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Partimiz KKP, ilk günden 
siyasi darbeye karşı 

“Kayyum atanmasını kını-
yor ve tanımıyoruz” diyerek 
tutum aldı. Yanı sıra ilk gün-
den 21. gününe kadar sivil 
direniş alanlarında fiilen de 
yerini aldı, almaya devam 
edecektir!
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Editör
Yeni sayımızla yeniden merhaba!
Dergimizin iki sayısı arasındaki 

zaman dilimi yaz olmasına rağmen 
oldukça yoğun yaşandı. Genel olarak 
siyasi gündem hem içerisiyle hem sınır 
ötesiyle hem de ayrıca parti olarak da 
gündemimiz yoğundu.  

Özetlersek:
*Bu süreçte yaşanan en önemli 

siyasi gelişme hiç şüphesiz AKP/MHP 
iktidarının halkımızın siyasi iradesine 
karşı bir kez daha siyasi darbe 
yapmaları oldu. İlki 2016 yılında 100’e 
yakın belediyeye kayyum atanarak 
eşbaşkanlar görevden alınmıştı. İkincisi 
2019 Ağustosunda bu kez Diyarbakır, 
Mardin, Wan büyükşehir belediyesi 
eşbaşkanları haksız-hukuksuz bir 
şekilde görevden alınarak halkın 
iradesi hiçe sayıldı. Eğer içerde ve 
uluslararası alanda tepkiler güçlü 
olmazsa kayyum atama yoluyla 
halkımızın irade gaspının süreceği 
açıklamaları geliyor.

Halkımız, halklarımız başta üç 
kentte olmak üzere “irademiz gasp 
edilemez. Kayyumu tanımıyoruz, 
tanımayacağız” şiarıyla sivil demokratik 
meşru direnişini sürdürüyor. 16. 
gününde direniş ilk günkü inanç ve 
kararlılıkla sürüyor. Sonuç alınıncaya 
kadar yani seçilmiş eşbaşkanlarımız 
görevlerinin başına dönünceye kadar 
sürecek. 

Partimiz KKP, ilk günden siyasi 
darbeye karşı “Kayyum atanmasını 
kınıyor ve tanımıyoruz” diyerek tutum 
aldı. Yanı sıra ilk günden 21. gününe 
kadar sivil direniş alanlarında fiilen de 
yerini aldı, almaya devam edecektir!

KKP Gençlik Örgütü Ciwanên 
Komunîstên Kurdistan (CKK) Van’da 
gerçekleştirdiği beş günlük kampla 
hem siyasi eğitim çalışması hem 
aynı zamanda Van halkının kayyum 
atanmasına karşı direnişine katıldı.

Çağrımız; Türkiye ve dünya 
kamuoyunadır: Halkımızın haklı ve 
meşru mücadelesine omuz verin. 
Kürt halkı demokrasi mücadelesinde 
üzerine düşeni fazlasıyla yaptı, 
bugün Türkiye halklarının halkımızla 
demokrasi çizgisinde buluşma 
mücadelesine omuz verme günü! 

*Diğer gelişme ise işçi ve kamu 
emekçileriyle imzalanan sefalet 
sözleşmeleridir. İki yıllığına verilen 
zam oranları ilk altı aydaki zam 
oranlarını bile karşılayamayacağını 

bilmek için ekonomist olmaya gerek 
yok. İşçilerin ve kamu emekçilerinin 
başına çöreklenmiş sarı sendikacıların 
toplu sözleşme sürecinde aldıkları 
tutum ise tam bir skandal. Özellikle 
Türk-İş Genel Başkanı’nın Toplu İş 
Sözleşmesi görüşmelerinde açık kalan 
mikrofonunda kamuoyuna yansıyan 
“Uzasa işi karıştıracağız” beyanı 
şunu gösteriyor; işçi ve emekçiler bu 
sarı sendikacılardan kurtulmadıkça 
ne ekonomik-sosyal hak mücadelesi 
geliştirebilir ne de sosyalizm yolunda 
ilerleyebilir.

*Türkiye, şu gerçeği bilmelidir; 
artık güney ve güneydoğu sınırında 
komşuları Kürtler! Kürtlerin siyasi 
oluşumları olarak bağımsız ya da 
federal devlet yapılanmaları gerçeği 
var. Bu gerçeği tanımadan Ortadoğu ile 
bağlantı kuramaz.

Türkiye, Hakurk işgal harekâtından 
ve Fırat’ın doğusundaki özerk yapıyı 
ortadan kaldırma yönündeki kör inattan 
vazgeçmeli. Zira macun şişeden bir 
kere çıktı artık geriye dönüş yoktur. Bu 
kör inattan vazgeçmezse kendisiyle 
birlikte Kürt ve bölge halkları da zarar 
görecektir.

Cumhur İttifakı liderlerinin “İlla da 
Ağustos’ta yeni bir zafer isteriz” histerik 
çağrıları Rojava’da karşılık bulmayınca 
döndü içeride üç büyük Kürdistan 
kentine kayyum atayarak “yeni Ağustos 
zaferini” (yani Pirus zaferini) ilan etme 
durumuna düştü!

*Partiya Komunîst a Kurdistan 
(KKP) heyeti bir süre önce Kürdistan’ın 
Güneyine bir ziyarette bulundu. KKP 
heyeti beş gün boyunca çok verimli 
görüşmelerde bulundu. KKP kadroları 
sıkça Kürdistan basınına konuk olarak 
görüş ve önerilirini paylaştılar. Gidiş 
amacına uygun olarak;

Birincisi; Komünist, sosyalist 
partilerle resmi görüşlerde Kürdistan, 
bölgesel ve küresel gelişmeler üzerine 
görüş alışverişinde bulunuldu. Bu 
gelişmeler üzerine biri Kuzey diğer üçü 
Güneyden dört parti Hewlêr’de KKP 
Güney’in merkezinde ortak bir basın 
açıklamasıyla görüşlerini kamuoyuyla 
paylaştı. Ayrıca 17 Ekim’de dört 
parçada komünist-sosyalist-solcu 
partilerin katılımıyla Hewlêr’de bir 
konferans yapma kararını aldı ve pratik 
çalışmaları devam ediyor.

Gelecek sayıda buluşmak üzere.

KÜRDİSTAN KOMÜNİST 
PARTİSİ (KKP)
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19 Ağustos tarihinde Kürdistan’ın üç büyükşeh-
rine kayyım atandı. 2016 Kasım’ından sonra 31 Mart 
2019 seçimlerinde halk kayyımları göndermişti an-
cak çok geçmeden 2. kez kayyım atamalarıyla karşı-
laştık. Sizce bu kayyım atamalarının hedefi ne? AKP 
bu politikalarla neyi hedefliyor?

Nasıl bir iklimde seçime gidildi? Hakikaten adil, 
demokratik, hukukun özellikle herkese eşit bir me-
safede durduğu demokratik bir seçim ortamı yoktu. 
Seçmen kütüklerinden tutunda seçmen kaydırmalarına 
kadar bir sürü yolsuzluğun ayyuka çıktığı bir dönem-
de 31 Mart seçimlerine gittik. 31 Mart’ın hemen erte-
sinde neyi gördük? Özellikle HDP’ye yönelik olarak 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile sadece işlerinden 
edilmekle, cezaevlerine konulmakla yetmemiş gibi 
seçilme hakkının da gaspını gördük. Hatırlanacağı 
üzere beş büyük ilçede birinci sıradaki oldukça yüksek 
oy oranlarıyla kazanılmış olan ilçelerde ikinci sıradaki 
AKP adaylarına mazbataların verildiğine tanık olduk. 
Belediye meclislerinde hakeza birçok arkadaşımızın 

mazbatasının verilmediğine tanık olduk. Şimdi esasında 
başka hazırlık yaptıklarını görüyoruz. Yani aslında 19 
Ağustos’ta ortaya çıkan belgeler 1 Nisan günü esasında 
bu operasyonun bir başka halkasının daha olduğunu, 
sadece oralardaki mazbataları vermemek değil aynı 
durumu bu üç büyükşehir için de planlandığını gösteren 
bir belgedir. Türkiye kamuoyu bunu sakın gözden ka-
çırmamalıdır. Dolayısıyla bunları üst üste koyduğumuz 
zaman Türkiye’deki anayasal cumhuriyet, anayasa de-
ğerleri ve sandık iradesinin nasıl peşinen gasp edilme 
bunun yetmediği yerde adeta bir siyasi darbe marifetiyle 
üç büyük şehre dönük gerçekleştirilen tutumu gördük. 
Bütün bunlar bize bir kez daha hatırlatmalıdır; eğer bir 
ülkede yurttaş hukuku yani anayasal hukuk, demokratik 
irade, hukukun bu konuda dengeleyici olma, ayarlayı-
cı olma, denetleyici olma kapasitesi ortadan kalkarsa 
ortaya böyle hem hukuk dışı hem de anti-demokratik 
uygulamalar çıkar. Ama bu coğrafya özellikle de Kürt 
coğrafyası olduğu zaman Kürdün demokratik irade-
sine bile hiçbir şekilde tahammül göstermeyen, onun 
herhangi bir hayat alanında özellikle yerel yönetimler 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı A. Selçuk Mızraklı:

MIZRAK ÇUVALA GİRMİYOR
Röportaj: Yaşar Kazıcı

İçişleri bakanlığının kararıyla görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk 
Mızraklı ile kayyımlar ve direniş üzerine bir söyleşi yaptık. KKP TV’nin eylem alanından yaptığı bu vi-
deo röportajın çözümünü dergimizde yayınlamak istedik. İlgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz...
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başta olmak üzere iradesini tesis edebileceği, yarınına 
ilişkin adımlar atabileceği bütün kurumsal değerlere 
ve yaşama biçimlerine kapıyı kapattığını gösteren bir 
yanı vardır ki bu da işin bir başka vurucu yanıdır. Özel-
likle partimizin ve ittifak politikamızın ortaya koyduğu 
nesnel bir tutum vardı. Bu ülkede hep birlikte yarını 
kucaklamak durumundayız, bu ülke halklarının geleceği 
ortaktır, kader ortağıdırlar. Bu çerçevedeki yaklaşımlara 
bakıldığı zaman hakikaten eski deyimle ‘’bölücü’’ bir 
yaklaşımla karşı karşıyayız. Bu ülkede kimlerin bölücü 
kimlerin birleştirici olduğunu bir kez daha ortaya seren 
bir durum oldu. Ama bu halk geçmişte de olduğu gibi bu 
tür hukuksuzluklar bu tür anti-demokratik uygulamalar 
olduğunda böyle yurttaş iradesine dönük el koyma giri-
şimleri olduğu zaman nasıl direndiyse nasıl kazandıysa 
şimdi de kazanacak.

Günlerdir direniş var bu alanda, sürmekte olan 
direniş AKP’ye geri adım attırabilir mi sizce?

Şimdi bu işin temel bir kuralı var. Etki-tepki, aksiyon-
reaksiyon… Yani şüphesiz ki bu adımları atanlar; 
buna ilişkin bir tepkinin gelişeceğini, bir reaksiyonun 
gelişeceğini öngörmüşlerdir. Öngörürken de belediyele-
rimizin çevresinde gördüğünüz gibi adeta polis ordusu 
yığarak kendince bir hazırlık yapmıştır. Ama toplumun 
kolektif sağduyusu, kolektif sabrı, kararlılığı, inancı, 
inadı öyle bir biçim koydu ki AKP’nin hem toplumun bu 
konuda rıza göstermeyen tutumu, beraberinde siyasetin 
geniş çevresinden özellikle muhalefet çevrelerinden 

gelen rıza göstermeyen tutum, 
bunun karşısında duran tutum, 
AKP’yi zorluyor şu anda. Mızrak 
çuvala girmiyor, dolayısıyla dikkat 
ederseniz bu meşruiyet krizini de 
korkunç bir yalan ve iftira kampan-
yasıyla, her zaman alışageldiğimiz 
modeller, biçimler üzerinden de 
tesis etmeye çalışıyor. Ama şunu 
açık ve net bir şekilde ifade etmek 
gerekir; eğer bir halk kazanımları-
nı güçlü bir şekilde savunmadığı 
takdirde, korumadığı takdirde bu 
tür haklar çok kolay kaybedilebi-
lir haklara dönüşür. Yani hukuk 
tanımayan bir aygıtın karşısında 
normalde bu halkın hukukunu sağ-
lamak, adaletini tesis etmek hu-
kukun görevidir. Ama hukukun da 
iğdiş edildiğini çok net gözlediği-
miz, hukuka olan güvenin düştüğü 
bir ortamda ve AKP-MHP ittifakının 
da özellikle anayasa tanımaz tu-
tumlara girdiği çok açıkken burada 
yegane elimizdeki güç halkların bu 
konudaki iradi tutumu, kararlı tutu-
mu ve vazgeçmeyen tutumu ola-
caktır. Bu böyle yaşanacak olursa 

bir daha kaybedilmez olur. Yani dolayısıyla idarenin bir 
daha böyle kolayca el koymaya cesaret edemeyeceği 
güçlü bir direncin, güçlü bir itirazın gelişmesi gerekiyor.

Son olarak siyasete, Kürdistan’a, Türkiye’ye ve 
tüm dünyaya çağrınız nedir?

Çağrımız barışadır. Barış dediğimiz, demokrasinin, 
hukuk rejiminin bir bütün olarak bireylerin ve toplumların 
kendilerini iyi hissedebildikleri, yarına ilişkin umutların 
çoğaldığı, toplumun kendini yeniden kurgulama, daha 
ileriye sıçrama kapasitesinin güçlü olduğu iklimin 
adıdır barış. Bu anlamda toplumda güçlü bir barış 
iradesinin biriktiğini görüyoruz. Çünkü Türkiye’nin iç ve 
dış koşullarına baktığımız zaman barışın sağlanacağı 
koşullarda, toplumun kutuplaştırıcı tüm bu kendisini 
hantallaştıran kutuplaşmalardan kurtulduğu buluşmayı 
çoğalttı. Beraberinde savaş ve çatışma siyasetinin yeri-
ni barış ve uzlaşma biçimlerinin yerini aldığı barış iklimi 
Türkiye’nin içine girdiği bu krizler sisteminden çıkışının 
yegane anahtarıdır. Kendi emekçisiyle, kadınıyla, Kür-
düyle barışan bir anlayışın krizlerden çıkabilme kapa-
sitesi olacaktır. Barış dediğimiz; eşit, adil, demokratik, 
insanca ortak gelecek, ortak yaşam arzusu olanların 
beraber varacağı bir müzakere süreciyle yaşanabilir 
durumdur. Bunların kapısını aralamak gerekiyor. Her 
zaman en ufak bir ışık görseniz bile ateş böcekleri gibi 
o ışığa, barışın ışığına yönelmek gerekiyor.

Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için 
teşekkür ederiz.

“Barış dediğimiz; eşit, adil, demokratik, insanca ortak 
gelecek, ortak yaşam arzusu olanların beraber varaca-
ğı bir müzakere süreciyle yaşanabilir durumdur. Bun-
ların kapısını aralamak gerekiyor. Her zaman en ufak 
bir ışık görseniz bile ateş böcekleri gibi o ışığa, barışın 
ışığına yönelmek gerekiyor.”
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45 DEQE

Ewdil ARARAT

ewdildur@outlook.com

45 deqeyên Dîlanê di sini-
feke dibistana Tirkî da.

45 deqeyên zareke Kurd 
bi navê Dîlan, Berfîn, Berxwedan, 
Şîlan û Serxwebûn di bin awirên 
erjeng ên mamosteyeke/î şovenîstê 
esker ê Tirk da?

Zarên Tirk ku her roj ji aliyê dê û 
bav û mamosteyan va tên manûp-
lekirin, tijekirin li dijê kurdan û ev 
zarên rih qirêjbûyî, bi çi çavê, bi kî-
jan kompleksê  li hevalên“ xwe yên 
Kurd dinihêrin, ku navê wan Berfîn, 
Dîlan û Rizgar e?

Jixwe ne hewceye dê, bav û 
mamoste wan zarên Tirk manûple 
jî bikin.

Sîstema dewleta kemalîst û 
nijadperest a Tirk ku nizanim ev bû 
çendîn sal in mîna fabrîqeyekî, ro-
botan hildiberîne.

Robotên ku her roj gotinên, çi 
şa me, ku Tirk im, yan jî bextewarî, 
ji bo ew ê ku dibêje ez tirk im ra!“, 
dehbare dikin. Yan jî, ji, Çînê heta 
maçînê her kes tirk e!!“

Û bi gelek xûrafeyên din. Ev 
xurafe û îdeolojiyên beredayî îflas 

kirine li cîhanê.

Lê ji bo Kurdan na. Her duqat 
bihêz e li ser Kurdan.   

Deng û dîmenên dijminayî û 
hêrîşkar ên têlevîzyonên Tirk, dî-
menên qîjeqîja balafirên şer. Lîsti-
kên kuştin, qirkirin ên di înternetê 
da zêde ye jî, ji bo şûştina mêjiyên 
zarên Tirk ku bi vê haletê rûhiyeyê 
li, hevalên “ xwe yên Kurd tên hev di 
sinifê da.

Gelo hun hîç lêfikirîn, ku 45 de-
qeyên zar û sebiyeke Kurd çawa 
dibore, di nava revdeyên cewrikên 
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guran de?

Belkî ez şaş bim, di derheqê 45 
deqeyên Dîlanê da!

Lê Dîlan di nava psîkologi-
yeke veciniqî û tirsnak da, dûr ji 
prensîbên pedegogiyê, perwerde“ 
dibe di sinifeke Tirkî da.

Xwe diqincilîne hev di dersê da. 
Hewl dide ku xwe ji awirên tahl û tûj 
biveşêre û mîna ku bêje, ez ne li vir 
im!“ Lê ew li wir e!

Bala wê ne li ser dersê ye. Pê-
nivîs ji xêwedana destên wê yên 
biçûk dişimitin. Çend caran şaş dini-
vîse. Bi jêbirê jê dibe. Bi hêrs pelên 
deftera xwe diqelîşîne, çend caran 
li pey hev.

Belkî guhên wê jî tên kişandin, 
çend toqat jî lê dikevin, ji ber vê, 
şaşbûnê“

Dixweze rondikan bibarîne, ni-
kare.

Tûfa wê di qirikê da dibe gilok, 
dixweze daqûrtîne, nikare. 

Lêvên xwe gez dike.

Serê xwe nişûv dike. Bi awêrên 
revok ji pencereyê li dervayê dinêre.

Guhên wê li gotinin ku wê dikin 
armanc in.

Li benda dengê zingilê ye, ku 
lêxe û pê ra xwe bavêje derva, here 
bêhnvedanê.

Li bêhnvedanê, li baxçeya, dibi-
stanê, çend ji wan cewriyan lê têne 
hev, qerfên xwe pê dikin, belkî jî ew 
dihincirînin.

Li 15 deqeyên bêhnvedanê; li vir 
jî ne rihet e, rihê wê ne ewle ye, bi 
xwe ne bawer e.

Belkî ji tirs û hesteke nevegotî 
hinarokên wê sor yan jî spîçolikî 
dibin.

Kulpekulpa dilê wê ye..

Çavên wê li riya malê ne. Lê hîn 
çend ders mane.

Çend dersên ji dojehê xirabtir.

Çend dersên ku wê hîn çend 
parçeyên din ji rihê wê biqetînin 
bibin, hinekî din kesayeta wê 
bipişêvin.

Çend dersên ku wê dem tê da 
biqerise, her yekê mîna salekî der-
bas bibe.

Guhên wê li zingila, dersa da-
wiyê ye, ku lêxe û xwe li bêhnekî 
bigihîne malê.

Li bêhnekî rêya xwe biguherîne, 
ji bo di rê da tiştekî neyê serî..

45 deqe berdewam in. Ne yek 
ne dû! Li pey hev. Bi mehan, bi sa-
lan…

Jiyekî di nava xwe da dihelînin.

Dîlan, Berfîn yan jî Berxwedan 
bi zimanekî biyan, bi rihekî xirab, bi 
psîkologiyeke tevlihev wê vegerin 
malê.

Li malê jî ne rihet e, Dîlan.

Ne tenê ew; dê, bav hemû mal-
bat ne rihet in, sil in di mala xwe da. 
Guhên wan li zingil yan jî lêxistina 
deriyê ye. Ka kengê ew ê polês yan 
jî esker werin?

Yek ji wan yan jî hemûyan bibin 
qereqolê, êşkence bikin.

Li kuçekî gullekî bera serê yekê/î 
ji wan bidin, ew winda bikin.   

Bavên girtîgehan, bi mehan bi 
salan birîzînin.

Dest û piyên wan bişikînin.   

Dîlan, li malê jî her çiqas çend 
gotinên Kurdî têkil bike jî, bi zima-
nekî biyan xeber dide bi dê û bavê 
xwe ra. Pirs dike. Pirsên mîna; 
çima nikare bi Kurdî baxife? Çima 
mecbûr e, here dibistana Tirkî û 
wan gef û gotinên xerab bixwe?

Her roj bi tirs here û were, par-
çeyek ji xwe winda bike.

Pirsên mîna:

Çima dibistana Kurdî nîne? Zi-
manê wê qedexe ye?

Dixweze û nikare serbest û bi 
serbilindî bipeyîve?  

Gelo ew ê nikaribe mîna zarên 
xelkên din azad û bê minnet û bi 
rûmet bijî?

Gelo şaşîtiyek heye?

Çi ye, di ku da ye ev şaşîtî?

Û gelek pirs û geloyên din.

Dîlan her carê wê bersivên nîvçe 
werbigire, yan jî gelek caran bê 
bersîv bimîne.

Lê divê meyê jibîrkirin!

Dîlanê bersîva xwe dîtiye û di 
kurayiya dilê xwe de veşartiye.

Mezintirîn tirs ev e!

Îlmê pedagojî ji bêçaretiyê serî 
ditewîne li ber vê rewşa erjeng a 
zarokên Kurd.

Belkî ez şaş bim, di derheqê 45 
deqeyên Dîlanê da!

Lê Dîlan di nava psîkologiyeke 
veciniqî û tirsnak da, dûr ji 

prensîbên pedegogiyê, per-
werde“ dibe di sinifeke Tirkî 

da.
Xwe diqincilîne hev di dersê 

da. Hewl dide ku xwe ji awirên 
tahl û tûj biveşêre û mîna ku 
bêje, ez ne li vir im!“ Lê ew li 

wir e!
Bala wê ne li ser dersê ye. 

Pênivîs ji xêwedana destên 
wê yên biçûk dişimitin. Çend 
caran şaş dinivîse. Bi jêbirê 

jê dibe. Bi hêrs pelên deftera 
xwe diqelîşîne, çend caran li 

pey hev.
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ABD-TÜRKİYE 
MUTABAKATINDA 
HESAPLAR AYRINTIDA SAKLI

Sinan ÇİFTYÜREK

canbegyekbun@hotmail.com

I - ABD ile Türkiye, Rojava üzerin-
den yaşadıkları gerilim-restleşme 
sonunda ucu açık bir uzlaşmaya 

vardılar. Denilebilir ki iki taraf açı-
sından da mecburi ya da kerhen 
bir anlaşma yapıldı. Kerhen çünkü 
Türkiye, ABD ile Kürdistan özelde 
Rojava Kürdistan’ı, S-400, F-35 
vb. içeren gerilimi daha da tırman-
dırmak istemiyor zira bir adım ötesi 
NATO’da geriye dönüşü olmayan 
yol ayrımını derinleştirebilir ki bunu 
istemiyor.

Türkiye bal gibi biliyor ki; toprak 
birliği, NATO güvencesi altındadır, 
büyük-küçük herhangi bir saldırı 
doğrudan NATO’ya yapılmış kabul 
edilir. Asıl NATO’dan ayrılmış bir 
Türkiye, saldırı ve bölünmeye daha 
da açık hale gelecek. Batıdan kop-

muş bir Türkiye ekonomisinin de 
ağır sorunlarla yüzleşmesi ayrı bir 
sorun. Zira Türkiye hem İran, Rus-
ya gibi zengin enerji kaynaklarına 
sahip değil hem zaten ekonomi 
baştan itibaren Batıya bağımlı 
şekillendi.

İki derede bir arada sıkışmış 
Türk iktidarı ancak kendi jeopolitik, 
jeostratejik konumunu özelde İncir-
lik Üssü gibi kartlarını pazarlayarak 
ve Rusya ile ABD’yi birini diğeri ile 
keserek çıkış arayıp masada elini 
güçlendirmek istiyor.

ABD’ye gelince, hem NATO 
müttefiki hem de küresel emperyal 
(imparatorluk) stratejisinde coğra-
fik konumuyla da önemli yeri olan 
Türkiye’yi daha fazla Rusların ku-
cağına itmek istemiyor. Ki varılan 

mutabakatla Türkiye’nin NATO’dan 
uzaklaşma sürecine en azından 
şimdilik frene basıldı. Ama aynı 
zamanda sahada ki yeni müttefiki 
olan SDG’yi (Kürtleri) de kaybet-
mek, dolayısıyla Türkiye saldırı-
sıyla yüz yüze bırakmak istemiyor. 
İşte bu denklemde, ikisinin de elini 
tutarak yürümeyi hedefleyen bir 
uzlaşma aradı. 

Erdoğan: “Çok yakında farklı 
bir aşamaya geçeceğiz. ABD’den 
gerçek müttefikliğe yaraşır adım 
atmasını bekliyoruz… Güney sı-
nırımızda adeta kanser hücresi 
gibi büyüyen, müttefiklerimizin 
ağır silahlarıyla büyütülen bu yapı 
ortadan kalkmadıkça Türkiye ra-
hat edemez… Fırat’ın doğusuna 
gireceğiz. Bunu Rusya ile Amerika 
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ile de paylaştık.” Savunma Bakanı 
Akar’da, “uzlaşma olmazsa Tür-
kiye güvenli bölgeyi tek başına 
oluşturacak, hazırlıklarımız tamam 
Cumhurbaşkanımızın talimatını 
bekliyoruz” derken, gerçekleşen 
Milli Güvenlik Kurulu sonuç bildirisi 
de malumu ilan etti; “Bütün gücü-
müzle bir barış koridorunun inşası 
için kararlılığımız teyit edilmiştir.”

Bu söylemlere, bir yılı aşkındır 
Kobani, Tel Abyad, Resulaynı… 
hedef alan tanklı-toplu askeri araç 
desteğinde 100 bin civarında aske-
rin konuşlandırılması da eklenince 
durumun vahametini gören ABD, 
önce CENTCOM Komutanı Or-
general K. McKenzie “Türkiye’nin 
müdahalesine izin verilmeyeceğiz”; 
ardından Savunma Bakanı Esper 
“Türkiye’nin Suriye’de tek taraflı 
adımlarını engelleyeceğiz” denilin-
ce yani bu karşılıklı restleşmelerin 
gölgesinde alelacele Ankara’da 
uzlaşma masası kuruldu. 

Taraflar bu pozisyonlarıyla ma-
saya taleplerini taşıdılar. Türk Dev-
leti, “barış koridoru, güvenli bölge” 
kavramları ile süslenmiş 35-40 km 
derinliğinde Rojava Kürdistan’ının 
tümünü işgal etmek istiyor. Yok-
sa NATO üyesi ve ikinci büyük 
ordusuna sahip Türkiye küçük 
Rojava’dan neden tehdit algılasın 
ki? Rojava “tehlikesi” hikaye ve 
kökten kurgudur! Türkiye, Kürdün 
statü elde etmesini engellemek ve 
İran ile bölge üzerindeki emperyal 
yarışta son Osmanlı bakiyesini 
elde etmek hedefiyle Rojava’yı 
işgal etmek istiyor. Mesele bundan 
ibarettir.

ABD ise Avrasya üzerinde em-
peryal egemenlik savaşının önemli 
bir ayağı gördüğü Ortadoğu’da 
çıkarları gereği Kürt ulusal kurtuluş 
hareketiyle ilişkilenmiş, Güney ile 
Rojava Kürdistan’ındaki güçlerle 
siyasi ve askeri müttefik olarak 
ortak harekât etmekte. ABD kendi 
emperyalist stratejisinde Türkiye’yi 
nasıl stratejik bir müttefik görüyor-
sa, Kürtleri de aynı stratejide yeni 
bir müttefik olarak görüyor. İkisiyle 
aynı stratejide birlikte yürümek 
istiyor ama bu durum beraberinde 

aşılması zor sorunlar içermektedir.

II – Belirsizliklerle yüklü 
uzlaşma!
Taraflar, bu sorunlar yumağı al-

tında üç gün sürdürdükleri Ankara 
görüşmeleri sonucunda vardıkları 
anlaşma ile ilgili şu ortak açıklama-
yı yaptılar;

“Görüşmelerde, Türkiye’nin 
güvenlik endişelerini giderecek ilk 
aşamada alınacak tedbirlerin bir 
an önce uygulanması, bu çerçeve-
de, güvenli bölge tesisinin ABD ile 
birlikte koordine edilmesi ve yöne-
timi için Türkiye’de Müşterek Ha-
rekat Merkezinin en kısa zamanda 
kurulmasını müteakiben, güvenli 
bölgenin bir barış koridoru olması 
ve yerinden edilmiş Suriyeli kar-
deşlerimizin ülkelerine dönmeleri 
için her türlü ilave tedbirin alınması 
konularında mutabık kalınmıştır” 
deniliyor. Bu anlaşmayı nasıl oku-
mak gerekiyor?

Bir; Öncelikle anlaşmaya dair 
en önemli sorun, asıl dava sahibi 
olan ve üzerinde hesaplar, planlar 
yapılan Rojava Kürdistanı halkının 
ve karar sahibi siyasi iradeleri-
nin dikkate alınmaması. Rojava 
Kürdistan’ına ilişkin hayati önemde 
karar ve yönelimler belirleniyor 
ama siyasal temsilcisi masada yok! 
Daha da vahim olanı karar verici-
ler de kendi aralarında masadaki 
temel konularda ayrı düşünüyor 
olmalarıdır.

İki; Taraflar aralarındaki önemli 
gerilim ve anlaşmazlık konularının 

hiçbirinde anlaşma sağlayamadan 
zamana yaydılar. Bu nedenle an-
laşma ilk başta ucu açık sonuçlar 
üretti. Ucu açık olma taraflara 
hareket serbestliği sağladığı gibi 
farklı yorumlara malzeme sunan 
özelliğiyle de dikkat çekici. Ta-
rafların hedeflerinin ucunu açık 
bırakmaları bir zorunluluk gibi de 
görünüyor çünkü ancak böylesine 
genel geçer ve güç dengelerine 
göre farklı yönlere çekilebilir üç 
madde üzerinde anlaşabildiler. Ve 
anlaşmanın ayrıntılarının açıklan-
mamış olması da sanki belirttiğimiz 
zorunluluğun bir parçası gibi du-
ruyor.

Ayrıntılar önemli zira esas he-
saplar-tuzaklar ayrıntılarda saklı. 
Dolayısıyla ayrıntıların zamanla 
karşılıklı açıklanacak kartlar da 
saklı olması beraberinde tarafların 
birbirlerine kuracakları tuzakları da 
içermekte. Varılan uzlaşmanın açık 
uçluluğu, belirsizliği, kurulması 
planlanan “Müşterek Harekat Mer-
kezinin” esas gündemini sürekli 
işgal edecek gibi.

Üç; Az-çok net olan “ABD ile 
birlikte koordine edilmesi ve yö-
netimi için Türkiye’de Müşterek 
Harekât Merkezinin kısa zamanda 
kurulması” dışında anlaşmanın 
belirsizliklerle yüklü olması en net 
“Güvenli Bölge”de görülüyor. Kav-
ram ve kurulmasında anlaşılmış 
ancak nasıl bir “güvenli bölge” yani 
çapı-derinliği-süresi-kimin-kimlerin 
denetiminde ve nereleri kapsaya-
cağı… belirsiz. Dün olduğu gibi 
bugün de “herkesin kendine göre 
bir güvenli bölge tarifi var” misali 
ABD ve Türkiye’nin farklı “Güvenli 
Bölge” tarif ve hedefi devam edi-
yor. 

Hakeza “yerinden edilmiş Suri-
yeli kardeşlerimizin ülkelerine dön-
meleri için her türlü ilave tedbirin 
alınması” cümleciğinde de aynı 
belirsizlik var. Bu cümlecikten Türk 
Devletinin anladığı ve hedeflediği; 
Türkiye’de bulunan üç milyon Arap 
mülteciyi Rojava Kürdistan’ına 
yerleştirerek iki Kürdistan parçası 
arasında Arap Kemerini oluştur-
mak ve böylece Rojava Kürdistanı 

Güç kaybeden ve aşılamayan 
ekonomik krizin kitle dayanak-

larını daha da eriteceğinden 
hareketle “Rojava fatihi” 

reytingi ile erken seçim he-
sabı yapılıyor. Siz Bahçeli’nin 
sıkça “seçim yok” demesine 

bakmayın! Rojava’da hedefleri 
gerçekleştiği an kameraların 
karşısına geçip “erken seçim 
koşulları hasıl olmuş bundan 

kaçamayız. Hodri meydan” 
diyecektir!
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coğrafyasında demografik yapıyı 
kökten değiştirmek… hesabı var.

ABD, Türkiye’nin bu plan ve he-
sabının neresinde duruyor? Kesin 
bir şey diyemeyiz ama Kürt halkı 
yok olmak pahasına Türkiye’nin bu 
planını asla kabul etmeyip sonuna 
kadar direnecek. Çünkü planın 
kendisi Rojava halkımızın tümüyle 
imha ya da toprağından sökülüp 
atılmasını yani zaten yok edilmesi-
ni içerdiğine göre halkın direnip ya 
işgalcileri tıpkı IŞİD benzeri yenil-
giye uğratmak ya da yok olmak! 
Başka seçeneği yok.

ABD, eğer Kürt savaşçıları 
karasal savaşta esas müttefik 
güç olarak görüyorsa o zaman 
Türkiye’nin, Arap göçmeni “her 
türlü ilave tedbirin alınması” be-
lirsizliği altında Rojava’ya yerleş-
tirmesi hesabına karşı durması 
lazım. ABD şayet bölgede hem 
Türk hem de Kürtlerin elini tutarak 
yürümek istiyorsa bu tutumu almak 
zorunda. Dolayısıyla belirsizlikler 
ya da ucu açık bırakmalar, tarafla-
ra güçleri ile orantılı yeni hareket 
alanları oluşturacağı gibi her ham-
le de yeni sorunlarla, krizlerle yüz 
yüze getirmesi de büyük olasılıktır. 
Zira taraflar mutabakattan farklı 
şeyleri sadece anlamıyorlar pra-
tiğe dönük açıklamaya da devam 
ediyorlar. Örneğin Türk Dışişleri 
bakanı Çavuşğlu “ya birlikte terör 
örgütünü orada temizleyeceğiz ya 
tek başımıza temizleriz. Biz hazırız 
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 
girmeye hazırız” diyor.

Dört; Türkiye’nin yakın vade 
de Rojava’ya saldırmasında frene 
basılmış yani “bir gece ansızın 
gelebilirim” işgalini şimdilik durdur-
muş gibi görünüyor! Gibi diyoruz 
çünkü devletin en yetkilisi cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Ağustos 
ayı bizim tarihimizde zaferler ayı 
olarak geçer. İnşallah bu Ağustosta 
da tarihimizin zaferler halkasına bir 
yenisini daha ekleyeceğiz” deyin-
ce, MHP lideri Bahçeli’de, “Zafer 
de süreklilik kazanan her zaman 
yenilenmesi gereken değerli bir 
kavram. Allah bu milleti zaferden 
yoksun bırakmasın” açıklamala-

rı… ABD-Türkiye mutabakatına 
rağmen yakında Rojava’ya tek 
yanlı işgal harekatı başlayabilir 
demektir. Çünkü güç kaybeden ve 
aşılamayan ekonomik krizin kitle 
dayanaklarını daha da eriteceğin-
den hareketle “Rojava fatihi” reytin-
gi ile erken seçim hesabı yapılıyor. 
Siz Bahçeli’nin sıkça “seçim yok” 
demesine bakmayın! Rojava’da 
hedefleri gerçekleştiği an kamera-
ların karşısına geçip “erken seçim 
koşulları hasıl olmuş bundan kaça-
mayız. Hodri meydan” diyecektir!

İlginç olan Erdoğan ve Bahçeli 
tarafından barış, huzur, kardeşlik 
kavramları yüklenen Kurban Bay-
ramı mesajlarında Kürde karşı 
zaferi hedefleyen savaş çığırtkanlı-
ğı yapmaları. Ağustos’ta kime karşı 
zafer? Rojavalı Kürde! Neden? 
Nedeni açık; Kürdün kendi yurdun-
da kurmanın ilk adımlarını attığı 
statüsüne son vermek!

Beş; Demek ki Kürdistan’ın 
merkezinde bulunduğu Ortado-
ğu’da savaş uzayacak!

ABD ile Türkiye’nin Ankara 
mutabakatı, bölgede savaşın 
uzayacağının teyididir. Bu konuda 
Kürdistan Komünist Partisi (KKP) 
Kasım 2018 IX. Genel Kongresi’nin 
“Ortadoğu ve Kürdistan Üzerine” 
alınan kararında;

“ABD liderliğindeki Batı ile 
Rusya liderliğindeki Doğu eksen-
lerinin son 25 yıldan beri süren 
Küresel hâkimiyet savaşları, esas 

olarak Asya üzerinde sürmekte 
olup Ortadoğu-Kürdistan bu sa-
vaşın merkezinde yer almaktadır. 
Bu uzun süren savaşın yakında 
sonlanacağının işaretleri görün-
müyor çünkü savaşın küresel ve 
bölgesel aktörleri ne uzlaşarak ne 
de savaşarak çözüm üretemiyorlar. 
Üstelik ABD’nin Körfez’de İran’a 
karşı uygulayacağı ambargo ile 
savaşı daha da ağırlaştıracaktır” 
deniliyor. Suriye, Irak başta olmak 
üzere gelişmeler, bölgede savaşın 
uzayacağının göstergesidir.

III – Varılan Mutabakata rağ-
men Türk yetkililerince yapılan 
açıklamalar, Rojava’ın halen Türk 
devletinin işgal tehdidi altında ol-
duğunu gösteriyor.

TC gündemi yıllardan beri 
Kürdistan, özelde Rojava Kür-
distanı! Türkiye ABD ile pazarlık 
masasında son kartını açıp “Batı 
ittifakında kalmamı istiyorsan 
Rojava’da denetimimde güvenli 
bölge olacak yoksa tek başıma 
işgal ederim” diyor! Yani “ya kırk 
katır ya kırk satır” misali güvenli 
bölge olmazsa operasyon” ikilemi-
ni dayatıyor. Devlet Bahçeli açık 
konuştu; “Ya Güvenli Bölge kurulur 
ya Fırat Doğusu baştanbaşa ateşe 
verilmeli”! diye buyurmakla Moğo-
listan’dan yola çıkıp Bağdat-Şam’a 
kadar uygarlıkları yakıp-yıkan Mo-
ğol ordularını hatırlattı!  Açıktır ki 
Türkiye’nin derdi “Güvenli Bölge” 
değil. O, Efrin’den Qamışlo’ya 
Batı Kürdistan’ı istiyor! Derdi sı-
nır güvenliği olsa “sınırda ortak 
devriye”ye evet der, illa da “35 km 
derinlikte güvenli bölge” ile Roja-
va’nın tümüyle işgalini hedefliyor. 
O,  Güney Kürdistan’ı Rojava’ya 
bağlayan ve Akdeniz’e ulaşan ka-
rayolunu denetlemek istiyor!

Öncelikle şu soru sorulmalıdır: 
Ne için kimin için “Güvenli Bölge”?

Rojava zaten güvenlikli olup, 
güvenli bölgedir! Yani İdlib, Doğu 
Guta, Dera… gibi Rusya-Türki-
ye-İran üçlüsünün oluşturduğu 
“Güvenli Bölge”ye ihtiyaç yoktur 
yeter ki var olan güvenliğine say-

Türk Devleti kendi 
geçmişinden 

günümüze izlediği 
siyasetinden;1850’lilerden 
beri Kürtlere yaptıklarının 

halkımızda yarattığı 
öfkeden; haksız-hukuksuz 
uygulamalarından ve de 

Kürtlerin haklılığından, dahası 
Kürt davasının artık uluslara-

rasılaşmasından ve Kuzey Kür-
distan’da da statüsüz çözümün 

olamayacağından korkuyor! 
Özetle kendinden korkuyor!
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gı duyulsun!  Türkiye tutturmuş, 
“Güvenli Bölge, Barış Koridoru”! 
Rojava’nın tank-topla getirilecek 
“Barış Koridoruna” “Güvenli bölge”-
ye ihtiyacı yok. O zaten güvenlik 
içinde! Türkiye “Güvenli Bölge”yle 
Rojava’yı Efrinleştirip Arap Kemeri 
oluşturmak Rojava üzerinde yeni 
“Ağustos zaferleri”(!) istiyor.

NATO üyesi Türkiye’nin, Ro-
java üzerinden algılayacağı bir 
güvenlik durumu yoktur! NATO’nun 
ikinci büyük ordusuna sahip 
Türk devleti, Küçük Rojava’dan 
tehdit algıladığı koca bir yalan, 
daha doğrusu manipülasyon-
dur. Kesin olan şudur; Türkiye, 
Rojava Kürdistan’ı halkından 
ve siyasal yapısından korkmu-
yor. Hayır, Türk Devleti kendi 
geçmişinden günümüze izlediği 
siyasetinden;1850’lilerden beri 
Kürtlere yaptıklarının halkımızda 
yarattığı öfkeden; haksız-hukuksuz 
uygulamalarından ve de Kürtlerin 
haklılığından, dahası Kürt 
davasının artık uluslararasılaşma-
sından ve Kuzey Kürdistan’da da 
statüsüz çözümün olamayacağın-
dan korkuyor! Özetle kendinden 
korkuyor!

Türkiye’nin derdi güvenli bölge 
değil O, Rojava Kürdistanı’nı isti-
yor! O, baba Esad’ın gerçekleştire-
mediği Arap Kemerini oluşturarak 
beton duvar ve canlı asker kalka-
nıyla başaramadığı şeyi yapmak 
istiyor: Kuzey Kürdistan ile Güney 
Kürdistan arasındaki tarihi bağları 
kesmek! Elbette bölge ve uluslar 
arası güç dengeleri el verirse kalıcı 
işgal planı da ajanda da yedekte 
duruyor.

IV- Bir taş yerinden 
oynatıldı 40 taş yerinden 
oynayacak gibi…
Türkiye-ABD ortak “Güvenli 

Bölge” oluşturma ihtimali bile bir-
çok gelişmeyi tetikleyecek gibi.

*En başta Rusya-İran ve Suriye 
yani Astana ortakları, Türkiye’ye 
kaş çatmaya başladılar. Suriye, 
“bu emperyalist işgaldir” demekle 

kalmadı, “Türkiye’nin gereklerini 
yerine getirmediği İdlib’teki ateşke-
si de bozuyorum” derken aslında 
Rusya ve İran’ın tepkisini de açık-
lamış oldu. Bununla birlikte el altın-
dan ABD ile hareket eden Kürtlerin 
yüzünü Şam’a dönmesi için Türki-
ye’nin hamlesini de bekliyor.

*Rusya, ABD ile Türkiye muta-
bakatı sahada işleyip derinleşirse, 
tepkisi Suriye üzerinden İdlib ile 
sınırlı kalmaz, Efrin ve Şehba 
Bölgesi’nde de Türkiye’ye çıkış 
kapısı göstermesi yüksek ihtimal. 
Ama şu aşamada esas hedef olan 
ABD’nin burnunun tıpkı S-400 
meselesinde olduğu gibi Türkiye 
eliyle sürtülmesini görmek öncelikli 
hedefi. Rusya için bu burun sürtül-
mesi meselesi yine ABD ile ilişkileri 
nedeniyle Kürtler için de geçerli.

*ABD, şayet Türkiye ile varılan 
mutabakat ile ibreyi Türkiye’den 
yana bükerse (güvenli bölge-
nin kentleri içermesi ve 5 km’yi 
aşması)… Kürtlerin de alternatif 
olarak Suriye rejimi ile yakınlaşma-
sına zemin hazırlayacak.

*Türkiye, Esad rejimini devirme 
planından vazgeçtiğini resmen 
ilan etmese de ana hedef Kürt-
lerin olması nedeniyle fiiliyatta 
vazgeçmiştir. Hatta Rusya, İran 
ve Suriye’ye “bakın beni İdlib’te 
zorlayıp durmayın ben Kürtleri 
hedef alırken sizin adınıza da kılıç 
sallıyorum. Zira yeni bir Çekiç Güç 
olayını görmek istemiyorsanız, Irak 
ve Suriye Kürdistan’ını Akdeniz’e 
bağlayacak karayolunu denetle-
memi istiyorsanız beni destekleyin” 
mesajını veriyor. 

Sonuç olarak;

a - Güney ve Rojava 
Kürdistan’ını doğrudan hedef alan 
böylesine geniş çaplı bir askeri 
işgal karşısında, başta Güney ve 
Rojava siyasal dinamikleri olmak 
üzere Kürdistan ulusal demokratik 
dinamiklerinin parti çıkarlarını aşan 
bir duruşla kazanımları korumak 
için ortaklaşmaları gerekiyor.  

b - Parçalanmış Kürdis-

tan’ın tarihsel trajedisinin Kürt 
siyasetinde yol açtığı “düşmanımın 
düşmanı dostum” siyasetinin ağır 
sonuçlarıyla bir kez daha yüzleşme 
durumu var. Bunu hafifletmenin 
yolu aranmalıdır. Kek Mesut 
Barzani’nin ulusal lider kimliğiyle 
dört parçadan partileri “kazanım-
larını nasıl koruyacağız, engelleri 
nasıl aşacağız” gibi tek gündemle 
çağırmasının tam zamanı. Ve tam 
da bu süreçte dün “Bir kez daha 
Kürt kanının, Kürt eliyle dökülmesi-
ne izin vermeyeceğiz” demesi çok 
değerlidir.

c – Kürt siyasetinin CHP’ye 
sıcağı sıcağına Rojava’ya yakla-
şımı üzerinden “ne oluyor 31 Mart 
ve 23 Haziran’ı unutma” mesajını 
vermenin tam zamanı. Yani Kürt 
siyasetinin, 31 Mart, 23 Haziran’da 
“AKP sana söylüyorum, CHP sen 
anla” taktiğini Kılıçdaroğlu’na hatır-
latma zamanı. Çünkü “sonbaharda 
Türkiye’de, Suriye Konferansı 
düzenliyoruz. Esad temsilcisi dahil 
tüm aktörler katılacak” diye açıkla-
yan Kılıçdaroğlu’na; “Kürt temsilci-
leri çağrılacak mı” sorusuna,“Hayır 
onlar katılmayacak” demesi önem-
lidir. Yani Tavuk hırsızı ÖSO, kelle 
kesen Cihatçılar çağrılı IŞİD’e kar-
şı binlerce gencini toprağa vermiş 
Kürtleri yok sayan ve “Türkiye’deki 
göçmenlerin oluşturulacak bölgeye 
yerleştirilmeleri, oluşturulacak okul, 
donatıların yapımı; bütün bunları 
gerekirse Türkiye, AB desteğini de 
alarak yapmalı” diyen, hatta işgal 
ve Arap Kemerini savunan CHP’ye 
tutum alınmalı. 

d - “KKP, Ortadoğu ve Kür-
distan üzerinde devam eden tüm 
işgallere “hayır” der. Güney ve 
Rojava Kürdistan’ında yaşanan 
yeni tür işgaller olarak Kerkük, 
Diyala, Şengal ve Efrin, Şehba 
bölgelerinin işgalini kabul edilemez 
görür ve halklarımızı sömürgeci 
kıskaca karşı mücadeleye çağı-
rır.” KKP Kasım 2018 IX. Genel 
Kongresi’nin “Ortadoğu ve Kür-
distan Üzerine” alınan kararında. 
13.08.2019
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EYGİ VESİLESİYLE 
-BALIK HAFIZALILAR İÇİN- 
50 YIL SONRA “KANLI PAZAR”

Temel DEMİRER

demirertemel@gmail.com

Mehmet Şevket Eygi’nin ölü-
mü üzerine Twitter’dan me-
saj yayımlayan AKP Genel 

Başkanı ve Cumhurbaşkanı  Erdo-
ğan, “Ülkemizin yetiştirdiği en önem-
li mütefekkir ve münevverlerden biri 
olan Muhterem Mehmed Şevket 
Eygi Beyefendi’nin vefatını derin bir 
teessürle öğrendim,”[2] deyip; onu ilk 
tanıdığı yerin Babıali’deki Bedir Ya-
yınevi olduğu vurgusuyla, “Kalemin 
yanında en önemli özelliklerinden 
bir tanesi de estetik anlayışıydı. 
Müslüman’ın estetiğine çok dikkat 
etmesini ifade ederdi,”[3] dedi!

“Estetik anlayışı”(?!); “Bilmiş 
olunuz ki, büyük fırtına patlamak 
üzeredir. Müslümanlar ile kızıl 
kafirler arasında topyekûn savaş 
kaçınılmaz hâle gelmiştir. İmtihan 
günleri gelip çatmıştır. Kaderden 
kaçmak, kurtulmak ne mümkün... 
Komünizm küfrüne karşı derhâl 
silahlan. İslâm’da askerlik ve cihad 
ihtiyari değildir, mecburidir. Allah 
ve ona kulluk borcunun içinde ci-
had farizasının da bulunduğunu bir 
an bile unutma. Stalin ve benzeri 
deccallerin piçleri olan kızıl veletler 
sokaklara dökülüp Türkiye’yi yık-
mak isterlerse bütün Müslümanları 
karşılarında bulmalıdırlar... Onlarda 
taş, sopa, demir, molotof kokteyli mi 
var? Biz de aynı silahları kullanmak-
tan aciz değiliz... Herkes vazifeye 

koşsun, herkes komünizm küfrüyle 
savaşa hazırlansın. Komünistler 
ve onları destekleyen hain şahıs 
ve müesseseler kahr edilsin... Bir 
Müslüman yüz komüniste bedeldir. 
Müslümanlar, komünizmle çarpışan 
devlet kuvvetlerine yardımcı olsun-
lar... Not: ‘Bir şeyler’ olursa, silahlar 
patlar patlamaz, vazifeye koşmağa 
çalışacağız. İnşallah kızıl kafirlerin, 
Deccal uşağı dinsizlerin tepelerine 
birer intihar uçağı gibi ineceğiz,” 
satırlarıyla müsemma Mehmet Şev-
ki Eygi bu satırları 68’lerin 6. Filo’yu 
protestolarına ilişkin olarak kaleme 
almıştı! Ne estetik ama!

Ve “50 sene sonra, ‘silahlanma’ 
ve ‘kafirlere ölüm’ çağrıcı başı gerici 
dinci ‘kafir’, ‘İstanbul Beyefendisi’ 
ilan edildi! Günümüz neo-liberali, 
eski siyasal İslâmcı Ahmet Hakan 
örneğin, bu gerici saldırganı, ‘tam 
bir İstanbul beyefendisi’ olarak ta-
nımladı. ‘İncelikli zevklerin peşinde’ 
olduğunu yazdı.”[4]

Sakın ola kimse unutmasın, 
unutturmasın; bunlar, ABD aşığı 
İslâmcı şiddetin örneğidir!

* * * * *

Hatırlayın: ABD’nin 6. Filosu 
Ekim 1967’de Türkiye’ye gelecekti. 
Bunu öğrenen devrimci gençler bir 
dizi protesto hazırlığı yaptı. İTÜ, 

Yıldız Teknik ve ODTÜ Talebe Birlik-
leri, 7 Ekim 1967’de ABD’yi protesto 
eden ve karaya çıkışlarını engelle-
meyi amaçlayan bir miting düzen-
lediler. Geç saatlere kadar beklendi 
fakat 6. Filo’dan hiçbir asker karaya 
çıkmadı.

Aynı günlerde Türkiye Milliyetçi 
Öğretmenler Konfederasyonu Genel 
Başkanı Selahattin Arıkan, “Solcula-
rın işi azıtmaları hâlinde kahraman 
Türk ordusu müdahale edecek ve 
Yunanistan’da olduğu gibi komünist-
lerin hakkını avuçlarına sokacaktır,” 
açıklamasında bulunmaktaydı. 17 
Temmuz 1968’de ise protestoya 
katılanları yakalamak için İTÜ Öğ-
renci Yurdu’na polis baskın yaptı ve 
İstanbul Hukuk Fakültesi öğrencisi 
Vedat Demircioğlu pencereden atı-
larak katledildi.

İki yıl sonra 10 Şubat 1969’da 
6. Filo Dolmabahçe’ye bir kez daha 
geldi. Ülkenin önemli illerinde yapı-
lan ilk protestolardan sonra öğrenci 
ve işçi örgütleri 16 Şubat 1969’da 
İstanbul’da “Emperyalizme ve sömü-
rüye” karşı miting düzenleme kararı 
alırlar. Yürüyüş Beyazıt’tan başlayıp 
Taksim Meydanı’nda sona ere-
cektir. Tüm yasal izinler alınır ama 
yürüyüş günü yaklaştıkça devletin 
kışkırtmaları artar. Gerçekleşmesi 
düşünülen bu eylemle elbette başta 

“Ve tanrıya itaat ettiğimizi sanırken,
aslında insanlara itaat ediyoruz.”[1]
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ABD emperyalizmi olmak üzere 
yerli işbirlikçileri de yakın ilgilidirler. 
“Dinimize, bayrağımıza hakaret edi-
liyor” kışkırtmalarıyla başta Milli Türk 
Talebe Birliği (MTTB) olmak üzere 
birçok faşist örgütlenme 14 Şubat’ta 
bir miting düzenlerler.

“Bayrağa saygı” adı altında 
yapılan bu mitingde emperyalizm 
karşıtlarına ölüm çağrıları yapılarak 
şunlar söylenir: “Ey Müslümanlar! 
Pazar günü Taksim’de komünistlerin 
mitingi var. Allah’ını seven, dinini 
seven, karısının namusuna sahip 
çıkmak isteyen herkes, Pazar günü 
saat 14.00’te Taksim’de solcuları, 
komünistleri öldürmek için gelsin.” 
Her geçen gün gerginlik yükseltil-
mektedir.

Mehmet Şevket Eygi de, ABD 6. 
Filo’suna siper olmak üzere İslâmcı 
Türk gençlerine cihat çağrıları yap-
maktadır.

İlerici-devrimci gençlerin çağrı-
sıyla gerçekleşen yürüyüş ise 16 
Şubat 1969 günü Beyazıt Meyda-
nı’nda başlar. İşçi ve emekçilerin 
de destek verdiği yürüyüşe 30 bin 
kişi katılır. ABD 6. Filo’sunu protesto 
etmek üzere Sultanahmet, Sirkeci, 
Karaköy, Tophane üzerinden Taksim 
istikametine doğru yürüyüşe geçilir. 
Yürüdükçe sayıları artan ve 40 bine 
yaklaşan eylemciler, “Emperyalizme 
hayır, sosyalizme evet!”, “Köylüye 
toprak yok, ABD üslerine toprak 
çok!”, “Vietnam’da barınamayan, 
Türkiye’de tutunamaz!” vb. sloganla-
rı atmaktadırlar.

Yürüyüş devam ederken, “Di-
nimize sövdürmeyiz” diyenler de 
ellerinde silahlarıyla Beyazıt Camii 
ve Taksim Meydanı’nda toplanmış-
lardır. Yaşanacak bir kargaşada 
yanlışlık olmasın diye katliam tüm 
detaylarına kadar planlanmıştır. 
Saldırı esnasında gerici ve faşistler 
zarar görmesin diye polisler tarafın-
dan kendilerine silah ve sopalarla 
beraber mavi kurdeleler dağıtılmış-
tır. Gerici ve faşistler Marmara Ote-
li’nin önünde eylemcilere saldırır. Bu 
katliamda TİP üyesi işçiler Ali Turgut 
Aytaç ve Duran Erdoğan katledilir-
ken yüzlerce kişi de yaralanır.

Böylesine organize bir saldırı 
sonrasında ise sadece 4 kişi yargı-
lanır. Bu kişiler de ellerinde bıçakla 
insanları bıçaklarken fotoğrafı çeki-
lenler veya bu fotoğraflarda duruma 
müdahale etmezken görülen polis 
memurlarıdır. Bu kişilerden sadece 
ikisi tutuklansa da tutukluluk süreleri 
birkaç ayı aşmaz.

* * * * *

1969’da yaşanan/yaşatılanların 
hikâyesi, 1946’lara, camiye asılan 
“Welcome” mahyasına kadar uza-
nırken; 1969’u anlamak için önce 
1946’yı anlamalıyız…

“Nasıl” mı?

1944 Kasım’ında ölen, Türki-
ye’nin ABD Büyükelçisi Münir Erte-
gün’ün cenazesini Türkiye’ye getir-
me bahanesiyle yola çıkan Missouri 
zırhlısı, 5 Nisan 1946’da İstanbul’a 
geldi. I. Dünya Savaşı’ndan kalma 
Yavuz, Sultanhisar ve Demirhisar 
gemilerince Çanakkale’de karşılan-
dı.

Missouri, Kızkulesi önünde 
“Welcome” (Hoş geldiniz) pankar-
tıyla selamlandı… Gelişinin anısına 
PTT, “Missouri” adlı 3 pulluk bir seri 
yayınladı… Şerefine TEKEL de 50 
sigaralık özel sigara üretti… Gelişi 
anısına, Hereke halı fabrikasın-
da 18 küçük halı üretildi… Gelişi 
öncesinde Karaköy-Beşiktaş sahili 
arasındaki evler ve Beyoğlu’ndaki 
bazı binalar boyatıldı… Jest olsun 
diye Taksim’e büyük bir Missouri 
resmi kondu… ABD mürettebatının 
hoşuna gitmesi için gece kulüpleri 
ve barların önüne “Welcome” ve 
“Burada İngilizce konuşulur” yazılı 
tabelalar konuldu… Yine mürette-
batı en iyi koşullarda “ağırlamak” 

ve “rahatlatmak” için İstanbul ge-
nelevleri beyaza boyanıp hayat 
kadınları muayene edildi… Ve niha-
yet Dolmabahçe Sarayı’nın hemen 
yanı başındaki Bezm-i Alem Valide 
Sultan Camii’nin minareleri arasına 
“Welcome” mahyası asıldı.

Aslı cami minareleri arasına 
asılan o mahya, Türk-ABD ilişkile-
rinin geleceğine ışık tutmuş oluyor-
du! 1946 ile Marşal Yardımı, Truman 
Doktrini, ABD ile imzalanan ikili 
anlaşmalar ve Missouri’nin gelişi 
bunların işaretiydi.

1969’da ABD 6. Filosu Türki-
ye’ye geldi. Filo, ilk durağı olan 
İzmir’de protestoyla karşılaştı. An-
ti-emperyalist öğrenciler, sendikalar 
ve sivil toplum kuruluşları ABD em-
peryalizminin simgesi durumundaki 
filonun İzmir’e girmesini istemiyordu.

6. Filoya “Defol” diye bağıranlar 
içindeki en ilginç grup, hiç kuşkusuz 
“genelev çalışanlarıydı”. 1946’da 
Missouri zırhlısını “çiçeklerle” karşı-
layan İstanbul genelevlerinin aksine, 
1969’da İzmir genelevleri, ABD as-
kerlerine kapılarını kapatarak, dün-
yada görülmemiş bir eyleme imza 
atmışlardı.

1968 Temmuz’unda, İstanbul’da 
sürekli protesto edilen ve tartakla-
nan ABD askerlerinin korunması 
için, dönemin AP İçişleri Bakanı 
milliyetçi Faruk Sükan, emniyet 
teşkilatına kesin emir verdi. Bu emir 
üzerine İTÜ yurdunu basan polis, 
devrimci genç Vedat Demircioğlu’nu 
camdan aşağı atıp katletti.

Anti-emperyalist 68 kuşağı, 6. 
Filo’nun İstanbul’a gelmesine karşı 
hazırlıklar yapılmıştı, karaya çıkan 
ABD askerleri denize dökülecekti.

Taksim’de Deniz Gezmiş’in ön-
derliğinde toplanan yüzlerce genç, 
Dolmabahçe’ye yürüyüşe geçti. 
“İstanbul, Amerikan genelevi… ola-
maz” diyen gençlerin etrafında kısa 
sürede halktan ve esnaftan binlerce 
kişi toplandı. Yakalanan tüm ABD 
askerleri de denize atıldı.

13 Şubat’ta Çemberlitaş’ta baş-
layan yürüyüşte taşınan pankart-
larda “Türkiye 6. Filo’nun genelevi 

Taksim’de Deniz Gezmiş’in ön-
derliğinde toplanan yüzlerce 
genç, Dolmabahçe’ye yürüyü-
şe geçti. “İstanbul, Amerikan 

genelevi… olamaz” diyen genç-
lerin etrafında kısa sürede 

halktan ve esnaftan binlerce 
kişi toplandı. Yakalanan tüm 

ABD askerleri de denize atıldı.
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değildir”, “Amerikalı it, evine git”, “Ya 
İstiklâl, Ya Ölüm” yazmaktaydı.

16 Şubat 1969’da anti-emper-
yalist gençler ve işçiler Beyazıt’tan 
Taksim’e yürüyüşü başlattı. 40 bine 
yakın bir kalabalık toplandı. Pankart-
larda, “Geldikleri gibi gidecekler”, 
“Emperyalizm ve yerli uşaklarına 
karşıyız”, “Rezil Coni bir daha gel-
me”, “Amerikan iti toprağımızda hav-
layamaz”, “Amerika’yla tartışılmaz, 
savaşılır”, “Yaşasın ezilen dünya 
halklarının kurtuluş savaşları”, “Em-
peryalizm ve sömürüye karşı işçi 
yürüyüşü…”

Böylesine büyük bir halk tep-
kisine rağmen 6. Filo, Kabataş 
açıklarında durmaktaydı ve 68 ku-
şağının anti-emperyalist gösterileri, 
(1946’dan itibaren palazlanmaya 
başlayan) İslâmcı gençleri çok ra-
hatsız etmeye başlamıştı.

12 Şubat 1969 tarihli Bugün 
gazetesi “Tarihimizin en kara günü” 
manşetiyle çıkarken; Mehmet Şev-
ket Eygi de 11 Şubat’ta Beyazıt 
Kulesi’ne kızıl bayrak çeken “kızıl 
komünistlere” hadlerinin bildirilmesi 
gerektiğini yazmıştı; 14 Şubat’ta 
MTTB, “Bayrağa saygı toplantısı” 
yaptı.

Komünizmle Mücadele Derneği 
(KMD), Türkiye’nin dört bir yanından 
cahil insanları “Cami’ye Saygı” mi-
tingi düzenlemek bahanesiyle İstan-
bul’a toplamaya başladı. Bu miting, 
6. Filo’nun İstanbul’a geleceği 16 
Şubat’ta 6. Filo’nun hemen karşısın-
daki Dolmabahçe Camii’nde yapıla-
caktı. Gerçek amacın camiye değil, 
ABD’ye ve 6. Filo’ya saygı ve bekçi-
lik olduğu açıktı.

Ayrıca Mehmet Şevket Eygi’nin, 
“Büyük fırtına patlamak üzeredir. 
Müslümanlar ile kızıl kafirler arasın-
da topyekûn bir savaş kaçınılmaz 
hâle gelmiştir... Ezanlar susturul-
masın, Müslümanlar komünizmle 
çarpışan devlet kuvvetlerine yar-
dımcı olsunlar,” çağrıları da “kan” 
kokuyordu.

KMD Genel Başkanı İlhan Da-
rendelioğlu da kışkırtıcılardan biriy-
di: “Pazar günü komünistler miting 

yapacak, biz bu mitingde savaşa-
cağız. Silahı olan silahıyla, olmayan 
baltasıyla gelsin,” demişti.

6. Filo İstanbul’a girmeye hazır-
lanırken saflar da belirginleşmişti: 
Bir tarafta anti-emperyalist, bağım-
sızlıkçı, ABD karşıtı “solcu” gençlik; 
diğer tarafta ise dinci, ABD yandaşı 
“sağcı” gençlik…

Solcu gençlik, “Yankee go home” 
diye bağırmaya hazırlanırken, Sağcı 
gençlik, “Komünistler Moskova’ya” 
diye bağırmaya hazırlanıyordu. 
Yani, bir tarafta ABD emperyalizmi-
ne başkaldıranlar, diğer tarafta ise 
ABD emperyalizmine başkaldıranla-
ra saldıranlar vardı.

16 Şubat 1969 Pazar günü kam-
yonlarla ve otobüslerle Anadolu’nun 
her yanından taşınan dinci-ülkücü 
komandolar, Dolmabahçe’de demirli 
6. Filo’ya ait bir gemiyi “kıble” yapıp 
namaz kıldılar.

Tekbirlerle kılınan “cihad” nama-
zından sonra “Ya tam susturacağız, 
ya kan kusturacağız”, “Kanımız 
aksa da zafer İslâm’ın” sloganlarıyla 
Taksim’e yürüdüler. Burada binler-
ce militana bomba, taş, sopa, satır 
dağıtıldı. Taksim’e anti-emperyalist 
gençlik liderlerinin resimleri asıldı. 
Duvarlara “Görüldüğü yerde öldü-
rün” ilanları yapıştırıldı.

Taksim Meydanı’na giren korun-
masız halk, karşısında birden bire 
bu “ABD cihatçılarını” buldu. Polisle 
birlikte halkın ve anti-emperyalist 
gençlerin üstüne saldıran “gericiler”, 
ellerindeki bombalar ve bıçaklarla 
birçok kişiyi yaraladı; Ali Turgut Ay-
taç ve Duran Erdoğan’ı ise öldürdü.

İçişleri Bakanı Sükan, olayları 
“Sağcılara Molotof atan solcuların” 
çıkardığını açıkladı. Kanlı Pa-
zar diye tarihe geçen olayların so-
rumlusu olarak Türkiye İşçi Partisi’ni 
(TİP) gösterdi. Demirel ise “Bunlar 
hür olan memleketlerin işaretidir,” 
demekle yetindi[5] yetinmesine ama!

“Kanlı Pazar”ın video görüntüleri 
TRT tarafından kaydedilip, hatta 
Mart ayında “Kanlı Pazar” adıyla ya-
yınlanacakken; Başbakan Süleyman 
Demirel devreye girip, TRT’deki bu 
yayını önledi. (Gazeteci Atılay Kaya-
oğlu ise Ali Turgut Aykaç’ın öldürü-
lüşünü çektiği fotoğrafıyla yılın en iyi 
fotoğrafı ödülünü aldı...) 

Ve 1969’da Mehmet Şevket Ey-
gi’nin, ABD 6. Filosu’nu protesto 
edecek solcu gençlere karşı ne-
den o kadar büyük bir kampanya 
yürüttüğü çok sonradan anlaşıla-
caktı. Kanlı Pazar’dan tam 20 gün 
sonra Mehmet Şevket Eygi adına 
Cidde’den gönderilen tam 350 bin 
dolar,[6] Hollanda da bir bankaya 
yatırılmıştı.[7]

* * * * *

Evet hâl buydu!

Ancak, Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş yanında ‘İlim Yay-
ma Vakfı’, ‘Önder İmam Hatipliler 
Derneği’, ‘MTTB’, ‘Siyer Vakfı’, ‘Yedi 
Hilal Derneği’, ‘Türkiye Yazarlar Bir-
liği İstanbul Şubesi’ ile ‘Birlik Vakfı 
Gençlik Platformu’nun da taziye me-
sajları yayınladığı[8], “derin teessür-
ler”in bildirildiği zata değgin “estetik” 
budur; ancak Eygi(‘giller) şahsında 
başka artılar da var elbette!

“Kanlı Pazar” saldırı öncesinde 
‘Bugün’ gazetesinden cihat çağrısı 
yapan Eygi’nin 1959’dan itibaren 
Özel Harp Dairesi’nde (ÖHD) Fet-
hullah Gülen ile birlikte “komünizmle 
mücadele faaliyetleri” için görevlen-
dirildiğini, Genelkurmay İstihbarat 
Dairesi eski Başkanı Emekli Korge-
neral İsmail Hakkı Pekin 10 Aralık 
2018’de yayımlanan söyleşisinde 
açıklayıp, “Fethullah Gülen, Mehmet 
Şevket Eygi gibi isimler 1959’da 
ÖHD içerisinde görevlendirildi. 
Görevleri, ‘Yeşil Kuşak’ projesi çer-

Ve 1969’da Mehmet Şevket Ey-
gi’nin, ABD 6. Filosu’nu pro-

testo edecek solcu gençlere 
karşı neden o kadar büyük 

bir kampanya yürüttüğü çok 
sonradan anlaşılacaktı. Kanlı 

Pazar’dan tam 20 gün sonra 
Mehmet Şevket Eygi adına Cid-
de’den gönderilen tam 350 bin 
dolar, Hollanda da bir bankaya 

yatırılmıştı.
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çevesinde komünizmle mücadele 
faaliyetleriydi,”[9] demişti. 

Bu kadar değil; 6. Filo’nun İstan-
bul macerasına mündemiç daha da 
fazlası var!

* * * * *

Çünkü ‘68, devrimci harekette 
bir dönüm noktasıyken; 6. Filo’ya 
karşı Dolmabahçe Direnişi de söz 
konusu sürecin önemli bir momen-
tiydi. 6. Filo’nun İstanbul’a gelişi 
anti-emperyalist mücadelenin fitilini 
ateşleyecekti.

Bu tabloda Vedat Demircioğ-
lu’nun pencereden aşağıya atılarak 
katli, devrimci öğrencilerde derin bir 
öfke ve nefret oluşturdu. Öğrenciler 
valiliğe doğru yürüyüşe geçti. Az bir 
mesafe kala polis barikatı ile karşıla-
şan öğrencilerin barikata yüklenme-
si sonucu saatlerce süren bir sokak 
çatışması meydana geldi. Ertesi 
gün, Vedat Demircioğlu’nun cena-
zesini alamayan devrimci öğrenciler 
sembolik bir tabutla yürüyüşe geçti-
ler. Binlerce öğrencinin katıldığı bu 
yürüyüşe polisin saldırması sonu-
cunda yine saatlerce süren çatışma-
lar meydana geldi.

Süreç içinde ODTÜ öğrencileri 
de gelişmeler ilgisiz kalmadı. Sos-
yal-demokratların elindeki Öğrenci 
Birliği’ne rağmen örgütledikleri fo-
rumda boykot kararı alırlar. Boykot, 
ODTÜ’ye özgü iki temel taleple baş-
latılmıştı: ABD eğitim sistemine son, 
öğrenciler yönetime katılsın!

Hızla tüm ODTÜ’ye yayılan bu 
boykotla beraber ABD’nin kültür 
kalesi çatlamaya başlamıştı. ABD 
kültürünün gençlik içerisine sorun-
suzca yayılacağı düşünülen bir 
kale, devrimci gençlerin darbeleri ile 
yıkılmış oldu. Boykotun en büyük 
başarısı ise buydu.

1968’de Vietnam’da görev 
almış ve katıldığı kirli operasyon-
larla tanınmış CIA şefi Robert Wil-
liam Komer’in Türkiye Büyükelçisi 
olarak atanması, anti-emperyalist 
çevrelerde sarsıcı bir etki oluşturdu. 
Vietnamlı devrimcilerin Honço (ka-
sap) olarak adlandırdıkları Komer, 
rektörlük tarafından ODTÜ’ye davet 

edildi.

Komer’in üniversiteye geldiğini 
haber alan öğrenciler, geniş kitleler 
hâlinde rektörlüğün önünde toplan-
dılar. Üzerinde ABD forsu bulunan 
Komer’in arabası ABD ve rektörlük 
karşıtı sloganlarla ters çevrilip, 
ateşe verildi. ODTÜ öğrencileri, it-
faiyenin arabayı söndürmesine izin 
vermediler.

Eylem sonrası rektörlüğün OD-
TÜ’yü kapatmaya karar vermesi 
öğrencilerin tepkisine neden oldu. 
Bunun üzerine bir direniş komitesi 
kurularak, okulu ve yurtları terk et-
meme eylemi başlatılması kararlaş-
tırıldı. Bu sırada öğrenci önderlerinin 
mahkemeye yaptığı “okulu tatil” 
kararına yönelik iptal başvurusunun 
kabul edilmesi üzerine, ODTÜ an-
ti-emperyalist gençlik hareketinin 
merkez üssü hâline geldi ve büyük 
bir prestij kazandı.

Bu çerçevede İTÜ yurtlarında 
katledilen Vedat Demircioğlu’dan 
sonra, 23 Eylül 1969’da ABD emper-
yalizminin uşakları tarafından planlı 
olarak katledilen bir diğer devrimci 
de ODTÜ’de okuyan Mustafa Taylan 
Özgür’dü.

İstanbul’da polislerce arkasın-
dan vurulan Taylan Özgür’ün katili 
yargılanmadı, “Bilinmiyor”(!) denildi, 
korundu, gizlendi.

Taylan Özgür’ün katledilmesi ar-
dından Ankara’da on binlerce öğren-
ci, öğretim görevlisi, işçi cenazesine 
katılırken; Taylan Özgür’ün yoldaşı 
Sinan Cemgil cenaze töreninde şöy-
le haykırdı: 

“Bir devrimci kardeşimiz polis 

kurşunu ile kahpece öldürülmüştür. 
Devrimci şehitlerin matemini tutacak 
zamanımız yoktur. Devrimcilerin 
postunu ucuza satmayacağız. Gün 
gelecek Türkiye’nin bağımsızlığı ve 
kurtuluşu için gerekirse hepimiz vu-
rulacağız. Bunlar bizi korkutmuyor, 
üzmüyor ancak kinimiz bileniyor. 
Taylan Özgür’ün ardından matem 
tutmayacağız, mersiyeler düzmeye-
ceğiz. O, 24 saatini devrime adamış 
bir kişiydi. Yapılacak çok işlerimiz 
vardır, ikinci kurtuluş savaşının ilk 
kurşunlanan devrimcilerinden sonra 
bizler de düşebiliriz, bunu korku de-
ğil varacağımız şerefli bir nokta ola-
rak kabul ediyoruz. Taylan, Komer’in 
arabasını yakarak devrim için ilk 
kıvılcımı atmıştı. Bu kıvılcım devam 
ettirilecektir. Türkiye’de CIA artık bir 
adam temizleme kampanyası aç-
mıştır. Yılmıyoruz, korkmuyoruz.”

* * * * *

Özetin özeti: 6. Filo ikinci geli-
şinde ABD askerini “komünizmle 
mücadele” adı altında savunacak 
yerli güçler örgütlenmişti. Protesto-
cular 16 Şubat 1969’da karşılarında 
yalnızca onları durdurmak isteyen 
polisi değil, aynı zamanda Eygi’nin 
silahlanıp cihada çağırdığı kitleyi de 
bulmuşlardı.

Aralarında mesela, 2019 yılında 
5 Mayıs’ta ölen, İstiklal Savaşını 
“Keşke Yunanlılar kazansaydı” di-
yebilecek kadar Cumhuriyet nefreti 
dolu Kadir Mısırlıoğlu da vardı…

Konuşmalarıyla İslâmcıları 
devrimci karşı sokağa davet eden 
MTTB Başkanı, eski Meclis Başkan-
larımızdan İsmail Kahraman da…

“Kıble de o tarafta” diye Boğaz’a 
demir atmış ABD savaş gemisi isti-
kametinde namaza da duranları da 
olacaktı. Sonra saldırı gerçekleşti; 
2 kişi öldü, 200 kişi yaralandı, olay 
“Kanlı Pazar” olarak kayıtlara geçti, 
12 Mart 1971 askeri darbesine doğ-
ru tırmanan siyasî kutuplaşmanın 
dönüm noktalarından biri olarak 
anıldı.

Fethullah Gülen o sırada İz-
mir’de, Kestanepazarı Camiinde 
vaizlik ve Kuran Kursu öğretmenliği 

6. Filo ikinci gelişinde ABD 
askerini “komünizmle müca-
dele” adı altında savunacak 
yerli güçler örgütlenmişti. 

Protestocular 16 Şubat 
1969’da karşılarında yalnızca 

onları durdurmak isteyen poli-
si değil, aynı zamanda Eygi’nin 

silahlanıp cihada çağırdığı 
kitleyi de bulmuşlardı.
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yapıyordu. Gülen, tıpkı Eygi gibi, 
KMD üyesiydi, Erzurum şubesi ku-
rucularındandı. Emekli Korgeneral 
İsmail Hakkı Pekin, daha sonra Mil-
liyet’ten Tunca Belgin’e bu isimlerin 
ÖHD, bugünkü ismiyle Özel Kuvvet-
ler Komutanlığına bağlı Seferberlik 
Tetkik Kurulu’na (STK) kayıtlı oldu-
ğunu açıklamıştı.

ÖHD, aslında ilk olarak STK adı 
altında Türkiye’nin resmen NATO’ya 
üye olduğu 1952 yılında kurulmuştu. 
Diğer NATO ülkelerindeki benzerleri 
gibi, Sovyet blokuyla çatışma hâlin-
de cephe gerisi faaliyet gösterecek 
şekilde örgütlenmiş sivil ve askeri 
unsurlardan oluşuyordu. Bu sivil 
örgütlenmelere İtalya’da Gladio, Al-
manya’da Werewolf, Yunanistan’da 
Kızıl Post gibi gayrı-resmi mitolo-
jik isimler veriliyordu; Türkiye’de 
gayrı-resmî ismi Ergenekon idi. İlk 
olarak 1973’te Başbakan Bülent 
Ecevit’in kendisine yönelik suikast 
girişimi ardından “kontr-gerilla” diye 
sorumlu tuttuğu aslında bu yapıydı.
[10]

* * * * *

Buradan hikâyenin -arka planda-
ki- “Yeşil Kuşak”lı aslına geçebiliriz!

Bu hikâye Türkiye’nin NATO’ya 
girmesi ve bölgede emperyalizmin 
ileri bir karakolu olmasıyla başladı. 
NATO’nun Özel Harp Talimnamele-
rine göre önce STK sonra da doğ-
rudan Genelkurmay Başkanlığı’na 
bağlı ile ÖHD adıyla kuruldu. ÖHD, 
sivil uzantısı Kontrgerilla olarak 
“Gayri Nizami Harp” stratejisi uygu-
ladı. Askeri güçlere bağlı ama toplu-
mun bütün kesimlerini kapsayacak 
bir tarzda örgütlenen ÖHD, ABD’nin 
geliştirdiği komünizmin panzehiri 
olarak kabul edilen “din ve milliyetçi-
lik” faaliyetini temel alarak psikolojik 
savaş taktikleri uyguladı.

1953’de kurulan ve giderek tüm 
yurt çapında yaygınlaştırılan Komü-
nizmle Mücadele Cemiyeti ÖHD’nin 
legal kolu olarak çalışmaya başladı. 
Cemiyet, anti-komünist faaliyetin 
ötesinde üye olanlara, ailelerine 
ve yakınlarına devletin desteğiyle 
sağlık sigortası sağlıyordu. 27 Ma-
yıs’tan sonra birkaç yıl faaliyetine 

ara verdikten sonra 1963’te isminin 
başına Türkiye sözcüğü ilave edi-
lerek ideolojik ve politik faaliyetini 
Türkiye Komünizmle Mücadele Ce-
miyeti olarak sürdürdü.

Derneğin kurucuları ve üyeleri 
arasında Cemal Gürsel, Süleyman 
Demirel, Turgut Özal ve Necmettin 
Erbakan gibi toplumun Türk-İslâm 
milliyetçiliği temelinde dönüştürül-
mesinde önemli rol oynayan kişiler 
de vardı. Cumhurbaşkanı Cemal 
Gürsel’in fahri başkanlığını yaptığı 
dernek, İlhan Darendelioğlu’nun 
başkan olmasıyla faaliyetini hızlan-
dırdı. Gülen’in 1963’te Erzurum şu-
besini açtığı derneğin şube sayısı, 
1963’de 9’a, 1965’de 27’ye 1967’de 
110’a, 1968’de 141’e ulaştı. 1965 
yılından itibaren İzmir, Antalya, Ada-
na, Erzurum, Kars ve Trabzon’da 
mitingler düzenledi.

Derneğin önde gelen üyeleri, İlim 
Yayma Cemiyeti’nin gelişmesine 
de önayak oldu. Komünizme, dini 
değerler ile karşı koymak amacıy-
la 1950’de Amerika’da kurulan ve 
dünyaya yayılan Uluslararası Scien-
tology Assosiation’ın adaşı olan 
İlim Yayma Cemiyeti, 1953 yılında 
İstanbul’da kuruldu, 1967’de şube 
sayısı 20’yi buldu. Emekli Kurmay 
Albay Vehbi Bilimer’in başkanlığında 
etkinliği artan “İlim Yayma Cemiyeti” 
ülkeyi baştanbaşa İmam Hatip Okul-
ları ile donatmaya başladı. 50 bin-
den çok “aydın din adamı” yetiştir-
meyi amaçlayan Cemiyet’in çabaları 
sonucu 1968’e kadar açılan İmam 
Hatip Okulları’nın sayısı 58’i buldu.

Bu dönemde ABD’nin Sovyetler 
Birliği’ne karşı geliştirdiği “Yeşil Ku-
şak” projesinin önemli bir ayağını 

Türkiye oluşturdu. ÖHD, dini ve mil-
liyetçi öğeleri ön planda tutan örgüt-
lerin kurulmasını destekledi veya 
bizzat kuruluşunda bulundu. MTTB, 
Yeniden Milli Mücadele Derneği, 
Milliyetçiler Derneği, Kültür Ocakları 
gibi farklı frekanslarda milliyetçi ve 
mukaddesatçı gençlik örgütlenmele-
ri ile çeşitli tarikatlar bu süreçte boy 
gösterdi.

Milliyetçi/ülkücü hareketin 
oluşumu ve siyasal bir harekete 
dönüşümü ile İslâmi hareketin 
siyasallaşması bu dönemde ger-
çekleşti. Milliyetçi-mukaddesatçı 
yapılanmalar, siyasal ve toplum-
sal örgütlenmelerde sol kadroları 
yıldırmak, bastırmak ve gerekirse 
fiziken etkisiz hâle getirmek için, 
TİP mitinglerinden devrimci gençlik 
eylemlerine kadar Türkiye çapında 
planlı saldırılar yaptı. Türkeş’in CK-
MP’nin başına geçmesi ile başlayan 
milliyetçi ve ülkücü hareket, devlet 
güçlerine yardımcı paramiliter güç 
olarak ÖHD tarafından kurulan 
Komando Kampları ile ortaya çıktı. 
Aynı şekilde Gülen’in vaazlar verdiği 
Buca ve Edremit ilçelerinde açılan 
eğitim kamplarında İslâmi gençlik 
eğitildi. Gülen, kampların amacını 
şöyle açıklamıştı: “Bir inayet ve bir 
koruma altında olduğumuz apaçıktı. 
Urfa’dan, Diyarbakır’dan bile talebe 
geliyordu. Komünizmin gemi azıya 
aldığı bir dönemde ona karşı, hem 
de böyle nizami bir mücadele, gele-
ceğin milliyetçi ve maneviyatçı tarih-
çilerini derin derin düşündürecektir.”

1967’de Konya’da ortaya çıkan 
Mücadele Birliği derin devletin des-
teğinde kısa zamanda birçok kente 
yayıldı. Şubat 1970’de çıkmaya 
başlayan haftalık “Yeniden Milli 
Mücadele” dergisi, 12 Mart’tan bir 
ay önce orduyu göreve çağırıyordu. 
Bu grubun lideri olan Aykut Edibali, 
Hizbu’t Tahrir’in geliştirdiği tezler ve 
kavramlarla derginin politik strateji-
sini belirliyordu. Derginin yazarları 
arasında Cemil Çiçek, Melih Gök-
çek, Taha Akyol, Ahmet Taşgetiren 
ve Hüseyin Gülerce gibi isimler 
vardı.[11]

Ve 1970’li yıllar boyunca 
ÖHD’nin din ve milliyetçilik eksenin-

6. Filo ikinci gelişinde ABD 
askerini “komünizmle müca-
dele” adı altında savunacak 
yerli güçler örgütlenmişti. 
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de sürdürdüğü faaliyetin birini Al-
paslan Türkeş’in başlattığı milliyetçi/
ülkücü hareket, ikincisini de Nec-
mettin Erbakan’ın önderliğini yaptığı 
Milli Görüş hareketi oluşturdu.

ÖHD, MHP ile MSP’ye bağlı 
paramiliter güçleri kullanarak 5 bin 
insanın ölümüne yol açan ve 12 Ey-
lül müdahalesine ortam hazırlayan 
koşulların yaratılmasında etkili oldu. 
14 Mayıs 1970’de kurulan ideolojik 
ve kültürel üretim merkezi olan Ay-
dınlar Ocağı tarafından formüle edi-
len Türk-İslâm Sentezi ilkeleri, önce 
12 Mart, ardından da 12 Eylül askeri 
müdahalesinde ordunun devleti ve 
toplumu yukarıdan aşağıya doğru 
yeniden düzenleme ve denetleme 
fonksiyonuyla örtüşüyordu.

Aydınlar Ocağı’nın temel hedefi, 
solun gelişmesini önlemek ve sağın 
ilerlemesi için yeni ekonomik, sosyal 
ve siyasal projeler üreterek bunların 
devlet ve hükümet politikaları hâline 
getirmekti. Ocağın kurucu başkanı 
Süleyman Yalçın’a göre Türk-İslâm 
sentezi, Türklerin öncülüğünde “İs-
lâm birliğini kurmak, geliştirmek ve 
Osmanlı’dan miras olarak bu işlevi 
devir ve teslim almak tasarımıydı.”

Sonrasıysa malum!

* * * * *

‘Türkiye Sağının Değişimi ve 
MTTB’ başlığıyla çalışma yapan 
İstanbul Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü yüksek lisans öğ-
rencisi ve MTTB Genel Başkan 
Yardımcısı Abdürrahim Boynuka-
lın, çalışmasının “Kanlı Pazar”la 
ilgili bir yüzleşme anlamı taşıdığı 
vurgusuyla “Olayın bir derin devlet 
yapılanması olduğu, sopaların sivil 
polisler tarafından dağıtıldığı, apart-
man çatıları ve otellerin üzerinden 
silahların ateşlendiği sonradan or-
taya çıktı,”[12] derken; Yavuz Soydan 
da, “15 Temmuz 1968 tarihinde 6. 
Filo Dolmabahçe’ye demir atar… 
O zamanki solcular (DEV-GENÇ 
vb.), muhtemelen Rus istihbaratının 
desteği ile Amerikan emperyalizmini 
protesto etmek için ABD askerlerine 
saldırırlar… Saldıranlar, bir de güzel 
bahane bulmuştur… İstanbul’da-
ki genelevlerin ABD askerleri için 

yeniden boyanmış ve temizlenmiş 
olması… Vergi rekortmeni Manuk-
ya’nın sermayelerinin namus bekçi-
liği, devrimcilere düşmüştür,”[13] diye 
ekleyerek zırvaladığı “Kanlı Pazar” 
hikâyesinin böyle bir arka planı söz 
konusudur…

Hikâyenin tümü biz(ler)e, “Türki-
ye’de Emperyalizm ve Din İlişkisi”-
ne[14] kafa yormayı “olmazsa olmaz” 
kılarken; Marksizm-Leninizm’in 
temel amacının insanları her türlü 
metafizik bağlardan özgürleştirmek 
olduğunu hatırlatır.

Yeri geldi anımsatayım: Din öz-
gürleşemez, aksine din tanım icabı 
“ait olma”, “sorgulamadan kabul 
etme”, “biat etme”, “boyun eğme” 
alanıdır ve bu böyle olunca da “Kan-
lı Pazar”lar kaçınılmazdır!

O hâlde dinin, hiçbir insanın 
emin olmasının mümkün olmadığı 
şeyler hakkında, eminmiş gibi dav-
ranmasının “saygıdeğer” bir dav-
ranış kabul edilip, el sürülmez bir 
alan sayıldığı malumken; Eugene V. 
Debs’in ifadesiyle, “Her çağda halkı 
aldatan zalim, baskıcı ve sömürücü 
hükümetler onları vatanseverlik ile 
ya da din ile aldatan iktidarlar ol-
muştur.”

Bu bağlamda Karl Marx, “Din 
kitlelerin afyonudur,” derken; ekler 
Elbert Hubbard da, “Din köleler 
içindir. Onlara, yaşamın veremediği 
teselliyi verir,”…

Bir uyarı da, “Dinsel düşünceler-
den doğan her çeşit iyi hareketin, bir 
ödül beklendiği için ya da bir ceza-
dan korkulduğu için yapıldığını söy-
lemek ve bu çeşit hareketlerin tam 
anlamıyla ahlâksal sayılmayacağını 
ileri sürmek kabildir”![15]

Artarak devam eden emperyalist 
barbarlık tüm dünya halklarına bü-
yük bir yıkımı dayatmaktadır. ‘68’ler-
de yükselen “6. Filo Defol!” çığlığı 
bugünlerde de izlenmesi gereken 
yolu gösterirken; son uyarı(lar) da 
“İnsanı yapan din değil, dini yapan 
insandır,” diyen Karl Marx ile “Yalan-
cıların maskelerini kaldırın, körlerin 
gözlerini açın!” haykırışıyla V. İ. Le-
nin’den…

21 Temmuz 2019, 14:55:03, İstanbul.
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1915 SOYKIRIM SÜRECİNDE 
DERGAHLARIN ROLÜ: 
2 DERGAH
3 POSTNİŞİN PORTRESİ
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Bilindiği üzere, 1915 Soykırım 
süreci birçok yerde yaşandı.

1915 süreci yaşanırken gerek 
Konya’da bulunan Mevlevi Dergahı 
Postnişinlerinin ve gerekse de An-
kara’da bulunan Hacı Bayram Veli 
Dergahı Postnişin’in tavırları nasıl 
oldu? Her iki Dergahın Postnişinleri 
bu süreçte Ermenileri korudular mı 
yoksa bu süreçte bilfiil ya da kıs-
men yer aldılar mı?

Bu soruları soran ve bu sorulara 
yanıt veren ulaşılabilir kaynak sayı-
sı çok azdır. 

Her ne kadar bu sorulara yanıt 
veren kaynak sayısı çok az olsa da 
aradan 104 yıl geçmiş olmasına 
rağmen bu sorular hala güncelliği-
ni koruyan ve yanıt bekleyen çok 
önemli sorulardır. 

Bu konuya kısmen değinen 
önemli çalışmalar az da olsa var-
dır(1).

Bu makalede daha çok konuya 
ilişkin kaynaklarda yer alan kimi 
bilgiler derlenmeye ve okuyucuyla 
paylaşılmaya çalışılmıştır.

Konuya değinen eserlerden ilki 
Burçin Gerçek’in Akıntıya Karşı adlı 
eseridir. 

Burçin Gerçek’in eserine değin-
meden önce şu hususu belirtmek 
gerek. 

Birçok eserde gerek Konya’da 
ve gerekse de Ankara’da yaşa-
nan 1915 sürecine detaylı olarak 
değinildiği için burada bu konuyu 
lokale indirerek, sadece Konya’da 
bulunan Mevlevi Dergahı Postnişin-
lerinin ve Ankara’da bulunan Hacı 
Bayram Veli Dergahı Postnişini’nin 
tavırlarına değinilmeye çalışılacak-
tır.

Burçin Gerçek eserinde konuya 
ilişkin olarak çeşitli kaynakların 
yanı sıra Simon Arakelyan’ın Anka-
ra Vukuatı adlı eserinden alıntılar 
yapar. Simon Arakelyan’ın eseri ise 
Ankara Vukuatı Menfilik Hatıralarım 
adıyla Aras Yayınları tarafından 
yayınlanmıştır. 

Burçin Gerçek eserinde 1915’te 
gerek Mevlevi Dergahı Postnişin-
lerinin ve gerekse de Hacı Bayram 
Veli Dergahı’nın Postnişinin tavırla-
rına ilişkin olarak şu bilgileri aktarır 
özetle. 

Mevlevi Dergahı Postnişini 
Abdülhalim Çelebi, 1915 Soykırım 
sürecinde yaşanan gelişmelerden 
dolayı endişelidir. Çünkü bu süreç-
te kendisi İttihat Terakki Cemiyeti 
tarafından azledilmiş, resmi her-
hangi bir yetkiden yoksun bırakı-
larak yerine İttihatçıların görüşle-
rini paylaşan ve kendisi de İttihat 
Terakki Cemiyeti mensubu olan 
Mevlevi Dergahı Postnişini Veled 

Çelebi getirilmiştir(2).

Aslında bu süreçte Mevlevi 
Dergahı Postnişini Abdülhalim 
Çelebi’nin yerine İttihatçıların gö-
rüşünü paylaşan Mevlevi Dergahı 
Postnişini Veled Çelebi’nin getiril-
mesi tesadüf değildir. Abdülhalim 
Çelebi’nin yerine Veled Çelebi’nin 
getirilmesi özünde Halep ve Konya 
Valisi Celal Bey’in alınıp, İTC mu-
rahhası Ferid Bey’in -Nam-ı diğer 
Hamal Ferid- getirilmesinin bir yan-
sımasıdır. 

Çünkü Halep ve Konya Valisi 
Celal Bey’in görevden alınarak -Ki, 
Burçin Gerçek çalışmasında Celal 
Bey’in bu süreçte emirlere karşı 
gelen devlet görevlilerinin sembolü 
olduğunu aktarır(2)- İTC murahhası 
Ferid Bey’in Konya’ya gönderil-
mesiyle ipler tamamen Hamallar 
Kahyası Ferid Bey’in eline geçmiş 
ve Hamal Ferid de İttihat Terakki 
Cemiyeti’nin politikasını Konya’da 
hayata geçirmiştir. 

Yani Konya’da 1915 Soykırım 
Süreci yaşanırken Halep ve Konya 
Valisi Celal Bey Ermenileri koru-
duğu için tasfiye edilmiş Hamal 
Ferid’in İTC politikalarını uygulama 
iklimi oluşturulmuştur. Ferid Bey, 
hem Konya’daki İttihat Terakki Ce-
miyeti’nin sorumlu sekreteri ve hem 
de Konya tehcirini organize eden 
ekibin başındaki kişidir. 
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Burçin Gerçek eserinde özet-
le Abdülhalim Çelebi’nin gerek 
1909’da ve gerekse de 1915 
Soykırım sürecinde Ermenileri 
koruduğunun altını çizer ve 
Abdülhalim Çelebi’nin konuya 
ilişkin şu sözlerini aktarır:

“… Gelmiş geçmiş tüm ecdadım 
tarikatımızın esası olan insanlık 
alemine hizmet davasına tamamen 
uymuş ve Hıristiyan unsurları 
daima himayesine alarak onları 
bir çok mezalimden kurtarmıştır. 
Pederim ve benim de ecdadımızın 
bu yolundan kıl ucu kadar 
sapmamış olduğumuz asrımızda 
bulunan Hıristiyan unsurların tasdik 
etmeleriyle apaçık görülecektir”(2) 

diye belirtir.

Burçin Gerçek eserinde Abdül-
halim Çelebi’nin yerine getirilen Ve-
led Çelebi’nin ve Hacı Bayram Veli 
Dergahı Şeyhinin de bu süreçte 
hükümetin çizgisine uyarak kendi-
lerinden yardım isteyen Ermenileri 
reddettikleri bilgisini aktarır.

Burçin Gerçek’in eserinde adını 
aktarmadığı Hacı Bayram Veli Der-
gahı Şeyhi’nin kim olduğuna deği-
nen kaynaklar vardır.

Bu kaynaklardan birisi Hacı 
Bayram Veli Dergahı Postnişi-
ni’nin biyografyasıdır. Bu biyog-
rafiye göre Hacı Bayram Veli 
Dergahı Postnişini Şemsettin 
Bayramoğlu’dur(3).

Diğer bir kaynak ise, TDV İs-
lam Ansiklopedi’sinde yer alan, 
Fuat Bayramoğlu’nun ve Nihat 
Azamat’ın birlikte kaleme aldıkları  
“Bayramiyye” adlı makaledir. Bu 
makale de yer alan bilgiye göre 
Dergah’ın yirmi yedinci ve son 
Şeyhi Şemseddin Bayramoğlu 
Efendi’dir(4). 

Şemseddin Bayramoğlu’na de-
ğinen eserler Soykırım sürecindeki 
rolüne değinmemektedirler. Bu 
durum Veled Çelebi ve Abdülhalim 
Çelebi için de geçerlidir. Burçin 
Gerçek’in eseri bu anlamda önem-
lidir.

Sait Çetinoğlu, “Exterminators 
Yok Ediciler ve Erdemli Müslü-
manlar” adlı çalışmasında Patrik 
Zaven’in Exterminators listesinde 
belirttiği şekliyle Şemseddin’in vi-
layet meclisi üyesi olduğu bilgisini 
aktarır. 

Sait Çetinoğlu, bir başka ma-
kalesinde Şemseddin Bayramoğlu 
hakkında daha detaylı bilgiler ak-
tarır. Konunun bilince çıkması için 
ve konunun önemine binaen Sait 
Çetinoğlu’nun bu makalesini aktar-
makta yarar var:

“… 

SOYKIRIM SÜRECİNDE BİR 
ŞEYH PORTRESİ

Şeyh Şemseddin (Bayramoğlu) 

1884 – 1945 

Patrik Zaven’in ünlü Ermeni 
Soykırımında “Exterminator/ Yoke-
diciler listesinin 47. Numarasında 
Tayyib efendi’nin oğlu, Ankara me-
busu, Şemseddin Efendi kayıtlıdır. 

Patrik Zaven’in iller bazında 
tehciri yöneten ve soykırıma katı-
lanlar listesinde, “Ankara’nın tehci-
ri” başlıklı bölümünde Şemseddin 
Efendi’nin altı bir kez daha çizilir:

Patrik Zaven:

“Ankara’daki Ermenilere yönelik 
tehcir ve mezalimden sorumlu kişi 
polis müdürü Behaeddin Bey’dir. 
Meslektaşları onun başkanlığındaki 

komisyonun üyeleridir. “Sözlerin-
den sonra, 1. Sırada “Şemseddin 
vilayet meclisi üyesi” sayılmaktadır. 

O kadar ki, İttihat ve Terakki’nin 
Katib-i Mesulü ve Teşkilat-ı Mah-
susa yöneticisi Necati bey’e (Ha-
san Necati Kurtuluş) Şemseddin 
Bey’den sonra yer verilmektedir. 

Bu Şemseddin Efendi, “Ankara 
Hacı Bayram Veli Dergahı Postni-
şini”, Şeyh Şemseddin’den başkası 
değildir.

Şeyh Şemseddin, Kemalist 
dönemde Müdafaa-yı Hukuk 
Cemiyeti Üyeliğine getirilmiş, 
başarıları onu BMM I. Dönem 
Ankara Milletvekilliğine taşımıştır. 

Şeyhin kısa biyografisinden 
sonra sorabiliriz:

Soykırım sürecinde Dergahların 
rolleri neydi?

Not: (bir vesile ile Şeyhi bulma-
mı sağlayan M. Gül’e teşekkürler)
(6).

Sait Çetinoğlu’nun makalesinde 
yer verdiği bu bilgiler yukarıda ak-
tardığımız Şemseddin Bayramoğ-
lu’nun biyografisindeki bilgilerle de 
örtüşmektedir görüldüğü gibi. 

Fakat Sait Çetinoğlu’nun bu 
kısa makalesinin asıl önemi Soykı-
rım Sürecinde Şemseddin Bayra-
moğlu’nun rolünün açığa çıkarılma-
sı ve Soykırım Sürecinde Dergah-
ların rollerinin ne olduğu sorusunun 
sorulmasıdır. 

Raymond Kevorkian’da “Er-
meni Soykırımı” adlı eserinde 
Şemseddin’in Yerel İttihat Kulübü 
ve İl Genel Meclisi Üyesi olduğu 
bilgisini aktarır. Fakat Hacı Bayram 
Veli Dergahı Postnişini olduğu bilgi-
sini aktarmaz(7)

Fatma Müge Göçek’te “Denial 
Of Violence” adlı İngilizce eserinde 
yer verdiği listede “Religious She-
ikh” (Dini Şeyh) olarak Şemseddin 
Bayramoğlu’nun adını Ali Fuat Ce-
besoy’dan sonra aktarır(8).

Şemseddin Bayramoğlu’nun 

Bu Şemseddin Efendi, “Anka-
ra Hacı Bayram Veli Dergahı 

Postnişini”, Şeyh Şemsed-
din’den başkası değildir.

Şeyh Şemseddin, Kemalist 
dönemde Müdafaa-yı Hukuk 

Cemiyeti Üyeliğine getirilmiş, 
başarıları onu BMM I. Dönem 

Ankara Milletvekilliğine 
taşımıştır. 

Şeyhin kısa biyografisinden 
sonra sorabiliriz:

Soykırım sürecinde Dergahla-
rın rolleri neydi?
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Soykırım Süreci’ndeki rolüne 
değinen diğer önemli bir eser ise 
Taylan Özgür ve Zeliha Etöz’ün 
birlikte kaleme aldıkları 1916 Anka-
ra Yangını adlı eserdir. Eserde şu 
bilgilere yer verilmiştir.

İngiliz belgelerine göre 
Ankara’da gerçekleşen süreç Polis 
Müdürü Bahattin Bey komutasında, 
aralarında Şemseddin 
Bayramoğlu’nun da yer aldığı 8 
kişilik bir heyet tarafından yürütül-
müştür(9). Burada yer alan isimler 
kimi farklılıklara rağmen genel ola-
rak diğer eserlerdeki bilgilerle de 
örtüşmektedir. 

Devamla, Orhan Selim Kocaha-
noğlu’nun “İttihat Terakki’nin Sor-
gulanması ve Yargılanması Divan-ı 
Harb-i Örfi Muhakemesi” adlı eser-
den sorgulamaları yapılan Ankara 
Mebusu Şeyh Tayyip Efendi’nin, 
Patrikhane ve İngiliz belgelerine 
göre tehcir ve taktil’den sorumlu 
Hacı Bayram Dergahı Postnişini 
Şemsettin Bayramoğlu’nun babası 
olduğu bilgisi aktarılmıştır(9) Bu bilgi 
de, gerek Patrik Zaven ve Sait Çe-
tinoğlu’nun ve gerekse de Şemset-
tin Bayramoğlu’nun biyografisinde 
verilen bilgilerle örtüşmektedir. 

“Belgeler” başlıklı bölümün 
“Ankara’da Emval-İ Metruke Nasıl 
Yağma Edildi” alt başlıklı bölümün-
de de Şemsettin Bayramoğlu’nun 
adı Polis Müdürü Bahattin Bey’den 
sonra 2. kişi olarak geçer (9). Bu 
bilgi de yukarıda aktarılan bilgiyle 
örtüşmektedir. 

Son olarak, burada kısa da olsa 
Burçin Gerçek’in eserinde kaynak 
olarak aktardığı Simon Arakelyan’ın 
“Enkere Vukuatı” adlı eserinde ki 
Hacı Bayram Veli Dergahı Şeyhi’ne 
de değinmekte yarar var.  

Aras Yayınları tarafından ya-
yınlanan Ankara Vukuatı Menfilik 
Hatıralarım adlı eserinde Simon 
Arakelyan, Şehzade Şemsettin 
Efendi’den birkaç yerde söz eder. 
Simon Arakelyan’ın aktardığına 
göre Şehzade Şemsettin Efendi İtti-
hat ve Terakki Cemiyeti’ne mensup 

ve Ankara tehcirinin uygulanma-
sında aktif olarak yer alan kişidir. 
Tehcirin her aşamasında belirgin 
rol alır. 

Arakelyan Şehzade Şemsettin 
Efendi’yle ilgili olarak kimi olayların 
yanı sıra şöyle bir olay da aktarır: 

“… Arabaya bindiriliyordum ki 
Şemsettin Efendi gözüme ilişti. Al-
lahaısmarladık. Nihat Bey’e selam 
söyleyiniz” dedim. “Merak etme, 
istasyona gidiyorsunuz, trene bine-
ceksiniz” dedi. “Nereye gittiğimizi 
biliyorum, siz onu merak etmeyiniz” 
dedim. “İstasyona gideceksiniz” 
diyerek benimle alay etmek iste-
miş olmalıydı. Fakat bu alay pek 
acı, bilhassa durumun vahameti 
düşünüldüğünde, pek yersiz ve 
basbayağı iğrençti. Zaten Şemset-
tin Efendi’nin hapishane kapısında 
durarak insanları bağlatmış olması 
çirkin bir hareketti. Çünkü cema-
atin büyük bir kısmını tanıyordu, 
birçoğuyla da ahbaptı. Ne tür bir 
hissiyatın etkisiyle böyle iğrenç bir 
vazifeyi üstlenmişti? Acaba Vali 
Atıf veya Polis Müdürü Bahattin’e 
yaranmak mı istemişti…”(10) 

Görüldüğü gibi Şehzade Şem-
settin İttihat Terakki Cemiyeti’nin 
büyük bir kısmını tanımaktadır 
ve birçoğuyla da ahbaptır. Çünkü 
kendisi de İttihat Terakki üyesidir. 

Şehzade Şemsettin’in böyle 
iğrenç bir vazifeyi üstlenmiş 
olmasında şaşılacak bir yan yoktur 
ve Vali Atıf ve Polis Müdürü Bahat-
tin’e yaranmak gibi bir durum da 
yoktur. Çünkü Şehzade Şemsettin 
sıradan birisi değildir ve Polis Mü-
dürü Bahattin Bey de anımsanaca-
ğı üzere 1915 Ankara sürecini yü-
rüten heyetin en başındaki isimdir. 
Bahattin Bey’den sonra gelen 2. 
isimse Hacı Bayram Veli Dergahı 
Postnişini Şemsettin Bayramoğ-
lu’dur. 

Sait Çetinoğlu’nun makalesinde 
sormuş olduğu “Soykırım sürecinde 
Dergahların rolleri neydi?” sorusu 
1915’te Dergahların rollerinin bilin-
ce çıkarılması açısından son dere-

ce önemli bir sorudur.

Bu anlamda şu sorular da sorul-
malı ve yanıtları bulunmalıdır.

1915 yaşanırken Alevi Ocak-
ların, Dergahların ve Hacı Bektaş 
Postnişinlerinin tavırları ne olmuş-
tur? 

Keza 1915 yaşanırken Sünni, 
Nakşibendi, Halidi... vb. Dergah-
ların postnişinlerinin tavırları ne 
olmuştur?

Abdülhalim Çelebi gibi Ermeni-
leri korumuşlar mıdır yoksa Veled 
Çelebi ve Şemsettin Bayramoğlu 
gibi hükümetin çizgisine uyarak 
kendilerinden yardım isteyen Erme-
nileri reddetmişler midir? 
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HEGEL-NIETZSCHE VE
DEVLETİN KUTSANMASI
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Hegel, tarihin en zor anlaşılan fi-
lozlarından birisidir, onun hak-
kında yazı yazmak istemez-

dim. Nietzsche, hakkında ise internet 
üzerinde, özellikle Facebookta çoğu 
sol, sosyalist olarak tanıdığım pek 
çok kişinin, zaman zaman sözlerini 
paylaşması, sanki bu filozofun, ilerici, 
devrimci bir kişilik olarak yansıtılması 
veya öyle bir algı yaratılması, bende 
böyle bir denemeyi yazmaya itti. 
Ancak adı geçen filozoflar öyle sıra-
dan düşünürler değil, dünya düşünce 
sistematiğinin gelişmesine yön veren 
düşünürler olunca, felsefeden ve 
Marksist literatüründen az-çok bilgi 
sahibi olmak gerekir, umarım başa-
rırım. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770-1831)

Girişte de yazdığım gibi Hegel 
tarihin en zor anlaşılan filozofudur ve 
diyalektik yöntemin kurucusu olarak 
bilinir. Marx, diyalektik materyaliz-
mi açıklamadan önce Hegel’den 
diyalektiğini aldığını, tarihte ilk kez 
diyalektik yöntemi kullananın Hegel 
olduğunu açıklar. Hegel’de diyalektik 
mantık üç adımda ilerler;

Tez – Varlık

Antitez – Hiçlik

Sentez – Oluş

Hegel’e göre varlık ve hiçlik aynı 
şeydir. Bu mantıksal bir paradoks 
gibi gözükmektedir. Varlıkla hiçlik 

aynı anlama gelse bile aralarında bir 
çelişiklik vardır. Bu çelişkiden dolayı 
bir şey varlık ve yokluk arasında 
sürekli gidip gelmektedir. İşte bu 
durum sentez veya oluşumdur. 
Gerçeklik ne varlık ne de hiçliktir. 
Gerçeklik sentezdir.

Diyalektik bize neyi anlatır?

Diyalektik bize dünyadaki hiçbir 
şeyin öncesiz ve sonsuz olmadığını, 
dünyadaki her şeyin geçici ve değiş-
ken olduğunu anlatır; doğa değişir, 
toplum değişir, alışkanlıklar ve ge-
lenekler değişir, adalet kavramları 
değişir, gerçeğin kendisi değişir. Do-
layısıyla, diyalektik, her şeye eleştirel 
bir bakış ile bakmamızı sağlar, de-
ğişmez olarak tanımlanan her şeyin 
varlığını yadsır, soyut, dogmatik olanı 
reddeder. Materyalist dünya görüşü 
dediğimiz bu görüşün tam karşıtı ise 
idealist felsefi görüş yani metafizik 
dünya görüşü yer alır. İdealist felsefi 
görüşe göre; dünya öncesiz, sonsuz 
ve değişmezdir. Aşkın bir varlık ta-
rafından, ilk ve son kez yaratılmıştır, 
ezeli, ebedi ve kalıcıdır.

Diyalektik metodunu doğaya 
uygulayan Marx, diyalektik materya-
lizmi yani yukarıda adı geçen mater-
yalist dünya görüşünü bulmuştur; bu 
görüş, Marksizm’in teorik dayanağı-
dır. Doğanın ve insan bilincinin en 
genel yasalarının gün ışığına çıkarılı-
şı bu sayede mümkün olmuştur.

Hegel’in düşünce sistemi de 

metafiziktir, fakat yöntemi, buna 
tamamen aykırıdır ve değişmez 
denilen fikirleri reddeden diyalektik 
yöntemi kullanmaktan asla 
çekinmemiştir.  Hegel, insanlık tari-
hine ilişkin diyalektik anlayışını “öz-
gürlük bilinci”nin bir gelişimi olarak 
açıklar. İşte bunun için eleştirilerinde 
Hegel’in metafizik sistemini yerin 
dibine batıran Marx, aynı zamanda, 
onun diyalektik yöntemini övmüş ve 
ondan yararlanarak, doğa ve toplum 
olgularının tahlilinde modern bilim-
lere uygulama yöntemini geliştirerek 
sürekli evriminin ve oluşumunun 
içerisinde düşünebilen herkese uy-
gun olarak diyalektiği pek yüksek bir 
düzeye ulaştırmıştır. Marx;  “Benim 
diyalektik yöntemim, Hegelci yön-
temden sadece farklı değil, onun 
tam karşıtıdır da. Hegel için insan 
beyninin yaşam-süreci, yani düşünce 
süreci -Hegel bunu ‘fikir’ (idea) adı 
altında bağımsız bir özneye dönüş-
türür- gerçek dünyanın yaratıcısı ve 
mimarı olup, gerçek dünya yalnızca 
‘Fikir’in dışsal ve olgusal (Phenome-
nal) biçimidir. Benim için ise tersine, 
fikir maddi dünyanın insan aklında 
yansımasından ve düşünce biçimle-
rine dönüşmesinden başka bir şey 
değildir” diyecektir. Bundan dolayı 
Marx, “başı üstünde duran bu diya-
lektiği, ayakları üstüne indirdiğini” 
yazar.

Hegel’in düşünce mantığına 
baktığımızda:



21SOSYALİST MEZOPOTAMYA

Diyalektik yöntemi bulmasına 
rağmen Hegel, idealist bir filozoftur. 
Onun diyalektik yasalarına göre de-
ğişmekte olan doğa ve toplum değil, 
bir Mutlak İde’dir (Fikir’dir). Hegel 
Mutlak Fikir’in hareketini, Mutlak Fi-
kir’in en üst ifadesi ve toplumun ge-
lişme zirvesi saydığı meşruti Prusya 
monarşisinin yaratılışıyla sınırlandırır. 
Hegel’in felsefi görüşleri makalenin 
kapsamını aştığı için biz, onun kut-
sallaştırdığı devlet kavramı üzerinde 
duracağız:

Hegel’in uluslar üzerinde durma-
sı, onun garip özgürlük düşüncesiyle 
birlikte devleti kutsallaştırmaya gö-
türür. Devlet yeryüzünde var olan 
tanrısal düşüncedir. Onun sözleriyle. 
“Devlet ulusal özgürlüğün kendisini 
nesnel biçimde tanıyan ve anlayan 
somutlaşmasıdır. Devlet evrensel 
ruhun, insan isteminin ve onun öz-
gürlüğünün dıştan görünüşü içindeki 
düşüncesidir.” Hegel bu görüşünü 
“objektif ruh” öğretisi çerçevesinde 
ortaya koyar. Bu görüşün başlan-
gıç noktası “birey iradesi” ile “genel 
irade” arasındaki ilişkidedir. Objektif 
ruh ileriye doğru geliştikçe, bireyin 
iradesi genel irade ile uzlaşır; tek kişi 
kendini “kendi üstündeki” bir kanuna 
bağlar; bu kanunu “kendi kanunu” 
olarak kabul eder.

Hegel’e göre bu “ahlâklık” 
demektir. Tek kişi kendini ne 
kadar aşar, kendini ne kadar kendi 
üstündeki bir düzene bağlarsa, o 
kadar ahlâklı olur. Birey iradesinin 
genel irade ile uzlaşıp kaynaşması 
“objektif ahlâk” da gerçekleşir. 

Objektif ahlâk’ın gerçekleşme-
si üç aşamada olur. Birinci aşama 
“aile”dir Burada objektif ahlâk he-
nüz tam değildir. Birey “doğal” ve 
“doğrudan doğruya” bir durumdadır. 
Bununla birlikte Hegel’e göre aile 
bir sevgi bağlılığından çok, ahlâki 
bir kurumdur. Birey “genel”i ilk aile 
içinde yaşar.

Objektif ahlâk’ın gerçekleşmesi-
nin ikinci aşaması “uygar toplum”dur. 
Hegel burada herhangi bir toplumu 
değil, ekonomik ilişkilere dayanan 
“burjuva toplumu”nu ele almaktadır. 
Birey bu toplumda kendi çıkar ve 
ihtiyaçları peşinde koşarken, bunları 
ancak öteki bireylerin yardımlarıyla, 

onlarla dayanışarak sağlayabileceği-
ni öğrenir, bu yolla “genel”e bağlanır.

Üçüncü aşama devlettir. Objektif 
ahlâk ancak devlette, gelişmesinin 
bu son ve “en yüksek” durağında, 
tam bir gerçekliğe varır. Birey iradesi 
ile genel irade burada tam bir uyum 
içindedir.

Hegel bundan sonra devleti, “ilahi 
fikrin”, yeryüzündeki şekli (tezahürü) 
olarak tanımlar. “Bundan dolayı dev-
lete kutsallığın yeryüzündeki tezahü-
rü olarak tapmalıyız ve düşünmeliyiz 
ki, doğayı anlamak zorsa, devlet’in 
özünü kavramak sonsuzca daha 
zordur. Devlet tanrının yeryüzünden 
geçmesidir. Esasında bilinç ve dü-
şünce bütünlüğüne varmak devlet’e 
özgü şeyledir. Devlet ne istediğini 
bilir. Devlet gerçektir ve gerçek ger-
çeklik zorunludur. Devlet kendisi için 
vardır. Devlet gerçekten varolan ger-
çekleşmiş ahlâksal hayattır.

Süreç içerisinde devlet burjuva 
toplumuna dönüşür ve kararlarında 
kişisel varlık ve özgürlüklerin korun-
ması amacını güderse (yani liberal-
leşirse), bu durumda; tek tek fertlerin 
çıkarları üzerinde anlaşmaya varıl-
mış olan en son amaçtır. Fakat dev-
letin fertlere karşı tutumu tamamen 
başkadır. O toplam irade olduğuna 
göre, fertlere de bütünün bir parçası 
olarak objektivite, gerçeklik ve ahlâk-
lık düşer.

Oysa XVII. yüzyıldan itibaren 
düşünürler bireyi, devlet karşısın-
da özerk bir konuma yükseltmeye 
çalışmışlar; devletin kişilerin hak-

larına saygı göstermesi gerektiğini 
savunmuşlardır. Bunlardan libera-
lizmin önemli düşünürlerinden John 
Locke’nin (1632-1704) felsefesine 
göre devlet, yurttaşların hizmetinde 
olup, yurttaşlar için vardır. Bu kuram 
Hegel’de ters dönmüştür, yurttaşlar 
devletin hizmetinde olup, devlet için 
vardırlar.

Özetle; Hegel’de devlet hem 
kutsaldır hem de evrenseldir, ayırım 
içerisindeki birliği temsil eder. Dev-
let organik bir bütün olarak bireysel 
özbilinç ile evrensel iradenin özdeş-
leştiği alandır. Devlet ve sınıflar iliş-
kisi değişmez bir statüde, ilk ve son 
kez belirlenmiştir.

Marx, Engels’le birlikte Hegel’in 
bu teorisini sorgulayarak aşar ve 
kendi teorilerini kurarlar. Buna göre:

1-Devlet evrensel değil, tarih-
sel-toplumsal koşullarla belirlenmiş 
ve ulusaldır.

2-Devlet evrensel iradenin iktisadi 
en üst düzeydeki ifadesi değil, örgüt-
lenmiş zorun ifadesidir.

3-Devlet bir sınıfın karmaşık çı-
karlarının karşıtlıklar içinde ve birlik 
halinde kaynaştırıldığı kurumdur.

4-Devlet ve sınıflar ilişkisi mutlak 
ve statik değil, somuttur, sınıf müca-
delesinin sonucuna bağlıdır ve son 
durumda devlet ortadan kalkacaktır.

Hegel’in fikirlerini özetleyecek 
olursak:

a)-XIX. yüzyılda Hegel, insanlık 
tarihine ilişkin diyalektik anlayışını 
“özgürlük bilinci”nin bir gelişimi ola-
rak açıklar. 

Buna karşın;

b)-  Felsefi-tarihsel sistemini, 
Prusya monarşisinin, insanlık tari-
hinin doruğu olduğunu ileri süren 
köhne görüşle sonuçlandırır.

c)-Ayrıca, her dönemde belli bir 
halkın tarihsel ilerlemenin taşıyıcısı 
olduğunu ileri sürer ve ötekilerin tarih 
dışında kalacağını düşünür. 

d)-Hegel’in anlayışında, Alman 
ulusçuluğunun damgası vardır. 
Çünkü Hegel, Cermen halklarının, 
modern dönemde, ilerlemenin taşıyı-
cıları olduğunu ileri sürer.

Objektif ahlâk’ın gerçekleş-
mesinin ikinci aşaması “uygar 

toplum”dur. Hegel burada 
herhangi bir toplumu değil, 

ekonomik ilişkilere dayanan 
“burjuva toplumu”nu ele al-
maktadır. Birey bu toplumda 
kendi çıkar ve ihtiyaçları pe-

şinde koşarken, bunları ancak 
öteki bireylerin yardımlarıyla, 

onlarla dayanışarak sağla-
yabileceğini öğrenir, bu yolla 

“genel”e bağlanır.
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FRİEDRİCH NİETZSCHE 
(1844-1900)

Nietzsche, Hıristiyan dinini eleş-
tirmiş, kendince bir ahlak anlayışını 
geliştiren metafizikçi bir Alman filo-
zofudur. Onun bu özelliğidir ki, sanki 
materyalist biriymiş gibi bazı görüş-
leri bazı kesimlerce kabul görmüş, 
yukarıda da belirttiğim gibi günümüz-
de bile bazı facebook sayfalarında 
paylaşım imkânını bulmuştur.

Nietzsche, eski Grek dilinden 
başka bir dil bilmemesine rağmen 
kendisini üstün görmüş ve kendinden 
başka herkesi eleştirmiştir.

Halkı hor görmüştür;

Nietzsche, demokrasiye, genel oy 
hakkına kaşıdır. Facebook’ta en çok 
dolaşan şu sözler ona aittir: “Cahil bir 
toplum, özgür bırakıp kendine seçim 
hakkı verilirse dahi, hiçbir zaman 
özgür bir seçim yapamaz; sadece 
seçim yaptığını zanneder. Cahil top-
lumla seçim yapmak okuma yazma 
bilmeyen adama hangi kitabı oku-
yacağını sormak kadar ahmaklıktır! 
Böyle bir seçimle iktidara gelenler, 
düzenledikleri tiyatro ile halkın ege-
menliğini çalan zalim ve madrabaz 
hainlerdir!” Bu tam da elitist/jakoben 
düşüncedir. Bunlar; “toplumu, biri 
diğerinden üstün olmak üzere iki 
parça” hâlinde tasavvur ederler. Bir 
yanda düşünen özne, yani devrimci 
teoriyle donanmış elitist/seçkinci 
kesim vardır, öte yanda ise üstünde 
düşünülen nesne, yani bilinçsiz yı-
ğınlar vardır. Halk, içinde bulunduk-
ları köreltici koşullar yüzünden kendi 
başlarına devrimci bilince ulaşamaz-
lar. O hâlde, kutsal bilgiyle şereflen-
miş olan “eğiticiler”, halka dışarıdan 
bilinç götürmeliler.  Bu düşünce 
“halkçılık” adı altında Türkiye’de de 
uygulanmış, “halka rağmen halk için” 
yola çıkanların, başarılı oldukları pek 
de söylenemez. Çünkü Marx, “dev-
rimci bilincin kaynağı devrimci pratikti 
ve bizzat ‘eğiticiler’in kendileri de 
yığınların devrimci pratiği içinde eğiti-
lip dönüşmeye muhtaçtılar” demekle 
ne kadar haklı olduğunu bize göster-
mektedir. Ayrıca, bir an için bu sözle-
rin eğitim düzeyi düşük olan ülkeler 
için geçerli olacağını düşünsek bile, 
Almanya gibi eğitim düzeyi yüksek, 
proletaryası bilinçli ve örgütlü olan bir 

toplumun, Hitler gibi bir canin peşin-
de sürüklemesini nasıl izah edece-
ğiz. Görüldüğü gibi bu düşüncenin 
açıklayıcı bir izahı yoktur. Kaldı ki, 
Nietzsche, aristokrasi hayranıdır ve 
toplumu disipline edecek, iyi eğitimli 
bir aristokrat sınıfın yönetmesini ister. 
Aristokrasi hem ahlâk bakımından 
hem de soyluluk bakımından, üstün 
ırk bireylerine mensup olup, diğer in-
sanlardan bu üstünlüklerinden dolayı 
ayrılırlar. “İyi bir aileden doğmadıkça 
hiçbir ahlâk olası değildir. Soylu kast 
başlangıçta barbardı. Fakat insanın 
yükseğe doğru attığı her adım, aris-
tokratik toplumdan gelmelidir.” Antik 
Yunanistan’ın Sparta şehir disiplinine 
hayran olan Nietzsche, günümüz 
toplumunun da aynı disiplin içinde 
örgütlenmesini ister. Ona göre acıma 
duygusu, savaşılması gereken bir 
zayıflık belirtisidir. “Disiplinle, mil-
yonlarca salağı ortadan kaldırarak 
geleceğin insanını kalıba dökecek ve 
ortadan kaldırma işlemi sırasında acı 
çekenleri görüp yıkılmayacak emsali 
görülmemiş derecede korkunç bir 
büyük enerjisine ulaşmaktır amaç” 
diyecek kadar acımasızdır. 

Hegel gibi savaş yanlısıdır, ge-
lecekteki (XX. yüzyılın ilk yarısında 
vuku bulan) o korkunç savaşları tah-
min etmiş ve beklemiştir, ama ömrü 
Birinci Dünya Savaşı’nı görmeye 
yetmemiştir.

Nietzsche, tutkulu bir bireycidir, 
kahramanlara inanır. “Bütün bir ulu-
sun yoksulluğu büyük bir bireyin ezi-
yet çekmesinden daha az önemlidir” 
der ve ilave eder, “Bu küçük insan-
ların felaketleri, kudretli kişilerin duy-

guları dışında bir anlam ifade etmez.”

Hegel kadar devleti kutsamasa 
bile, kendisi de en az onun kadar 
Alman ulusuna hayrandır. Ona göre 
yeryüzünün efendisi olacak tek bir 
ulus vardır o da Alman ulusudur.

Nietzsche, bütün bu düşünceleri, 
içinde yaşadığı Alman toplumunun 
sosyo-ekonomik yapısı tarafından 
belirlemiştir. Fransız burjuvazisinin 
aksine, Alman burjuvazisi büyük 
toprak sahiplerine (Junkerlere) karşı 
bir devrim yaparak iktidar olmadı, 
tersine onlarla anlaşarak ve onları 
kapitalizme dönüştürerek iktidarına 
ortak etti. Alman burjuvazisi hem bu 
özelliği hem de tarihin geç bir döne-
minde iktidar oluşu, onu antidemok-
ratik ve saldırgan yaptı. Saldırgandı, 
çünkü sömürgeler paylaşılmış, dünya 
pazarları üzerinde çoktan hâkimiyet 
kurulmuştu. Alman burjuvazisi bu 
paylaşılan ve bölüşülen dünyada 
kendisine de pay istiyordu, kendisine 
haksızlık edildiğini öne sürerek rakip-
lerini açık açık tehdit ediyordu. Al-
manya’yı, dünyaya egemen güç hali-
ne getirecek olanın demokrasi değil, 
güçlü liderler olacağına inanılmıştı. 
Bu tür düşüncenin egemen olduğu 
bir ortamda yetişen Nietzsche’yi, 
Alman burjuvazisinin aradığı filozof-
lardan biri yapmıştı. Alman burjuva-
zisi, Nietzsche ve Hegel’i alkışlarken, 
giderek daha çok militaristleşiyordu.

Kadınları küçük görmek;

Nietzsche, kadınlardan tiksinti 
duymuş ve onları sürekli olarak aşa-
ğılamıştır. Bir peygamber edasıyla 
yazdığı “Böyle Dedi Zerdüşt” adlı 
kitabında, kadınların henüz dostluğa 
yetenekli olmadıklarını, çünkü henüz, 
kedi, kuş ve haydi haydi inek olmak-
tan öteye geçemediklerini;“Erkekler 
savaş eğitimi görecek, kadınlarsa 
savaşçıların gönlünü eğlendirecektir. 
Başka her şey aptallıktır” diyecektir. 
Hayran olduğu Sparta’da kadın-
larda, erkekler gibi savaş eğitimi 
görür, soğuğa, sıcağa, açlığa karşı 
dayanaklı hale getirilir ve gençler 
(kız-erkek) hep birlikte hem de çıplak 
olarak jimnastik ve diğer atletik ha-
reketler yaparlardı. Orada kadınlar 
küçümsenmez, tersine sağlıklı çocuk 
doğurması için hazırlanırlardı. Ve 
Nietzsche devam eder: “Bir kadınla 

Almanya’yı, dünyaya egemen 
güç haline getirecek olanın 

demokrasi değil, güçlü li-
derler olacağına inanılmıştı. 
Bu tür düşüncenin egemen 
olduğu bir ortamda yetişen 

Nietzsche’yi, Alman burjuvazi-
sinin aradığı filozoflardan biri 

yapmıştı. Alman burjuvazisi, 
Nietzsche ve Hegel’i alkışlar-
ken, giderek daha çok milita-

ristleşiyordu.
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birlikte olmaya mı gidiyorsun? Kam-
çını unutma” der.

“İktidar Yolunda İstem” adlı ya-
pıtında kadınlara karşı biraz daha 
dikkatlidir, ama yine de çok kabadır. 
Şunları yazar; “Belki daha nazlı, 
daha ince, daha esiri yaratıklar ola-
rak zevk alırız kadınlardan. Zihinleri 
sadece dans, saçmalık, ıvır zıvır ve 
süslenip püslenme düşüncesiyle 
dolu olan yaratıklarla karşılaşmak ne 
biçim iştir. Kadınlar er kişilerce zabt-ı 
rabt altında tutuldukları sürece bu 
çekiciliklere sahiplerse de bağımsız-
lıklarını kazanır kazanmaz çekilmez 
olurlar.” Kadınlar her gergin ve derin 
erkek ruhunun neşesi olmuştur. 
“Utanmak için çok şey vardır kadın-
da. Ukalalık, yüzeysellik, öğretmen 
havası, küçük hesaplar, frensizlik, 
şimdiye kadar erkek korkusunun 
egemenliğinde kalmış ve gerçekten 
çok iyi baskı altında tutulmuş olan 
boşboğazlık…” Böylece, iyinin ve 
kötünün ötesinde, kadını Doğulular 
gibi mal sayılmak gerektiğini söyler.

Ateist Nietzsche’nin, 
din eleştirisi;

Nietzsche, tanrı tanımaz, aman-
sız bir Hıristiyan düşmanıdır. Onun 
belki de bu yönünden dolayı, bazı 
sol kesimler tarafından kabul gör-
müştür. Çünkü çoğu yerde ateizm ile 
materyalizm birbiriyle karıştırılmış, 
ateizmin, materyalizm olduğu sanıl-
mıştır. Oysa her ikisi de farklı farklı 
şeylerdir. 

Nietzsche’nin Hıristiyanlığa karşı 
duruşu onun “köle ahlaklılığı” adını 
verdiği bir ahlakı kabul edişinden 
doğar. Onun kanıtlarıyla, devrimden 
önce yaşayan Fransız filozoflarının 
kanıtları arasındaki karşıtlığı gözle-
mek ilginçtir.

Fransız filozofları, Hıristiyan doğ-
masının doğru olmadığını; Hıristiyan-
lığın Tanrı’nın istemi olduğuna hük-
medilen şeye baş eğmeyi öğrettiğini, 
oysa kendilerine saygı gösteren in-
sansal varlıkların herhangi bir yüksek 
güç önünde eğilmemesi gerektiğini, 
Hıristiyan kiliselerinin tiranların müt-
tefiki olduğunu, özgürlüğü yadsımalı, 
yoksulun imanını gevretmek üzere 
demokrasi düşmanlarına yardım 
ettiğini iddia ediyorlardı.

Nietzsche, Hıristiyanlık ya da 
başka bir dinin metafizik doğruluğu 
konusu üzerinde durmadı pek. Hiç-
bir dinin gerçekte doğru olmadığını 
savundu. Bütün dinlerin tamamen 
toplumsal sonuçlarına göre yargıladı. 
Tanrı’nın varsayılan istemine baş 
eğme konusunda filozoflarla uyuşu-
yor, fakat o istemin yerine, dünyadaki 
“sanatçı-tiran”ların istemini geçiri-
yordu. Bu üstün kişiler dışında kalan 
insanların bir şeye baş eğmesi yerin-
dedir, fakat bu baş eğme Hıristiyan 
Tanrı’sına karşı olmayacaktır. Hıris-
tiyan Tanrılarının tiranların müttefiki 
ve demokrasinin düşmanı oluşu da 
gerçeğe aykırıdır.

Burjuva devrimi ve sosyalizm ona 
göre Hıristiyan ruhuyla özdeştir. Bü-
tün bunlara aynı nedenle karşı durur, 
çünkü o, insanların eşitliğine asla 
inanmamaktadır. Nietzsche’ye göre, 
Hıristiyanlık, ayak takımının dini 
olup, içi “kokuşmuş öğelerle dolu, 
cinsi bozuk bir dindir.” Aynı şekilde 
Yahudiliğe de saldırır. Ona göre, Yeni 
Ant, bütünüyle iğrenç bir insan türü-
nün İncilidir. Hıristiyanlık var olmuş 
en öldürücü, en aldatıcı yalandır. İleri 
gelen hiçbir âlim veya filozof Hıristi-
yan idealini temsil etmemiştir.

Hıristiyanlık, “onur, uzaklığın 
ıstırabı, büyük sorumluluk, taşkın 
ruhlar, muhteşem animalizm, sa-
vaş ve feth içgüdüleri, tutkunun 
tanrılaştırılması, intikam, hiddet, tad 
düşkünlüğü, macera ve bilgi” gibi 
değerleri kötülediği ve reddettiği için, 
kınanmalıdır. Hıristiyanlık, insanların 
ruhunu terbiye etmeyi amaçlar, bu 
büyük bir yalandır, başvuranlar hata 
işler… 

Bütün bu yazılanlar, hasta ruhlu 
bir insanın düşünceleridir. Onun 
“soylu” kişisi (hayalinde kendisidir o) 
bütünüyle sempatiden yoksun, kaba, 
merhametsiz, zalim, sadece kendi 
erkiyle (kudretiyle) ilgili bir kişidir. 
Kral Lear, deliliğin sınırında:

“Öyle şeyler yapacağım ki/Ne 
olduklarını,

Henüz bilmem ama/Onlar,

Yeryüzünün dehşeti olacak/Kendi 
payıma.”

Nietzsche’nin felsefesinin özü 

budur işte.

Onun üstün insanına bağışladığı 
kudret hırsının kendisi bir korkunun 
sonucudur. Komşularından korkma-
yanlar onlara eziyet etme gereğini 
duymazlar. Korkuyu fethetmiş olan-
lar Nietzsche’nin “sanatçı-tiran”ının 
çılgın niteliklerine sahip olmazlar. 
Müzikten ve toplu adam öldürmekten 
zevk alan, yürekleri kaçınılmaz saray 
devriminin yüküyle dolu iken müzik 
ve soykırımdan hoşlanan artist-tiran 
Neronlarının sahip olduğu niteliklere 
sahip olmayacaklardır.

Nietzsche, öyle bir korku ve 
nefretle doludur ki, insanlık sevgisi 
ona olanaksız gibi görünür. Üstün 
bir insanın olanca korkusuzluğu ve 
inatçı gururuna sahip olan birinin, 
sadece, canı istemediği için acı çek-
tirmeyebileceğini asla düşünmemiş-
tir. Evrensel sevgiyi küçümsemiş, her 
şey ona itici ve çekilmez gelmiş ve 
her şeyden uzaklaşmıştır. Onu deli 
eden nedenler, belki de sevgisizlik 
olmuştur. 

Marksistler, faşizmi, tekelci ser-
mayenin en gerici, en saldırgan 
kesiminin iktidarı olarak tanımlarlar; 
başka bir anlatımla Faşizm: Sanayi 
sermayesi, bankacılık, ticaret serma-
yesi ve oligarşisinin ideolojik yönetim 
biçimidir. Bu sadece faşizmin ekono-
mik tanımlamasıdır, bunun yanında 
faşizm, üstün ırk, bölünme korkusu, 
düşmanlık ve saldırganlık üzerine 
kurgulanmıştır. Bu kurgunun arka 
planında ise klasik Alman felsefesi-
nin ürünü olan Hegel ve çömezleri 
vardır. Bunların yarattığı değerlerin 
etkisiyle yetişen Hitler gibi daha nice 
sapık lider, milyonlarca insanı ölüme 
göndermekten ve öldürmekten asla 
çekinmemişlerdir. Sevgisizlik nefreti, 
nefret de kitle katliamlarına neden 
olmuştur.

Kaynakça:

1-Hegel G. W. Friedrich; Bütün ya-
pıtları (Seçmeler-1) Onur Yayınları, 
Ankara, 1976

2-Russell Bertrand; Batı felsefesi, 
Say Yayınları, İstanbul, 1983
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DÎK SİLEMAN(*)

Herdem HEVRA

Xwendevanên delal; Ji we 
hemûyanra  silav û rêz.

Ez dixwazim carcaran di vî 
quncikê ronîda, helbestên û çîrokên 
berê yanê (ango) yê dê û bavan ji 
wera binîvîsîm.

Lê îro hêla me Gêxîyê, li ser Dîk 
Sileman helbestik,  awa tê gotin. 
Berî helbestê dixazim ku tiştikî din 
bibejim. Lê mixabin vê helbestê li 
hêla me ji min zêdetir kesik nizanî. 
Evaya jî bo me pir şermeke mezine. 
Wek viyan, kî zanî ku çi materyalên 
çanda me wenda bûne. Va helbesta 
jî min di sala 1970 da tomar kir. Ji 
ber ew ku wenda nebe. Her wûsa 
ez wê û helbesta Dîk Sileman be-
ramberi hev bikim.

Ewî ku jurda tê, Dîk Sileman e.

Gavên ku davê pehlîvan e.

Qezî kirina xwe weke meran e.

Pismamê egîtan e,

Dijminê beg û axa ne,

Dostê bêkes û bêmikûna nê

Evîndarê Fatê xanim ê ye.

Silo Silo du nîqilo

Holê çêke Fatê têke,

Hol hilveşîya Fat tirsîya,

Doxina Fatê berda bizdîya

Silo rûnişt u berda gîrîya.

Türkçesi:

O yukardan gelen, Dik Süleymandır.

Adımları pehlivancadır.

Konuşması mertçedir.

Yiğitlerin kuzenidir.

Bey ve ağaların düşmanıdır.

Kimsesizlerin  dostudur.

Fato hanımın da aşkıdır.

İki ibikli Sılo

Bir ev yap, Fato’yu koy.

Ev yıkıldı, Fato’nun ödü koptu.

Fato’nun uçkuru dibinde koptu.

Sılo’yu bir ağlama tutu.

Di vê helbestê da Sil digîrî. 
Çima? Çimkî kom ne bûne. Yêk bi 

yêk çiqasî jî xurt  bî, dîsa jî weke 
komkirinê xwurt nabi.

Yêk û yêk Kurd jî pir jêhatî-
ne. Ema di sedsala 21 emîn da 
hin  xwedî dewlet ninin. Çima? Ji 
bo ku em kom nebûne. Xilasqirina 
Kurdan kombûnê de têye. Heta ku 
Kurd nebin yek xilas nabin. Ji ber 
wê ye ku, em dibejin Kurduno, mal 
xirapbino bibin yêk, bibin yêk. Yanî 
kom bin, kom bin.

 (*) Dîk Sileman;

Tahminim, ibibik ve belki ağaç-
kakan kuşuna Kiğı bölgesinde Kürt-
çe “Dîk Sileman” (yanlış da olabilir)
denir. Kürtçe de her hayvanın ve 
her yerin bir adı, o ada uygunda bir 
efsanesi, bir hikâyesi vardır. Hikâye-
si en çok olan hayvanların başında 
ise tilki gelmektedir. Tilki, akıllığı, 
kurnazlığı ve dayanıklılığıyla, dağlı 
insanların gündemine oturmuş ve 
bu konuda sayısız hikâyesi anla-
tılmaktadır. Bu hikâyelerden derle-
diklerimizi bu köşede sizlerle payla-
şacağım. İlk hikâyemiz İbibik kuşu 
yani Dîk Sileman olsun.
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ÇOCUKLAR, HAKLARI VE 
HAZİRANIN UNUTULMAZLARI!

Fevzi KARTAL

fevzi381@gmail.com 

Alfabetik olarak sıralarsak Hıris-
tiyanlar çocuklara Fransızca 
dilinde inocence derler, Kürt-

çede bêsûçî, Türkçede masumiyettir, 
bütün dillerde olduğu gibi. Hepsinde 
de “masum”, “masumu pak”, “sabi”, 
(…) bütün dillerde farklı farklı yazılsa 
da yaklaşık aynı anlam içeriklidirler. 
Hiç kimseye zarar vermemiş, hak 
yememiş, temiz kalmış, kötülük yap-
mamış masumu paktırlar… Etimolojik 
manada Latincede infant, infantis 
(“konuşmayan”) anlamında olsa da 
çocuklara masumu pak demek en 
anlamlısıdır diye düşünüyorum.

Mademki çocukları böyle tarif 
ediyoruz; peki neden çocuklara farklı 
farklı davranıyoruz? Çocukların dün-
yasının oynamak, gülmek, kahkaha-
lar atmak, eğlenmek, eğitim görmek, 
öğrenmek ve de en başta sağlıklı 
beslenmek dışında hiçbir “misyon”la-
rının olmadığını nasıl unuturuz, nasıl 
es geçebiliriz, nasıl yok sayabiliriz?

***

Evet, bu Haziran ayının üzücü 
yıl dönümleri olduğu gibi sevindirici 
yıl dönümü yanı da vardır. Eğer 12 
Haziran Çocuk Hakları Günü olma-
saydı ben bu yaz sıcaklığını yavaş 
yavaş hissettiren, ağaç meyvelerinin 
yavaş yavaş kendini ağaç dalların-
da gösterdiği, bostanlarda bitkilerin 
çiçek açtığı, bazılarında sebzelerin 
yavaş yavaş görünmeye başladığı, 
seraları saymaz isek, Avrupa’nın kış 

soğuğunda, ilkbaharında soğuğa 
yakın havasından çıkıp tabir yerinde 
ise “sırtımızın” yavaş yavaş ısındığı 
bu Haziran ayını hüzünlü geçirmiş 
olacaktım. Çünkü 15-16 Haziran’ı, 15 
Haziran 1915’te Paramazlar’ın idamı-
nı hatırladım. Kendi kendime unutma, 
unutturma dedim. Çünkü dünya da iki 
şey kalırmış ve de unutulmazmış; biri 
iyilik, birisi de kötülük.

Talatçı zihniyet tarafından esir 
alındıktan sonra, (zira esirlere kötü 
davranmak savaş suçudur, çünkü 
esirdirler, elleri kolları bağlıdırlar, vb 
gibi konumdadırlar da ondan), Ana-
dolu ve Mezopotamya insanımızdan 
bu coğrafyalarda atın nalını, eşeğin 
semerini ve de birçok sanat dalını 
bilmeyen Müslüman ahaliye öğreten, 
şimdi UNESCO’da koruma altına 
alınan müzik aleti bizim ‘düdük’ dedi-
ğimiz “düdük”ün yapımını dahi yine 
Müslümanlara öğreten yerli halkların 
mensuplarından 20 insan idam edil-
mişlerdi.

***

Dünyamızda birçok ülkede ço-
cuklara eşit eğitim olanakları, eşit 
eğitim fırsatları, eğitimde fırsat eşitliği 
denilsin, verilmediği gibi milyonlarca 
çocuk aç, sefil, çıplak, barınaksız 
çalıştırılan, kötü işlerde kullanılan, 
savaşlarda kullanılan çocuk askerler, 
çocuk savaşçılar… Tam beslenme-
yen, BM’nin çocuk beslenme endek-
si, milyonlarca çocuk. Dünyada ya-

pılan çeşitli araştırmalar yoksulluğun 
ve ayrımcılığın en çok da çocuklara 
yansıdığını göstermektedir.

Türkiye’de Çocuk Hakları mı?

“Bilal oğlan”ın haklarının dışında 
ve küçük bir azınlığın dışında hiçbir 
hak ya da haklarla ilgilenme yok. 
Çocuk hakları da “yılanı küçükken 
öldür” cinsinden denilse haksızlık 
yapılacağını sanmıyorum. Ki, yine de 
karar siz okurların…

İstatistiki bilgiler ve çeşitli kuruluş-
ların değerlendirmeleri çocuk hakla-
rının nasıl derinden üzücü olduğunu 
ve de nasılda kahredici olduğunu 
göstermektedir. Nasıl da bir vahim 
durum içerisinde olduğunu göster-
mektedir masumu pakların yaşam 
koşulları. Sadece 23 Nisanlarda bir-
kaç çocuğu TBMM’de, birkaç çocuğu 
meclis sıralarında oturtmak sorunu 
çözmüyor. Çözer mi? Zira pratik ya-
şam milyonlarca çocuklar için hiç de 
hoşnut değil.

Türkiye’de büyük bir yetişkin ke-
simin çocuklar konusunda sorumlu 
davrandığını söylemek mümkün 
değildir. Çocuklar hâlâ birey olarak 
algılanmamaktadır. Anne-babanın bir 
uzantısı veya malı olarak görülmekte-
dir. Türkiye’de bir milyona yakın ço-
cuk işçi bulunmaktadır. Hele de tarla 
ve bahçelerde sürünen mevsimlik ve 
de gündelik çalıştırılan Kürt çocukları, 
eve döndüklerinde yine elde avuçta 
kalan kocaman bir hiç hem de eği-
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timlerini yarım yamalak yapmak ya 
da eğitim dahi yapamamak. Ha keza 
dünyamızda olduğu gibi yoksulluğun 
ve ayrımcılığın en çok da çocukla-
rımıza yansıdığı bütün çıplaklığı ile 
ortadadır.

Türkiye de Çocuğa Karşı Ayrım-

cılık Raporu’na göre 15 maddeden 
oluşan belirlenmiş ayrımcılık alanla-
rından bazıları şunlardır.

1. Irka göre ayrımcılık,
2. Etnik kökene dayalı ayrım-

cılık,
3. Dinsel inanca dayalı ayrım-

cılık,

4. Cinsiyete dayalı ayrımcılık,
5. Cinsel yönelime göre ayrım-

cılık,
6. Engelliliğe dayalı ayrımcılık,
7. Ekonomik ayrımcılık,
8. Eğitim sisteminden kaynaklı 

ayrımcılık (…) ve de dahası…

İşgal kuvvetleri, ülkenin kültür ve tarihini tahrip 
ettiklerinden dolayı, Kürt ileri gelenleri halk üze-

rindeki etkinliklerini korumak için kendilerini hangi 
ülkenin kültürü baskınsa o ülkenin ileri gelenlerine 
bağlanmışlardır. Arap istilasından sonra önemli Kürt 
şahsiyetler, kendilerini Araplara bağlayarak, bir de 
kutsal aidiyetler kazanmışlardır. Bugün Kürdistan’da 
kutsal aidiyetlerden gelen şeyhlerin sayısı normal 
nüfusu aşmış gibidir. Cumhuriyet’in itibarsızlaştırma 
ve aşırı baskısı sonucunda pek çok Kürt, kendilerini 
eski Türk boylarına bağlayarak, Kürtlük aidiyetlerini 
terk etmişlerdir. Bu sadece Kürtlere özgü bir dav-
ranış da değildir. Halil İnalcık hocanın da belirttiği 
gibi, “her önemli Türk hanedanı egemenliğini meşru 
görmek için ailesini Oğuz Han soy kütüğüne bağlama 
çabasındadır.”

Şah Hüseyin Bey ailesi bu konuda tam bir istisna-
dır ve Kürdistan tarihinde bir ilktir. Onlar kendilerini 
eski Kürt geleneklerine bağlayarak, bu konuda haklı 
bir ün kazanmışlardır. Böylece hem bir kutsallık aidi-
yeti kazanmışlar hem de mirliklerini halka rahatlıkla 
kabul ettirmeyi başarmışlardır.

Meşrutiyet’in ilanı, Ermeni-Kürt çelişkisini sonlan-
dırmadığı gibi daha da derinleştirdi. Böylece Kürtler 
ile Ermeniler arasındaki dostluklar hızla düşman-
lığa dönüştü. Osmanlı hükümetleri ise XIX. yüzyıl-
dan itibaren oynadıkları oyunu tekrarlayıp durdu. 
Ermenilere yaslanıp tarihi Kürt mirliklerin varlığına 
son verdi, Ermeniler güçlenip ulusal taleplerde 
bulununca da Kürtlere yaslanıp Ermenilerin gücünü 
kırdı. İttihat ve Terakki Cemiyeti hareketi Meşrutiyet 
rejimini kurarken ihtiyaç duyduğu örgütlü desteği 
Ermenilerden aldığı için onlara yaslanarak, Sultan 
Hamid döneminde güçlenen Kürt feodalitesini ezdi. 
Ermeniler ulusal talepleri içeren reform tasarısını 
öne sürünce de bu kez daha önce güçsüzleştirdiği 
Kürt feodal beylerine döndü. İTC hareketi iki halkın 
zaaflarından faydalanarak güçlenmeye çalıştı ve tek 

başına iktidar oldu. Ermeniler ile Kürtler bir o yana 
bir bu yana savrulup durdular; aralarında anlaşıp 
kendilerini ezen ortak düşmanlarına karşı bir türlü 
ortak tavır alamadılar. Liderlerinin uzağı göremeyiş-
leri, iki halkın da sonunu hazırladı; Ermeniler tarihte 
ender görülen bir soykırıma uğratılarak Anadolu’da 
tamamen yok edildiler, Kürtler ise özgürlüklerini 
kaybettiler.

DOĞU DERSİM/KÜRTLER, ERMENİLER VE ŞAH HÜSEYİN BEYLER

bir kitap
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BASİTTEN KARMAŞIĞA 
DOĞRU GELİŞMEK!

Hurşit KAŞIKKIRMAZ

hursitkasikkirmaz@hotmail.it 

Yeryüzünde canlılar için her 
şey ama her şey basitten 
karmaşığa doğru gelişir, yol 

alır ve ilerler. Bu tespitten hareketle 
bir kaç belirlemede bulunmak isti-
yorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
kurulduğundan bu yana eğitim, 
öğretim sistemi geri olduğu için 
insanlar gerektiği gibi yani çağa 
uygun bir şekilde yetiştirilmiyor. 
Türkiye’deki en iyi üniversiteyi bi-
tirseniz de ülke dışına çıktığınızda 
yani Avrupa, Amerika ve sizden ileri 
diğer kimi kıta ve ülkelere gittiğiniz-
de eğer orada kalmak veya kendi 
mesleğinizde çalışmak istiyorsanız 

okuduğunuz dalda tekrar eğitim 
alıp diplomanızı, eğitiminizi oranın 
standartlarına göre yenilemeniz ge-
rekiyor. Bir ulus, halk ve birey için, 
onların basitten karmaşığa doğru 
gelişmesini, güçlenmesini ve çağın 
standartlarına göre yetişmesini 
sağlayacak olan eğitim ve öğretim 
sistemidir.

Kapitalist ülkelerde eğitim ve 
öğretim yani okul müfredatı siste-
min temel ihtiyaçlarına göre hazır-
lanıyor. Yani sistemin ihtiyaç duy-
duğu mesleklere ve o mesleklerin 
gerekli gördüğü seviye ve niteliğe 

göre insanlar yetiştiriliyor, eğitim 
görüyor. Kapitalist sistem, sahip 
olduğu eşitsiz gelişim yasasından 
dolayı ülkeler kategorilere ayrılarak 
ayrışıyor. 1- Gelişkin emperyalist 
ülkeler. 2- Orta düzeyde gelişmiş 
kapitalist ülkeler. 3- Geri bıraktı-
rılmış ülkeler. Kapitalist ekonomi, 
kültür ve sosyal yaşam koşullarına 
göre şekillenen her kategoride sis-
temin ihtiyaçlarına göre eğitim ve 
öğretim seviyesi belirleniyor ve yine 
sistemin gereksinimi doğrultusun-
da insanlar, kadrolar ve elamanlar 
yetiştiriliyor. Bu sisteme bağlı kalıp 
onun bir parçası olduğunuz sürece, 
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her kategorideki ülkeler, kendisi 
için çizilen sınırların dışına çıka-
maz. Yani anlaşılması gereken ve 
sonuçta bu okullar, üniversiteler 
ve eğitim kurumları daha çocuk 
yaştan itibaren insanları, bireyleri 
alıp eğitmeye başlarken sistemin 
çarkını döndürmek ve onu işletecek 
düzeyde insanlar, kadrolar ve 
elamanlar yetiştirmektedir. Bunu 
yaparken bu insanların, kadroların 
ve elamanların ne ileri ve ne de 
geri olmamalarına özen gösteriyor. 
Çünkü ileri ve geri olacak olanlar 
kendisinin işine yaramadığı için ve 
aynı zamanda kendisi için tehlikeli 
olacağından çok dikkatli, dengeli ve 
orantılı davranıyor.

Yukarıda belirttiğimiz gibi her 
kategori ve seviyedeki kapitalist 
ve emperyalist ülkeler kendi ih-
tiyaçlarına göre eğitim seviyesi 
belirleyip, müfredat hazırlayarak 
eğitim veriyor ve elaman, kadro ve 
insan yetiştiriyorlar. Sistem, kendi 
ihtiyaçlarına göre böyle davranıyor. 
Kendi ihtiyaçlarını aşan, ileri veya 
o ihtiyaçlara cevap vermeyen, geri 
eğitim vermiyor. Sınıflı toplumlar-
da her çağın ve sistemin bilimsel 
teknolojik gelişimi ve durumuna 
göre eğitim veriliyor. Sistemin sahip 
olduğu temel üretim araçlarını, tek-
nolojiyi çalıştırmak ve onları verimli 
hale getirmek için en alt düzeyde 
sıradan işçiler için bile bir eğitim 
seviyesi gerekiyor. Sadece sıradan 
angarya işler için eğitim verilmiyor 
ama onlar için de çeşitli kurslar 
organize edilerek o alanlarda da 
işçinin başarılı olabilmesi için çaba 
sarf ediliyor. Bütün bunlar daha çok 
kar yapmak ve işçinin emek gücünü 
daha çok sömürmek için yapılıyor. 
Yine sınıflı toplumlarda toplumun 
kültürel ve inançsal durumuna göre 
de geri olarak görülen dini eğitim 
veriliyor. O da sistemin işine yarıyor 
ve onun çıkarları ile örtüşüyor. 

Bu yazıda bizim amacımız; ka-
pitalist sisteme karşı olan, ondan 
rahatsız ve ona alternatif felsefe, 
teori ve politikaları savunan, onun 
barbar, sömürücü, adaletsiz, haksız 
ve hukuksuz yapısına karşı çıkan 

kesimlerin alternatif teori, felsefe 
ve politikalarda başarılı olabilmeleri 
konusundaki gelişmedir. Kuşkusuz 
kapitalist eğitim kurumları, sistemin 
çıkarları için eğitim veriyorlar ve 
insan yetiştiriyorlar. Sisteme muha-
lif kesim ve bireyler kendi olanakları 
ölçüsünde kendilerini yetiştiriyorlar. 
Kapitalist sistemdeki burjuva okulla-
rında okumak, eğitim almak ve güç-
lü bir eğitim ve bilgi temeline sahip 
olmak ve belli düzeyde bir genel 
seviye ile donanmak gereklidir ve 
küçümsenmemelidir. Ama sisteme 
şu veya bu şekilde alternatif olan; 
devrimci, demokrat, sosyalist, ko-
münist vb. kişi ve örgütlenmeler 
için o sahip oldukları felsefe, teori 
ve politikalar doğrultusunda eğitim 
veren okul, kurum ve kuruluşlar 
olmadığı için kendi olanaklarıyla 
kendilerini yetiştirmeye yöneliyorlar. 
Yani zorunlu olarak kendi kendile-
rini yetiştiriyorlar. İşte asıl mesele 
budur, bu yetişme tarzıdır. Burada 
basitten karmaşığa doğru bir geli-
şim seyri izlemek gerekiyor.

Türkiye’de burjuva eğitim sevi-
yesi ve kalitesi düşük ve yetersiz 
olduğu için insanlar burjuva eğitim 
anlamında, çağa uygun bir şekilde 
yetiştirilmiyorlar. Basit temel eğitimi 
yetersiz ve zayıf olan, karmaşık 
ve gelişkin felsefi, teorik, politik 
ve diğer konuları anlamaz veya 
anlamakta zorluk çeker. Türkiye 
toplumu, zayıf olan basit temel eği-
tim seviyesinden dolayı karmaşık, 

gelişkin, ileri ve var olan gelişme-
leri bile anlamakta zorluk çekiyor. 
Zorluk çektiği için okumuyor. Za-
ten toplumun okuma alışkanlığı 
da yoktur. Kitap okuma oranında 
en ileri ülkeler %20’leri aşarken 
Türkiye’de bu oran %0.1’dir. Az 
sayıdaki okuyan kesim bile oku-
duğunu anlamakta zorlanıyor. Bu 
konuda dikkatimi çeken bir husus 
var. Belirttiğimiz gibi toplumun 
basit temel eğitimi oldukça zayıf. 
Toplum okumuyor, araştırmıyor, 
kafa yormuyor. Okuyan kesim ise 
çoğunlukla okuduğunu anlamakta, 
kavramakta zorlanıyor. O okuyan 
kesim; devrimcilik, komünistlik, 
sosyalistlik vb, dincilik ve inancı 
gereği, Alevicilik, Kürdçülük vb ne-
denlerden dolayı okuyor. Yani her 
dönemde hangi konu moda olursa, 
ileri çıkıp gündemi meşgul ediyor 
ise insanlar o konu ile ilgili kitapları, 
yazıları ve yapıtları okuyorlar. Bu 
konuda insanlar, ilk elden anlama, 
algılama ve kavrama kapasitelerini 
geliştirmelidir. Okuduklarını anla-
yabilmeleri için basitten karmaşığa 
doğru yol almaları, yani önce daha 
basit olan günlük gazeteler, yayın-
lar, dergiler, broşürler, romanlar vb 
okumaları gerekirken onlar kitapla-
ra yöneliyorlar. Basit alt yapısı zayıf 
ve okuduğu konu ve kitapların ken-
disi için ağır olması, onların tökez-
lemesine ve var olan okuma iste-
ğinin de kırılmasına sebep oluyor. 
Kısa yoldan bilgi ve belge sahibi 
olmasını hedeflerken, bu tökezleme 
ile var olan okuma isteği ve merakı-
nı da yitiriyor. Kimileri ise yukarıda 
belirttiğimiz konular hakkında bir, iki 
veya üç kitap okuyor ve o okuduk-
larından yola çıkarak bütün dünya, 
yaşam ve meselelerin ondan ibaret 
olduğu sonucuna varıyor ve her 
şeyin o olduğunu düşünüyor. Yani 
bu dünya ve yeryüzünde 7 milyar 
insan, dinler ve değişik inançlar, 
onlarca teori ve felsefe ve birden 
fazla sınıfsal düşünce ve ideoloji 
olduğunu ya bilmiyor veya umursa-
mıyor.

İlginçtir, ama öyle. Elinizdeki 
Sosyalist Mezopotamya Dergisi›ni 
dağıtırken karşılaştığım bir kaç 

Toplum okumuyor, araştırmı-
yor, kafa yormuyor. Okuyan 

kesim ise çoğunlukla okudu-
ğunu anlamakta, kavramakta 

zorlanıyor. O okuyan kesim; 
devrimcilik, komünistlik, sos-
yalistlik vb, dincilik ve inancı 
gereği, Alevicilik, Kürdçülük 

vb nedenlerden dolayı okuyor. 
Yani her dönemde hangi konu 

moda olursa, ileri çıkıp günde-
mi meşgul ediyor ise insanlar 
o konu ile ilgili kitapları, yazı-

ları ve yapıtları okuyorlar. 
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örneği sizlere aktarmak istiyorum. 
Dergiyi bir siyasi partinin yayın 
organı olarak teklif ediyorsunuz. 
1- Az sayıdaki insanlar merak 
ediyor veya hatır belasından do-
layı alıyorlar. 2- Çoğunlukla ben 
okumuyorum, okuyamıyorum, sağ 
ol diyenler az değildir. 3- Bir kısmı 
ben kitap okuyorum veya elimde bir 
kitap var diyerek dergiyi ret ediyor. 
4- Kimi de ben okumuyorum veya 
ilgimi çekmiyor almayayım ama 
sana ücretini vereyim bir katkı olur 
diyerek daha nazik davranıyor. Yıl-
lardır yayın dağıtırken karşılaştığım 
tablo budur. Bu toplumda, şimdiye 
kadar kendi isteğiyle “bir dergi de 
bana ver, okuyayım kendimi gelişti-
reyim veya gelişmelerden haberdar 
olayım” diyen insan çok nadirdir ve 
hemen hemen yoktur.

Diğer bir konu; Türkiye’de ya-
şayan toplumların ve bireylerin 
siyasal, sosyal, kültürel, akademik 
konum ve seviyeleri ve genel geliş-
mişlik düzeyleri biliniyor ve bu konu 
açık ve nettir. Örneğin devrimciler, 
sosyalistler, komünistler basitten 
karmaşığa doğru kendilerini geliştir-
me yerine, yani öncelikle daha basit 
ve anlayacağı gazete, dergi, broşür, 
yayın, roman vb. okuması gerekir-
ken büyük bir çoğunluk bu saydık-
larımın üzerinden atlayarak Marx, 
Lenin, Engels, Stalin, Mao ve ben-
zerlerinin ağır, felsefi ve teorik kitap 
ve yapıtlarını okumayı tercih ediyor. 
Ve sonuçta okuduğunu anlamıyor, 
kavramıyor, özümseyemiyor. Oy-
saki Marksist-Leninist teori, kuram, 
felsefe ve politikalar hakkında sayı-
sız basit öğretici, eğitici yapıtlar var. 
Toplum olarak genel manada böyle 
olan bu ülkenin insanları, her şey-
de yarı yamalak ve temel bilgiden 
kopuk, yoksun bir şekilde yetişiyor. 
Aynı durum Alevilerde, Kürdlerde 
ve dincilerde de yaşanıyor. Örneğin 
adam inancından dolayı dinci veya 
dindardır. Belli seviyede dini bilinç 
ve birikime sahip olmadan Kuran-ı 
Kerimi okumaya yöneliyor. Veya 
kişi Alevidir. Alevilik ile ilgili önce-
likle basit bilinmesi gereken temel 
kural ve kaideleri okumadan, öğ-
renmeden ağır olan Alevi felsefesi 

ile ilgili kitap okumaya başlıyor. 

Türkiye’deki eğitim, öğretim 
sistemi ve okul müfredatı hiçbir 
zaman çağa uygun ve gerektiği gibi 
olmadı. Bu durumdan dolayı insan-
lar, bireyler, kadrolar ve elamanlar 
olması gerektiği gibi yetişmediler, 
yetişmiyorlar. Genel gelişkin kültür 
ve seviyeden kopuk olan eğitim, 
öğretim sistemi ve okul müfreda-
tı, tipik bir insan çeşidi ve kişiliği 
yetiştiriyor. Özellikle son yıllarda 
AKP’nin yeni uygulamaları, önemli 
derslerde kısıtlamaların yapılması 
ve daha çok dini eğitime yönelmesi 
de zaten zayıf ve seviyesi düşük 
olan eğitimi daha da aşağı çekmiş-
tir. Her zaman ırkçı, şoven ve geri 
olan eğitime son yıllarda dini açı-
dan yaygın öğretim eklenince daha 
da gericileşti. AKP’nin birçok yanlış, 
çağdışı ve geri uygulamalarını 
gören insanların bir çoğu, eskiyi 
yani AKP öncesini arar duruma 
geldi. Fakat AKP öncesi de şimdi-
kinden pek farksız değildi. Örnek 
olarak; 1970’lerde sosyal demokrat 
görünmeye çalışan Bülent Ecevit 
liderliğindeki CHP, iktidarı döne-
minde öğretmen açığını kapatmak 
için tuhaf bir uygulama yapıldı. 
Zamanın iki yıllık eğitim enstitüsü 
mezunları 40 günlük bir eğitim son-
rasında öğretmen yapıldılar. O dö-
nemde muhalefette olan Süleyman 
Demirel, Ecevit’i eleştirerek şöyle 
diyordu “40 günde hıyar yetişmiyor, 
ama Ecevit öğretmen yetiştiriyor”. 
Ve öyle ki böylesi bir durum ve se-
viyedeki insanlar öğretmen olarak 
eğitimci oldular ve gelecek kuşakla-
rı eğittiler.

Bu seviyedeki bir eğitim, öğre-
tim ve okul müfredatına sahip olan 
ülkelerden insanlar, Avrupa’ya veya 
kendisinden daha gelişkin ve ileri 
olan bir ülkeye gittiklerinde ciddi 
zorluklar ile karşılaşıyorlar. Yıllardır 
Türkiye’den Avrupa ve Amerika’ya 
oldukça yoğun bir göç yaşanıyor. 
Türkiye’de üniversiteyi bitirip bu 
ülke ve kıtalara giden küçümsen-
meyecek bir kesim var. Bu insanla-
rın burada diplomaları tanınmıyor. 
Kendi mesleklerinde çalışabilmeleri 

için burada yeniden kendi dalların-
da eğitim almaları gerekiyor. Birçok 
insan başvuruyor ve diplomasını 
bura standartlarına göre yenilemek 
istiyor. Yani burada tekrar eğitim 
almak istiyor. Ama %80-90’ı başa-
rılı olamıyor. Kimileri okula hazırlık 
için verilen dil öğrenme döneminde 
dahi başarılı olamıyor ve yeterli 
seviyede dil öğrenemediği için 
eleniyor. Kimileri ise okula başlıyor 
ve bir iki yıllık devamdan sonra 
bırakmak zorunda kalıyor. Diğer 
yandan; ayrıca küçümsenmeyecek 
bir politik, siyasi kitle de burada 
bulunuyor. Türkiye ve Kürdistan’ın 
devrimcileri, komünistleri, ilericileri, 
demokratları olarak sıradan kitle-
den farklı okuyan, araştıran ve kafa 
yoran kesim olarak görülüyor. Ama 
binde biri bile buranın standartları-
na göre devrimcilik ve ilericilik yap-
mıyor, yapamıyor. Dil öğrenmiyor, 
öğrenemiyor. Buranın devrimci, 
demokrat parti, kurum ve kuruluş-
larında çalışmıyor, çalışamıyor. Bu 
insanlar, sahip oldukları temel bilgi, 
birikim ve seviyelerine göre burada 
başarılı olamayacaklarını bildikleri 
için buranın koşullarına, şartlarına 
göre devrimcilik, komünistlik, ile-
ricilik yapmıyorlar, yapamıyorlar. 
Onlar, burada yaşıyorlar ama yap-
tıkları devrimcilik, komünistlik ve 
ilericilik Türkiye ve Kürdistan içindir. 
Bu insanlar ve kesimlerin burada 
birçok konuda başarısız olmalarının 
sebebi, ülkesinde aldıkları yetersiz, 
geri ve düşük seviyeli eğitimdir. 
Basit eğitim, öğretim, bilgi, 
birikim temeli ve seviyesi zayıf 
olan insanlar; gelişkin, ileri, ağır 
ve karmaşık konularda başarılı 
olamazlar. 

Yukarıda değindiğimiz bütün 
nedenlerden ve sebeplerden dolayı 
Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerin yö-
neticileri, burjuvazisi, elit ve zengin 
kesimi çocuklarını, torunlarını ve 
yakınlarını çoğunlukla kendi ülke-
sinde okutmuyor. Avrupa, Amerika 
ülkelerine gönderip oralardaki okul 
ve üniversitelerde okutuyorlar. 

10.08.2019 
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BİZİM GENÇLER...

Yaşar KAZICI

Dünyanın ve ülkemizin devrim 
mücadeleleri incelendiğinde 
istisnasız olarak gençliğin 

ciddi öncülükler üstlendiği bir tarihle 
karşılaşırız. Birçoğu 20’li yaşlarda 
mücadeleye atılmış, örgütler yarat-
mış, kimi zaman zindanlarda son 
bulan kısa süreli yaşamları ardın-
dan uzun uzun konuşulan direnişler 
bırakmış okuduklarını akademi 
kürsülerinde yer edinmek için değil 
sınıfının-halkının kavgasında bir 
mücadele kılavuzu olarak görmüş, 
bir kere devrimci olmuş ama asla 
‘eski devrimci’ olmayıp eskimeyen 
devrimciler olan gençler… 

İşte tam da içinden geçtiğimiz 
21. yüzyılda referans alınması 

gereken ruh, çizgi, inanç ve 
kararlılık 19. ve 20. yüzyılı 
devrimler çağına dönüştüren 
gençliğin ruhudur. Bu bir ruh çağır-
ma seansı değil, geçmişe yapılan 
öylece güzelleme de değil aksine 
ruhsuzlaştırılan dünyamızın, yaş-
landırılan genç bedenlerimizin 
yaşamı yeniden yaratma ve kendi 
kaderini eline alabilme konusunda 
geçmiş yüzyıldaki yaşıtlarımızın 
yaptıklarına dair bir hafızanın yok-
lanmasıdır. 21. yüzyılda komünist 
hareketin yeniden güçlenmesin-
de belirleyici olan temel ihtiyaç; 
devrimci inatla, devrim yapmakla, 
kapitalizmin koşullarına baş kaldır-
makla, bir yandan çürümüşü yıkar-

ken diğer yandan vakti gelmiş olanı 
inşa etmekle dolu olan bu çizgiyi 
yeniden –ama asla tekrar etmeden- 
çağın koşullarına uyarlanarak açığa 
çıkarılmasıdır. 

***

Bir düşünelim Marx, Engels, 
Lenin, Mazlum Doğan, Ferit Uzun, 
İbrahim Kaypakkaya, Rosa Luxem-
burg, Clara Zetkin mücadeleye 
atıldıklarında, tarihe yön verme 
işine giriştiklerinde kaç yaşınday-
dılar? Hepsi, bugün biz gençlerle 
aynı yaştaydılar, yaşıtlarımızdılar. 
Yaşıtlarımız bu isimlerle sınırlı değil 
daha birçok isim sayılabilir bunlara 
ek olarak. Kim bilir onlar da aile, 
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okul, çevre ve ekonomik baskıların 
kıskacı altındaydılar. Onların da 
sevdiği insanlar vardı mücadele 
uğruna ayrı kalmaları gereken, kut-
sal aile zırhına bürünüp ‘kendini 
kurtar’ diyen ebeveynleri vardı, 
verdikleri mücadeleleri ‘boş işler’ 
olarak gören geveze çevreleri var-
dı, bırakmak durumunda kaldıkları 
okulları vardı, zindan-sürgün-ölüm 
gibi mücadelenin doğasında olan 
zorlukları bilen yaşamları vardı. Ha-
yat hikayelerini kitaplarda okuduğu-
muz, belgesellerde izlediğimiz bu 
insanlar da etten ve kemikten bizim 
gibilerdi, üstelik bizimle aynı yaşta, 
yaşamlarının henüz başındaydılar. 
Mesele de burada başlıyor, en 
yakınlarınız dahi olsa bize karşı 
başkaları olan, düzen içi yaşamı 
öğütleyen, toplumun acılarına sırtı-
nızı dönmemizin bizim için daha iyi 
olacağını söyleyen bir yığın insana 
rağmen kendi yolumuzu seçme 
özgürlüğünü kullanmak, bu öğüt-
leri verenler bilmese de onlar için 
de mücadele ettiğimizin bilincinde 
olmak… Tarihin karanlık mağara-
sında halen günümüzü aydınlatan, 
bizi kendine hayran bırakan bu 
insanların sadece kendi yaşamla-
rında değil tüm toplumsal yaşamda 
yarattıkları bu alternatif yaşam 
biçimi bugün Kürdistan’da devrim 
mücadelesine aday olan gençliğin 
de tutması gereken yol, edinmesi 
gereken alternatif olarak önümüzde 
duruyor.

Gençlik dönemi insan kişiliğinin 
ve karakteristik özelliklerinin çeşitli 
aşamalardan geçtiği, kararsızlıkla-
rın, arayışların, geriye düşüşlerin, 
ileriye doğru atılımların gerçekleşti-
ği inişli çıkışlı karmaşık bir inşa sü-
recidir. Psikolojik, sosyolojik açıdan 
gençlik dönemi ne kadar çalkantı-
lıysa ideolojik alanda da bu durum 
aynı şekilde hissedilmektedir. Ya-
şam karşısında netlik, bütünlüklü 
bakış, geriye kalan ömrümüzü nasıl 
sürdüreceğimiz, gelecekle olan iliş-
kimizin düzenle mi yoksa devrimle 
mi olacağı gibi noktaların ana hat-
larıyla bir sonuca ulaştırılması ge-
reken bir dönem olarak karşımızda 
durmaktadır. Bu dönem; ister yakın 

çevremizden isterse tarihte yaşa-
mış olsun kimleri referans aldığımız 
ve yaşamımızda nelerle meşgul 
olmayı seçtiğimize göre bir ömrün 
nasıl geçeceği belirlenmiş olacak. 
Hiç bitmez gibi görünen enerjimiz, 
gençlik yıllarımız doğa kanunlarına 
bir süre sonra yenik düşecek ve bir 
de doğa kanunlarından önce davra-
nan kapitalizmin yozlaştırma, çürüt-
me, kişiliksizleştirme erken yaşlan-
dırma hatta öldürme kanunları var. 
Devrimin kanunları ise bunun tam 
tersi ve çok açık, üstelik doğanın 
kanunlarıyla da uyumludur. Yeniyi, 
verimliliği, üretkenliği, sorgulama-
yı, düşünmeyi, yaşamın özünü 
açığa çıkarması gereken biyolojik 
bir zaman diliminde olan gençliğin 
bunları açığa çıkarabilmesi için 
yalnızca biyolojik potansiyele değil 
ideolojik yeterliliğe de ihtiyacı var. 
Klasik olarak gençliğe kendiliğinden 
pozitif anlamlar yüklenir ancak 
kapitalizmin koşulları altında hiçbir 
şey kendi başına, sistemden azade 
edilmiş bir şekilde uzay boşluğunda 
durmuyor. Kapitalizmin çekim 
gücü, post-modern çağın gereği 

olarak devrimci mücadelenin çekim 
gücüne karşı dönemsel olarak 
önde gidiyor. Gençliğin içinde 
bulunduğu koşullara bakıldığında 
bir yandan yeniyi arayanlar olduğu 
gibi; çoğunluğu kuşatmış olan kapi-
talizmin egemenliği ve onun hakim 
görüşleri, yaşam tarzı da bulunu-
yor.

***

Bu genel anlatıdan sonra me-
seleyi biraz daha özele, partimiz 
gençliğine ve mücadele süreçleri 
içerisinde yeni gelecek olan yoldaş-
larımıza çevirecek olursak bir takım 
pratik sonuçlara varmamız gereki-
yor. Gençlik örgütümüz, komünist 
ideolojiyi kılavuz edinen tıpkı 19 ve 
20. yüzyıldaki yaşıtlarımız gibi hem 
partimizin mücadelesinde kadrolar 
yaratmalı hem de gençliğin kendi 
özgün alanında öncüleşip yaşa-
ma müdahale edebilmesine ön 
ayak olmalıdır. 21.yüzyılda gençlik 
hareketine Kürdistan’dan yön ve-
rebilmenin yolu; ideolojimizi derin-
lemesine kavramakla, buna uygun 
yaşamakla, seçimlerimizi ideolojik 
çizgimize bağlılıkla yapmakla 
mümkündür. Kendimizi öncü olarak 
görüyor isek iddiamızla çelişmeyen 
bir noktada durmak; tercih olmanın 
ötesinde mücadelemizin gereği ve 
zorunluluğudur. 

Parti gençliği, ideolojiyi kav-
ramakla kalmayıp 21. yüzyılda 
açığa çıkan yeni gelişmeleri, olgu 
ve olayları inceleyip teorik yeniden 
üretim sürecine Marksist zeminde 
kolektif katkılar sunmalıdır. Günlük 
yaşamın organize edilmesinde 
kitap okuma, yazı yazma, 
ilişkilerimizle bir araya gelme, bir 
dizi siyasal etkinliklere güç getirme, 
davranışlarıyla komünist kimliğin 
düzen kişiliğinden farkını sosyal 
yaşamda da gösterebilme, ön 
görülü düşünerek mevcutta bulun-
duğu örgütsel konumdan nereye 
sıçramak istediğini, örgütü hangi 
alanlara taşıma çabasında olduğu-
nu belirleme gibi sürekliliği-istikrarı 
olan bir yaşamın temsilcisi olmak 
zorundayız. 

Gençlik örgütümüz, komünist 
ideolojiyi kılavuz edinen tıpkı 
19 ve 20. yüzyıldaki yaşıtları-

mız gibi hem partimizin müca-
delesinde kadrolar yaratmalı 
hem de gençliğin kendi özgün 

alanında öncüleşip yaşama 
müdahale edebilmesine ön 
ayak olmalıdır. 21.yüzyılda 
gençlik hareketine Kürdis-

tan’dan yön verebilmenin yolu; 
ideolojimizi derinlemesine 

kavramakla, buna uygun yaşa-
makla, seçimlerimizi ideolojik 
çizgimize bağlılıkla yapmakla 
mümkündür. Kendimizi öncü 

olarak görüyor isek iddiamızla 
çelişmeyen bir noktada dur-

mak; tercih olmanın ötesinde 
mücadelemizin gereği ve zo-

runluluğudur. 
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KAYYIMLARA KARŞI:
“SUSMUYORUZ, 
KORKMUYORUZ, 
İTAAT ETMİYORUZ!”

Yasin YETİŞGEN

Atanmışların seçilmişleri görev-
den alarak yerlerine kayyım 
atamaları sonucu başta Amed 

olmak üzere Van ve Mardin’de 
HDP’li vekillerin öncülük ettiği bir 
dizi eylemler daha doğrusu itaat-
sizlik eylemleriyle birlikte bir direniş 
başladı. “Susmuyoruz, Korkmu-
yoruz, İtaat Etmiyoruz” sloganı 
da Mardin’de ilk günlerde yapılan 
eylemin öne çıkan sloganıydı. Buna 
sadece slogan deyip geçmek yapı-
lan fiili basite almak olur. Çünkü bu 
sloganın içerdiği anlam çoğunlukla 
artık kaybedecek bir şeyimiz kalma-
dığı zaman ortaya çıkar.

Atanmış olan İçişleri Bakanı Soy-
lu, Kuzey Kürdistan’ın üç büyükşehir 
belediyesine (Amed, Van, Mardin) 
valileri kayyım olarak atadı. Atan-
mışların zor kullanarak seçilmişleri 
görevden alıp yerlerine atanmış 
valileri belediyelere kayyım olarak 
ataması ve sonrasındaki gelişme-
lerden önce bu noktaya nasıl gelin-
diğine dair kısa bir özet yapmakta 
fayda var.

***

3 Kasım 2002’de başlayan AKP 
iktidarı 13 yıl aradan sonra ilk ciddi 
düşüşünü yaşadı ve tek başına 
hükümeti kuramadı. Seçim barajı 
nedeniyle bağımsız adaylar çıkaran 
Kürtler ve Türkiyeli sol, sosyalist 
parti ve hareketler 7 Haziranda HDP 
çatısı altında girdiği seçimlerde 
%13’ün üzerinde bir oranla 80 vekil 
çıkardı ve işte HDP’nin özelde de 
Kürtlerin bu seçim zaferini Erdoğan 
bir türlü kabullenemedi, içine sindi-
remedi.  

Seçimlerden yaklaşık 4 ay önce 
28 Şubatta Dolmabahçe’de 10 mad-
delik mutabakat metni ile Çözüm 
Süreci doruk noktasına ulaşmış iken 
7 Haziran sonrası 22 Temmuzda 
Ceylanpınar’da 2 polisin öldürülme-
sini bahane eden Erdoğan çözüm 
sürecini bitirdi. Her ne kadar Erdo-
ğan Dolmabahçe’deki fotoğraftan 
rahatsız olduğunu 7 Haziran öncesi 
söylese de bitirebilmesi için uygun 
şartlar gerekiyordu. Ceylanpınar’da 
2 polisin öldürülmesi (bu cinayetleri 
PKK’nin gerçekleştirmediği kesinleş-
ti) Erdoğan için uygun şartları oluş-
turmuştu ve masayı devirdi. 

Erdoğan’ın 7 Haziranda gördüğü 
çıplak gerçek şu idi. 2002’den beri 
kurduğu iktidar ellerinin arasından 
kayıp gidiyordu. Bir taraftan Kürt 
/ Kürdistan cephesi diğer taraftan 
Gülen Cemaati cephesinde son de-
rece sıkışmıştı. Bu sıkışmışlığı kırık 
dökük de olsa demokratik yollardan 
aşamayacağını ve güçlenemeyece-
ğini biliyordu. Çare otoriterleşmek-
ten, şiddetten geçiyordu ve şiddet 
politikası kısa sürede uygulamaya 
sokuldu. Suruç, Gar ve Amed HDP 
mitingindeki patlamalarla katliamlar 
peş peşe geldi. 1 Kasım seçimlerine 
doğru Hendek nedeniyle şehirlerde 
ilk çatışmalar başlamıştı. Ve sonra-
sında aylarca Kürt şehirleri yakıldı, 
yıkıldı... Bu şiddet politikası 7 Hazi-
ran ile 1 Kasım arasında bile (Erdo-
ğan’ın lehinde) meyvelerini vermeye 
başladı. 1 Kasım seçimlerinde milli-
yetçi-İslamcı oyları konsolide eden 
AKP oylarını yükseltti ve tek başına 
hükümeti kurdu.

Ama Erdoğan’a bunlar da yetme-
di. Tek adam olabilmesinin önünde 
halen engeller vardı. 15 Temmuz mi-
zanseni Erdoğan’a istediğini verdi. 
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Meclis OHAL kararıyla tam anlamıy-
la Erdoğan’ın tek adam olma haya-
lini gerçekleştirdi diyebiliriz. OHAL 
koşullarında 16 Nisan 2017 başkan-
lık referandumuna gidilerek (mühür-
süz oyların da katkısıyla) Anayasa 
ve sistem değiştirilerek Erdoğan’ın 
tek adam olduğu resmileşti. 

7 Haziran, genel olarak başta 
Kürtlerin ve diğer muhalif ilerici 
unsurların Erdoğan’a yaşattığı tek 
kabus değildi. Devamında 16 Nisan 
referandumu (sonuç EVET’ti ama 
Kürtler HAYIR demişti), 24 Haziran 
seçimleri, son olarak 31 Mart yerel 
seçimleri ve tekrarlanan İstanbul 
seçimleri de dahil Erdoğan yapmak 
istediği hiçbir işi ağız tadıyla yapa-
madı. Çünkü bu seçimlerin hepsinde 
de esas olarak Kürtlerin belirleyiciliği 
ön plana çıkmıştı.

Kürtlerin Erdoğan’a yaşattığı 
kabus sadece iç politikada değil, 
dış politikada da görüldü. Erdoğan 
ve AKP’nin Suriye politikasının iflas 
etmesinin ana nedeni de yine Kürt-
lerdi. Çünkü Erdoğan, Suriye’de de 
Kürtleri ve Rojava’yı yok saydı. Ken-
di ülkesinde Kürtlere nasıl bakıyorsa 
Suriye’deki Kürtlere de aynı gözle 
baktı. Kürt olsun ama ülkesi, bay-
rağı ve dili olmasın. Tıpkı Güney 
Kürdistan yönetiminin bağımsızlık 
referandumunu boğmak için elinden 
ne geliyorsa ardına koymaması gibi 
Rojava’yı da boğmak istiyor. Rusya 
ve ABD arasındaki dengeleri fırsat 
bilerek bunu Afrin’de zaten yaptılar.

Erdoğan’ın Şam’da namaz kıla-
mamasının önemli bir nedeni Rusya 
ve İran’sa daha da önemli bir nedeni 
Rojava Kürtleridir. Kürtler IŞİD’in 
bitirilmesindeki en önemli unsurdu. 
Sadece IŞİD’in bitirilmesi değil aynı 
zamanda İslamcı cihadist tüm örgüt-
lerin yayılmasının da önünde engel 
oldular, onlara izin vermediler. Erdo-
ğan’ın stratejisi de Suriye’de cihadist 
örgütlerle yayılmaktı. Bunda başarılı 
olamayınca bizzat eğittiği ve kurdu-
ğu ÖSO ile bunu yapmaya çalıştı. 
Bu da olmayınca ÖSO ile birlikte 
bizzat ordusunu göndererek Afrin, 
Azez ve İdlib gibi yerlerde Rusya ve 
ABD’nin müsaade ettiği kadar alan 
kontrolüne girdi. Bu politikası İd-

lib’de iflas etti. Şimdi yeni bir mülteci 
akınıyla yüz yüze. 

Son olarak 31 Mart yerel seçim-
leri ve tekrarlanan İstanbul seçim-
lerindeki Kürtlerin ve bir çatı olarak 
HDP’nin başarılı stratejisi Erdoğan 
ve partisinin iflasına yol açtı. Erdo-
ğan Kürtlere ve özellikle HDP’ye bu 
kadar kinlenmişken elinde de orantı-
sız bir güç varken bu yapılanları kar-
şılıksız bırakamazdı. Erdoğan egosu 
çok yüksek bir ‘siyasetçi’. Yasal ve 
demokratik yollarla elde edemeye-
ceği şeyi yasadışı ve antidemokratik 
yollarla elde etmede hiç tereddüt 
etmez, etmiyor da. 17 yıllık pratiği 
bize bunu zaten kanıtladı. Şimdi de 
daha önce yaptıkları gibi Kürtlerin üç 
büyükşehir belediyesi olan Amed, 
Van, Mardin’e hukuksuz ve zor ay-
gıtlarını kullanarak kayyım atadılar. 
Seçmenlerin ve seçilmişlerin hakkını 
gasp etiler, çaldılar.

***

2 dönem üst üste, HDP’nin se-
çimle kazandığı belediyeleri AKP ve 
Erdoğan rejimi gasp ediyor. 31 Mart 
seçimlerinde HDP’nin çok yüksek 
oranlarla aldığı belediyelere hu-
kuksuz bir şekilde içişleri bakanlığı 
kayyım atıyor. Kayyım atamanın 
hukukta yeri yok daha önce bu şekil-
de bir uygulama da yok. Ama mevzu 
özellikle Kürtler olunca AKP kendi 
yasalarını bile tanımıyor. 

Kürt halkının iradesinin yok 
sayılarak belediye başkanlarının 
görevden alınması üzerine HDP, 
milletvekilleri öncülüğünde bir sivil 
direniş başlattı. Direniş şu an 20. 
günü aştı ve de uzun sürecek gibi. 
Direniş şu an daha çok kayyım 
atanan belediyeler önünde oturma 
eylemleri ve diğer yerlerde basın 
açıklamaları şeklinde devam ediyor. 
Ayrıca akşamları ışık söndürme, ses 
çıkarma eylemleri de özellikle kay-
yım atanan yerlerde devam ediyor. 
AKP’ye ve Erdoğan’a muhalif birçok 
kesimden direnişe destek var ve 
giderek de çoğalıyor. Halk desteği 
de var lakin henüz görünür değil. 
Halk desteğinin sahaya, alanlara az 
yansıması hendek çatışmaları ve 
devletin şehirlere fütursuzca saldı-
rılarından beri HDP ve Kürt siyasi 

hareketlerinin önemli bir sorunu. Bu 
sorunu anlayabildiğimiz ölçüde halk-
la tam anlamıyla bütünleşme daha 
kolay sağlanacaktır.

Şu an yapılan direnişi 
kimi itaatsizlik eylemleri ile 
zenginleştirebilmek önemlidir. 
Mesela Amed’de belediye 
otobüslerinde ücret ödememe 
eylemi bu açıdan iyi bir sivil 
itaatsizlik eylemi. Sürekliliği ve 
yaygınlaşması sağlanmalı.

Eğer seçtiklerimiz bizi ve kent-
lerimizi yönetemeyecekse seçim 
yapmanın anlamı nedir? Yapılan 
kayyım ataması ile rejim Kürtlerin 
oylarını gasp etmiştir, çalmıştır. İşte 
bu yüzden Kürtlerin ve Kürdistan 
halkının her türlü sivil itaatsizlik ey-
lemleri yapmaya hakkı vardır. Dev-
letin siyasi darbe yapmaya, oyları 
çalmaya ‘hakkı’ varsa biz halkın da 
her türlü sivil direniş ve itaatsizlik 
yapmaya hakkı vardır. Bu hakkımızı 
kullanarak tek adam rejimini köşeye 
sıkıştırmalıyız. 

Sivil itaatsizlik eylemleri olarak 
neler yapılabilinir. Şu an yapılan 
oturma, ses çıkarma ve ışık 
söndürme-yakma eylemlerinin 
yanında belediye otobüslerinde 
ücret vermeme eylemleri de devam 
etmeli. Özellikle kayyım atanan 
şehirlerde işçi ve memurlar grev 
hakkını kullanabilir. Vergi ödememe 
protestoları başlatılabilinir. Gençlerin 
askere gitmemesi için çağrı yapı-
labilinir. Oy kullanmak vatandaşlık 
görevi ise biz oylarımızı kullandık, 
seçimimizi yaptık, oylarımız dikkate 
alınmayacaksa Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olmanın da bir anlamı 
yok. Çok zor ama vatandaşlıktan 
çıkma kampanyası başlatılabilinir 
mi? Evet, bu ve benzeri birçok 
eylem tarzı geliştirilebilinir lakin 
başarılı olabilmek için halkın da seç-
tiği adaylara sahip çıkarak sokağa 
inmesi gerekiyor. “Ben oyumu çal-
dırtmam, biz oylarımızı çaldırtmayız” 
diyebilmeliz.

Halkın “Susmuyoruz, Korkmu-
yoruz, İtaat Etmiyoruz” sloganına 
ortak olmasının tam da zamanı! 

07/09/2019
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Di navbera 15e û 21ê Tîrmehê de heyeta partiya 
me li Başûrê  Kurdistanê  ji bona ku hevdîtinan 
bi partî û rêxistinan ra pêk bîne zîyarete kî 

dîrokî pêk hanî.

Di vê heyetê de Serokê Giştî yê partî birêz  Sînan 
Çîftyurek,  Cîgirê serokê giştî yê û parlemenê   Partiya  
Demokratîk a Gelan  Nusrettîn Maçîn,  endamê rêvebe-
riya Navend Elî Gokkaya, Sekreterê civanên Komunîst 
a Kurdistan Yaşar Kazici û endamê serokê giştî yê 
disîplinê Hamît Yılmaz di vê  heyetê de hebûn.

Di armanca vê ziyaretê  de sê daxwaz û pêşniyarî 
yê meyê sereke  hebûn.

Yekem: Di rojhilata navîn de mesela Kurdistanê keti-
ye nav pergala hêzên navneteweyî  û deverê dewletên 
heremê ,  lê di navbera Kurdan de siyaseta ku ji vê pê-
vajoyê re bibe bersiv tune ye .

Ji bo vê yekê me xweste bi partî û rêxistinan ê 
Başûrê Kurdistanê re ,li ser van derfetên ku ji bo Kur-
dan derketine holê , divê em li ser goftegu , gengeşiyan 
bikin.

Di vê warê de partiyên me yê Başûrê vê rewşa nû 
çewa dinirxînin.

Duyem; Di navbera partî û rêxistinê çarparçeyê 
Kurdistanê de, di aliyên Çepgir û Komunîst ê Kurdan de 
mekanîzmayekî  hevbeş emê  çewa  karibin avabikin.

Di  derheqê vê mîjarê de pêwistî hebû ku di navbera 
xwede îstîşare bi kirin.

Sêyem: Ji kek Mesud Barzanî re daxwaz û pêşni-
yarî ya me hebû;  me xwest li ser navê paşnava xweyê 
dîrokî  bangekî derxe ji  hemû serokê Partiyên kurdan 
ra .

Di bin pêşengiya Mesud Barzanî de civînekî berfire li 
Hewlêrê  darbixe.

Em di wan hevdîtinan de çeqas li ser ketin, di kîjan 
warê de kêmahiya me ma.

Em dixwazin raya giştiyê re agahdarî bidin.Di der-
heqê  ev peyvira dîrokî de partiya me rolla xwe çeqas bi 
cîh hanî ye, divê gelanên Kurdistanê û çîna karkeran, 
zehmetkêşan ji  vê pêvajoyê agahdar bibin.

Ev mafê hemû partî û rêxistinan  jî heye.

Yek: Di dema ku navbera Partiyan de me hevdîtinan 
pêk hanî, di heman partiyan bi serokatiya  xwe  pêşwazî 
yê me kirin. Û ziyareta me pir girîng û dîrokî dîtin.

Dû: Di van civînan de me hemû aliyan  dîte ku, 
daxwaz û pêwistî he ye ku di navbera çar parçeyan de 
dîyalox, hevdîtinê berdewamî  hebin.

Sê: Di vê pêvajoyê de çapemeniya Kurdistanê pir 
zêde bi mera eleqedar bû.

Hema ez karim bêjim ku, her roj di derheqê armanca 
ziyareta me û pêvajoya siyaset a Tirkiye yê de,di payê 
hilbijartin ê heremî  ewê  rewşa  siyaseta Tirkiye yê de 
pêvajoya çareserî ya Kurd destpêke  an na? Ev pirs pir 
zêde hate ber me.

Çar; Di vê ziyaretê de tiştekî kêm ma , me birêz 
Mesud Barzanî, birêz Mesrur Barzanî û serokê heremê 
Kurdistanê birêz Nêçirvan Barzanî re hevdîtinê me pêk 
nehat.

Ji bo ku ev rendevu ji bo çi pêk nehat  bersiva fermî 
ji mera nehat.

Pênc; Di navbera çar partiyên Çepgir û Komunîst de   
civînekî hevbeş hate darxistin .

Di encam ê civînê de biryarê konferans hate girtin û  
ji bo vê yekê jî berpirsyar ê rêxistin a  Konferans ê hate 
bevlîkirin. Ev peyvira Konferans ê Sekreterê Partiya 
Komunîst a Kurdîstan a Başûrê Kek Dr.Kawa girte ser 

KKP; BI HEYETE KÎ BAŞÛRÊ KURDISTANÊ ZIYARET KIRIN
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milê xwe. Partiyan ê me  daxuyaniya hevbeş li Hewlêrê  
bi raya giştiyê re dan  parvekirin.

Metna daxuyaniya me di jir daye.

DAXUYANIYA ÇAR ALIYÊN KURDISTANÎ

 Di dîroka 18.07.2019 de Partiya Komunîst a Kurdis-
tana Bakur, Bizava Demokrat ya Gelê Kurdistanê, Hîz-
ba Şîwî ya Kurdistanê, Hîzba Zehmetkêşên Kurdistanê 
li Hewlêrê civînek kirin.  Ev civîn di çarçoveya rewşa 
Kurdistana mezin de berdewamiya civînên pêştir e. Di 
civînê de ji xeynî danîna mekanîzmayên karên hevbeş 
yên aliyên çep û Komûnîstên Kurdistanî, ev çend xalên 
li xwarê bi giranî hatine amajekirin.

Yekem: Ji niha ve xuya dike ku li rojhilata navîn kêşe 
û pirsgirêkên rasteqîn li pêş in. Hevrikî û nakokiyên 
dewletên mezin di cergê Kurdistanê de tê birêvebirin. 
Em daxwaz ji wan dewletên mezin û hêzên navnetewî 
dikin ku mafên gelê deverê ji bo berjewedniyên xwe 
binpê nekin. Germahiya şerê xwe ji deverê û bi taybetî 
ji Kurdistanê dûr bigrin. Divê xelkê deverê ji encamên 
xirab û negative ên şerî bêne parastin.

Duyem: Heta niha jî li cîhanê û deverê metirsiya 
DAÎŞê, tundrewiya olî û mezhebî berdewam e. Bandora 
van metrisiyan rasterast li ser xak û gelê Kurdistanê ye.  
Lewma careke din daxwaz ji aliyên pêwendîdar dikin 
ku metirsiya serhildana van kom û girûpan bigrin ber 
çavan. Di heman demê de ji bo tinekirina van metirsî û 
girûp û rêxistinên terorîst hevkar û piştevan bin.

 Sêyem: Pirsa siyasî ya hemû beşên Kurdistanê, 
pirsa herî mezin a cîhanê û rojhilata navîn e. Bi sa-
lan  e bi hişmendiya şer û hêzê serederî bi vê pirsê re 
hatiye kirin. Ji ber vê yekê niha çareser nebûye.  Ji bo 
çareseriyeke mayînde pêdivî ev in:

1)            Ji hemû welat û desthilatên deverê tê 

xwestin rêyên  siyasî û diyalogê peyrew bikin û ji siya-
seta şer û asimîlekirinê dûr bibin. Ji bo çareseriyeke 
mayînde û gerentîkirina mafên gelan zimanekî reel û 
diyalogê bikin bingeh. 

 2)            Di nava Kurdistanê de ji hemû aliyên çar 
perçeyên Kurdistanê tê xwestin taybetmediya her be-
şeke Kurdistanê ber çavan were girtin. Di heman demê 
de jî berjewendiya bilind a niştimanî bikine hêvêne û 
diyalogeke hevbeş deynin navbera xwe. Dest ji hevûdu 
şikênandinê berdin û nabe pêwendiyên herêmayetî yên 
hîç aliyekê li ser aliyekê din be. Cihê daxê ye ku îro 
hinek caran zimanek kirêt û şidayî di navbera aliyan de 
tê bikaranîn. Ev jî bandorek neyînî li ser pêwendiyên 
aliyan dike. Lewra dixwazin berjewendiyên niştimanî 
ber çavan were girtin û di vê çarçoveyê de pirsgirêkan 
binêrin. Dest ji zimanê hevûdu şikênandinê berdin. Ger 
rewşa deverê hevkarê me nebe, bo hevûdu bibin pişt û 
pena. Di vê konaxê de girîng e ji hevûdu re nebin metir-
sî û gef.

 Çarem: Her çar aliyên siyasî  ji bo xebata çinayetiyê 
daxwaz ji hemû hîzb û çep û komûnîstên Kurdistanê 
dikin: Di navbera çepên Kurdistanî de ji bo dameziran-
dina pilatforemeke hevbeş kerên hevbeş bikin. Ji bo 
avakirina civakeke azad û dadperwer berdewamiyê bi-
din xebata çînayetiyê û xebatên xwe xurt bidin meşan-
din. Ji ber ku îro ji berê zêdetir civaka Kurdistanê pêdivî 
bi têkoşîna hêzên çep heye ji bo temamkirina qonaxa 
rizagariya niştimanî.  Lewra hêzên çep dikarin civakek 
azad yeksan biafirînin.

 Di dawiyê de jî çar alî biryar dan dirêjiya kombûnên 
xwe yên bê de. Daxwazê ji hemû aliyekê dikin beşdarî 
vê xebatê bin û erkên vê qonaxa hestyar bikin karên 
xwe yê herî lezgîn.

Hewlêr 18.07.2019
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KKP IX. Genel Kongresi;

*ABD liderliğindeki Batı ile Rusya liderliğindeki Doğu 
eksenlerinin son 25 yıldan beri süren Küresel hakimiyet 
savaşları, esas olarak Asya üzerinde sürmekte olup Or-
tadoğu-Kürdistan bu savaşın merkezinde yer almaktadır. 
Bu uzun süren savaşın yakında sonlanacağının işaretleri 
görünmüyor çünkü savaşın küresel ve bölgesel aktörleri ne 
uzlaşarak ne de savaşarak çözüm üretemiyorlar. Üstelik 
ABD’nin Körfez’de İran’a karşı uygulayacağı ambargo ile 
savaşı daha da ağırlaştıracaktır. Halkların bağımsız siyasal 
iradesi ise halen çözüm dinamiği olmaktan uzak. 

*2010 yılında Arap halklarının Tunus’ta başlayıp bölge-
ye yayılan; gerici diktatörlüklere karşı isyanı devrimci ön-
cüyle buluşamadı. Süreçten faydalanmak isteyen emper-
yalist devletler ve bölgedeki yerli egemen güçler; gelişen 
ayaklanmaları kendi düzenlerini yeniden tesis edebilmenin 
aracına dönüştürse de Arap halklarının isyan etmesini 
tetikleyen siyasal-sosyal ve ekonomik sorunlar ortadan 
kalkmış değil. İsyan-örgütlenme-eylem bilinci gelişen Arap 
halkları önümüzdeki süreçte yeni ayaklanma potansiyelle-
rine sahip. 

*Ortadoğu’da son 25 yıllık süreçte statüko değişimi he-
defleyenler ile mevcut statükoyu savunanların mücadelesi, 
Irak ve Suriye üzerinden yürümektedir ki bu savaşta hangi 
taş kaldırırsa altında Kürdistan çıkıyor. Özellikle Suriye’de 
2011’den beri devam eden iç savaş; tüm emperyalist dev-
letlerin ve bölgesel güçlerin kozlarını paylaştığı bir saha 
haline dönüştü. Rusya ve İran’ın desteğiyle Esad kaybet-
tiği toprakları önemli oranda yeniden kazansa da Cihatçı 
örgütler, başta İdlib ve Türkiye işgalindeki Efrin, Şehba 
bölgelerinde varlıklarını koruyorlar. Ve önemlisi Rojava 
Kürdistan’ı meselesi çözüm bekliyor. 

Suriye’de siyasal çözüme varılması; İdlib’in Cihadistler-
den temizlenmesi; Türkiye’nin Efrin ve Şehba bölgesinden 
çekilmesi ve önemlisi Esad rejiminin Batı Kürdistan siyasal 
güçleriyle mevcut fiili durum üzerinde anlaşıp-anlaşmama-
sına bağlı duruyor. İdlip sonrası Suriye’de savaş mı yoksa 
barışın mı hakim olacağı, Esad rejiminin izleyeceği Rojava 
politikasına bağlı olacak. Esad rejimi Rusya, İran hatta 
Türkiye’nin de desteğiyle, Kürtlere “Suriye’de savaş bitti 
silahları bırakın, federasyon yok kültürel haklara razı olun” 
derse büyük savaş başlar.

*Türkiye, İran, Irak, Suriye devletleri aralarında onca 
bölgesel-inançsal çelişkilere, özellikle Türkiye-Suriye’nin 
kanlı-bıçaklı konumuna rağmen, hangi parça olursa olsun 
Kürtlerin ayrı devlet kurmamaları üzerinde anlaşıp ortak 

hareket ediyorlar. Dahası Rusya-İran-Türkiye; Irak ve Su-
riye’nin toprak birliğinin korunmasını kırmızı çizileri olarak 
sunuyorlar. Çünkü Irak üzerinden kendi toprak birliklerini 
savunmaktalar. Biliyorlar ki Irak ya da Suriye, birinde baş-
layacak Kürdistan merkezli sınır ve statüko değişiminin ucu 
kendilerine ulaşacak.

*Irak, uzun süredir süren bölgesel savaşın merkezin-
de yer alması nedeniyle iç meseleleriyle boğuşmaktadır. 
IŞİD’in ortaya çıkmasıyla Irak hükümeti tümden kontrolünü 
yitirecek noktaya gelmişti. IŞİD’e karşı kurulan ABD liderli-
ğindeki Uluslararası Koalisyon, Kürdistan Peşmergeleri ve 
Irak Ordusu birlikte IŞİD’e karşı savaşırken, Irak sahasında 
yer yer İran destekli paramiliter güçlerle de ortaklaştılar. 
Bunların sonucunda IŞİD büyük oranda tasfiye edildi. Irak, 
üzerindeki IŞİD basıncını hafifletir hafifletmez ırkçı-milliyet-
çi politikalarla yeniden Kürdistan’da saldırarak Kerkük ve 
diğer kentler işgal etti, işgal sürüyor.

*20.yy bölge haritaları/sınırları, emperyalistler ve böl-
gesel işbirlikçileri tarafından, Kürdistan’ın ve halkımızın 
varlığını yok sayarak belirlendi. Ancak, 21. yüzyılda Irak 
ve Suriye’de yaşanan süreçler; halkımızın ulusal bağım-
sızlığı için muazzam fırsatlar doğurdu. Bunun sonucunda 
Güney Kürdistan parçamız ulaştığı konfederal devlet yapı-
sıyla Irak’tan tam bağımsızlık yolunda ilerledi ve 25 Eylül 
2017’de halkımızın yüzyıllık hayali olan bağımsızlık için 
referanduma gitti. Bağımsızlık Referandumunda halkların 
yüzde 93’le “evet” demesi, tarihi önemde bir karar olup 
uygun zaman ve koşulda halkımızın kullanacağı bir tapu 
belgesidir. 16 Ekim İran kurgulu ve diğer sömürgeci güçle-
rin desteğiyle gerçekleştirilen Kerkük ve diğer kentlerimizin 
işgali er-geç bağımsızlık hedefinde aşılacak.

*Batı Kürdistan’ın bugün fiilen kendi yönetimini kurması 
ileri bir kazanımdır. Ancak sadece Türkiye değil yanı sıra 
Rusya, İran ve destekledikleri Esad rejiminin kuşatması 
altındadır. Tehdit ve saldırlar son aylarda “Fırat’ın Doğusu” 
üzerinde gittikçe artmaktadır.

*Mollaların yönetimi altında halklar ve inançlar hapis-
hanesine dönüştürülen İran’da özgürlük ve demokrasi mü-
cadelesi nefes almakta zorlanıyor. Molla rejimi, bir yandan 
İran işçi sınıfı ile halkların temel hak ve özgürlüklerini ağır 
baskılar altına alırken, diğer yandan Doğu Kürdistan’da 
halkımızın ulusal özgürlük mücadelesini baskı, katliamlar 
ve idam sehpaları ile engellemek istiyor. İran rejimine karşı 
halkımızın yeniden yükselttiği ulusal özgürlük mücadelesi 
yer yer İran halklarının ekonomik, sosyal ve siyasal özgür-
lük talepleri uğruna geliştirdikleri direnişlerle birbirini des-
tekleyerek gelişiyor.

ORTADOĞU VE KÜRDİSTAN

Okumakta olduğunuz bu yazı, ÖSP’nin (Özgürlük ve Sosyalizm Partisi) isim değiş-
tirerek KKP’ye (Kürdistan Komünist Partisi) dönüştüğü IX. Genel Kongre’de, Orta-
doğu ve Kürdistan üzerine alınan siyasi tespit kararıdır. Mümkün olduğunca gelecek 
sayılarda da uygun bulduğumuz diğer kongre kararlarını yayınlayacağız...
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*Kuzey Kürdistan’da son yıllarda yaşanan şehir sa-
vaşları sonucunda, hem halk hareketi hem de siyaset açı-
sından yaşanan geriye düşüş süreci devam ediyor. Yıllar 
süren OHAL resmen kaldırıldı ancak Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemine geçişte çıkartılan yeni KHK ile OHAL 
üç yıllığına fiilen uzatılmış oldu. Temel hak ve özgürlükler, 
Cumartesi Annelerinin kayıp evlatlarını arama mücadelesi-
ni yasaklayacak kadar baskı altına alındı. Özetle tek adam 
rejimi altında Türkiye işçileri ve halkları nefes almakta zor-
lanıyor. 

*ABD’nin başta İran’a karşı olmak üzere, Körfez ül-
keleri ve Mısır ile Ürdün’ü de kapsayacak olan “Arap 
NATO’sunu oluşturmaya çalışması; İran’ın Şii Hilali’ni 
hayata geçirme çabalarıyla giriştiği birden fazla emperyal 
işgal adımları; Türkiye’nin Neo-Osmancılık politikaları ve 
bu amaçla geliştirdiği işgaller; Filistin halkının mücadelesi 
ve çözülemeyen İsrail-Filistin meselesi ve Kürt halkının 
ulusal bağımsızlık mücadelesi…. Bütün bunlar Ortadoğu 
ve Kürdistan üzerinde paylaşım ve nüfuz etme kavgasının 
daha uzun yıllar süreceğini gösteriyor. 

Bu tespitlerden hareketle 
partimizin III. Genel Kongresi;
I – KKP, Ortadoğu ve Kürdistan üzerinde devam eden 

tüm işgallere “hayır” der. Güney ve Rojava Kürdistan’ında 
yaşanan yeni tür işgaller olarak Kerkük, Diyala, Şengal ve 
Efrin, Şehba bölgelerinin işgalini kabul edilemez görür ve 
halklarımızı sömürgeci kıskaca karşı mücadeleye çağırır.

II – KKP, ulusların kendi kaderini tayin hakkından hare-
ketle; bağımsızlık yolunda ilerleyen Güney Kürdistan ile fiili 
federasyonu resmileştirme mücadelesi veren Rojava’daki 
mücadeleyi destekler. Kürt partilerinin sömürgecilik karşıtı 
mücadelelerinde ulusal birliği yaratma ve ulusal birliğe 
giden yolda iktidar üzerinde ortaklaşmaları gerektiğinin ve 
parti iktidarının değil ulus iktidarının esas alınmasının altını 
çizer, savunur.

III – Türkiye ve İran başta olmak üzere sömürgeci dev-
letler Kerkük, Şehba, Efrin, Şengal’i işgal ederken ya da 

Güney bombalanırken esas 
hedef A veya B partisi değil, 
Kürt halkının kazanımlarıdır, 
Kürt siyaseti bu bilinçle 
ortaklaşmalı çağrımızı 
yeniliyoruz. Başta Güney ve 
Rojava Kürdistan’ındaki parti 
ve örgütlerimiz olmak üzere 
tüm siyasal dinamiklerimizi, 
iç demokrasinin geliştirilmesi 
eşliğinde geniş ulusal 
ittifakların sağlanması adımını 
atmaya; parçalar üstü tutumla 
Ulusal Kongrenin yaratılması 
uğruna çaba harcamaya ve 
tam da halkımıza dönük sö-
mürgeci kıskacın geliştirildiği 
bu süreçte; ulusal iktidar he-
definde birbirlerine demokrat 
davranmaya çağırır. 

IV- KKP, Arap halklarının gerici diktatörlüklere karşı 
isyanlarını, kendi kaderlerini ellerine alma mücadelelerini 
destekler. Emperyalistlerin ve bölgede emperyal hesaplar 
peşinde koşan devletlerin paylaşım savaşına, bölgesel güç 
olma hesaplarına karşı Arap halklarıyla ve Arap Komünist 
hareketiyle enternasyonal mücadele ve dayanışmayı görev 
bilir. 

V- KKP, Kürdistan’da kapitalizme karşı sınıf mücadele-
sinde ve genelde ulusal bağımsızlık mücadelesinde diğer 
parçalardaki komünist parti ve örgütlerle eylem birliğini 
geliştirmeyi, dünya komünist hareketinin enternasyonal 
birliğinin bir parçası olarak görüp savunur. Ulusal birliğin 
gelişmesinde Komünist hareketin dört parçada da güçlen-
mesi gerektiğinin önemini vurgular. 

VI - KKP, Kürtler ve diğer halklar ile inançlar üzerinde 
bir idam rejimine dönüşen İran’ın; Doğu Kürdistan üzerin-
deki baskılarına karşı tüm Kürdistan parçalarının ortak tep-
ki ve tavır geliştirmesini, başta İran olmak üzere sömürgeci 
devletlerle gizli veya açık ilişki geliştirmenin ulusal birliğe 
zarar verdiğini savunur. Partimiz, İran’a karşı mücadele 
eden Doğu Kürdistanlı örgütlerimizi ve halkımızı sahiplenir, 
mücadelelerini geliştirme noktasında mevcut gücüyle diğer 
Kürdistan parçalarının gündemlerini Kuzey parçasına taşı-
mayı görev bilir. İran’ın PDKİ ve HDK kamplarına yönelik 
saldırısını lanetler.

VII - KKP, Kuzey Kürdistan’da demokratik siyasetin son 
yıllarda yerde yatışının nasıl sona erdirilebileceğini, Kürdis-
tan siyasi hareketlerine karşı halkta oluşan güvensizliğin 
nasıl ortadan kaldırılacağını sorgular, bu yönde politika 
geliştirir, halkımızı yeniden siyasetin aktif öznesi yapabil-
menin yollarını arar. Ulusal birliğin başta kendi parçamızda 
gerçekleştirilebilmesi yönünde bütün çabaları destekler, 
örgütleyicisi olma noktasında sorumlulukla davranır. Yeni 
ve zengin farklı bileşenlerle DTK yerine yeni bir ulusal 
Kongre ya da Cephe adımının geliştirilmesinde başta DTK 
olmak üzere herkesi adım atmaya çağırır! 
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Erdoğan ve Bahçeli; 31 Mart seçim sürecinde 
açıkça “yine kayyım atarız” diyerek Kürt halkının 
iradesini ipotek altına almak istediler.  Onca baskı 

ve algı operasyonuna rağmen Kürt halkı ve halklar ira-
delerini kayyımdan özgürleştirince bu kez  “beğenmez-
sek yine kayyım atarız” dediler ve nihayet dün atadılar. 
Neden Ağustos ayı?

Çünkü Erdoğan “Ağustos ayı tarihimizde zafer ayı 
inşallah yenisini ekleyeceğiz” derken, Bahçeli “Zafer 
yenilenmeli” diyerek onayladı. Cumhur İttifakı; sınır 
ötesi Kürdistan’da (Fırat Doğusunda) Ağustos ayında 
zafer elde edemeyeceğini görünce, 2016’daki gibi kendi 
yasalarını çiğneyerek içeride halkımızın kazanımlarına 
yöneldi! Çünkü gücü seçilmiş irade olan belediye 
başkanları yerine kayyım atamaya yetiyordu ve atadı. 
Böylece Ağustosta halkımıza karşı ilk PİRUS ZAFERİNİ 
üç belediye eş başkanını görevden almakla ilan ettiler. 
Şimdi önümüzdeki aylarda Fırat’ın Doğusunda da Pirus 
zaferini ilan etmeyi deneyebilirler!

Öncelikle 17 yıldan beri iktidarda olan AKP ve 
Genel Başkanı Erdoğan; sıkça “millet iradesi esastır, 
darbelere hayır” der ve kendilerini darbe “mağduru” 
olarak halka sunardı. Ancak 2016’dan bu yana peş 
peşe iki defa Kürt halkının seçilmiş iradesine darbe 
yapan AKP’nin kendisidir. Hem öyle ki bizzat kendisinin 
belirlemiş olduğu yasalar çerçevesinde seçime katılan 
ve halkın iradesiyle HDP’nin kazandığı belediyelere 
AKP kayyım atayarak Kürt halkının iradesini bir kez 

daha hiçe saydı! Böylece AKP/Erdoğan, temel iki refe-
ransını bizzat kendisi çiğneyerek kendini bitirdi. AKP’nin 
kendini bitirmesinin ve bu azgın, kendi yasalarını bile 
çiğneyen haksız-hukuksuz saldırının altında bu tükeniş 
yatmaktadır.

Soruyoruz; AKP’ye oy verince “millet iradesi” oluyor 
da HDP verilen oylar neden milletin iradesi görülüp say-
gı duyulmuyor?

Eş başkanları görevden alıp Kayyım atamak, halkın 
iradesine içişleri bakanı marifetiyle el koymak darbedir. 
31 Mart ve 23 Haziran’da Kürt halkı; hem Kürdistan 
hem de Batı metropollerindeki kararlı ve anahtar tutu-
muyla, sandıkta Cumhur İttifakının hem yerel iktidarına 
ciddi darbe vurdu hem de genel iktidardan da gidişin 
yolunu açtı. İşte AKP ve MHP’yi çıldırtan ve olağanüstü 
saldırganlaştıran bu gelişmedir.

Cumhur İttifakı siyaseti çıkmaz yol olup halklarımızı 
uçuruma sürüklemektedir. Freni boşalmış ve doludiz-
gin yokuş aşağı giden tırı durdurmak için; Kürdistan’da 
kalıcı ulusal ittifakı geliştirerek Türkiye halklarıyla geniş 
demokrasi cephesi hızla kurulmalıdır.

Halkımız haksız, hukuksuz saldırıya direnerek Mız-
rak-Türk-Ertan İRADEMİZ diyecektir, demelidir!

Kayyım atamasını ve gözaltıları kınıyoruz!

20.08.2019

Partiya Komunîsta Kurdistan – KKP

KAYYIM ATANMASINI KINIYOR VE KAYYIMLARI TANIMIYORUZ!
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Partimiz KKP, ilk günden siyasi darbeye karşı “Kayyum atanmasını kınıyor 
ve tanımıyoruz” diyerek tutum aldı. Yanı sıra ilk günden 21. gününe kadar 

sivil direniş alanlarında fiilen de yerini aldı, almaya devam edecektir!
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““TC gündemi yıllardan beri Kürdistan, özelde Ro-
java Kürdistanı! Türkiye ABD ile pazarlık masasında 
son kartını açıp “Batı ittifakında kalmamı istiyorsan 
Rojava’da denetimimde güvenli bölge olacak yoksa 
tek başıma işgal ederim” diyor! Yani “ya kırk katır ya 
kırk satır” misali güvenli bölge olmazsa operasyon” 
ikilemini dayatıyor. Devlet Bahçeli açık konuştu; “Ya 
Güvenli Bölge kurulur ya Fırat Doğusu baştanbaşa 
ateşe verilmeli”! diye buyurmakla Moğolistan’dan 
yola çıkıp Bağdat-Şam’a kadar uygarlıkları yakıp-yı-
kan Moğol ordularını hatırlattı!  Açıktır ki Türkiye’nin 
derdi “Güvenli Bölge” değil. O, Efrin’den Qamışlo’ya 
Batı Kürdistan’ı istiyor! Derdi sınır güvenliği olsa 
“sınırda ortak devriye”ye evet der, illa da “35 km de-
rinlikte güvenli bölge” ile Rojava’nın tümüyle işgalini 
hedefliyor. O,  Güney Kürdistan’ı Rojava’ya bağlayan 
ve Akdeniz’e ulaşan karayolunu denetlemek istiyor!

Öncelikle şu soru sorulmalıdır: Ne için kimin için 
“Güvenli Bölge”?

Rojava zaten güvenlikli olup, güvenli bölgedir! 
Yani İdlib, Doğu Guta, Dera… gibi Rusya-Türkiye-İran 
üçlüsünün oluşturduğu “Güvenli Bölge”ye ihtiyaç 
yoktur yeter ki var olan güvenliğine saygı duyulsun!  
Türkiye tutturmuş, “Güvenli Bölge, Barış Koridoru”! 
Rojava’nın tank-topla getirilecek “Barış Koridoruna” 
“Güvenli bölge”ye ihtiyacı yok. O zaten güvenlik 
içinde! Türkiye “Güvenli Bölge”yle Rojava’yı Efrin-
leştirip Arap Kemeri oluşturmak Rojava üzerinde 
yeni “Ağustos zaferleri”(!) istiyor.””


