 7 Haziran 2015 sonrası belirlenen özel savaş 
konsepti gereğince çok önceden başlattığı Halfeti’ye 
ilişkin ön hazırlıklar son iki ayda yoğunlaştırılarak sür-
dürülmüştür. Öyle ki HDP/KKP seçim çalışma grupları 
hangi mahalle, semt, evde birileriyle görüşse illaki 
o akşam sivil ya da güvenlik birimlerince ilgili şahıs, 
şahıslar ile ya evinde ya da başka yerlere çağrılıp gö-
rüşülmüş ve tehditler eşliğinde sindirilmiştir. Bu durum 
her gün yaşanılmasına rağmen yetirence karşı tedbir 
alınmamış.

8 – KKP ile HDP seçim komisyonları arasında ilk 
günlerdeki soğukluk pratik çalışma içerisinde aşılmış 
ve giderek pratik mücadelede uyum, dostluk, yoldaş 
sıcaklığı kurulmuştur.
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Dün “yerel seçimlerde 
illaki ortaklaşmanın 

yolunu bulmalıyız” dedik 
ve bulduk. Bugün ise yerel 

seçim sonrası süreçte 
ve pratiğin içinde ittifakı 

adım adım büyütüp 
kalıcılaştırmanın yolunu 
bulacağız diyebilmeliyiz. 

Yani yerel seçimlerle sınırlı 
geçici ittifakı süreçte kalıcı 

ittifaka doğru büyütmeyi 
hedefleyelim ama asla acele 

etmeden ve erken-sakat 
doğuma izin verilmeden 

pratik deneyimler 
üzerinden yürüyerek zemini 

olgunlaştırılmalı.



Kürdistan Komünist Partisi başta Kürtler olmak üzere Mezopotamya halkları için direnişin 
simgesi olan 21 Mart 2019 Newroz’unda; ü lke içerisinde Amed, Malatya, Adıyaman, Antep 

şehirleri başta olmak üzere ülke dışında da İstanbul, Ankara, Zürih gibi birçok şehirde parti 
bayraklarıyla, kortejleriyle ve sloganlarıyla yerini aldı.

Kürdistan Komünist Partisi emeğin mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta; ülke içeri-
sinde Amed, Malatya, Adıyaman, Antep şehirleri başta olmak üzere ülke dışında da İstanbul, 

Ankara, Zürih gibi birçok alanda bayraklarıyla, kortejleriyle ve sloganlarıyla yerini aldı.



SOSYALİSTSSOSYALİSTOSYALİSTMEZOPOTAMYA

“‘Her yükselişin bir düşüşü vardır kuralı Erdoğan için de 
işlemeye başladı. Ve bunda Batıdaki Kürt halkının irade-
sinin belirleyici rolü olmuştur. Başta İstanbul olmak üzere 
üç büyük kent ile diğer metropollerin kaybedilmesi Cumhur 
İttifakı liderlerinin kimyasını bozmuştur. Bunu görmek için 
Erdoğan ve Bahçeli’nin iki gündür yaptıkları açıklamalara 
bakmak yeterlidir. Cumhur İttifakı ne edip edip İstanbul’u 
almak istiyor! Ankara’yı da İstanbul ile birlikte sayım günde-
minde tutması, CHP ve kamuoyuna ölümü gösterip sıtmaya 
razı etme hesabıdır.

Cumhur İttifakı, halkların yaşamsal önemdeki ekonomik, 
sosyal gündemleri üzerinden propaganda yapmak yerine 
“beka, terör, Kürdistan yok” gündemi gibi toplumun özellikle 
de muhafazakar kesimin yerleşik korkularını kullanmayı 
tercih etti. Bununla AKP ve MHP’nin fanatik çekirdek kitlesi 
dışında etkili olmadı tersine bu yönelim Millet İttifakının 
işine yaradı.

Yani Cumhur İttifakı “beka, terör, Kürdistan yok” pro-
pagandasının dışında kendisinin ne yapacağını anlatmak 
yerine “bu bölücü HDP’nin önü kesilmezse nasıl tehlikeli 
olacağını; Millet İttifakının özellikle de CHP’nin bu bölücü-
lerle birlikte hareket edip beka meselemizi ağırlaştırdıkları-
nı” anlatmakla yetinmesi karşılık bulmadı.

AKP/Erdoğan, seçim sonuçlarına baktığında İstanbul, 
Ankara, Çukurova, Antalya… CHP’ye kaptırmasında Kürtle-
rin belirleyici rolü olduğunu görüp bir siyasi uzlaşıya mı dö-
ner yoksa MHP ile mezara kadar devam mı diyecek? Daha 
belli değil. Belli olan, AKP ne zaman seçimi tek başına 
alabileceğine inansa o gün seçim yapar, yoksa 4 yılı bekle-
yecek, tabi siyaset denklemi beklemesine izin verirse.”’


