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Editör
Dergimizin 12. sayısını çıkar-

manın mutluluğu içerisindeyiz. 
Elde olmayan nedenlerden 

dolayı bu sayı da biraz gecikti. Bu 
sayımızda da yine ilgiyle okuyacağı-
nız Kürtçe – Türkçe makaleler bulun-
maktadır. 

Başta ekonomik kriz ve birçok ne-
denle iç siyasette sıkışan AKP+MHP 
ittifakı çareyi güney ve batı Kürdis-
tan’a dönük askeri operasyonlarda 
arıyor. Bir süre önce Kürdistan Bölge-
sel Yönetimi sınırları içinde bulunan 
kimi bölgelere dönük saldırılarına 
başlamıştı. Şimdi ise Rojava Özerk 
Yönetimi’ni hedef alan askeri operas-
yon peşinde. Bunun için hem içeride 
hem dışarıda destek arayışında. Fin-
landiya ve İsveç’in NATO’ya katılmak 
istemelerini kendileri için fırsata çe-
virmeye çalışan Erdoğan, Finlandiya 
ve İsveç’in üyeliklerini veto edeceğini 
söyleyerek yapacağı pazarlıkta elini 
güçlendirmek istiyor. Zaten bu satırlar 
yazılırken Avrupa ile siyasi sığın-
macıların Türkiye’ye iade edilmesi 
pazarlığına oturmuş durumda. Buna 
rağmen Rojava’ya askeri operasyon 
yapma iznine şimdilik hem ABD hem 
Rusya hayır dedi. Rusya’nın ‘Hayır’ı 
biraz yumuşak bir hayır olsa da. Hem 
G. Kürdistan hem Rojava bölgesi şu 
an tüm Ortadoğu’nun en sorunsuz 
bölgesidir. Bu bölgelerden Türk dev-
letine dönük hiçbir saldırı olmaksızın 
tüm dünyanın gözünün içine bakarak 
Türkiye tehdit altında yalanlarıyla 
kimseyi kandıramazsınız. Lakin 
şantaj siyasetinizle kimi saldırgan 
politikalarınıza Batı’dan izin alabilirsi-
niz. Ama bu izin sizi kurtarmaya yet-
meyecektir. Türk devleti bir an önce 
soykırım ve savaş politikalarından 
vazgeçmeli, Rojava Özerk Yönetimi 
ile bir an önce sorunları çözmek için 
masaya oturmalı. 

Sömürgeci devletlerin bu sal-
dırganlığı, cüretkarlığı ise Kürtlerin 
parçalanmışlığından gelmektedir. 
Kürt hareketleri arasında aşılması zor 
mevzular var ama hiçbirisi Kürt halkı-
nın geleceğinden daha önemli değil. 
Bu saldırganlık karşısındaki tek kur-

tuluşumuz ortak tutum ve davranış 
sergilemekten geçmektedir.

AKP+MHP ittifakını en çok zorla-
yan konulardan birisi, izledikleri eko-
nomi politikaları nedeniyle yaşanan 
ekonomik kriz. Tüketim ürünleri her 
gün zamlanırken işçi ve emekçilerin 
maaşları ise yerinde saymaktadır. 
İşsizlik, enflasyon, döviz her gün 
yükselmekte. TÜİK’in açıkladığı yıllık 
enflasyon bugün (03.06.2022) yüz-
de 73.50 iken Enflasyon Araştırma 
Grubu (ENAG) ise enflasyonu yıllık 
bazda yüzde 160,7 olarak hesapladı. 
Krizin bu ağır tablosunun artık mev-
cut iktidarla düzelmeyeceği çok nettir. 
Bunu gören iktidar da kendi tabanını 
elinde tutmak için hem içeride hem 
dışarıda Kürtlere dönük yeni saldırı 
politikaları geliştiriyor. Artık ne yap-
salar nafile çünkü “tek bayrak, tek 
millet, tek devlet” edebiyatı karın do-
yurmuyor. Neredeyse nüfusun yarısı 
açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Deyim 
yerindeyse millet aç aç aç!

Buradan değinilecek fazlasıyla 
sorun ve konu var lakin Editör sayfa 
ölçümüz bunun için yeterli değil. 

Elinizde tuttuğunuz dergimizin bu 
sayısında yine birbirinden ilgi çekici 
makale ve yazılar bulunmakta. Siya-
setten Kürtlere, işçi-emek sorunların-
dan örgütlenme sorunlarına, tarihten 
çevre ve kültür sorunlarına dair Kürt-
çe – Türkçe birçok makale bulunmak-
ta. Ayrıca, 28 Mayıs’ta KKP 2. Genel 
Konferansı yapıldı. Bu sayıda hem 
Konferans sonuç bildirisi hem de ha-
beri yer almaktadır. İlgiyle okuyacağı-
nızı düşünüyoruz. Elinizdeki bu sayı-
dan da görüldüğü üzere son sayılar-
da kadın yazar yok. Bu hem dergimiz 
için hem de Kürt sosyalist yayıncılığı 
açısından iyi bir durum değil. Bura-
dan eli kalem tutan özellikle kadın ve 
genç okuyucularımıza sesleniyoruz. 
Siz yazın biz yayınlayalım. Biliyoruz 
yazmak kolay değil ama biraz çaba 
ile üstesinden geleceksiniz. 

Bir sonraki sayıda buluşmak dile-
ğiyle hoşçakalın.
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İnsanlığın tarih içindeki evrim-
leşme süreci zorunlu ihtiyaçların 
giderilmesi için başlatılan emek 

süreciyle gerçekleşmiştir. Emeğin 
bir eylem olması, insanlığın hem 
doğayla hem de kendisiyle olan 
ilişkilerini belirlemiştir. 

İnsanın ve toplumun oluşumu 
insanlığın birçok üretim biçimiyle 
iç içe gelişmesiyle meydana gel-
miştir. İnsan emek etkinliğinin bir 
sonucuyken, toplum da insanların 
emek süreciyle karşılıklı üretim 
ilişkilerinin sonucudur. 

İnsanlaşma sürecinin belirleyi-
cisi olan emek faktöründe, erkeğin 
ve kadının rolleri eşit ağırlıktadır. 

İnsanlık tarihimizi incelediği-
mizde insanlığımızın ilk çağların-
da; toplumun şimdiki toplumlar 
gibi bireyler kalabalığı olmadığını 
görürüz. İnsanlık tarihimizin ilk 
çağlarında birey toplum içinden 
sivrilmemiş, toplumun bölünmez 
bir parçasıdır. 

Erkek ve kadının ilkel komünal 
toplumda üretim ilişkilerinin eşit ve 
paylaşımcı olması, komünal top-
lumun, tarihin uzun bir döneminde 
devamlılığını sağlamıştır. 

İnsan emek süreciyle insanlaş-
tığı için, üretim ve üretim ilişkileri 
insan karakterini belirleyen en 

önemli hatta denilebilir ki tek 
faktörüdür. 

Avcı - toplayıcı toplumlarda 
erkekler ve kadınlar yaşamak için 
birlikte mücadele ederlerken, ka-
dının doğurgan olması nedeniyle 
bir süre sonra, daha çok toplayıcı 
üretim sürecine girmesi, erkeği 
acımasız koşullarla uzun süreli ve 
yalnız bir savaşıma sürüklemiş-
tir. Bu yüzden avcılıkla uğraşan 
erkeklerin karakterleri de yaşam 
koşullarına göre şekillenmiştir. 
İnsanlık tarihimizde bu koşullar 
erkeği, otoriteye önem veren 
tüketici bir varlık hâline getirmiştir. 
Bu durum erkeğin yaşam koşul-
larına göre karakter edindiğini 
göstermektedir. Kadının toplayıcı 
ve düzenleyici bir üretim sürecin-
de olması kadını her zaman doğa 
ve toplum içinde uyumlu ve yapıcı 
kılmıştır. 

Tarihsel süreçler içerisinde iler-
leyen insanlık, geliştirmiş olduğu 
sosyo - ekonomik formasyonlara 
göre karşılıklı ilişkilerini ve sınıfsal 
konumlarını geliştirmiştir. İnsanın 
tabiatı ve karakteri kadın - erkek 
bağlamında, her zaman çelişki-
lerle gelişmiş ve sınıflı toplumlarla 
birlikte köleci bir yaşam, kadın 
- erkek yaşamında somutlaşarak 

etkisini bütün uygarlık sürecinde 
göstermiştir. 

Köleci bir toplumun açıkla-
yıcısı olan sınıflı toplumlar, özel 
mülkiyetle birlikte, ataerkil sistemi 
toplum yaşamında hâkim kılmıştır. 

Egemen yönetici güçlerin söz 
sahibi oldukları sınıflı toplumlarda, 
erkek ve kadın köle durumun-
da olmalarına rağmen, sistemin 
ataerkil bir ayrıcalık sunması; alt 
sınıflarda olan kadının, erkeğin 
egemenliği altında yaşamasına 
neden olmuştur.

Üretim ilişkilerinin insan karak-
terini belirlemesi, insanlık süreciy-
le gelişen devletlerin de yapısında 
geçerli olan toplumsal karakteri 
sistemleştirmiştir. 

Üretimin belli bir toplumsal 
çerçeve içinde olması; toplumsal 
yapıyla mülk ilişkisini de belirle-
miştir. Mülkiyetin ilk biçimi insanlık 
tarihimizde kullanım değeri olarak 
kendisini göstermişse de emek 
süreci içinde insanlığın artı değeri 
üretmesi, kullanım değerini meta-
laştırıp, özel mülkiyet aşamasına 
getirmiştir. Özel mülkiyetin insan-
lık tarihimizde belirginleşmesi 
bizleri, uygarlığın basamakların-
dan kapitalist topluma adım adım 
ilerletmiştir. 

MARKSİZM VE 
KADINLARIN KURTULUŞU

Heybet AKDOĞAN
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Üretimin nesneleşmiş bir 
emek olması; insanların doğasını 
ve sınırlarını belirleyen kuralları 
doğurmuştur. 

Evrensel dünyamızın özel mül-
kiyetle birlikte sınırlara bölünüp 
parçalanması nesnel olan emek 
olgusunda özne olan insanın ey-
leminin, üretime ve üretim ilişkile-
rine nasıl yön verdirdiğini bizlere 
göstermektedir. 

Küreselleşen dünyamızda 
acı çeken insanın her geçen gün 
daha da acımasızlaşması, ataerkil 
sistem içinde kadınların daha çok 
ezildiğini doğrulamaktadır. 

Küreselleşmenin sebebi olan 
emperyalizm, özel mülkiyetin 
tekelleşmiş versiyonu olduğu için 
toplumların yaşamları da aynılaş-
mıştır. 

İşçi sınıfının sömürülmesiyle 
güçlenen emperyalizm, dünya öl-
çeğinde kendisini yaşanılır kılabil-
mek için erkek ve kadını sömürü-
len yığınlar haline dönüştürmüştür. 
Yığınlar kelimesi sözlük anlamıyla 
biraz edebi bir anlam taşısa da 
kelimeyi sosyolojik boyutuyla 
incelediğimizde, insanlık onuru-
na yakışmayan bir içeriğe sahip 
olduğunu fark ederiz. Emperyalist 
sistem içinde toplumların yığınlar 
haline gelmesi, insanı insana karşı 
duyarsızlaştırmaktadır. 

Emeğinin kendine yabancılaş-
masını yaşayan emekçi toplumlar, 
içinde bulundukları toplumsal kat-
manlaşmayla birbirlerini daha çok 
ezen ve sömüren ilişkiler yaşarlar. 

Toplum içi çatışmaların yığınlar 
içinde yaşanması, insanları sahip 
oldukları kültürün her alanında 
yozlaşmaya itmektedir. Sınıflı top-
lumlarda yaşanılan bu yozlaşma 
kitleleri insancıl olan tüm yakla-
şımlara mesafeli bırakmaktadır. 

Tarihten günümüze ezilen 
emekçi halkların kadın - erkek 
çatışması yaşamaları sınıfsal 
problemlerin bir yansımasıdır. 
Kapitalist toplumda kadın, feodal 
topluma göre daha çok sömürül-

mektedir. Feodalizmde asıl sorun 
soylu ya da serf olup olmama me-
selesidir. Feodal toplumda üretim 
ilişkileri çoğunlukla köy ekonomi-
sinde gerçekleştiği için cinsiyetler 
arası iş bölümü çok fazla ayrıcalık 
oluşturmaz. Bu nedenle cinsler 
arası hiyerarşi durumu gelişemez. 

Kapitalist toplumda cinsiyetler 
arası işbölümü fazlalaştığından 
kadın - erkek arasındaki hiyerarşi 
durumu gelişmektedir.

Kapitalist sistem içinde ka-
dınların ve erkeklerin aşk ilişki-
leri, evlilik ilişkileri ve toplumsal 
ilişkileri sömürüldükleri burjuvazi 
sistemi içinde, hem duygusal 
hem de düşünsel alanda önemli 
toplumsal bunalımların nedenleri 
arasındadır. 

Bir toplumun sosyo - ekonomik 
krizini incelediğimizde kapitalist 
sistemin var etmiş olduğu üretim 
ilişkilerindeki sınıfsal yapılandır-
malarla karşılaşırız. Bu yüzden 
kapitalist sistemde kadın ve 
erkeğin sosyo - kültürel açıdan 
tanımlanması; sistemin doğası 
gereği kadın ve erkek arasındaki 
sınıflandırmayı yeterince açığa 
çıkarmaktadır. 

Kadın ve erkeğin yaşam içinde 
belirli bir sınıfsal statüye sahip 
olması, modern dünyanın toplum-
sal şekli olan; toplumsal cinsiyet-
çiliği ortaya çıkarmıştır. Toplumsal 

cinsiyet sosyo - ekonomik kültürün 
ürünüdür. Bu nedenle toplum-
sal cinsiyet zamana ve kültüre 
göre değişkenlik göstermektedir. 
Toplumsal cinsiyetçiliğe sebep 
olan erkek egemen yapı, erkeği 
sınıflı toplum içerisinde yaratım-
dan uzak fakat otorite anlamında 
güçlü kılmıştır. Otorite anlamında 
ezilen cins olan kadın her ne 
kadar yaratıcı olsa da yaşadığı 
benlik aşağılanmışlığından dolayı, 
erkeği taklit etmeye çalışarak, 
kendi üretici doğasına yabancıla-
şarak kendi yaratıcılığını farkında 
olmadan tüketmeye çalışan bir 
insan olmuştur. 

Marksizm’in “her çeşit toplum-
sal baskının ve yozlaşmanın ne-
deninin sınıfsal bölünme ve baskı 
olduğunu” söylemesi konumuzu 
daha anlaşılır kılmaktadır. 

Modern dünyada ağırlığını 
daha çok hissettiren sınıfsal 
baskılar, toplumlarda proletarya 
bilincinin zayıflığından dolayı, 
burjuvazinin demokrasi politikasını 
toplumlara aşılamasını kolaylaş-
tırmıştır. 

Burjuvazinin kadın sorunu ko-
nusunda bir çözüm yöntemi olarak 
kadınlara sunduğu Feminizm gö-
rüşü; kapitalist sistem içinde daha 
çok ezilen kadınlar tarafından ilgi 
görmektedir. 

Özünde kadın eşitliğinin olma-
dığı Feminizm görüşü, burjuvazi 
sınıfına mensup kadınlara hitap 
etmektedir. 

Modern dünyanın olanakla-
rından derece derece faydalanan 
burjuvazi kadınlarının daha lüks 
bir yaşam istemelerinden dolayı 
kendi aralarında verdikleri bir 
yarışın süreci olan Feminizm’in 
gerçekte, emekçi kadınlarla hiçbir 
alakası olmadığını içeriği itibariyle 
anlayabiliyoruz. 

Feminizm’e göre kadının 
ezilmesi erkeğin doğasından 
kaynaklanmaktadır. Feminizm bu 
gerçeği sınıfsal bir sorun olarak 
değil, biyolojik bir olgu olarak 

Bir toplumun sosyo - ekono-
mik krizini incelediğimizde 

kapitalist sistemin var 
etmiş olduğu üretim ilişki-
lerindeki sınıfsal yapılan-
dırmalarla karşılaşırız. Bu 

yüzden kapitalist sistemde 
kadın ve erkeğin sosyo 

- kültürel açıdan tanımlan-
ması; sistemin doğası gere-
ği kadın ve erkek arasındaki 

sınıflandırmayı yeterince 
açığa çıkarmaktadır.
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kabul görmektedir. Feminizm’in bu 
tutarsız görüşü; bilimsel ve diya-
lektik olmayan statik bir görüştür. 
Feminizm bu yaklaşımıyla aynı 
zamanda burjuvazinin statükosu-
nu korumaktadır. Kadınların bu 
gerçekleri bilmediğinden femi-
nistlere itibar etmeleri, kapitalist 
sistem içinde sınıfsal mücadeleyi 
başlatamamalarına sebep olmak-
tadır. 

Sınıflı toplumumuzda yaşa-
nılan burjuvazi aile sisteminin 
ortadan kaldırılması için, toplu-
mun sınıf bilincine sahip olarak 
proletarya kültürünü geliştirmesi 
gerekmektedir. Ancak proletarya 
kültürünün toplumsal sahada 
etkin olmasıyla toplumun maddi 
temelleri değişir. Maddi değerlerin 
değişip, sosyalist bir içerik kazan-
ması ise burjuvazi aile sisteminin 
çökmesi demektir. 

Yaşadığımız çağda burjuvazi 
her ne kadar kadınlara söz hakkı 
ve seçme- seçilme hakkı tanısa 
da; burjuva demokrasisinin en 
gelişkin ve eşitlikçi hâlinde dahi 
görmekteyiz ki bu haklardan 
yaralanan kadınlar yine egemen 
mülk sahiplerinin ve egemen mülk 
sahibi topluluklarının kadınlarıdır. 
Emekçi sınıfını oluşturan kadınlar 
her zaman içinde olduğu sömü-
rüye ve erkek egemen baskısı 
altında yaşamaya devam etmek-
tedirler. 

Erkek egemen baskının özel-
likle sanayi devrimlerinden sonra 
ağırlığını artırması, toplumsal 
cinsiyetçilik ayrımında ırksal ay-
rışmaları da doğurmuştur. Böy-
lelikle cinsiyet ve ırk ayrımcılığı 
gibi problemler, toplumsal ilişkiler 
bazında hiyerarşik yapıyı geliştire-
rek, iktidar sahiplerinin güçlenme-
sini sağlamıştır. 

Burjuva demokratik devrim-
lerinin ulus devletleri yaratması; 
ulusu ulus yapan temel öğeler-
den birisi olan vatan kavramının 
tarihsel kökeninin sorgulanmasını 
bizlere gerekli kılmıştır. Birçok dil-
de vatan kelimesi “dişi” bir yapıya 
sahiptir. Tarihte yerleşik yaşamı 
sağlayan, aile ve kabile düzenini 
toprakla birlikte oluşturan kadının, 
vatan kelimesiyle aynı cinsi çağ-
rıştırması tesadüfi değildir. 

“Vatan namustur” atasözünün 
anlamı, kadının tarihsel gerçekli-
ğinde yatmaktadır.

Emperyalizmin ilerlemesiyle 
birlikte, modernleşen dünyamız-
da kadın sorunun ataerkil yapıyı 
aştığı, hukuksal ve toplumsal bir 
gerçektir. Bu sorun emperyalizmin 
gelişimini materyalist yöntemlerle 
tahlil ettirmeyi bilimsel alanda bir 
kez daha gereklileştirdi. 

Feminizm’in sınıfsal bir amacı-
nın olmamasından dolayı her ge-
çen gün artan sömürü karşısında 
metafiziksel çaresizlikleri yansıt-
ması yaşanılan bir hakikattir. 

Kadının konumunun her geçen 
gün toplumda erk sistemi tarafın-
dan değersizleştirilmesi, kadın-
ları yaşamın pasif öğeleri haline 
dönüştürmektedir. Devletlerin 
toplumsal cinsiyetçilikle kadının 
konumunu aşağılara çekmesi, 
emperyalist sistem içinde şiddet 
araçlarıyla sağlanmaktadır. Bu 
şiddet fiziksel olmanın yanında, 
psikolojik bir gelişimde göstermiş-
tir. 

Toplumsal cinsiyetçiliğin 
kapitalizmle geliştiğini daha önce 
belirtmiştim. Kapitalistleşmenin 
zirvesi olan emperyalist dünyada, 
kadınların vermiş olduğu hukuksal 
mücadeleler burjuvazi kanunla-

rıyla bir netice sağlamamaktadır. 
Çünkü devletlerin oluşumunda ve 
hukuksal yapılanmalarında özel 
mülkiyetle maddeleşmiş sınıflı 
toplumların kanunları yürürlük-
tedir. Böylelikle kadınların liberal 
hak arayışlarıyla mücadelelerini 
sürdürmeleri; hukuksal alanda 
kadınları kapitalist devletlerin 
ikiyüzlülüğüyle karşı karşıya getir-
mektedir. 

Devletli yaşam içinde üretim 
ilişkilerinin niteliğinde görülen 
değişiklikler sınıflı toplumların ya-
pısını daha fazla kötüleştirmekte-
dir. Bu yüzden sınıflı toplumlarda 
artan sınıfsal sorunlar kadınları, 
her geçen gün yaşadıkları her 
türlü sömürü karşısında çaresiz 
bırakmaktadır. 

Kadınların kurtuluşu sınıfsal 
mücadeleyle, proleter halk sava-
şıyla mümkündür. Kadının hem 
kendi cinsini kurtarma konusunda 
hem de halkların kurtuluşu olan 
devrimci savaşta olmazsa olmaz 
bir öneme sahip olması; Mark-
sizm’in bilimsel devrimci yöntem-
leriyle ispatlanmıştır. 

Kadının özne olmadığı ve ön-
cüleşmediği halk savaşında dev-
rimin olması imkânsızdır. Bununla 
birlikte emek konusunda ezilen 
erkeklerin kurtuluşu da imkânsız-
laşmaktadır. 

Kadınların yaşadıkları tecavüz-
leri, ötekileştirmeyi ve şiddeti; sınıf 
olgusundan ve egemen zihniyetin 
erk olgusundan bağımsız düşüne-
meyiz. Asırlardır egemenliğini sür-
düren erk devletler, yeryüzünde 
kadını yok sayarak iktidarlaşmıştır. 

Sonuç olarak, sınıflı toplum-
ların son bulması ve kadınların 
kurtuluşu Marksizm öğretilerini an-
layıp, savaşmakla gerçekleşebilir.
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Rewşa ku gelê Kurd îro dijî, 
derûniya ku netewa Kurd tê 
re derbas dibe, travmayên 

ku gelê me jiyaye, bi rastî barê 
civaka me roj bi roj girantir dike. 
Weke encam, êş û azarên ku ji 
hemû Kurdan re hevbeş in, bi 
xwe re hinek armancên hevbeş jî 
derdixînê pêşberî siyaseta Kurdî. 
Tekez ji bona doza mafên kolektif, 
pêşeroja gelê Kurd, bi hevdû re 
siyaseta tifaqên mayînde li ser 
tevgera Kurdan ferz dike. Ev tekez 
kirin pêwistîyeke dîrokî ye, civakî 
ye û netewî ye. Divê tifaqa Kurdan 
çilo û çawa be jî tekez li ser nirxên 
netewî were ava kirin. Ji ber ku 
nirxên netewî nirxên hebeş in. 
Avakirina tifaqên netewî ji bona 
Kurdan nirxekî payebilind e. Di 
doza netewî de wêneyên bi hevdû 
re moralê gelê Kurd berz dike. Ji 
ber vê yekê jî divê em bi hevdû re 
vê tifaqa Kurdan bi lezgînî bihû-
nin. Piştre jî, em bi hevdû re dika-
rin bigîhêjin armancên xwe yên 
hevbeş û Kurdewar. Wê gavê rê û 
derfetên siyasî li ber me vedibin. 
Baş tê zanîn ku çarenivîsa Kurdan 
bi hevdû re dikeve nava pratika 
siyaseta netewî û civakî. Dîsa baş 
tê pêşbînîkirin ku di pêşeroja Kur-
dan de an barbarî bi ser dikeve 
an jî rizgariya netewî realîze dibe. 

Hilbijartina vê yekê jî bi rastî di 
destê me de ye… Yan emê bi pra-
tika xwe rê li ber yekitî û rizgariya 
netewî vekin yan jî li himberî doza 
Kurdan projeyên barbartîyê bi ser 
dikevin.  

Dîroka mirovantîyê eşkere 
nîşanî me dide ku bêyî tifaqên 
mayînde serkeftinên bingehîn 
ne pêkan in. Bêyî ku em hemû 
hêzên ku li himberî dagirkeran 
tevdigerin, ji bo doza welatê 
xwe têdikoşin, doza demokrasi, 
wekhevî û azadiyê dikin, di nava 
navendekê Kurdistanî de, ji bona 
armancên hevbeş bînin cem 
hevdû, tu caran çareseriya pirsa 
netewa Kurd li seranserê Kurdis-
tanê realîze nabe. Hemû Kurdên 
xwedî hişmendiyeke rasteqînî baş 
dizanin ku bêtifaqîya me dijminê 
gelê Kurd bihêztir dike. Bi vê yekê 
pêşî dilê dijminên Kurdan xweştir 
dibe, dijminên Kurdan bi vê yekê jî 
eşkere şa dibin. Ev dîtinên ji bona 
pêwistîya tifaqan hertim têne du-
bare kirin, lê hewldanên me heta 
nûha bê encam dimînin. Ji ber kê-
masiyên me, berberiya navxweyî, 
ji ber van ditîn û hewldanan ku bê 
encam dimînin nivîskar Ehmedê 
Xanî gotibû; heke hebûna tifaqake 
me… 

Dijberiya navxweyî di nava 
civaka me de keda Kurdên 
berxwedêr, kedkar û xwedî rûmet 
qanalîzeyî pirsgirêkên biçûk dike. 
Divê keda Kurdan bi rêbazên ras-
yonel bikevin xizmeta doza gelê 
me. Rastîya civaka me vê yekê ji 
me dixwaze. Enerjîya gelê Kurd 
bê encam gelek caran têk diçe û 
çareserîya pirsa hevbeş hîna ji ji 
me bidûrtir dikeve. Pirsa hevbeş 
gav bi gav û bi lez ji me bidûr di-
keve û em jî bê armancên hevbeş 
bi dûv vê dûrketine de baz didin. 
Di vê bazdanê de rê û rêçikên me 
heta nûha baş zelal nebûne. Me 
gelek caran rêya sereke winda 
kiriyê û em ketine dûv şivîleyên ku 
dawîya wana baş ne diyar in. Ew 
şivîleyên hanê berê me didin aso-
yeke xumamî. Li ser wan şivîleyan 
xumamî jî pêşeroja welatê me 
Kurdistan şelûlî dibe. Bi rastî divê 
mirov dubara bibêje; bêtifaqî di 
nava Kurdan de, malkambaxî ye.

Di vê navberê re de jî, di nav-
bêna armanc û pratika me de 
diwarên seqakirî ava dibin. Kurd, 
ji bedêla ku bi dijminê xwe re şer 
bikin, li dijî dagirkeran têbikoşin, 
di encam de bi hevdû re şer dikin. 
Kurd, heta nûha bûne gürê hevdû. 
Hevdû di gelek xalan de pîs dikin. 
Hevdû biçûk dikin. Hevdû vala 

TIFAQA KURDISTANÎ

Şerefxan CIZÎRÎ
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derdixînin. Hevdû tunedikin. Mala 
xwe bi destê xwe xerab dikin. 
Bi wextê re jî bi hevdû re ji derb 
dikevin. Di şelişin. Rasyonalîta 
xwe winda dikin. Bê hêvî dibin û ji 
civaka xwe re jî bîyanî dimînin… 
Ev pêvajo jî di dawî de dîsa dike-
ve xizmeta dagirkerên welatê me! 
Tahl be jî, rastîya me ev e.

Ew rastîya hane di hemû dîro-
ka gelên bidest de eşkere xuya 
dike. Dîroka mirovatîyê bi rastî 
dîtyarê vê rastîyê ye. Heta nûha tu 
neteweyên li Dinyayê bêyî tifaqên 
mayînde nikaribûn zora dagir-
kerên xwe bibin, welatê xwe azad 
bikin. Ji ber van sedeman hemû 
tifaq û bi taybet jî Tifaqa Kurdis-
tanî ji bona doza Kurdan pirsa 
man û nemanê ye. Heke gelê 
Kurd bixwaze hebûna xwe bi rastî 
biparêz e divê demildest tifaqa 
xwe saz bike. Ew tifaqa mayînde 
wê hêviyên nûwaze di nava gelê 
Kurd de gûrtir bike. 

Tifaqa Kurdistanî hilbet nê tenê 
ji bona partî û komikên siyasî ye. 
Ev tifaq pêşî di nava rêxistinên si-
yasi de pêwist e. Ev jî rast e. Divê 
bê kirin. Bêşik divê pêşî yêkrêziya 
siyasi ava bibe. Hevbeşbûneke 
netewî pêşî û piralî divê ava bibe. 
Lê di nava Tifaqa Kurdistanî de 
divê em karibin Qadroyên Kurdan 
yên ku di civaka me de çalakin, çi 
di nava partî û komikan de bin û 
çî jî li derveyî rêxistînên siyasi bin, 
bînin cem hevdû. Divê ev qadro 
li hevdû bibanin. Divê hevdû baş 
nas bikin. Divê amintî û bahweri di 
nava qadroyên Kurdan de gav bi 
gav geş bibe. 

Baş tê zanîn ku di nava ko-
mikên siyasî de gelek mirovên 
nekirkêr hene, fitne û fesadîyê 
dikin, belaş li otobusê siwar bûne 
û xwe dibin siya rêxistinan de ve-
dişêrin. Bi kêrî karûbarên hevbeş 
nayên. Têne ketine dûv berjewen-
diyên xwe şexsî û hew. Ma bav 
û bapîrên me negotibûn; hinek 
yên nan in û hinek jî yên can in! 
Di vê babeta siyaset a Kurdan de 
her kes baş dibine, baş dizane 

ku derpîyê hinekan êdî şemitiyê 
û kûna reş û sipî jî kifş bûye! Tev-
gerên Kurdan û qadroyên siyasî 
hemû jî hevdû baş nas dikin… Si-
yasetmedarên me hevdû baş nas 
dikin… Her kes dizane ku dew 
birayê mêst e! Kî bi kêrî çî te baş 
diyar bûye. Ma wê qet bihistîyê 
ku ji şeliman peqlawe çêbûye? Bi 
rastî, berfa serê çîyan hilîyayê û 
hemû pisîtiya ku xwe dibin berfê 
de weşartîbû li rastê mayê! Yên 
ku vê pisîtîyê naxwazin bibînin, 
bila herin ber garanê û dewaran 
biçêrînin. Wê gavê wê baştir bi 
kêrî civaka xwe werin!

Belê, Tifaqa Kurdistanê ne 
tenê divê siyasî be. Tifaq divê 
karibe mirovên ku ji bona doza 
Kurdan di hemû warên kultur, 
perwerde, ziman, hüner, sosyal, 
medya, ekonomi ûhw, di nava 
tevnekê de bixîne nava têkilîyên 
Kurdewar. Di siyaseta xwe de 
nasnamê û nirxên Kurdî bi pêşde 
bibe. Berjewendiyên welat û xelkê 
xwe biparêze. Di vê tevgerê de 
her kes li gorî zanebûna xwe, her 
kes li gorî jêhatbûnba xwe, her 
kes li gorî derfetên xwe xizmetê ji 

doza netewî re bike. 
Ma Karl Marks negotıbû; 

heta nûha hemû fîlozofan Dinya 
şîrovekirine lê ya baş divê em 
Dinyayê biguherînin. Belê, me 
Kurdan jî, piştî Ehmedê Xanî 
gelek caran tifaqa Kurdan nîqaş 
kirine, şîrove kirin, proje çêkirina 
lê heta nûha Tıfaqa Kurdistanî ya 
mayînde ava nebûye. Ev bi rastî 
kêmasiyeke mezin e. Divê em 
Kurd vê mentalîteya nekirkêr, bê 
berhem û zexel îca biguherînin.

Mirovên zana hemû jî baş di-
zanin ku aqilê sivik û barê giran 
qet li hevdû nakin. Ji ber wilo jî 
divê Tifaqa Kurdistanî karibe li 
gorî jêhatbûna kesan kar ji wana 
bixwaze, xizmetê ji wana bixwa-
ze, alikarıyê ji wana bixwaze. Her 
kes li gorî jêhatbûn û zanebûna 
xwe di nava çalakiyan de cîh bi-
gire. Karên ku hinek kes nikaribin 
pêrabin jî, bi biryarên rêxistinî û 
siyasî bar li wan kesan neyê kirin. 
Divê em ne li gorî kesan karan 
saz bikin, divê li gori karan em 
mirovên rast peywirdar bikin. Qad-
royên rast û mirovên ku xwediyê 
exlaqekî hevkarîyê ne bixin ser 
karên ku civaka me jê sûdê bigire. 
Gava ku em vêna nekin, xitiman-
din, têrnekirin, bikêrnehatin û 
kûrtêlxwûrî derdikeve pêş. Hilbet, 
ew helwesta hanê bi xwe re dikare 
zexeliyek derûnî jî pêde bike. Ev 
rewş ji bona gelek mirovan dikare 
bê hêvîtiyê bi afirîne. Bê hêvîtî 
di civaka me de piralî belav bibe. 
Şax û perê xwe berde nava laşê 
civaka Kurdan. 

Em dizanin ku li ser navê rêxis-
tinan gelek mirovên nêkirker dibin 
slogan û ramanên sivik de xwe 
vedişêrin. Wê gavê jî hilberîna 
fikir, pratîk, afirînerbûn, fedakarî li 
paş dimîne, dikeve nava lingan. Di 
vê navê re qûretiyên vala, gotinên 
qelew, canbazî û manîpulatorî 
derdikevin pêş. Ev ji bi rastî ze-
rarê dide doza hevbeş. Siyaset-
medar û “qadroyên wisa” bi wextê 
re dibin; “nanxwûrên cilqetin,” 
ango zanin nan bixwûn û zanin 

Belê, Tifaqa Kurdistanê ne 
tenê divê siyasî be. Tifaq 
divê karibe mirovên ku ji 

bona doza Kurdan di hemû 
warên kultur, perwerde, 

ziman, hüner, sosyal, med-
ya, ekonomi ûhw, di nava 

tevnekê de bixîne nava tê-
kilîyên Kurdewar. Di siyase-
ta xwe de nasnamê û nirxên 

Kurdî bi pêşde bibe. Ber-
jewendiyên welat û xelkê 

xwe biparêze. Di vê tevgerê 
de her kes li gorî zanebûna 

xwe, her kes li gorî jêhat-
bûnba xwe, her kes li gorî 

derfetên xwe xizmetê ji doza 
netewî re bike. 
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cilan biqetînin, qûretîyan bikin û 
hew! Ew qet bîra parvekirinê, nefs 
biçûkbûnê, duristbûnê, dilpaqijîyê 
û hevbeşbûnê jî nabin! Li ba miro-
vên wilo dil û zimanê wana qet li 
hevdû nake. Ango stranbêj tiştekî 
dibêje û tembûr jî xurfanî lêdixîne!

Di Tifaqa Kurdistanî de divê 
em nirxên Kurdewar derxînin pêş. 
Qadroyên tifaqê beriya hemû 
tiştî divê nefs biçûk bin. Xwe di 
ser hemû nirxan re nebînin. Xwe 
weke beşek ji xebata tifaqê bi-
nirxînin. Bi hevbeşî tevbigerin û ji 
nirxên navxweyî re rêz bigirin. Ex-
laq û nirxandinên felsefeya dest-
hilatdarîyê divê ji xebata hevbeş 
bi dûr bikeve. Divê di xebata xwe 
de em nirxekî giranbûha bidin za-

nebûn, tecrûbeyên dîrokî û civakî, 
jêhatbûnê, afirînerbûne û tekûz 
bûnê. Megalomanî û tewtewetî 
divê ji nava me bar bike. Sexte-
karî û ezezîtî divê em bi avêjin ser 
sergoyan. Bila qadroyên tifaqê 
hergav eşkere ji xwe re bibêjin; 
min ji bona siyaseta Kurdewar, 
ji bona kultur, huner, edebiyat, 
dîrok, ziman, medya, bazirganî û 
hevbeşbûna Kurdan çi kiriye! Min 
ji bona doza welatê xwe çi kiriyê! 
Qadroyên tifaqê divê hergav bi 
dilekî paqij xwe darazinin, xwe 
dawşînin, xwedîyê dilekî paqij bin, 
tecrûbeyên tehl bêalî bikin û rêyan 
li ber mirovên jîr û jêhatî vekin. Di 
xebata siyasî û civakî de divê em 
hertim bixwazin doza xwe ya hev-
beş xurt bikin…

Tifaqa Kurdistanî bi hemû 
haweyên xwe divê bibe pêvajo-
yeke organîk. Doz û xebata me 
divê tucaran nebe pêvajoyeke 
mekanik! Qadroyên Kurdan divê 
bi tevgera siyasî re, li hemû per-
çeyên Kurdistanê di nava têkiliyên 
organîk de bin. Ji ber ku doza 
welatê me, ji bona netewa me, ji 
bona dîroka me, ji bona azadî û 
rizgarbûna me bi rastî dozeke or-
ganik e! Kurdistan welatek e, Kurd 
neteweyek in û divê weke hemû 
neteweyên Dinyayê bigihêjin mafê 
xwe. Divê ev doz û xebat li ser vê 
têgîhiştinê pêş de biçe. Ya na wê 
rizgarbûna welat me bibe dîtineke 
xeyalî û Kurd jî roj bi roj bê hêvî 
bibin!
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EKONOMİK KRİZ,
İŞÇİ DİRENİŞLERİ
VE GELECEKLERİ

Sinan ÇİFTYÜREK

canbegyekbun@hotmail.com

Ekonomik kriz ve işsizlik, 
zamlar, yoksulluk gibi sos-
yal sonuçları dehşet verici 

boyutlarda seyrederken, Ocak-Şu-
bat aylarında yaygın işçi grev ve 
direnişleri gerçekleşti. Yaşanan 
işçi eylemliliği, başta asgari ücret 
olmak üzere 2022 yılı işçi ücret-
lerinin az-çok belirlenmesinin ar-
dından durdu! “İşçi direnişleri esas 
Nisan’da başlayacak” tespitleri de 
şu ana kadar gerçekleşmedi ve iş 
yerleri, sokaklar yakında gerçekle-
şeceğinin işaretlerini de görünür-
de taşımıyor. İşçiler, yoksullar öfke 
yüklü ama sokaklara yeterince 
yansımıyor. Ekonomik nedenlerle 
işçiler, yoksullar stres yüklü, inti-
harlar artıyor ama Diyarbakır ve 
İstanbul Kartal’daki “Geçinemiyo-
ruz mitinglerinde” parti ve sendika 
kadroları dışında işçiler, yoksul 
halk yok denecek kadar azdı! İş-
sizler, asgari ücretliler, açlık sınırı 
altında yaşayan milyonlar neden 
iş yerinde, sokakta demokratik 
tepki vermiyor? Bu açıdan, işçi 
sınıfının kalifiye ve az çok iş-ça-
lışma garantisi bulunan kesiminin 
şimdilik grev ve direnişten uzak 
durması; İşçi sınıfının yaşadığı 
sendikasızlık - örgütsüzlük ve 
sosyalist hareketin sınıfla bağının 
zayıflığı başta olmak üzere bazı 
nedenler üzerinde duracağız. 

Önce işçi, emekçi eylemliliğini 
tetikleyen ya da besleyen belli 
başlı ekonomik, sosyal ve siyasal 
faktörlere bakalım.

İşçi eylemliliğini 
tetikleyen faktörler
*İşçileri, emekçileri geren 

birden fazla sorun var. Halkları 
özelde Kürt halkını polis devleti 
kıskacına alan siyasal baskılar; 
Cumhur İttifakı’nın, muhalefeti 
sindirmenin aracı haline getirdiği 
yargı; Kürt halkının kazanılmış 
statülerini ortadan kaldırmak için 
Kürdistan parçalarında aralıksız 
sürdürülen askeri harekatlar; 
başta Kürtçe olmak üzere farklı 
dillerde müziği bile yasaklamaya 
giden kültürel müdahaleler ve 
artan kadın cinayetleri yaşanıyor 
ama şu anki süreçte toplumda 
öfke birikimini en önde mayalan-
dıran ekonomik kriz ve sosyal 
sonuçlarıdır. Ekonomik kriz zaten 
vardı, Covid-19 ile birlikte kriz ve 
sosyal sonuçları hızla ağırlaştı. Bu 
devam ediyor. Denilebilir ki sö-
mürülenler, yoksullar ekonomi ile 
yatıp kalkıyorlar. Elektrik, doğal-
gaz faturalarını zamlardan dolayı 
ödeyemeyen ve tencereye artık 
patates bile koyamayanların aklı 
elbette ekonomide ve pazar-çar-
şıdaki fiyatlarda olacak. Çünkü 

ekonomi her şeyin belirleyeni 
durumda. Ağırlaşan ekonomik kriz 
beraberinde yoksulluğu, işsizliği, 
açlığı toplumda yayarak kitle-
selleştiriyor. Bu durumun somut 
göstergesi, Türkiye’nin, Dünya 
GSYH’den aldığı payın giderek 
düşmesidir. Örneğin, “2013 yılın-
da bu pay yüzde 1,3 iken, 2020 
yılında 0,86’ya geriledi.” AKP’nin 
2023 hedefleri arasında; GSYH’yi 
2 trilyon dolara, kişi başına geliri 
20 bin dolara ve ihracatı 500 mil-
yar dolara çıkararak “dünyanın 
en büyük 10 ekonomisi arasına 
girmek” vardı. Fakat; 2021 yılında 
806 milyar dolara düşen GSYH ve 
8080 dolara gerileyen kişi başına 
gelirle G-20’de bile tutunamadı 
21. sıraya geriledi. Yani evdeki 
hesap çarşıya uymadı!

Ekonomik kriz ve pandemi 
süreci gelir dağılımını da aşırı 
bozdu. Zengin daha zengin fakir 
daha fakirleşti ama bankalar son 
iki yılda karlarını katladı, serma-
ye grupları yıllık karlarını artırdı. 
Zengin-fakir gelir uçurumunun 
derinleşmesi tepkiyi büyüten et-
kenlerden biridir.

*Toplam ücretlilerin yüzde 
50’den fazlası asgari ücretli, özel 
sektörde bu oran %70’e varıyor. 
Yani asgari ücret hızla ortalama 
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ya da “normal” ücrete dönüşüyor. 
Daha da beteri 4 milyona yakın 
işçi asgari ücretin altında bir üc-
retle çalışıyor. Buna bir de zam 
yağmurları ve enflasyonun tır-
manması eklenince, ücretle geçi-
nen sabit gelirlilerin alım gücünü 
günlük-anlık olarak eritiyor. Reel 
enflasyonun, açıklanan resmi 
rakamlardan çok yüksek düzeyde 
seyretmesi halkı bunaltıyor. Bir-
çok konuda gerçeği toplumla 
paylaşmayan TÜİK’in açıkladığı 
enflasyon rakamlarına işçilerin, 
halkın inanması bir yana Cumhur 
hükümetinden üst düzey yöneti-
ciler bile inanmıyor çünkü pazar 
– çarşı - mutfaktaki yansımalarıyla 
dünyada enflasyonun en yüksek 
olduğu ülkeler arasında Türkiye 
var.

Başta enerji bütün ürünlere 
günlük-haftalık yapılan zamlar 
öyle %5, %10 hatta %20 de değil 
çoktandır %40, %50 oranında ya-
pılıyor! Doğalgaz fiyatına konutlar-
da %35, elektrik üretiminde %44, 
sanayide ise %50 zam yapılırken 
asgari ücretliye yılda bir defa %50 
zam yapılması sosyal yıkımı de-
rinleştiriyor. Zamlar ve yüksek enf-
lasyonla tırmanan hayat pahalılığı 
ve eriyen alım gücü, kabarık fatu-
ralar, zorla uygulanan kitlesel üc-
retsiz izinler, esnek çalışma adına 
vahşi çalışma koşulları ve de işin 
tuzu biberi ağır çalışma koşulları 
gibi sorunlar, etrafı kuşatılan işçi-
lerin, yoksulların eylemliliğini te-
tikleyen başlıca ekonomik, sosyal 
sorunlar arasında. Türkiye’de ağır 
ve uzun çalışma koşulları nede-
niyle zaten biriken bir tepki - öfke 
vardı. Düşük ücret ile çalışmak ve 
üstüne üstlük düşük ücretlerin de 
temel tüketim maddelerine gelen 
inanılmaz zamlarla kısa sürede 
erimesi eyleme dönüşen işçi öfke-
sinde bardağı taşıran son damla-
lar oldu.

*Asgari ücretin bile bir kısmının 
işverenler tarafından yasadışı yol-
larla geri alınması durumu öfkeyi 
tetikleyen bir diğer unsur. Başta 

Kürdistan illerinde ve genel olarak 
Türkiye’de yaygın olarak asgari 
ücretle çalışan işçiler, aldıkları 
resmi asgari ücret olan 4250 lira-
nın bir kısmını işverene elden geri 
iade ediyor. Yani işveren resmi-
yette 4250 lirayı işçinin hesabına 
yatırıyor ama işçiyi işe almanın 
ön şartı haline getirdiği ikili gizli 
anlaşma gereği ücretin bir kısmını 
geri alıyor. “Tabii, asgari ücretli 
çalışanların neredeyse beşte biri 
bu şekilde çalışıyor. 4250 lira alı-
yorsan, ay sonunda 1250 lirasını 
çekip patrona iade ediyorsun. 
Sigortalı görünen işçilerin çoğu 
böyle çalıştırılıyor. Resmi asgari 
ücretin dışında bir de bu şekilde 
işleyen fiili asgari ücret politikası 
var. Devlet buna müdahil olmuyor 
mu? Hayır, buna göz yumuluyor 
ki sermaye aleyhine çarklar dö-
nebilsin.” (İrfan Aktan’ın, Başaran 
Aksu ile 05.02.2022 tarihli röpor-
tajından). Devletin alenen izlediği 
patronların bu yasadışı uygulama-
sına bir de kayıt dışı, sigortasız ve 
çok ama çok ucuza günden en az 
12 saat çalıştırılan Suriyeli işçile-
rin dramını ekleyin.

*Ücretli emek gücünün bir 
parçası olan 14 milyon civarında 
emeklinin büyük kısmı asgari 
ücretin altında maaşa mahkûm 
edilmiş bir yaşam içerisinde. Bu 
durumlarını görmezlikten gelen 
Erdoğan, “Emeklilerimiz bugün 

tarihlerinin en iyi gelir seviyesine 
sahiptir” deyince emeklilerden 
ilginç yanıt geldi: “Yaşamın ger-
çeklerini saat beşten sonra pazar-
larda görüyoruz” diyerek yaşadık-
ları sefaleti özetlediler. Yani çürük 
ve ucuz sebze, meyve alabilmek 
için pazara akşamın geç saatle-
rinde gidiyorlar. Emeklilerin bu 
hali ekonomik kriz manzaralarının 
bir diğer yüzü ve aynı zamanda 
işçi emekçi öfkesinin de bir başka 
nedeni.

*İktidar kanadı sıkça “şu kadar 
büyüdük” nutukları atıyor atmaya 
da «büyüme» aş, iş yaratmıyorsa, 
tersine işsizlik-yoksulluk 
büyüyorsa neye yarar? Vatandaş 
patates alamıyorsa en büyük köp-
rü, saray, karakol, cami yapmışsın 
kime yarar! “En büyüklere sahip 
olma” kompleksinin bedelini yok-
sul halk ödüyor.

Sosyal kanser olarak işsizlik 
büyüyor ki işçilerin tepki ve ey-
lemlerinin temelinde, çalışan her 
işçinin ensesinde hissettiği “ben 
yarın işsiz kalabilirim” basıncı 
olarak işsizlik de var. Kapitalizm 
çalışmayı “kutsallık” mertebesine 
çıkardı ama çalışmak isteyene iş 
imkanı sunamıyor yani işçi çalış-
mak istiyor ama iş yok! Kapitalizm, 
iktisadi çalışmayı araç olmaktan 
çıkartıp amaç haline getirerek 
kutsallaştırdı. Öyle ki aklı iktisadi 
akla, iktisadi aklı da akıl dışılığa 
vardırarak, genelde insanı, özelde 
ücretli emek gücünü çalışmanın 
kölesi haline getirdi. Fakat aynı 
kapitalizm, üretim sürecinde 
teknolojik girdilerin büyümesiyle 
orantılı ücretli emek gücünü git-
tikçe iktisadi çalışmadan koparta-
rak işsizler ordusunu büyütüyor. 
İşsizlik dün burjuvazi için çalışan 
emek gücünü baskılama aracı 
olarak yedek emek gücüydü. Bu-
gün artık 1 milyarı bulan işsizler 
ordusu, kapitalist sistemi tehdit 
eden bir güç haline geldi çünkü 
hızla büyüyen işsizlik kapitalizmin 
sosyal çelişkisini derinleştiriyor. 

Türk hükümeti, işsizliği 

Asgari ücretin bile bir kıs-
mının işverenler tarafın-

dan yasadışı yollarla geri 
alınması durumu öfkeyi 

tetikleyen bir diğer unsur. 
Başta Kürdistan illerinde 

ve genel olarak Türkiye’de 
yaygın olarak asgari ücretle 
çalışan işçiler, aldıkları res-

mi asgari ücret olan 4250 
liranın bir kısmını işverene 

elden geri iade ediyor. 
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rakamlarla oynayarak düşük 
göstermeye çalışıyor fakat mızrak 
çuvala sığmıyor. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK); “Türkiye›de 
işsizlik oranı, şubatta bir önceki 
aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 
10,7 seviyesinde gerçekleşti” 
yani işsizlik düştü diyor ama bir 
hastane için açılan 78 kişilik işçi 
kadrosuna 13 bin 213 işsizin 
başvurması TÜİK’i yalanlıyor. 
İşsizlerden ve mezun olmuş işsiz 
500 bin öğretmen adaylarından 
her gün birisi işsiz olduğu için 
intihar ediyor ama Erdoğan buna 
rağmen “İsteyen herkesin çalı-
şacak işi var” diyebiliyor! Devlet 
kurumu TÜİK bile, Ocak 2022 için 
işsiz sayısı 3 859 000 der. 15-24 
yaş arası gençlerde işsizlik oranı 
%27. Türkiye›nin de içinde olduğu 
OECD ülkelerinde işsizlik oranı 
ortalama %5,2 iken Türkiye›de ise 
%13,9›dur. Toplumu saran sosyal 
kanser olarak işsizlik, yoksulluğu 
artıran en önemli sorun.

İşsizliği nasıl ki rakamlarla 
oynayarak çözemiyorlarsa, 
ekonomik krizi de faiz ve kurlarla 
oynayarak çözüm üretilemez! 
Dolar, tıpkı suyun dibine itildikçe 
tekrar su yüzüne çıkan su kabağı 
gibi! Merkez Bankası; dolar fırla-
dıkça piyasaya dolar sürerek mü-
dahale eder ama kısa süre içeri-
sinde yine yükselir hatta önceki 
seviyeyi aşar.

*Tarım üreticileri, AKP hükü-
metinin yıllardır yandaş ithalatçı 
tüccarları zenginleştirmek için 
teşvik ettiği tarım ürünlerinde 
ithalat politikasına, son yıllarda 
mazot, gübre vb. tarımsal girdi-
lerde rekor kıran zamlar da ekle-
nince üretim yapamıyor. Küçük 
tarımsal üretici bu durumu bir dizi 
etkinlikle protesto etti ama hü-
kümet politikasında ısrar ediyor. 
Onca zengin kaynaklarına rağmen 
tarımsal ürünlerde; buğday, nohut, 
mercimek, üzüm, ayçiçeği yağı 
gibi temel ürünlerde düştüğü itha-
latçı konum tarımı aşan sonuçlara 
yol açıyor. Artan ve mutfağı yangı-

na çeviren gıda fiyatlarındaki enf-
lasyon işçi ve işsizin de en temel 
yaşam sorunu olarak eylemlerin 
tetikleyicilerinden biridir.

*Aslında daha kapsamlı işçi 
emekçi isyan ve direnişi gerçek-
leşebilirdi. Çünkü belirttiğimiz 
ekonomik tabloda “Her 10 kişiden 
6’sı kendini stresli hissediyor”. 
Diyarbakır özelinde “Kendimi çok 
güvende hissediyorum” diyen yok. 
Artan stres ve intiharların neden-
leri arasında ise “ekonomik se-
bepler, gelecek kaygısı, iş, eğitim, 
korona, sağlık…” Yani esas eko-
nomik, sosyal sorunlar belirleyici. 
Ancak stres yaratan hatta intihara 
sürükleyen bu sorunların yarattığı 
tepki ve öfke yeterince sokağa 
yansıması yerine içe dönük çöküş 
olarak intiharlar artıyor. Ekonomik 
nedenlerle intihar etmek, tepkiyi 
dışa yani sorunun kaynağına 
yöneltmek yerine içe çevirmek 
çöküştür.

*Bu ekonomik sosyal manza-
ralara, Kürdistan özeline ilişkin 
şunu ekleyelim; kapitalist gelişme 
ile birlikte işçi sınıfı da nicel olarak 
büyüyor. Küresel kapitalizmin 
çevresi olarak Türkiye ve Türki-
ye’nin çevresi olarak Kürdistan’da 
kapitalizmin gelişmesinin sonucu 
bugün her il hatta ilçede organize 
sanayi bölgesi inşa edilmiş ve pro-
leterleşme süreci hızla büyümek-
tedir. İlk başta “ekmek kapısı” ola-

rak fabrikaların açılması sevinçle 
karşılanıyor ama çok geçmeden 
işçi, karnını bile doyurmayan dü-
şük ücret, uzun ve ağır çalışma 
koşullarıyla yüzleşince Urfa’da 
bulunan Uğur ve Özak Tekstil’de 
olduğu gibi tepki ve direnişlere yol 
açıyor. Uğur Tekstil’de işçiler işten 
atılırken, Özak Tekstil’de de işçiler 
ücretsiz izne gönderilmişti. Buna 
karşı iki fabrikada da işçiler işyeri-
nin önünde işverene karşı direniş 
yaparken sendika merkezine de 
tutumu nedeniyle tepki göstermiş-
lerdi.

Altını çizmek istediğim şudur; 
Kürdistan’da halkımızın başat 
politik meselesi ulusal özgürlük 
mücadelesini engellemek için 
aralıksız devam eden baskı, tu-
tuklamalar, kayyum atama vb. ile 
ekonomik kriz ve yoksullaşma, 
işsizlik, yaygınlaşan açlık gibi 
sosyal sonuçlar örtüşünce çok 
daha güçlü direnişlerin yükselmesi 
lazım.

*Devletin sopasını da arkala-
yan sermayenin, işçilere adeta 19. 
yüzyıl kapitalizminin vahşi uygula-
malarını dayatması, geleceklerini 
karartan işsizlik, açlık sınırının 
altına düşen asgari ücret ve fatu-
raların ultra yükselmesi… İşte işçi 
emekçi eylemliliğinin başlıca ne-
denleri. İşçiler grev ve direnişlerle, 
açıkça sermayeye ve siyasal ikti-
dara “bakın bıçak kemiğe dayan-
dı, zamları geri çekin ücretleri yük-
seltin” mesajını işyerinde, sokakta 
ve meydanlarda verdiler. Öyle ki 
İstanbul, İzmir, Antep, Kızıltepe, 
Doğubeyazıt işçilerin, emekçilerin 
grev ve direnişlerine sahne oldu. 
Ve bir anda “artık yeter Tayyip 
istifa” çağrılarıyla sokağa fırlaya-
rak yürümeye başladılar. İki aylık 
gibi kısa bir sürede 100’den fazla 
grev ve direniş yaşandı. Grevlerin 
önemli bir kısmı kazanım elde 
ederek sonuçlandı. Grev ve dire-
nişlerde İstanbul 33 ile ilk sırada 
yer alırken, 32 grevle Antep ikinci, 
25 grevle İzmir üçüncü sırada yer 
aldı. Grevleri esas mavi yakalı 

Kürdistan’da halkımızın 
başat politik meselesi ulu-
sal özgürlük mücadelesini 
engellemek için aralıksız 
devam eden baskı, tutuk-

lamalar, kayyum atama vb. 
ile ekonomik kriz ve yoksul-
laşma, işsizlik, yaygınlaşan 
açlık gibi sosyal sonuçlar 
örtüşünce çok daha güçlü 

direnişlerin yükselmesi 
lazım.
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işçiler gerçekleştirse de beyaz 
yakalılar da az sayıda da olsa 
greve gittiler.

Bu ekonomik ve sosyal 
manzaralarda güçlü işçi 
direnişleri gerçekleşebilirdi
Özetlediğimiz bu tabloda 

daha güçlü, yaygın ve sonuç 
alıcı direnişlerin gerçekleşmesi 
gerekirken, yapılan ücret zamla-
rıyla grev ve direnişler durdu. İki 
ay devam eden eylemlilik büyük 
kazanımlara yol açan emek dal-
gasına dönüşmeden alınan ücret 
zamlarıyla sonuçlandırıldı. Yani 
grev ve direnişlerin ufku ücretlerin 
artırılmasıyla sınırlı kaldı. “Dipten 
gelen dalga olarak” nitelendirilen 
bu eylemler eğer dipteki hareketin 
ilk dışa vurumu ise arkası neden 
gelmedi, gelmiyor? Grev ve dire-
nişlere neden olan ekonomik kriz 
ve ağır sosyal sonuçları, zam, 
enflasyon ve asgari ücret zammı 
daha açıklanmadan erimesiyle 
alım güçlerinin hızla düşmesi 
sürerken, işsizlik büyüyerek ağır-
laşırken daha radikal eylemlere 
yönelim olması gerekirken işçiler, 
işsizler neden hareketsiz? Bu ağır 
kriz koşullarında işçi direnişleri 
yeniden başlar mı?

Bir: Başta mevcut sendikala-
rın örgütlülüğü zayıf, toplam işçi 
sayısı içerisinde sendikalı işçi sa-
yısı zaten çok düşük. Öyle ki sen-
dikalı işçi sayısı 2 milyon 189 bin. 
En büyük sendika olan Türk-İş’in 
bile ancak 1 milyon 213 bin üyesi 
var. Sendikalarda mesele sadece 
nicel zayıflık değil. Cumartesi, 
pazar günleri kapalı olan sendika-
lardan ne beklenir ki? Ekonomik, 
sosyal haklar uğruna mücadeleyi 
sistem içi hedeflerde bile siyasi 
mücadeleyle birleştiremedikleri 
için sendikalar grev ve direnişler-
de olumsuz rol oynadı. Sendika-
ların reform araçları olduğu doğru 
ama mevcut sendikalar tutarlı 
reformist politika ve mücadele bile 
geliştiremiyorlar. Sendika yöne-
timleri, hükümetin asgari ücrete 
%50 zam yapması karşısında 

afalladılar çünkü ufukları hem 
ücret sendikacılığı ile sınırlı hem 
de ideolojik-siyasal öngörüden 
yoksundular. Yoksa %50 asgari 
ücret zammının daha verilmeden 
her şeye gelen zamlarla zaten 
eritilmiş olduğunu göreceklerdi.

Kurulu sendikalar son yıllarda; 
“İş barışı”, “sosyal uzlaşmacılık”, 
“çağdaş sendikacılık”, “yeni nesil 
sendikacılık” gibi kulağa hoş gelen 
kavramlar kullansalar da siyasal 
duruş olarak sınıf mücadelesi 
ekseninde uzak devlet ve serma-
ye ile uzlaşma üzerinde buluşu-
yorlar. Bu haliyle işçinin tepki ve 
öfkelerinin eyleme, direnişe teşvik 
etmeleri beklenemez. 

İki: Sendikalı, kalifiye emeği 
temsil eden ve az-çok iş güven-
celi işçilerin grev ve direnişlere 
kalkışmaması dikkat çekicidir ve 
yeni de değildir. Dikkat edilirse 
işçiler arasında Ocak-Şubat 2022 
eylemlerine katılım, esas olarak 
örgütsüz, güvencesiz ve küçük 
işyerlerindeki işçilerden geldi. Yani 
Yemeksepeti, Trendyol, HepsiJet, 
Sürat Kargo, Scotty ve Yurtiçi Kar-
go gibi Kurye işçileri ile Migros, 

A101, ŞOK, BİM vb. market 
çalışanları gibi en diptekilerden 
gelmesinin üzerinde düşünmemiz 
lazım. DİSK ve Türk-İş’e bağlı kimi 
sendikalarda örgütlü işçilerde bazı 
direnişler yaşandı ama direniş-
lerde öne çıkan belirttiğimiz sek-
törlerdeki sendikasız işçiler etkin 
rol oynadılar. Çünkü “direnişler 
sendikal örgütlenmenin olmadığı 
sektörlerde bir taban hareketi 
olarak başladı. Tabii ki klasik sen-
dikacılığın neyi başaramadığını da 
gösterdi bize. Onların ihmal ettiği 
kesimdi ayaklananlar.”

Demek ki işçi kardeşliği ve bir-
liğine dayalı ortak kurtuluş fikriyatı 
ideolojik olarak işçiler arasında 
gelişmediği için göreceli olarak 
durumu iyi olan işçiler direnişe ka-
tılmıyorlar. Bu durum “altta kalanın 
canı çıksın” egemen kültürünün 
aşılamadığının göstergesi.

Üç: Grev ve direnişlerin, ücret 
zamlarının belirlenmesiyle aniden 
kesilmesinde, Türk toplumunda 
hakim olan “devlet baba” kültürü 
ile birlikte şükretme kültürünün 
rolü olmuştur. “Vatanımız tehlike 
altında, ikinci milli kurtuluş savaşı 
veriyoruz. Devletimiz savaşıyor 
aman ha bu süreçte dikkatli ola-
lım” vb. propagandası, Türk ve 
özellikle “son vatanımız” söyle-
mine en çok bağlı olan Balkan ve 
Kafkas kökenli işçi emekçilerde 
daima ciddi karşılık bulmuştur. Bu 
demografik ya da sosyolojik faktö-
rün dün de bugün de etkili olduğu-
nu düşünüyorum.

Dört: Her ne kadar Kürt ulusal 
demokratik mücadelesi içerisinde 
siyasallaşmış Kürt işçi emekçi da-
marı ile Türkiye metropollerindeki 
işçi direnişlerinde deneyim sahibi 
politikleşmiş bir işçi damarı varsa 
da yeterli olmadığı son Ocak-
Şubat eylemlerinde de görüldü. 
Bu yetersizlikte sosyalist hareketin 
sınıfla bağının zayıflığı dolayısıyla 
işçi sınıfının yeterince siyasal-
laşmaması belirleyici etkenlerin 
başında gelir.

Grev ve direnişlerin, ücret 
zamlarının belirlenmesiyle 
aniden kesilmesinde, Türk 

toplumunda hakim olan 
“devlet baba” kültürü ile bir-

likte şükretme kültürünün 
rolü olmuştur. “Vatanımız 

tehlike altında, ikinci milli 
kurtuluş savaşı veriyoruz. 

Devletimiz savaşıyor aman 
ha bu süreçte dikkatli ola-

lım” vb. propagandası, Türk 
ve özellikle “son vatanımız” 
söylemine en çok bağlı olan 

Balkan ve Kafkas kökenli 
işçi emekçilerde daima cid-

di karşılık bulmuştur.
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Çözüm nerede?
Ekonomik kriz ağırlaşıyor pata-

tesin kilosu halen 10 TL civarında, 
döviz kurları yeniden tırmanmaya 
başladı, kimse önünü göremiyor. 
Tüketici bugün 5 liraya satın aldığı 
ürünü “yarın 10 hatta 15 liraya bu-
lamam” kaygısıyla gücü oranında 
daha fazla almaya çalışıyor. AKP 
iktidarının izlediği savaş politikala-
rının ekonomi ve sokak üzerinde 
etkileri dikkate alındığında öfke 
büyüyor, süreç yeni eylemlere 
gebe. Yani akacağı kanal ve gü-
ven veren örgütlülükle buluşursa 
işçi direniş ve grevleri yeniden ve 
daha güçlü gelişebilir.

*Bu koşullarda işçiye güven 
veren, eylemliliğinin her alan ve 
aşamasında arkadan seyretmek 
yerine işçilerle birlikte ama önle-
rinde yürüyen sendikal örgütlen-
me ihtiyacı mücadelenin pratiği 
içerisinde kendini dayatıyor. İşçi 
sınıfının mevcut sendikalarla, eko-
nomik haklar uğruna mücadeleyi 
bile sürdüremeyeceği son eylem-
lerle bir kez daha açığa çıktı. Mev-
cut sendikalar çoktandır tıkanmış 
ya dipten gelen güçlü işçi dalga-
sıyla sendikal bürokrasi aşılacak 
ya da alternatif sendikalarla mev-
cut sendikalar aşılacak. Her iki 
durumda da yeni işçi örgütlenmesi 
kendini dayatıyor. Hem sendikalar 
içerisinde hem de alternatif sen-
dikalarla doğrudan demokrasiye 
dayanan işçi örgütlülüğü kendini 
dayatıyor.

Ana akım sendikaların dışında 
yeni işçi sendikaları resmen veya 
fiilen var ve kuruluyorlar. Kurulan 
sendikalar son işçi eylemliliğinde 
aktif rol oynadılar. Elbette yeni 
kurulan sendikalar, mevcut sendi-
kaların yanlış ve eksikliklerinden 
ders çıkararak “yola çıktık”larını 
belirtiyorlar. Tabi pratikte görme-

miz lazım. Burada şunun altını 
çizelim: Ana akım sendikaları 
aşma hedefiyle kurulan yeni işçi 
sendikaları açısından en kritik 
nokta; Gerek kuruluş aşamasında 
gerekse sonraki süreçte sendika-
yı, bir parti ya da grubun siyasal 
ufku ve çıkarlarıyla sınırlı alana 
hapsetmemek lazım. Yoksa aşıl-
mak istenen sendikalara dönülür!

*İşçi sınıfının bugün ekonomik, 
sosyal haklar mücadelesinde ya-
rın siyasal iktidar hedefinde başa-
rıya ulaşmasının yolu; devrimci, 
militan örgütlenmeye dayansa da 
sendikal örgütlenme ile yetinme-
mesi. Mesleki örgütü olan sen-
dikaların yanı sıra, işyerlerinden 
başlayan ve ülkeye yayılan ağlarla 
örülü işçilerin birliğini hedefleyen 
devrimci siyasal örgütlenme. 
KKP olarak biz bunu Yurtsever 
Sosyalist İşçiler olarak belirle-
miştik. Ve üçüncü halka işçilerin 
doğrudan siyasal örgütlenmesi 
olarak kendi partileri saflarında 
örgütlenmeleridir. Unutmayalım ki 
işçinin karşısında, işverenin birden 
fazla örgütü var. Bunların başında 
da işçilerin her grev ve direnişinde 
işverenin sopası olarak işçilere 
karşı kullandığı devleti gelmekte-
dir. 

*İş saatleri ve iş gününün 
kısaltılması mücadelesi küre-
sel trend olarak gelişiyor ve 
bazı devletler somut adımlarını 
atıyorlar. Bu hedef doğrultusunda 
mücadelenin geliştirilmesi birçok 
açıdan işçiye nefes aldıracak stra-
tejik öneme sahiptir. Bu nedenle 
çalışma saati olarak 8 hatta 10, 
12 saat yerine ücretler düşürül-
meden 6 saatlik iş günü ya da 
aynı anlama gelecek olan haftalık 
dört günlük çalışma hedeflenmeli. 
Ki teknolojik gelişmenin üreti-
me uyarlanması olarak robotları 
üretimde daha fazla kullanmakla 

bu sağlanabilir. İş saati ya da 
iş gününün düşürülmesiyle işçi, 
iktisadi çalışmadan özgürleşen 
zamanıyla siyasete, sanat ve 
edebiyata daha fazla zaman ayı-
rabilir. KKP bir süre önce “İş İş İş, 
6 Saatlik İş, Herkese İş” kampan-
yasıyla iş saatlerinin düşürülmesi 
mücadelesini sürdürmüştü. Bunu 
sürdürmeye devam edecek. 

*İşçi sınıfı, toplumdan, sınıf 
mücadelesi de genel toplumsal 
mücadeleden kopuk değildir. Bun-
dan hareketle, işçiler, sermayeye 
karşı sınıf mücadelesini geliştirir-
ken, ulusal özgürlük ve demokrasi 
mücadelesinin dinamikleriyle yü-
rümek zorundalar. Unutmayalım 
ki işçi sınıfı, ulusal özgürlük ve 
demokrasi-sosyalizm mücadele-
sinin en büyük dinamiğidir. Halkta 
açlık sınırının altında yaşayanların 
oranının her gün genişlediği mev-
cut ekonomik kriz koşullarında 
emek-sermaye çelişkisinin de-
rinleşmesiyle paralel özgürlük ve 
demokrasi mücadelesinin iklimi de 
oldukça gerilmiş durumda. Ulusal 
özgürlük ve demokrasi mücadele-
sinde tek adam rejimini geriletmek 
işçi sınıfının da mücadele hedefle-
ri arasındadır.

Somutta işçiler, sınıf mücade-
lesi ile birlikte genel siyasal de-
mokratik mücadeleyi büyütmeyle 
yüz yüzeler! Art arda yaşanan iki 
gelişme, ekonomik kriz ve sosyal 
sorunlar altında ezilen emekçile-
re ve kuşatma altındaki siyasete 
nefes alma borusu oldu. İlki, 
merkezinde İstanbul ve Antep’in 
bulunduğu yakın dönemin yani 
Ocak-Şubat işçi eylemliliği; ikin-
cisi ise milyonların alanlara aktığı 
2022 Newroz’u! Bu ikisinin verdiği 
mesaj, örgütlülüğü her alanda 
geliştirelim.

25.05.2022
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Cahit Külebi’nin, “Ağladığım 
senin içindir/ Güldüğüm 
senin için/ Öpüp başıma 

koyduğum/ Ekmek gibisin,” dize-
leriyle müsemma 15-16 Haziran 
Başkaldırısı, hepimize “Veritas vos 
liberabit/ Gerçek seni özgür kılar,” 
diye haykıran tarihsel bir mihenk 
taşı olması yanında, işçi sınıfının 
volkan gibi patladığı tarihsel kesi-
tin öğretici hikâyesidir.[2]

Üzerinde döne döne düşünül-
mesi gereken bu deneyim; T.“C” 
tarihinin dönüm noktalarından 
birisidir kuşkusuz.

Coğrafyamızı derinden sarsan 
“iki uzun gün” iktidarın, işçi hak-
larına yönelik saldırısını püskürt-
mekle kalmamış; bütün muhalefeti 
derinlemesine etkileyip yeniden 
biçimlendirmiş; ekonomi-politik 
gerçeğin bir yol ayrımına geldiğini 
de ortaya koymuştu. Çünkü 15-16 
Haziran bir “Sosyal Uyanış Gü-
nü”ydü. 

Kolay mı? 1970’in 15-16 Ha-
ziran’ıyla toplumsal muhalefet-
teki kabarış karşısında dönemin 
Genelkurmay Başkanı Memduh 
Tağmaç, “Sosyal uyanış ekonomik 
gelişmeyi aştı, bunu durdurmak 
gerekiyor” derken, 12 Mart 1971 
müdahalesinin sinyalini vermişti.

Evet, Türk Demir Döküm, Sun-
gurlar, Derby, Rabak, Auer, Çelik 
Endüstrisi, Otosan, Arçelik’te is-
yan eden işçilerin verdiği bir sınıf 
dersiydi 15-16 Haziran…

* * * * *
Yüz binlerce işçinin katılımıyla, 

birçok fabrikayı, işyerini, işletme-
leri, mahalleleri, kentleri, bölgeleri 
kapsayan, kitlesel boyutlu genel 
grev niteliğinde bir işçi başkaldırı-
sıydı 15-16 Haziran Direnişi.

O günlerin toplumsal müca-
delelerinin etkisi, 68 kuşağının 
yerküreyi ve coğrafyamızı sarsan 
hareketi, işçi sınıfı içinde de karşı-
lığını bulmaya başlamıştı. Devrim-
ci dalga ile Devrimci İşçi Sendika-
ları Konfederasyonu (DİSK) sınıf 
hareketlerini bünyesinde toparlar-
ken, sarı/ bürokratik sendikal anla-
yışlar sarsılmaya başladı.[3] 

Bu durum karşısında iktidarı, 
muhalefeti, patronlar devrimci dal-
ganın önüne geçmek için hazır-
lıklar başlattı. DİSK’i kapatmak ya 
da etkisiz hâle getirmek, gelişen 
devrimci dalgayı kırmak için yasal 
ve toplumsal hazırlıklara yöneldi-
ler. Hatta dönemin Çalışma Baka-
nı Seyfi Öztürk, “Yakında DİSK’in 
çanına ot tıkayacağız,” dedi.

Egemenlerin “yasal” yasakla-

rı yürürlüğe girince işyerlerinde 
“Anayasal Direniş Komiteleri” 
komiteler kuruldu. Komitelerde 
örgütlenen işçiler 4 gün sonra 15 
Haziran sabahında eylemlerini 
başlattılar.

70 bin civarında işçi yollara 
düşerek büyük yürüyüşü başlattı. 

Anadolu yakasındaki işçiler, 
Gebze’den, İzmit’ten Kartal’a doğ-
ru yürüyüşe geçti. Avrupa yaka-
sındaki işçiler de Taksim’e doğru 
yürüyüş başlattı. Ortak kararları, 
Anadolu ve Avrupa yakası Tak-
sim’de buluşarak büyük bir miting 
gerçekleştirmekti. Haliç ve Galata 
köprülerinin açılmasıyla egemen-
ler planı engelleyecekti.

16 Haziran’da protestolar İs-
tanbul ve İzmit’in yanı sıra İzmir, 
Ankara, Adana, G. Antep gibi işçi 
havzalarına yayılırken; 150 bin 
civarında işçinin direnişte oldu-
ğundan söz edilir.

16 Haziran akşamı İstanbul ve 
Kocaeli’nde sıkıyönetim ilan edil-
di. Çok sayıda sendika yöneticisi 
gözaltına alındı. 5-6 bin civarında 
işçi işlerinden atıldı. Ancak eyle-
min etkileri o kadar büyük olacak-
tı. Özellikle, İzmir, Ankara, Adana 
ve G. Antep’te bir süre daha de-
vam etti.

1970 HAZİRAN’ININ 15-16’SI

Temel DEMİRER

demirertemel@gmail.com

“İnsanların çektikleri acılardır
asıl paylaşılması gereken.”[1]
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Bu süreçte DİSK, örgütlülükte 
ciddi ivme kazanıp üstünlük sağ-
layınca, CHP geri adım atarak 
tutum değiştirdi. Anayasa Mahke-
mesi de 7 ay sonra yasayı iptal 
etti.

* * * * *
İşçi sınıfı “Çevresinde bu kadar 

çok yoksulluk, haksızlık ve baskı 
egemenken insan nasıl mutlu ola-
bilir?” sorusunu dillendiren Alek-
sandra Mihaylovna Kollontay’ın, 
“Düşüncelerindeki haklılık inancı-
nın alevli meşalesiyle kitleleri pe-
şinden götür,” vurgusundaki üzere 
15-16 Haziran’da yollara düşen 
işçiler, “Toplumu, mülk sahibi sınıf-
ların çılgın ve kudurmuş güçlerinin 
sürüklediği ekonomik yıkım ve 
barbarlık uçurumuna düşmekten 
yalnızca işçi sınıfı kurtarabilir,”[4] 
hakikâtini coğrafyamızda da gün-
dem maddesi yapmıştı.[5]

Friedrich Engels’in, “Ayak-
lanmaların gerçek mücadeleci 
çekirdeği,… kentlerin işçi sınıfıy-
dı”; Karl Marx’ın, “Bugün burjuvazi 
ile karşı karşıya bulunan bütün 
sınıflar içinde, yalnızca proletarya 
gerçekten devrimci bir sınıftır,” no-
tunu düştükleri işçi sınıfı yaşadığı 
yenilgi, acı, mücadele ile insan(lık)
a diplerden çıkış yolunu işaret 
ediyordu.

Özgürlüğün ancak kurtuluş 
uğruna mücadeleyle mümkün 
olduğunu ve Sokrates’in, “Değişi-
min sırrı, tüm enerjini eskiyle mü-
cadele etmek yerine, yeniyi inşa 
etmeye odaklamaktır,” uyarılarını 
anımsattı.

* * * * *
Zafer Aydın’ın, “Uzak geç-

mişteki bir olay değil, öğrenilip 
anlaşılması ve dersler çıkarılması 
gereken, hâlâ canlı ve küllerinden 
doğmayı bekleyen yakın tarihin 
ta kendisi olduğu”nu[6] hatırlattığı 
15-16 Haziran,  dönemin burjuva 
iktidarı ve devlet görevlileri tarafın-
dan “anarşi” ve “terör” diye nitele-
nirken; işçi sınıfını tarihin sahnesi-
ne çıkartan bir momentti.

31 Aralık 1961’deki Saraçhane 
Mitingi’ni izleyen eylem ve işgaller 
15-16 Haziran’a giden yolun kilo-
metre taşlarını oluşturuyor: Derby 
(1968), Kavel (1968), Demir Dö-
küm (1969) ve Sungurlar (1970) 
gibi...

‘Devr-i Süleyman’da patronları 
koruyan yasa teklifleri ve “Anar-
şiye Paydos Kanunu” diye nitele-
nen işgalleri engellemeye yönelik 
düzenlemelere karşı hak arama 
bilincinin doruğa ulaştığı 15-16 
Haziran eylemleri işçilerin ayağa 
kalktığı kitlesel bir eylemdi; işçi ve 
öğrencilerin radikal dönüşümünü 
etkilemişti.

15-16 Haziran eylemleri bir 
direnişti, başkaldırıydı, sokağa 
taşan bir hak arama mücadele-
siydi ve hepsinin ötesinde, işçi ve 
emekçilerin sokaklarda yazdığı 
gerçek bir tarihti.

 
9 Nisan 2022, 
15:54:51, İstanbul.

N O T L A R 
[1] Theodor Adorno, Minima Moralia, 
çev: Ahmet Doğukan-Orhan Koçak, 
Metis Yay., 2000.
[2] Bkz: i) Temel Demirer, “Tanktan 
Duvar(lar)ı Yıkan 15-16 Haziran’ın 

Hatırlattığı”, Kaldıraç, No:157, Tem-
muz 2014… ii) Temel Demirer, “ “15-
16 Haziran’dan Günümüze İşçiler”, 
Kaldıraç, No:171, Ekim 2015… iii) 
Temel Demirer, “Öncesiyle 15-16 Ha-
ziran’dan Bugün(ümüz)e”, Newroz, 
Temmuz 2018… iv) Temel Demirer, 
“15-16 Haziran İşçi Sınıfınındır; Öğ-
reten Tarihimizdir”, Kaldıraç, No:228, 
Temmuz 2020… v) Temel Demirer, 
“15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi”, 
16 Haziran 2020… https://temeldemi-
rer.blogspot.com/2020/06/15-16-hazi-
ran-buyuk-isci-direnisi.html
[3] “DİSK modern Türkiye tarihinin en 
özgür ortamının evladıdır: 1960’lı 
yılların… 1967 yılı ile 1971 yılı ara-
sında modern kapitalist toplumun iki 
sınıfı kendilerini başka sınıf, katman 
ve güçlere bağlayan bağlardan arına-
rak tarih sahnesine sınıf konumlarıyla 
çıkmıştır. Bu atılımı önce modern 
sanayi proletaryası yapmış, 1967’de 
devletin ağlarının tutsağı olan Türk-
İş’ten bağımsızlaşarak sanayi pro-
letaryasının bütün emekçi sınıfları 
da sürükleyecek bağımsızlık yoluna 
girmiştir. 15-16 Haziran bu çabanın 
beklenmedik bir hızla meyvesini verdi-
ği andır.” (Sungur Savran, “TÜSİAD’ın 
Kuruluşunun 50. Yılı: İşçi Düşmanlığı 
Üreten Fabrika”, 9 Mayıs 2021… 
https://gercekgazetesi.net/teori-tarih/
tusiadin-kurulusunun-50-yili-isci-dus-
manligi-ureten-fabrika)
[4] Antonio Gramsci, İtalya’da İşçi 
Konseyleri Deneyimi, çev: Yusuf Alp, 
Belge Yay., 2014, s.39.
[5] “Mülk sahipliğini ortadan kaldırmak 
memleketin zenginliğini eşitçe, doğ-
rulukla dağıtabilmenin ve insanlığı 
mutluluğa kavuşturmanın biricik yolu-
dur. Mülkiyet hakkı toplumsal yapının 
temeli oldukça en kalabalık ve en işe 
yarar sınıf yoksulluk, açlık, umutsuz-
luk içinde yaşayacaktır.” (Thomas 
More)
[6] Zafer Aydın, İşçilerin Haziranı, Ay-
rıntı Yay., 2020.



16SOSYALİST MEZOPOTAMYA

Günümüzde en çok kulla-
nılan Kürt dili Kurmancî 
(Behdînî), Soranî, Dimilî 

(Zazakî), Goranî (Hewramî) leh-
çeleridir.

Dil bilimciler Kürtçeyi Hint-Av-
rupa dil gurubuna ait bir dil olarak 
kabul etmektedir. Yine dil bilimciler 
Kurmancî ile Soranî lehçesini, 
Zazakî ile de Goranî lehçesini bir-
birlerine yakın bulmakta, Goranî 
ile Zazakî lehçelerini de Farsçaya 
yakın bulmaktadırlar. 

Dünyadaki Kürtlerin yaklaşık 
yarısı Türkiye Kürdistan’ında ya 
da diğer adıyla K. Kürdistan’da 
yaşamakta. Kürdistan olarak ad-
landırılan coğrafyanın yarsı Türk 
devleti egemenliği içerisindedir.

1970 yılı genel nüfus sayımı 
verilerine göre Kürtlerin nüfusu 
toplam Türkiye nüfusunun yakla-
şık %24’üne tekabül etmekteydi. 
Kürt nüfusunun önemli bir kısmı 
bir taraftan Kürt kimliğine dönük 
baskı, inkar, asimilasyon politi-
kaları diğer taraftan ekonomik ve 
siyasi nedenlerden dolayı zorunlu 
göçe maruz kalmıştır. Türk met-
ropollerine göç ettirilen Kürtler 
yoğun bir asimilasyona tabi tu-
tuldular, Kürtler Kürt olduklarını 
söylemeye dahi tereddüt ettiler. 

Gecekondularda yaşayan, Türkçe 
bilmeyen Kürt yoksulların çoğu 
çocuklarına Kürtçe öğretmekten 
geri durdular, çocuklarına Kürt 
olduklarını gizlemeyi tembihlediler.

Kürt kimliği ve kültürüne dönük 
diğer bir asimilasyon politikası 
ise yüzlerce yıl önce başlamıştı. 
Bu politika, Kürdistan’da Kürtlerin 
yaşadığı bölgelere Türk göçmen-
ler yerleştirerek Kürt dili ve kültü-
rünün unutturulmasını sağlamaktı. 
Kürtlerin diline dönük yasaklar 
1920 yıllarda başladı. Kürt köyleri, 
bölgeleri, kasabaları, çeşmeleri, 
dağları, ovaları, yeni doğan çocuk 
isimleri Türkleştirilerek Kürt dili, 
kültürü ve ulusu tamamen orta-
dan kaldırılmaya çalışıldı. Önce 
Osmanlı sonra Türk devleti Erme-
nilere, Rumlara, Kürtlere, Süryani-
lere ve Araplara karşı izlediği asi-
milasyon politikalarıyla kendi ulus 
devletini inşa sürecine girmiştir.

Yüz yılı aşkın devam eden bu 
asimilasyon sonucu milyonlarca 
Kürt artık anadilini bilmiyor.

Türk devletinin de uygulamakla 
yükümlü olduğu Birleşmiş Millet-
ler’in Çocuk Hakları Sözleşme-
si’nin 29. Paragrafı, bu konuda 
net bir belirleme yaparak devletler 
resmi dil dışında anadil eğitimi 

vermek zorundadır. Ama ne garip 
ki halen bu ülkede anadilde eğitimi 
savunanlar “terörü” desteklemekle 
suçlanıyorlar, şiddete ve baskıya 
maruz kalarak cezalandırılıyorlar. 

AB Azınlık Hakları ve Bölgesel 
Çerçeve Sözleşmesi’nde de bu 
hak açık olarak dile getirilmesi-
ne rağmen aday ülke olan Türk 
devleti yükümlülüklerini yerine 
getirmiyor. Türk devletinin üye 
olmak istediği AB ülkelerinde ise 
ana dil eğitimi en geniş kapsamda 
uygulanmaktadır. 

AB içerisinde bunu en iyi uy-
gulayan İsveç, 1975 yılın aldığı 
kararla anadil eğitimini bir hak 
olarak yasallaştırmış olup bugün 
İsveç’te konuşulan tüm dillerde 
anadil eğitimi seçmeli ders olarak 
verilmektedir. Türk devleti ise Kürt 
dilini bilinmeyen bir dil olarak gör-
mekte. 

Uluslararası Anadil Eğitimi ör-
gütü her ülkenin anadil eğitimine 
uluslar arası bir sınır kazandırıp 
tartışma ortamı yaratarak bu eğiti-
mi işbirliği içinde geliştirme amacı 
güden bir kuruluştur. Uluslararası 
Anadil Eğitimi Örgütü kurulduktan 
sonra 8 Kasım 1982 tarihli kararla 
Belçika, Almanya, Fransa, İngilte-
re, İtalya, Macaristan ve Türkiye 

KULLANILAN AMA YASAKLI,
BİLİNMEYEN BİR DİL!

Mehmet DÖNMEZ
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işbirliğine çağırılmıştır, tabi Trük 
devleti bu kararı da görmezden 
gelmiştir.

Dilini kaybeden bir ulusun 
varlığı düşünülemez. Çünkü ulus 
ancak diliyle varlığını sürdürebilir. 
Türk devleti Kopenhag Kriterleri 
çerçevesinde anadil eğitimini ken-
di bütünlüğü açısından büyük bir 
tehdit olarak görmektedir. 

12 Eylül darbesinin baskı ve iş-
kence dönemlerinde sembolleşen 
İpek Elmas’ın idamla yargılanan 
oğlu Kamber Ateş annesinin ölene 
kadar sadece Kürtçe konuştuğunu 
söyledi. 

İpek Ateş Kürtçe konuşmanın 
yasak olduğu cezaevinde 7 yıldır 
göremediği oğlunu cezaevin-
de ziyaret etmek istiyordu ama 
anadili Kürtçenin dışında bir dil 
bilmiyordu İpek Elmas. Görüş 
sırasında Türkçe dışında dillerin 
konuşulması da yasaktı. İpek 

Elmas’ı cezaevine götüren diğer 
oğlu ona bir cümle öğretti, “Kam-
ber Ateş nasılsın?” 

Anadilde eğitim herkesin hak-
kıdır. Tüm okullarda olmalı ama 
sadece Kürtlerin hakkı olduğu için 
değil bir Türk olarak ben de ço-
cuğuma Kürtçe öğretme hakkına 
sahip olmalıyım. 

Tıpkı Kürtlerin Türk okullarında 
Türkçe okuma hakkına sahip ol-
duğu gibi. 

Kürtçe bilmek kimseyi Kürt-
leştirmediği gibi, Türkçe bilmekte 
kimseyi Türkleştirmez. 

Birlikte yaşadığımız bu toprak-
larda halkların birbirlerinin dillerini 
bilmek ve konuşmak bir zenginlik 
olarak görülmelidir. 

Yıllarca ders kitaplarında İn-
gilizce, Fransızca, Almanca, Far-
sça ve Osmanlıca öğretiliyor bir 
arada yaşadığımız insanların dilini 

kendimize ait hissetmekten ve öğ-
renmekten daha doğal ne olabilir, 
neden korkuyoruz?

Yaklaşık yüzyıldır inkar edilen 
Kürt dilini yurttaşlar ancak kendi 
aralarında konuşabiliyorlardı. Kürt-
ler Kürt dilinin eğitim dili ve resmi 
dil olması için yoğun bir mücadele 
veriyorlar. İzlenen inkar ve asimi-
lasyon politikaları nedeni ile Kürt 
dili kamusal alanda kullanılamadı-
ğı için büyük bir tehlike altındadır. 

Herkesin birbirinden öğrenece-
ği bir şey var bizi bir araya getire-
cek olan dilimizdir.

Kürt dilinin anadil olarak ana-
yasal güvence altına alınması 
gerekli ve bunu ancak birlikte ba-
şarabiliriz. Eşitlik olacaksa önce 
dilde olmalı ve Kürtçeyi yaşatmak 
ve sürekli hale getirmek için Ape 
Musa’nın dediği gibi ıslık çalma-
mız bile Kürtçe olsun.
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SENDİKACI GÖZÜNDEN 
EMEK SORUNLARI

Röportaj: Ali GÖKKAYA

2019’da ortaya çıkan 21. 
yüzyılın en ciddi halk sağlığı 
sorununa dönüşen Covid-19 

pandemisi kapitalizmin içinde 
bulunduğu krizi derinleştirdiği gibi 
ağır ekonomik ve sosyal sonuçlara 
da yol açtı. 2 yıldır ağır şekilde 
seyir eden pandeminin etkisi bit-
meden ortaya çıkan Ukrayna-Rus-
ya savaşının yol açtığı pahalılık ve 
gıda krizi hayatı, işçi-emekçilerin 
yaşamını katlanılamaz hale getirdi.

Durmadan artan akaryakıt, 
elektrik, doğalgaz zamları, yük-
selen enflasyon ve ekonomik kriz 
ağır sosyal sonuçlara yol açtı. Top-
lumsal gerilimin yükseldiği bu dö-
nemde peş peşe gelen intiharlar, 
huzursuzluklar tavan yaptı.

21 Mayıs’ta CHP’nin İstanbul 
Maltepe mitinginde konuşan kağıt 
toplayıcısının “Eskiden pazarlar-
daki ezik domatesleri toplayıp eve 
götürüyorduk. Şimdi kilosu 20 lira 
oldu. Çöpe gitmiyor ondan da ol-
duk” sözü Türkiye cephesini bütü-
nüyle özetler durumdadır.

Kürdistan’daki durum, ekono-
mik, sosyal gidişat daha büyük 
boyutta. AKP’nin 20 yıllık yanlış 
ekonomik politikaların yanı sıra 
Kürtlere dönük savaş politikalarıyla 
Türkiye cephesine göre mevcut hal 
kabul edilmez boyutta. İşsizliğin 

en yüksek olduğu, göç artışının 
yarattığı ucuz iş gücü nedeniyle iş 
bulmanın güçleştiği, alım gücünün 
dibe vurduğu bir tabloyla karşı kar-
şıya gelindi.

13 Mart 2022 tarihinde AKP 
Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım 
Tekirdağ Çorluda “Ekin kardeşim, 
ekebildiğiniz kadar ekin. Maliyet-
ler yüksek, mazot yüksek, gübre 
yüksek, diğer girdiler yüksek na-
sıl ekelim diye düşünüyorsunuz 
düşünmeyin” demişti. Oysa, Kürt 
nüfusunun yoğun olduğu yerlerde 
artan maliyetler nedeniyle çiftçiler 
ekim yapamaz durumda olduğu 
için gereken desteğin verilmesi 
yerine akıl verilmesi tepkiyle karşı-
lanmıştı. 

Urfalı üreticiler gübre, mazot, 
elektrik gibi maliyet artırıcı girdiler-
den ötürü 310 bin dönüm araziyi 
ekemeyecekleri nedeniyle “gere-
ken destek verilirse Türkiye’yi do-
yururuz” diyerek hükümete çağrıda 
bulunmaları durumun vahametini 
ortaya koymaktadır. Bu durum 
önümüzdeki sezonda buğdayda 
dışa bağımlılığın devam edeceği, 
sürekli artan un ve unlu mamul 
fiyatlarına halkın yetişemeyeceği 
anlamına gelmektedir.

Mevsimli tarım emekçileri ise 
durmadan artan sebze ve mazot 

fiyatlarından ötürü “çalışmak için 
başka illere gitsek mi kârlıyız evi-
mizde otursak mı kârlıyız” diye 
kara kara düşünmenin eşiğine 
gelmişler.

Zam yağmurları her şeyde 
olduğu gibi sağlık sektöründe de 
görülüyor. Durmadan değişen fiyat 
yenilenmesinden ötürü ilaca erişi-
min zorlaştığı, artan katkı payların-
dan dolayı halk neredeyse ilaçsız 
hastalıkla boğuşur hale geldi.

Ekonomik gidişattaki olumsuz-
luğun Kürdistan’daki verilerini or-
taya çıkarmak amacıyla Sosyalist 
Mezopotamya Bülteni adına DİSK 
Diyarbakır Bölge Temsilcisi Hasan 
Hayri Eroğlu ile kısa bir söyleşi 
yaptık.

Durmadan artan akaryakıt, 
elektrik, doğalgaz zammı ve yük-
selen enflasyon var olan eko-
nomik krizle birlikte ağır sosyal 
sonuçlara yol açtığı malum. Bir 
bölge insanı, sendikacı olarak 
bu durumu nasıl görüyorsunuz, 
nasıl bir gözleme sahipsiniz?

Geçmişten beri Türkiye’de 
akaryakıt, elektrik, doğalgaz gibi 
temel girdi maddelerine gelen 
zamların aynı zamanda iğneden 
ipliğe her türlü tüketim ürünlerine 
yansıdığını görüyoruz. Bugün 
yaşadığımız hayat pahalılığı ve 

DİSK Diyarbakır Bölge Temsilcisi Hasan Hayri Eroğlu
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enflasyonun temel sebeplerinden 
biri de akaryakıta gelen zamlardır. 
Ama tek başına bir sebep değildir. 
Zira bunun yanında hükümetin 
son dönemlerde izlediği ekonomik 
politikalar, faiz ve para politikaları 
bunun en önemli sebeplerinden 
biridir. Hatta son yıllarda yaşanan 
yüksek enflasyonun en önemli 
nedenidir. Yine son yıllarda yan-
daş müteahhitlere adeta peşkeş 
çekilen, büyük projelere aktarılan 
ve yüksek maliyetleri olan gelir 
garantili projelerdir. Doğal olarak 
yüksek enflasyon ve hayat paha-
lılığından en çok etkilenen kesim 
emeğiyle geçinen işçi sınıfıdır. 
Geçinemiyoruz feryatları en çok 
da bu kesimden yükseliyor ama ne 
yazık ki ülkenin içinde bulunduğu 
konjonktürden kaynaklı bu sesler 
çok cılız çıkıyor ya da lokal kalıyor. 
Tabi ki bu olumsuz tabloda sesi 
gür çıkmayan sendikaların, sivil 
toplum örgütlerinin de payı var. En 
önemlisi de siyaset kurumunun 
payının olmasıdır. 

TÜİK’in her ay işsizliğin azal-
dığına dair verileri ile “iş arıyo-
rum bulamıyorum” feryatlarının 
tam tersi yönde olmasını ve re-
jimin istihdam yerine güvenlikçi 
politikaları hakkında ne düşünü-
yorsunuz? 

Son yıllarda TÜİK‘in yayınla-
dığı verilerin hangisi doğru çıktı ki 
özellikle son iki yıldır yayınlanan 
istatistiki veriler toplumu ve kamu-
oyunu ciddi anlamda yanıltmıştır. 
Bu konuda en doğru veriler DİSK-
AR’ın yaptığı ciddi araştırmalar 
sonucunda ortaya çıkan verilerdir. 

Yine mevcut iktidarın istihdam 
yaratacak yatırımlar yapmak yeri-
ne daha çok güvenlikçi politikaları 
esas alan yatırımlarıdır. Özelleş-
tirmeden elde edilen kaynakları 
istihdam yaratacak sanayii yatırım-
ları yerine rant ekonomisi olan be-
tonlaşma ve güvenlikçi politikalara 
aktarıldı. Ülke tarihinin en ciddi 
ekonomik kriziyle karşı karşıya 
olduğumuzu belirtmek istiyorum. 

İş cinayetleri giderek artıyor. 

Özellikle pandemi nedeniyle 
binlerce işçi, yüzlerce sağlık 
çalışanı hayatını kaybetmesine 
rağmen pandemi meslek has-
talığı kapsamına alınmadı. Bu 
konu üzerine neler söylemek 
istersiniz? 

Her yıl iş kazaları sonucunda 
yüzlerce işçi hayatını kaybetmek-
tedir. Biz bunların kaza değil birer 
iş cinayeti olduğunu belirtiyoruz. 
Zira yeterli güvenlik önlemleri ol-
madığı için bu kazalar meydana 
gelmektedir. Ve ne yazık ki her yıl 
yüzlerce işçi bu iş kazası denilen 
cinayetlere kurban gitmektedir.

Yine başından beri Covid-19 
hastalığı bir işçi sınıfı hastalığıdır 
tespitinde bulunduk, bu bir meslek 
hastalığıdır dedik ama iktidar bu 
konuda adım atmadı ve yüz bin-
lerce işçi güvencesiz koşullarda 
çalışmak zorunda kaldı. Pandemi 
koşullarında herkes evlerine kapa-
nırken işçiler çalışmak zorunda bı-
rakıldı zira ya işlerinden olacaklar 
ve aç kalacaklardı ya da her türlü 
riski göze alarak çalışacaklardı ve 
çalışmak zorunda kaldılar. 

Kimi ülkelerde ücretler düşü-
rülmeden işgünü ve iş saatleri 
düşürülerek işsizliğin azaltılma-
sı hedefleniyor. Kürdistan Ko-
münist Partisi de bir süre önce 
başlattığı emek kampanyasıyla 
“İş İş İş, Herkese İş, 6 Saatlik İş! 
Kimse İşsiz Kalmasın!” çağrısın-
da bulundu. İşsizliğin azaltılması 
yönünde sendika olarak böyle 
bir çağrıyı nasıl buluyorsunuz?

İşçi sınıfı kıta Avrupası’nda 
sanayileşme devrimi sürecinde 
günde 8 saat çalışma hakkını elde 
etmek ve hafta tatili hakkını elde 
etmek için ağır bedeller ödedi. 
Günümüzde de teknolojinin ve 
makineleşmenin gelişmesi ile bir-
likte artık emekçilerin günde 6 saat 
çalışmasının daha uygun olacağını 
düşünüyoruz. KKP’nin günde altı 
saatlik çalışma talebini çok makul 
ve yerinde buluyoruz ve destekli-
yoruz. Tabi bu sadece sizin tale-
binizle sınırlı kalmaması gerekir 

tüm çalışan kesimlerin ve onların 
temsilcisi olan sendikaların da 
bu konuda ses çıkarması gerekir. 
DİSK’in de böylesi bir çalışmaya 
destek olacağını düşünüyorum.

Ekonomik kriz nedeniy-
le, dünyada işçi-emekçilerin 
ağırlaşan çalışma ve yaşam 
koşullarına paralel sınıf hareke-
tinde giderek görünür bir hare-
ketlenme var mı?

Rusya ve Ukrayna Savaşıyla 
birlikte aslında bütün dünya bir 
ekonomik kriz ile karşı karşıya 
kaldı. Ya da yaşanan savaş söz 
konusu ekonomik krizin belki de 
gerekçesi yapıldı. Dolayısıyla ge-
rek ülkemizde gerek Avrupa’da 
gerekse tüm dünyada artık yeter 
bıçak kemiğe dayandı gibi sözleri 
duymaktayız. Bu durumun bütün 
dünyada yeni bir işçi sınıfı hareket-
liliğine neden olabileceğini ben de 
düşünenlerdenim. 

Araştırmacı Bekir Ağırdır 
“Bugünkü sendikacılık hala 
iş kolu bazında örgütleniyor. 
Mekân bazında, örneğin Organi-
ze Sanayi Bölgeleri bazında ör-
gütlenmeleri, model değişikliği-
ne gitmeleri gerekir” diyor. DİSK 
gibi bir hayli deneyim arkalamış 
bir sendika olarak bu fikre katılı-
yor musunuz?

Öteden beri bizim sendikaların 
örgütlenme modeline yaklaşı-
mımız son derece demokratiktir. 
Yani işçi hangi sendikaya ve hangi 
işkolunda örgütlenmek istiyorsa 
orada örgütlenmelidir diyoruz. 
Bunun önünde herhangi bir engel 
konulmamalıdır. İşçi kendi özgür 
iradesiyle hangi sendikaya, hangi 
işkolunda örgütlenmek istiyorsa 
orada rahatlıkla o sendikaya üye 
olabilmelidir. Ülke barajı gibi de-
mokratik olmayan yöntemleri kabul 
etmiyoruz. İşçi, kendi haklarını 
hangi sendikanın daha iyi savuna-
cağını düşünüyorsa o sendikada 
örgütlenebilmelidir. İşçi bu konuda 
serbest bırakılmalı ve tercih işçiye 
bırakılmalıdır. 
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Osmanlı İmparatorluğu 19. 
yüzyıldan itibaren çöküş 
dönemine girince, önce 

Batı’nın askeri eğitimini ardından 
da Batı’nın eğitim kurumlarını ve 
ideolojisini transfer etmeye çalıştı. 
1839 yılında ilan edilen Tanzimat 
Fermanı’yla birlikte Batı’yla yakın-
laşma hızlandı.

Sultan II. Abdülhamid, orduyu 
modernleştirmek için, Osmanlı 
toprakları üzerinde emperyalist 
emelleri olan, ama imparatorluğun 
bütünlüğünü kendi çıkarlarına 
daha uygun gören Prusya’ya yani 
Almanya’ya yaklaştırdı.

İlkin, Colmar Von der Goltz 
(1843-1916) Paşa geldi: 

1883 yılında orduyu modern-
leştirme çalışmalarına katkıda bu-
lunmak amacıyla bir Alman askeri 
heyetiyle birlikte binbaşı rütbesin-
deki Von der Goltz, askeri müşavir 
olarak Osmanlı ordusuna katıldı. 
Bu dönemde askeri okullarda 
köklü reformlar gerçekleştirip genç 
subayların yetiştirilmesi için önko-
şulları oluşturdu. 12 yıl boyunca II. 
Abdülhamid’in yönetiminde askeri 
danışman ve eğitmen olarak bu-
lunan “Goltz Paşa” Alman askeri 
stratejisinin mimarlarından biriydi. 
Osmanlı bu tarihlerden itibaren 

Almanya için potansiyel müttefik, 
Osmanlı içindeki Ermeni unsuru 
ise, Rusya ve İngiltere’nin kanat-
ları altında gelişmeye çalıştığı için 
Almanya açısından “potansiyel 
düşman” kategorisine girmişti.

Von der Goltz, sadece iyi bir 
askeri eğitim uzmanı değildi, 
önemli bir stratejik uzmanıydı da. 
1883 yılında yazdığı “Silahlı Halk” 
(Das Volk in Waffen) adlı kitap, 
ileride dünyada meydana gele-
cek büyük savaşlarda milletlerin, 
sivil-asker ayrımı gözetmeden 
topluca savaşın esas unsuru, ana 
malzemesi haline geleceğinin 
teorisini yapıyordu. Daha sonra 
“Alman militarizmi” diye tanımla-
nacak akımın temel kitaplarından 
birisiydi. Eser, aynı zamanda 
Alman ulus bilinci ile uluslaşma 
sürecini, askeri gerekçelerle bağ-
daştıran temel bir bakış açısı ge-
tirmekteydi.

“Silahlı Halk“ kavramı, Türk-
çeye “Asker-Millet” şeklinde yo-
rumlanınca, bu yorum İttihatçıların 
Türklük hislerini şahlandırdı; fakat 
ondan önce Goltz Paşa, Osman-
lı’daki 12 yıllık uzun görevinden 
döndükten iki yıl sonra 1897’de 
“Türk İmparatorluğu’nun Güçlü 
ve Zayıf Yönleri” başlıklı uzun bir 

makale yayınlar. Goltz Paşa bu 
çok ilginç makalede adeta Os-
manlı İmparatorluğu’nun gelece-
ğini bir senaryo tarzında ele alır. 
Daha sonra gelişecek olaylarla 
“kehanet” düzeyine varan bu ça-
lışmasında Goltz Paşa Osmanlı 
için özetle şunları yazar:

“Osmanlı zaten yönetemediği 
ve isyan halindeki Hristiyan unsur-
larla dolu Avrupa topraklarını terk 
etmelidir. Rumeli ve Balkanlardaki 
Müslüman ve Türk nüfusu Ana-
dolu’ya taşıyarak, göç ettirerek 
kendisini Anadolu ve Arabistan’da 
sağlamlaştırmalıdır. Osmanlı yö-
netimi, yozlaşmış başkenti İstan-
bul’u bırakarak başkentini Konya 
veya Şam’a taşımalıdır. Türk-Arap 
ittifakına ve İslam dininin temel-
lerine yoğunlaşan yeni bir devlet 
yapısına yönelmeli ve güçlerini 
ve yönetimini bu yönde reforme 
ederek, kendini yeniden inşa et-
melidir.”1

Gerek “Asker-Millet” adlı kitap 
ve gerekse “Türk İmparatorlu-
ğu’nun Güçlü ve Zayıf Yönleri” 
adlı makale, Türk militarizmini 
şekillendiren ve yönlendiren 
önemli eserler olacaktır. 1884 
tarihinde Millet-i Müsellaha adıyla 
Osmanlıca çevirisi yayımlanan 
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eser onlarca baskı yaptı. Askerî 
okulda subaylara tavsiye edildiği 
gibi, birçok aydın tarafından ana-
liz edilir. Diğer İttihatçı subaylar 
gibi Mustafa Kemal’de bu kitabın 
hayran okuyucuları arasındadır; 
yıllar sonra manevi kızı Afet İnan’a 
yazdıracağı eğitim kitabının esin 
kaynağı olacaktır.2 İsmet İnönü’de 
anılarında, askeri okul öğrencisi 
iken, Cuma akşamları yatakhane 
de gizli gizli “Asker Millet” adlı ki-
tabı tercüme ederek okuduklarını 
aktarır.3

Goltz Paşa’nın “Asker Millet”te 
savunduğu düşüncelerin temelin-
de, modern ordunun silahlı millet-
ten teşekkül etmesi gerekliliği var-
dı. Milletin tüm erkekleri seferber 
edilmelidir, çünkü kendisine göre 
“erkek ve savaşçı” aynı şey de-
mektir. Bu asker millet modelinde, 
savaş sırasında, müsait erkeklerin 
tümü gönüllü olarak savaşa katıl-
malı ve bu gönüllülük “ortak vata-
na duyulan aşktan” kaynaklanma-
lıydı. Tüm erkek nüfusu potansiyel 
asker olarak sunarken şu sonuca 
varır: “Artık yabancılara başvurma 
ihtiyacımız kalmayacaktır, [çünkü ] 
yurdun çocukları orduya ve [yapı-
lacak] işlere yeterli olacaktır. Artık 
asker celbine ihtiyacımız olmaya-
caktır çünkü kadrolarımızı, bayrak 
altında birleşmiş ulusumuzdan 
temin edebileceğiz”.4 “Asker mil-
let”i güçlendirecek bir diğer husus, 
“belirlenmiş ilkelerin hayata geçi-
rilmesinde” sonuna kadar sada-
kattir. Her asker gibi milletin erkek 
nüfusu da üstlerinin emirlerine 
harfi harfine uymalıdır. Diğer bir 
ifadeyle, millet ordunun hizmetin-
de olmalıdır. Böylece Goltz Paşa, 
ordunun millete hizmet etmesi 
düşüncesini ters çevirerek, milletin 
orduya hizmet etmesi gerektiğini 
önerecektir.5 

Goltz Paşa’nın etkisi, Harbiye 
Mektebi öğrencileri ile sınırlı kal-
mamış, ittihatçı aydınları da sar-
mıştır. Uzun bir dönem hareketin 
örgütsel ve fikrî liderliğini yapan 
Ahmed Rıza’nın, “Vazife ve Mesu-

liyetler: Asker” adlı broşürü bunun 
açık bir kanıtıdır. 1907’de yayım-
lanan bu çalışma Goltz Paşa’nın 
düşüncelerinin —neredeyse— 
kopyasıdır. Bu broşür Makedonya 
subayları arasında büyük etki 
yaratmış ve 1909’da İstanbul’da 
yeni baskısı yapılmıştır. Asker adlı 
broşür ile Ahmed Rıza aslında 
subaylara çağrıda bulunurken, 
imparatorluğun geleceğine iliş-
kin ittihatçı politik projenin genel 
hatlarını çizmiştir. Şerif Mardin’in 
belirttiği gibi, sıradan propaganda 
broşürü olmanın ötesinde, İttihatçı 
politik düşüncenin genel çizgilerini 
belirleyen bir eserdir.

Broşürün temel düşüncesi 
Goltz Paşa’nın “Asker Millet” ese-
rindeki düşüncelerdir. Asker ve 
millet arasındaki kaynaşma için, 
Goltz gibi Ahmed Rıza’nın öneri-
si, ordunun aktif bir rol oynaması 
gerektiğidir. Halkı militarize etmek 
için, asker halka gitmelidir. Yine 
Goltz gibi, Ahmed Rıza da bu 
amacın gerçekleşmesinin asıl so-
rumlusu olarak mektepli subayları 
göstermekledir, çünkü “alaylı” su-
baylar padişaha bağlı “kullar”dır. 
Kendisine göre, yalnız Goltz Pa-
şa’nın askerî eğitim sisteminden 
geçen mektepli subaylar, “mevk’-i 
icraya bugüne kadar konulmayan 
Goltz Paşa’nın önerilerini” uygula-
yabilirler. Sık sık askerleri Abdül-
hamid rejimini devirmeye davet 
eden Ahmed Rıza, askerlere 
toplumu şekillendirme rolünü de 
verir. Milletin hizmetinde olması 

gereken askerlerin, sadakatlerini 
“zalim ve hain” olan padişaha de-
ğil vatana göstermesi gerektiğini 
belirtir. 6 

Ahmed Rıza, broşüründe 
askere çağrıda bulunurken şun-
ları yazar: Askerler hayatlarını 
ve zevklerini, her an, vatan için 
kurban etmelidirler. Çünkü Na-
mık Kemal’in deyişiyle “vatan bir 
ana”dır. Düşmanlar çoktur ve dı-
şarıda olduğu kadar da içeride de 
mevcuttur. Dış düşman, küçük de 
olsa her an saldırmaya hazır kom-
şu devletlerdir. “Gizli düşmanlar” 
diye nitelediği iç düşmanlar, gayri-
müslimler olup, bunlar karşısında 
da askeri göreve çağırır: “Bizde 
daha yerleşmemiş aşiretler (dai-
re-i sulh ve uhuvvete girememiş 
cemaatler), Osmanlıla[şa]mamış 
Hristiyanlar, tahdid ve tahkim edil-
memiş hudutlar var. Osmanlıların 
hukukuna her günü ta’aruz edili-
yor. Devletimizin istiklali bin tehli-
ke içinde bulunuyor. Binaenaleyh, 
emniyet ve asayişi temine kâfi ola-
cak derecede muntazam ordulara, 
seyyar ve kavi bir donanmaya 
ihtiyacımız her devletten ziyade-
dir. Binbir tehlike yaratan iç ve dış 
düşmanla baş etmenin yolu, halkı 
tüm bireylerine kadar buna hazır-
lamaktan geçer. Kendisine göre 
her birey bu ödev ile yükümlüdür. 
Orduyu göreve çağırmanın etkili 
olması için Ahmed Rıza, Goltz 
Paşa’nın militarist düşüncesinde 
olduğu gibi, olası savaş metafo-
runu işler. Ordunun görevi “vatanı 
savaşa hazırlamak”tır.7 Ahmed 
Rıza eğitim görevini de orduya 
yükler; “Mektepde, kışlada, ta’lim 
meydanlarında, manevralarda, her 
yerde şabban-ı ümmetin kulağı 
daima vatan ve ittihad sözleriyle 
doldurulması lazım”dır.

Militarizmi esas alan Goltz 
Paşa’nın düşünceleri, Türk siyasi 
hayatı üzerindeki etkisi, sanıldı-
ğından da uzun sürmüştür; İttihat 
ve Terakki Cemiyeti (İTC) ile 
başlayan bu etki, bütün 20. yüzyıl 
boyunca Türk siyasi hayatını yön-

Goltz Paşa’nın etkisi, Har-
biye Mektebi öğrencileri ile 

sınırlı kalmamış, ittihatçı 
aydınları da sarmıştır. Uzun 
bir dönem hareketin örgüt-
sel ve fikrî liderliğini yapan 

Ahmed Rıza’nın, “Vazife ve 
Mesuliyetler: Asker” adlı 

broşürü bunun açık bir ka-
nıtıdır. 
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lendirmiştir.
İşçi ve köylü sınıf mücadele-

sini dışlayan İTC hareketi, küçük 
burjuva sınıfının temsilcileri olarak 
bugünkü nasyonal sosyalizme 
yakın bir görüşe sahiptiler; bilgi 
birikimi bakımından yetersiz olma-
larına karşın, oldukça seçkincidir-
ler. Hem bireyci ve aynı zamanda 
körü körüne Cemiyet’in emirlerini 
yerine getiren kolektif çalışmayı 
benimsemişlerdi. Onlarsız “vatan” 
kurtulamazdı! Onlardan daha 
yurtseveri de yoktu. Kapasiteleri 
sınırlıydı, sorunların büyüklüğü 
karşısında şaşırıp kaldılar. Keli-
me anlamı birlik ve ilerleme olan 
İttihat ve Terakki hareketi, ilk 
başlarda Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nu oluşturan bütün halkları ve 
düşünceleri bünyelerinde toplaya-
cak meşrutiyet yanlısı bir politika 
izlediler. Bunun içinde temsili bir 
sistem içinde herkesi içeriği belli 
olmayan “Osmanlıcılık” etrafında 
toplayabileceklerini zannettiler. 
İçlerine sindirmeseler de mecliste 
her ulusun kendini ifade ve temsil 
etmesini kabullendiler.

İttihatçıların Türk milletini as-
keri bir toplum olarak yeniden 
yaratma projesinde Cemiyetin 
yarı-askerî karakteri de etkindir. 
Militarizm sadece Enver ve Ce-
mal ile sınırlı değildi, geri kalan 
diğer yetkili kadrolar da bir şekilde 
askerî eğitimden geçmişlerdi. Dr. 
Rahmi Bey dışında lTC’nin önde 
gelen yedi yöneticisi askerî mek-
teplerde okumuşlardır: Talat Paşa, 
Ziya Gökalp, Dr. Nazım ve Dr. 
Bahaeddin Şakir. Buna rağmen 
İttihatçılar 1908 devriminden kısa 
bir süreliğine olsa da Osmanlıcı-
lık fikirlerini savunmaya devam 
etmişlerdir. Fakat 31 Mart 1909 
karşı devriminden sonra, yeniden 
militarist düşünce hâkim olacaktır. 
Bu dönem de, çoğu genç subaylar 
tarafından çıkarılan ittihatçı der-
gilerin ismi de militaristtir: Silah, 
Süngü, Top, Tüfenk, Hançer vs. 
Cemiyet’in 1908 tarihli iç tüzüğü, 
sert hiyerarşik kuralları içermesi 

bakımından bir askerî örgütlenme-
ye benziyor. Hiçbir alt şube bağlı 
bulunduğu üst şubeden habersiz 
merkezle temasa geçemezdi.8

İttihat ve Terakki Cemiyeti 
hedeflediği toplumu kurmak için 
ihtiyaç duyduğu sosyal tabanı 
ancak orduda bulabildi; çünkü 
ordu dışında Osmanlı toplumunda 
örgütlü başka bir güç yoktu. Sana-
yi ve ticaret gelişmediği için orta 
sınıf yok, işçi sınıfı yok denilecek 
kadar az ve güçsüz, halkın büyük 
kesimi kırsalda yaşıyor, okuryazar 
değil. Ordu dışında cami etrafında 
kümelen bir güç daha var ama bu 
güç İttihatçıların görüşleri ile taban 
tabana zıt. Böyle olunca subayla-
rı, sanayi sınıfının yerine koyan ve 
orduya tek aktör rolünü atfeden bir 
sosyolojik tuhaflık doğar. Bu dü-
şüncenin fikir babası da yukarıda 
adı geçen Alman Colmar von der 
Goltz Paşa’dır. Goltz’un sanayi 
öncesi toplumlarda orduya özel 
bir rol atfeden teorileri, İstanbul’da 
Harbiye mezunu genç subaylar 
arasında büyük beğeni toplar ve 
kendilerini yasalar üstü yarı askeri 
bir yapı olarak gören İTC’nin eği-
limlerine de uyum sağlar. Zaten 
İTC’nin Merkez Komite üyeleri 
de yukarıda açıklandığı gibi birer 
ordu mensubu.

Cemiyet’in silahlı kanadından, 
etkin bir şahsiyet olan İsmail En-
ver’in çeşitli entrikalarla ve saraya 
damat olmasının sağladığı avan-
tajları da kullanarak kısa sürede 
üst üste rütbeler alarak 33 yaşın-

da Harbiye Nazırlığına getirilmesi, 
ordunun denetiminin tamamen 
İTC’nin eline geçmesini sağlaya-
caktır. Enver’in silahlı kuvvetlerin 
başına geçmesiyle birlikte İttihat 
ideolojisi orduya dayatılır. Buna 
göre, ordunun ıslahı devletin ıslahı 
demekti. Enver’in emriyle 7 Ocak 
1914’te Şura-i Askeri feshedilir 
ve 1,100’e yakın muhalif subayın 
ordu ile ilişkisi kesilir. Böylece İT-
C’ye karşı her türlü iktidar odağı 
bertaraf edilir, parti-ordu-devlet 
bütünlüğü sağlanır. İTC’nin Mer-
kez Komitesi bu vesileyle, devlet 
teşkilatlarını partiye tabi kılma 
yolundaki azimli çabaları açısında 
önemli bir adım atmıştı ve İmpara-
torluk tarihinde bir ilk gerçekleşti; 
sivil siyaset ve yöneticiler askere 
bağımlı hale getirildi. Bu bağımlılık 
kural haline gelecek ve 20. yüzyıl 
boyunca devam edecek, sahnenin 
arkasındaki ordu her şeyi sevk ve 
idare edecektir.

Ülkeyi modernize etmeyi hedef 
seçen İttihatçılar, samimidirler; 
ancak ne halka güveniyorlar ne de 
seçimlere inanıyorlar. Her şeyin 
asker eliyle daha kolay çözüle-
ceğine inanmışlardı. Meşrutiyetin 
geleceğini, seçimle gelmiş parla-
mentoya değil, ipleri ellerinde tut-
tukları ordu sayesinde güvenceye 
almak istiyorlardı. Her şey, bütün 
toplum, askeri ilkeler, kurallar, 
değerler ve ideallerine göre yeni-
den örgütlendi. Sistemin ayakta 
durması, devam etmesi, askerin 
teminatı altına alındı. Halkı yanı-
na almak yerine, güce dayalı bir 
iktidar anlayışı geliştirildi. Halkın 
güce taptığına ve yanlarında dura-
cağı inancı vardı.

Enver ile başlayan askeri dikta 
rejimi bütün yirminci yüzyıl boyun-
ca devam edecektir. İttihatçılar, 
ordunun yönetime el koyma ge-
leneğini yarattılar ve bu gelenek 
cumhuriyet tarihi boyunca devam 
etti. Bu tarihten itibaren ordu ya 
doğrudan iktidardadır ya da ikti-
darı yönlendirme konumundadır, 
ama her iki halde de dizginler 

İttihatçıların Türk milletini 
askeri bir toplum olarak 

yeniden yaratma projesin-
de Cemiyetin yarı-askerî 

karakteri de etkindir. Milita-
rizm sadece Enver ve Cemal 
ile sınırlı değildi, geri kalan 
diğer yetkili kadrolar da bir 

şekilde askerî eğitimden 
geçmişlerdi.
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ordunun elindedir. Çok partili sivil 
hayata geçildiği 1950’lerden De-
mokrat Parti (DP) iktidarı döne-
minde, iktidarda az bir süreliğine 
uzaklaşmış olsalar da 27 Mayıs 
1960 Darbesiyle yeniden iktidar 
dizginlerini eline alacaktır. 1961 
Anayasası’yla, anayasal bir kurum 
haline getiren Milli Güvenlik Kuru-
lu (MGK) her zaman parlamento 
üstü bir kurum niteliğindedir ve 
hükümetleri yönlendirmişlerdir. 
Bir başbakanın dediği gibi; “Türki-
ye’de iktidar olurlar ama muktedir 
olunmaz”. Muktedirlik sadece or-
duya aittir.

Bu süreç içerisinde, Türk ordu-
su darbeci geleneğinde vazgeç-
mediği gibi, iç tehdidi her zaman 
dış tehditten öncelik tanıması 
geleneğinden de vazgeçmemiştir. 
Türk Ordusu için iç tehdit her za-
man, dış tehditten daha öncelik-
lidir. Bilindiği gibi devlet, egemen 
sınıfların bir baskı aracıdır; ege-
men sınıflar bu baskı aracını silah-
lı güçler vasıtasıyla kullanır. Kime 
karşı? Egemenliğini tehdit eden 
emekçi sınıflara karşı… Oysa 
Türkiye’de tarihsel nedenlerden 
ötürü güçlü bir emekçi sınıf geliş-
memiştir; bunun yerine güdümlü 
ve denetim altında tutulabilen bir 
sınıf anlayışı var. Dolayısıyla işçi 
sınıfının gücü ve politik etkinliğiyle 
ordunun gücü ve devletin otori-
ter niteliği arasında bir paralellik 
yoktur. O halde güçlü bir ordunun 
varlığını açıklayan asıl neden Kürt 
ulusal hareketinin varlığıdır. Başka 
bir ifadeyle, güçlü bir ordunun ve 
otoriter hantal bir devlet aygıtının 
varlığını açıklayan “sınıf mücade-
lesi “değil, besbelli ki bir iç tehdit 
olarak görülen Kürt sorunudur.

Türk ordusu yaklaşık bir asır-
dır, Kürt, Ermeni, Rum vb. düş-
manlığıyla, koyu bir şovenizm ve 
militarist bir ruhla biçimlendirilen 
nasyonalist bir ordudur. Bu ordu 
Anadolu’nun kadim halklarından 
arındırılmasında öncü rol oyna-
mış, gerektiğinde insan kaçır-
mada, ırza geçmede, cinayetler 

işlemede, katliam ve soykırım 
yapmaktan çekinmemiştir. Türk 
ordusunun son kurbanları Kürt-
lerdir ve Kürtlere yapılan bütün 
zulümlerin yanında onlara dışkı 
yedirmek suretiyle ağır insanlık 
suçu işlemiştir.

Türk ordusu gerek kendisini, 
gerekse bazı ulusalcı-sol çevreler-
de yenilikçi, ilerici, devrimci olarak 
tanımlamakta, bir kurtarıcı olarak, 
Türk Devriminin yegâne bekçisi 
olarak sunulmuştur. Türkiye’de 
gerçekten bir devrimin yapılıp 
yapılmadığı tartışma konusudur. 
Bir ülkenin ekonomik alt yapısına 
dokunmadan üst yapıda yapılan 
bazı yeniliklerin devrim sayılmaya-
cağı aşikârdır. Bir önceki dönemin 
üretim ilişkileri değişmediği sü-
rece, insanlara şapka giydirmek, 
klasik batı müziği dinletmek vb. 
çağdaş bir toplum yaratmaya yet-
meyeceğini yaşanan süreç bize 
göstermiştir. Ancak yapılanlar in-
kılapları idealize edip yüceltmeye 
yaramıştır; toplumun yaşam tar-
zında bir değişiklik olmamış, ağır 
vergiler altında ezilen köylülerin 
ve emekçilerin haklarını savu-
nanları hapishanelere düşmekten 
kurtaramamıştır. Tanzimat’tan iti-
baren yapıla gelen bütün yenilikler 
ancak, kapitalizmin önünü açmış, 
ülkenin daha fazla sömürülmesini 
sağlamış ve halka da devrim diye 

lanse edilmiştir.
Yeni bir ulus yaratmak ama-

cıyla İttihatçılar kapsamlı bir milli 
yenilenme ve politik yeni bir yön 
bulma programını başlattılar. Buna 
göre toplum Cemiyetin gözetim 
ve denetimi altında sıkı bir disiplin 
içinde yeniden yapılandırılacaktır. 
İşe önce parti içi ve dışı muhalefe-
ti sıkı bir denetim altına almak hat-
ta susturmakla başladılar. Eleştiri-
ye tahammülleri yoktu; dolayısıyla 
kendi doğrularının dışında hiçbir 
fikir doğru olmadığı gibi, toplumun 
yararına da değildi. 

Parti, hiyerarşik esaslara da-
yalı sıkı disiplinli iç örgütlemesini 
yeniden yapılandırdı. Bunun so-
nuncunda bütün yirminci yüzyıl 
boyunca toplumu yönetecek ve 
yönlendirecek bürokratik baskıcı 
rejim kuruldu. Emir komuta zinciri 
içinde işleyen böyle bir toplumsal 
yapıdan, demokrasiden, özgür-
lükten, insan haklarından, bilimsel 
özerklikten bahsedilemez. Özgür 
bir ortamın, eleştiri ve öz eleşti-
rinin olmadığı bir ortamda bilim 
değil, ideolojik dogmalar gelişir ve 
bu dogmalar tekrar tekrar yeniden 
üretilerek toplumun bunlara inan-
ması istenir. Bunun somut örneği 
Türk Tarih Tezi ile Güneş Dil Te-
orisi’dir. Türk Tarih Tezine göre; 
bütün dünya medeniyetlerinin kay-
nağı Orta-Asya’dır. Medeniyetler, 
Orta-Asya’dan Türkler tarafından 
yayılmıştır. Bütün bu medeniyetle-
ri yaratan ve taşıyan Türkler oldu-
ğuna göre, bütün dünya dillerine 
kaynaklık eden dilin Türkçe olması 
çok doğaldır. Dolayısıyla Türk dili 
bütün dünya dillerinin anasıdır. 
Bilimsellikten uzak bu teorileri 
üretmekle ne amaçlanmıştır? Res-
mi ideolojinin temel dayanaklarını 
oluşturmak ve asırlarca ihmal 
edilmiş, aşağılanmış ve horlanmış 
olduğu ifade edilen Türk ulusuna 
moral vermek, onun aslında “ne 
kadar asil, yüksek, eski ve köklü 
bir ulus” olduğu ispat edilmeye 
çalışılmıştır. Derin horlamaya ve 
aşağılık duygusuna bir tepkidir.

Türk ordusu yaklaşık bir 
asırdır, Kürt, Ermeni, Rum 
vb. düşmanlığıyla, koyu 

bir şovenizm ve militarist 
bir ruhla biçimlendirilen 

nasyonalist bir ordudur. Bu 
ordu Anadolu’nun kadim 

halklarından arındırılma-
sında öncü rol oynamış, ge-
rektiğinde insan kaçırmada, 
ırza geçmede, cinayetler iş-
lemede, katliam ve soykırım 
yapmaktan çekinmemiştir.
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Örgütlü halkın olmadığı yerde, 
halkı kurtarmak için yola çıkan bu 
elitist sınıf kendini yeterli görme-
diği içindir ki kendilerinin üstünde 
müstesna becerileri olan “üstün” 
bir lidere ihtiyaç duymuşlardır. Ce-
miyetin etkin liderlerinden Enver 
Paşa bu boşluğu doldursa da ye-
nilgi ve yurtdışına çıkmak zorunda 
kalması, doğan boşluğu, yeniden 
üstün insan ilan edilen Mustafa 
Kemal tarafından doldurulmuş-
tur. Osmanlı döneminde sıradan 
bir subay olan Mustafa Kemal 
ihtiyaç duyulduğu için çıkartılmış 
ve yüceltilmiştir. Kişiyi yüceltmek 
ve kişiye tapmak arasında doğru 
yönde bir ilişki vardır. Fakat asıl 
amaç, yüceltilen kişi değil, yücelt-
me mistifikasyonudur. Böylelikle 
tarihsel olaylar çarpıtılmak istenir. 
Tarihsel olayları çarpıtmaktan 
amaç da Ermeni ve Kürt tehcir 
ve soykırımını gizlemek içindir. 
Tarihsel olayların çarpıtılmasın-
da, bir liderin kişiliğinin arkasına 
gizlenmek ekseriyetle başvurulan 
yollardan biridir. 

1910 yılından itibaren ırk-
çı-Türkçü bir çizgiye kayan İttihat-
çılar, Pantürkist bir politika izle-
meye başladılar; Pantürkçülükten 
anladıkları ise saldırgan bir politi-
ka olup, diğer devletlerin egemen-
liğinde yaşayan soydaşlarını tek 
bir devlette birleştirmeyi amaçlar. 
Bu anlamda bu Türkçülük içeride 
dayatmacı ve diktatörlüğü, dışa-
rıda savaşı kaçınılmaz kılıyordu. 
Bu çerçevede yoğun bir toplumsal 
seferberlik ve örgütlenme yapı-
lacaktı. 1911’den itibaren Türk 
Ocağı, Türk Birliği Derneği, Türk 
Gücü, İzci, Türk Yurdu ve benzeri 
bir dizi örgüt ve yayın peş peşe 
kurulacak, Türkçülüğün bizzat 
devlet aracılığıyla toplumu şekil-
lendirmesi ve örgütlemesi işlevi 
yüklenecektir. Amaç; milliyetçi 
fikirleri yaymak ve nihayet çok 
uluslu Osmanlı İmparatorluğu’nu 
bir Türk İmparatorluğu’na dönüş-
türmekti.

Pantürkçü politika izlenmeye 

başlandığı dönemden itibaren, 
İTC yönetici kadroları Osmanlı 
asker-milleti yaratma fikri yaygın-
lık kazandı. Önemli oranda Sosyal 
Darwinizm’den esinlenen bu fikir, 
“hayatta kalmak için mücadele 
etmek” temasında İttihatçı subay-
ların Harbiye yıllarında okudukları 
ordu-millet düşüncesinin başlıca 
mimarlarından yukarıda adı geçen 
Von der Goltz Paşa’nın teorisyen-
liğini yaptığı ve Türkçeye “Millet-i 
Müsellaha” adlıyla çevrilen eserin-
den alıyordu. Bu teorilerin ürettiği 
“kendini korumayan zayıf uluslar 
devre dışı kalır” fikri askeri bir mil-
letin oluşturulması için “bilimsel” 
alt yapısını hazırlamıştı. Böylece 
militarist eğitim sistemi benimseti-
lerek tüm okullarda yaygınlaştırılır.

1912 Balkan yenilgisi, toplumu 
parti amaçları doğrultusunda ye-
niden örgütlemek, gençliğe kendi 
doktrinlerini aşılamak için parami-
liter bir eğitim vermeyi hızlandır-
dılar. İttihatçıların gençlere aşıla-
maya çalıştıkları, yeni bir milliyetçi 
ruh hali ve militanlıktı. 1913’te 
kurulan “Türk Gücü Cemiyeti” 
tüzüğünün birinci maddesinde 
“Türk ırkının çürümesine” engel 
olmak için “milletin yeniden silah-
şor bir millet olabilmesi amacıyla 
gençliğin askeri eğitimi”nin gerekli 
olduğundan söz eder. Harbiye 
Nezareti’nin yönetiminde “ana-
vatanı savunmak için” hazırlanan 

çok sayıda Osmanlı gençlik grubu 
vardı. Bu amaçla Harbiye Nezareti 
parasız tüfek, mermi ve cephane 
dağıtma sorumluluğunu üstlenir.

İttihatçılar, tüm toplumu milita-
rize etmek için eğitim kurumlarının 
yanı sıra yarı resmi sivil toplum 
görüntüsü altındaki militarist der-
neklere de başvurur. Osmanlı 
Güç Cemiyeti (1914) ve Ormanlı 
Genç ve Dinç Cemiyeti (1916), 
ortaöğretim düzeyindeki öğren-
cilere askerî eğitim vermek ama-
cıyla kurulur. Harbiye Nezareti’ne 
doğrudan bağlı olup tüm devlet 
okullarında ve medreselerde bun-
ların bir şubesinin olması zorunlu 
tutulur. Kazım Karabekir, Osmanlı 
Güç Cemiyeti tüzüğüne dayana-
rak 1914’te “çocuk ordusu” kurar. 
Osmanlı Güç Cemiyeti tüzüğü-
nün ikinci maddesine göre tüm 
Osmanlılar bu Cemiyet’e girmek 
ve talimlerine katılmak zorunda-
dır. Bu zorunluluk askerlik görevi 
başlayana kadar geçerlidir. Diğer 
yandan, Osmanlı eğitim müfreda-
tının askerî karakteri güçlendirilir. 
Yeni jimnastik dersleri, askerî ta-
lim ve askerî donanım dersleri ile 
gençlere askerliği sevdirmek ve 
askerliğe hazırlamak amaçlanır. 
Atış poligonlarında silahlı eğitimin 
yanı sıra, askeri zaferleri merke-
ze alan tarih dersleri vermek için 
subaylar okullara gönderilir. Tüm 
bu müfredatı yeniden düzenle-
menin ardında yatan, İttihatçıların 
yaşanan askerî yenilgilerin temel 
nedeni olarak “milli histen yoksun 
olma”yı görmeleriydi. 

Konu, dönemin subaylarınca 
da anılarında çok net anlatılmak-
tadır. İlhan Selçuk, Yüzbaşı Se-
lahattin’in Romanı adlı eserinde 
konu hakkında şunları anlatmak-
tadır; “Beşiktaş’ta Akaretler’den 
yukarı çıkarken tam karşınıza 
gelen binada o zaman İTC’nin 
okulu vardı. Buraya yalnız Türk 
çocukları alınır ve Türklük bu ço-
cuklara aşılanırdı. Beni de buraya 
öğretmen yaptılar. Askerlik dersi-
ne giriyordum. Çocukları bazen 

İttihatçılar, tüm toplumu 
militarize etmek için eğitim 
kurumlarının yanı sıra yarı 
resmi sivil toplum görün-
tüsü altındaki militarist 
derneklere de başvurur. 

Osmanlı Güç Cemiyeti (1914) 
ve Ormanlı Genç ve Dinç Ce-

miyeti (1916), ortaöğretim 
düzeyindeki öğrencilere 

askerî eğitim vermek ama-
cıyla kurulur. 



25SOSYALİST MEZOPOTAMYA

alır, talim yapan askerlerin arası-
na sokar ve muharebe talimleri 
yaptırırdım. Bir gün fırka (tümen) 
kumandanı Miralay (Albay) Fevzi 
(Çakmak) Bey birdenbire geldi ve 
böyle çocuklarla karışık bir birlik 
görünce şaşırdı. Kendisine duru-
mu açıkladım. Çok memnun oldu. 
Tümen Kurmay Başkanı Yüzbaşı 
Kemal bana o günden sonra bir 
kardeş sevgisi gösterdi”(*9)

Yarı resmi niteliğindeki tüm bu 
örgütler, ırkın fiziksel duruşunu, 
psikolojisini ve eğitsel gelişmesini 
sağlayarak, harbe hazır disiplinli 
paramiliter bir gençlik hazırla-
maktır. Sosyal Darwinist teoriye 
dayanılarak, “ezmeyen ezilir” 
söylemiyle gençlik, ezmeye, vur-
guna ve savaşa koşullandırılır. 
Bunun için de ideal bir erkek tipi 
yaratılmaya ve bu ideal erkek tip, 
vatan müdafaası uğruna ve milleti 
için fedakârlıkta bulunan savaşçı/
kahraman erkekliktir. Görülüyor ki 
yetiştirilmeye çalışılan gençliğin 
kişisel gelişimini değil, devletin 
yönlendirmesiyle savaşı, yayıl-
macılığı, öteki halklara karşı düş-
manlığı ve kendi devletine karşı 
kayıtsız şartsız boyun eğme bilin-
ciyle şekillendirilmesidir. Gençlik, 
sınırsız bir özgüvenle cihan hâki-
miyeti ideali ve ezme ajitasyonu 
ile savaş koşullarına hazırlanır.

Cumhuriyet döneminde de bu 
militarist eğitime devam edilir. Bir 
yandan “Türk Ocaklarında ve Halk 
Evlerinde” ırkçı, faşist bir anlayış-
la halk eğitilirken, okullarda “izci 
kampları” adı altında yavrukurtlar 
yetiştirilir. İlkokuldan üniversiteye 
kadar eğitim, antidemokratik ve 

kafatasçı anlayışla ırkçı, tekçi, 
dışlayıcı bir yöntemle verilir. Kürt 
çocukları her sabah varlıklarını 
“Türk Varlığına” armağan ederek 
derslere girerler. Her Türk asker 
doğar ve etrafı düşmanlarla çevrili 
bir ülkede yaşar. Herkes Türk’e 
düşmandır ve bunun neden böyle 
olduğu asla sorgulanmaz. Türk 
güçlüdür, kuvvetlidir ve haklıdır; 
dahası “Bir Türk Dünya’ya Bedel-
dir.” O halde, “Ne mutlu Türküm 
Diyene.” Bu ırkçı sloganlar bir yüz-
yıl boyunca dağa taşa yazılarak, 
başta Kürtler olmak üzere gayri 
Türklerin gözüne sokulmaya ça-
lışılır. Bayrak; toplumu birleştiren 
ortak değer olmaktan çıkarılarak, 
Kürtlere karşı bir baskı aracına 
dönüştürülür. Doğu’dan gelen her 
şehit haberinde, evler, balkonlar, 
sokaklar bayraklarla donatılarak 
Kürtler linç edilmeye çalışılır. 
Bayraklı linç kampanyalarına be-
lediyeler de katılmakta, en büyük 
bayrağı en yüksek direğe çekme 
yarışına giriyorlar.

Sonuçta; İttihatçıların topluma 
sundukları ideolojik dar kalıpla-
rı arasında toplum sıkıştı kaldı; 
Türkiye halkları bir yüzyıl boyun-
ca adeta bu dar kalıplar içinde 
hapsedilerek köleleştirildi. Özgür 
düşünce yerine, topluma aşırı mil-
liyetçilik pompalandı. Anadolu’nun 
çok kültürlülük gerçekliği, ideolojik 
deli gömleği içinde hapsedilmeye 
çalışıldı. Şiddete başvuracak yö-
netici elit bir sınıf yaratıldı. Tarihin 
çarpıtılması, ulusun kadim yerli 
halklarla uyum içinde iç barışa 
ulaşma yolunda, geçmişle uzlaş-
masını engelledi. Bunun yerine, 

diğer kültür ve halklara karşı 
düşmanca ve hoşgörüsüz bakan 
aldatıcı bir büyüklük iklimi yara-
tıldı. Osmanlı köylü toplumunda 
“modern” bir ulus inşa etme ihtiya-
cı, sadece hırsı daha da körükledi. 
Ulus inşa süreci, sonraki kuşakla-
rın beyinlerini en aşırı milliyetçi ve 
ırkçı ideolojilerle yıkama kampan-
yasına dönüştü. Resmi ideolojik 
düşünce bütün farklılıkları bastır-
dı. Özgürce tartışmayı yasakladı, 
gelişmenin önünü tıkadı, değişimi 
engelledi, umudu ezdi, insan ru-
hunu kirletti. Dolayısıyla toplumsal 
dinamizmi boğdu. Yüzyıl sonra İtti-
hatçı ideolojinin toplumu getirdiği 
yer burasıdır. Şayet bu bir başarı 
ise, sahiplerine aittir.

5.4.2022
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Derhêner, senarist, wêne-
saz û nivîskarê navdar ê 
kurd Hiner Saleem yek ji 

sînemagerên herî serketî yên 
Sînemaya Kurdî ye ku bi fîlmên 
xwe yên wekî “Dol”, “Kilomètre 
Zéro”, “Vodka Lemon” û “Warê 
Min ê Îsota Şêrîn” ve tê naskirin. 

Saleem, fîlmên xwe bi Kurdî 
û Fransî kişandine û di herikî-
na fîlmên wî de mijarên netewî, 
newekhevîya zayendê û çînî sere-
ke ne, li ser rewş û mercên civakî 
disekine. Fîlmên wî ji çîrokên 
resen, serbixwe, jidil, û balkêş pêk 
tên. 

Sînemagerê navdar ê kurd 
Hiner Saleem di 9’ê Adara 1964’ê 
li bajarê Akrê yê Kurdistana Iraqê 
hatiye dinê, di 17 saliya xwe de 
koçber bûye. Saleem ji riya Sûrî 
çûye li Îtalyayê û piştre jî li Parîsa 
Frensayê bi cih bûye. Derhênerê 
kurd, li bajarê Mîlanoyê di beşa 
Polîtîk de xwendiye û li bajarê 
Parîsê weke derhêner, nîgarkêş û 
nivîskar jiyana xwe didomînî.

Hiner Saleem, şert û mercên 
Kurdên başurê ku di dema Şerê 
Kendavê yê Yekemîn de, bi veşarî 
weke fîlm kişandiye ku dîmenên vî 
fîlmê li bernameya Festîvala Fîl-
man a Navneteweyî ya Venedîkê 
hatî nîşandan. Di sala 1997’ê de 

bi Yekem fîlmê xwe yê bi navê 
“Vive la mariée... et la libération 
du Kurdistan” re derket li pêşberî 
temaşevanên sînemayê ku di 
nava fîlmê de lîstikvanê navdar 
ê tirk û dostê derhênerê nemir ê 
kurd Yilmaz Guneyî, Tuncel Kurtîz 
jî cih girtibû. Li dû vî fîlmê, fîlmên 
wî yên “Passeurs de rêves” (Be-
yond Our Dreams, 1999) û “Vodka 
Lemon” (2003) hatin.  Fîlmê “Vod-
ka Lemon” li bernameya gelek 
festîvalên fîlman hate nîşandayîn 
û li Festîvala Fîlman a Venedîkê 
xelata San Marcoyê girt. Vodka 
Lemon, behsa çîroka jiyanên 
Kurdên Êzîdî û Ermenî yên ku li 
Ermenîstanê dijîn dike, salên ku 
piştî hilweşîna Sovyetan radixe 
ber çavan. Hunermendê nemir ê 
muzîka kurdî yê Yekîtiya Sovyetan 
Egîdê Cimo jî di fîlmê de lîstibû 
û bi bilûra xwe (bi strana Lawikê 
Metînî/Lê lê Dayîkê) reng dabû li 
fîlmê.

Herwiha Saleem, di 2005’ê 
de ji aliyê Wezîrê Çandê yê 
Frensayê Renaud Donnedieu de 
Vabres ve bi nîşana “Chevalier 
des Arts et Letters”ê hate rûmet-
yar kirin. Pirtûka wî ya “Le fusil 
de mon père” (My Father’s Rifle: 
A Childhood in Kurdistan / Tifinga 
Bavê Min, 2004) ku ji bîranînên 

derhênerê pêk tê, ji bo zimanên 
Îngîlîzî, Yewnanî, Tirkî, Tamilî û 
40 zimanên din hate wergeran-
din. Saleem, di sala 2005’ê de bi 
fîlmê xwe yê “Kilomètre Zéro” re 
derket li pêşberî sînemahezan ku 
ev fîlm, qala rêwîtiya du leşkerên 
kurd û ereb ên Artêşa Iraqê dike, 
atmosfera wê demê nîşan dide û 
tê de lîstikvanên navdar ên Nazmî 
Kirik, Belçîm Bîlgîn jî lîstin. Fîlm, 
di heman demê de yekem fîlm e 
ku ji Iraqê bo Festîvala Fîlman a 
Cannesê weke berendam hatiye 
nîşandan û ji bo xelata Palmîy-
eya Zêrîn (Xelata Mezin) ketibû 
pêşbaziyê. 

Di 2006’ê de fîlmê “Sous les 
toits de Paris”, û di sala 2007’ê 
de fîlmê wî yê “Dol”ê li sînemayan 
ketin vîzyonê. “Dol” li ser çîrok 
û rastîhevhatîna sê kurdên ku 
her yek ji parçeyên din ên welêt 
hatine, disekine ku qala rûyê 
sînoran û evîneke xembar dike. 
Di navbera lîstikvanên fîlmê de; 
Nazmî Kirik, Belçîm Bîlgîn, Rojîn, 
Omer Chawshin, Tarik Akreyî cih 
girtibûn, muzîkên fîlmê balkêş in 
û di sehneya dawetê de huner-
mendê mezin ê kurd Ciwan Haco 
jî lîstibû.

Fîlmê “Warê Min ê Îsota Şêrîn” 
(My Sweet Pepper Land, 2013) 

DERHÊNERÊ FÎLMÊN
SERBIXWE Û JIDIL:
HINER SALEEM

Rûmet Onur KAYA
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yê Hiner Saleemî, ji aliyê çîrok 
û mijarê ve wekî fîlmên din ên 
derhênerê girîng bû ku bi kamera 
xwe û bi zimanê sînemayê atmos-
fereke bandorker û resen afiran-
dibû. Mirov di fîlmê de rengên çar 
zaravayên zimanê Kurdî yên herî 
zêde tên axaftin dibîne. Lîstik-
vanên sînemayê yên navdar ên 
wekî Golshifteh Farahani, Aslan 
Korkmaz, Sûat Ûsta di fîlmê de 
cih girtibûn.

Govend, mamosteyeke muzîkê 
ya dilpak û jidil e ku dixwaze 
mamostetî bike, lê malbata wî li 
dijî vê yekê derdikeve. Baran jî 
fermandarekî dawmend û xwey-
wicdan e ku li dijî xeletî û xirabi-
yan tevdigere. Rastîhevhatina 
wan dibe destpêkeke nû û xweş, 
hin tişt ji ber hewl û kedên wan 
diguherin. 

Hilm û rengên xwezayê, dengê 
avên robarê û piran, siyên sînor 
û jiyanê qor bi qor xwe didin der. 
Serlîstikvanên filmê yên “Govend” 
û “Baran”; dengê qîrîna qencayî, 
xweşikahî û rastînê temsîl dikin. Û 
tê de çavên dilê evîneke jidil şîn 
tê û rengê bihara xwe tîne. “Warê 
Min ê Îsota Şêrîn”; weke çîrok, 
mijar û pevxistinê fîlmekî resen û 
jidil e; êş, şadî, hêvî û bêrîkirinên 
ên jiyanê nîşan dide ku di hiş û 
bîrên temaşevanên sînemayê de 
asoyên nû kûr dike... “Warê Min 
ê Îsota Şêrîn”; li xwezaya jiyanê, 
bi peyv û newayên ên zimanê 
rastînê û wijdanê diaxive, û dengê 
rengên dilê wê dibe ronahî û wekî 
biharê vedibe...

Warê Min ê Îsota Şêrîn, di 
beşa Nêrîneke Cuda ya Fes-
tîvala Fîlman a Navneteweyî ya 
Cannesê de hatî nîşandayîn, û li 
Xelatên Fîlman ên Asya-Pasîfîkê 
jî ji bo Xelata Biserketinê bûbû 
berendam. 

Fîlmê “Dar Elbise” (Cilê Teng / 
Tight Dress, 2016) çîroka jiyan û 
têkoşîna du jinên ciwan tîne ber 
ekrana sînemayê, hewl û kedên 
wan nîşan dide ku tê de lîstik-
vanên navdar ên wekî wekî Tuba 
Buyukustun, Véronique Wüthrich, 
Hazar Erguçlu, Caner Cîndorûk, 
Înanç Konukçu jî dilîzin. Di fîlmê 
“Qui a tué Lady Winsley ?” (2019) 
de, nivîskarê navdar ê Amerîkayî 
Lady Wisley li Bûyûkadaya 
Stenbolê tê kuştin û dedektîvekî 
bûyera kuştinê vedikole û hin ne-
penîyên dîrokî jî derdikevin holê. 
Lîstikvanên navdar ên Ezgî Mola, 
Mehmet Kurtuluş, Şenay Gurler, 
Arin Kuşaksîzoglu, Mesût Akusta, 
Ahmet Uz di fîlmê de cih girtibûn. 

Fîlmê herî dawî yê Hiner 
Saleemî, “Goodnight Soldier” 
(Şevbaş Pêşmerge, 2020) e û 
fragmana wî di meha Rêbendana 
vê salê de hatibû weşandin. Mi-
jara fîlmê li ser çîroka evîna du 
ciwanên kurd (Zînê û Avdal) e 
ku malbatên wan xwîniyê hev in. 
Fîlm, bi hevbeşiya Frensa-Herê-
ma Kurdistanê û bi Kurdîya 
Behdînî hate kişandin. Galyar 
Nerway û Dilîn Doger di fîlmê de 
weke serlîstikvan dilîzin. Fîlm, di 
sala 2020’ê de li 73’yemîn Fes-
tîvala Fîlman a Navneteweyî ya 
Cannesê de hatiba nîşandayîn, lê 

belê ji ber pandemîya koronayê, 
bernameya Festîvala Cannesê 
hate bi paş de xistin. Wê demê 
nîşandan û dîroka vîzyonê ya 
fîlmê jî wekî gelek fîlman hatibû bi 
paş de xistin. 

(10.04.2022)
 
Fîlmên din ên Hiner Saleemî:
Absolitude (2001), Fîlmê 

Televîzyonê
Les Toits de Paris (Beneath 

the Rooftops of Paris, 2007)
Si tu meurs, je te tue (2011)

Çavkanî:

“Kürt Sineması” (Sînemaya 
Kurdî), Amadekar û Nivîskar: 
Mizgîn Mujde Arslan. Weşanên 
Agora (Çapa duyem, 2017), 
Rûpel: 215, 241.

“Devletsiz Bir Ulusun Sine-
ması” (Sînemaya Neteweyekî 
Bêdewlet), Soner Sert. Weşanên 
Dipnot (2019), Rûpel: 125.

https://rumetmed.blogspot.
com/2019/01/ware-min-e-isota-se-
rin-denge-qirina.html

https://ku.wikipedia.org/wiki/
Huner_Sel%C3%AEm

https://en.wikipedia.org/wiki/
Huner_Saleem

https://www.imdb.com/name/
nm0757954/
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Bir Mezopotamya dergisinde 
yazdığımıza göre, bu coğ-
rafyayı tanımak için binlerce 

yıl önce yaşanmışlardan bahset-
mek oldukça önemli olmalıdır. Bu 
düşünceden çıkarak yazılarımı 
Mezopotamya ağırlıklı yazmak 
istiyorum. Lümpen gençlik bugün 
ne ise binlerce yıl önce de bu top-
raklarda aynıydı. Sokaklarda, cad-
delerde başıboş dolaşır aylaklık 
ederlerdi, çete bile kuruyorlardı. 
Kısacası anne ve babalarının baş 
belasıydılar.

İşte bu konuda günümüzden 
3700 sene önceye giden bir tab-
letten bahsetmek isterim: Günü-
müzde düş kırıklığına uğrayan 
çoğu anne baba gibi, baba çocu-
ğunun (burada oğullarının) adam 
olmasını, avarelik yapmamasını 
ve hatta babasının mesleği olan 
yazmanlığı öğrenmesini ister. 
Baba oğlunu, insani gayretler yeri-
ne avarelik, haylazlık, lümpen ya-
şantısı olduğu için paylar ve sonra 
konuşmasına soru ile başlar:

“Nereye gittin?”
“Hiçbir yere gitmedim.”
“Eğer bir yere gitmediysen, 

niye avarelik ediyorsun? Okula 
git, okul-babası’nın önünde dur, 
ödevini ezberle, okul çantanı aç, 

ağabey’in senin için yeni tablet ya-
zarken kendi tabletini yaz. Ödevini 
bitirip gözetmenine gösterdikten 
sonra yollarda oyalanmadan doğ-
ruca bana gel. Şimdi, ne dediğimi 
anladın mı?”

“Anladım, sana tekrar edeyim.”
“Pekâlâ, şimdi tekrarla.”
“Söylüyorum.”
“Söyle.”
“Haydi, söyle bana.”
“Bana okula gitmemi, ödevimi 

ezberlememi, okul çantamı aç-
mamı, ağabey’im bana yeni tablet 
hazırlarken kendi tabletimi yazma-
mı söyledin. Ödevimi bitirdikten 
sonra, gözetmenime gösterece-
ğim ve senin yanına geleceğim. 
İşte, bana söylediklerin bunlar.”

Baba bundan sonra arka arka-
ya uzun bir monoloğa girer:

“Bana bak, adam ol. Meydan-
larda başıboş dolaşma, caddeler-
de sürtme. Sokaklarda yürürken 
çevrene bakıp durma. Alçakgö-
nüllü ol, gözetmenine ondan çe-
kindiğini göster. Korktuğunu belli 
edersen senden hoşnut kalır.”

(…)
“Meydanlarda başıboş dolaşan 

sen mi başarılı olacaksın? Öyley-
se önceki kuşaklara bak. Okula 

git, yararını görürsün. Oğlum, ön-
ceki kuşaklara bak, araştır onları.

“Gözetip, bakmam gereken 
haylazın teki-oğlumu gözetmesey-
dim adam olamazdım-tanışlarımla 
konuştum, onların çocuklarıyla 
karşılaştırdım, ama aralarında 
senin gibisi yok.

“Şimdi sana söyleyeceklerim, 
aptalı bilge bir adama çevirir, 
yılanı büyülenmiş gibi durdurur, 
seni asılsız sözlere kanmaktan 
alıkoyar. Yüreğim senin yüzünden 
bezginlikle dolduğundan, senden 
uzaklaştım, korkularına ve homur-
danmalarına aldırmadım-evet, 
korkularına ve homurdanmalarına 
aldırmadım. Bağırıp çağırmaların 
yüzünden, evet, bağırıp çağır-
maların yüzünden sana dargın-
dım-evet, sana dargındım. Sen 
insanlıktan çıktığından, yüreğimi 
şeytani bir rüzgâr ele geçirmişti. 
Homurdanmaların beni yedi bitirdi, 
ölüm döşeğine düşürdü.

“Ömrümde sana sazlıktan 
kamış getirtmedim. Yeni yetme-
lerin ve küçüklerin taşıdığı sen 
hayatında taşımadın. Sana asla, 
‘Kervanlarımla git’ demedim. Seni 
asla çalışmaya, tarlamda saban 
sürmeye göndermedim. Ömrüm-
de sana, ‘Git, çalış, beni geçindir’ 

DÜNDEN BUGÜNE
LÜMPEN GENÇLİK

Bülent TEKİN
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demedim.
“Senin gibiler çalışıp anne 

babalarının geçimini sağlıyorlar. 
Arkadaşlarınla konuşup, söyle-
diklerine değer verseydin, onları 
örnek alırdın. (…) Babalarını arpa-
ya boğuyorlar, onu arpa, yağ, yün 
içinde yüzdürüyorlar. Ama sen, 
haylazlıkta üstüne yok, onlarla 
karşılaştırınca adam bile değilsin. 
(…)

“(…) Yoldaşın, okul arkada-
şın-onun değerini bilmiyorsun, 
niye örnek almıyorsun? Ağabeyini 
örnek al. Kardeşini örnek al. (…)

“Ben senin yüzünden gece 
gündüz azap çekiyorum. Sen 
gece gündüz sefa sürüyorsun. 
Bolluk içinde yüzüyorsun, enine 
boyuna büyüdün, semirdin, kosko-
casın, güçlü kuvvetli ve şişkosun. 
Ama tanıdıkların ümit içinde senin 
çöküşünü bekliyorlar, bu da onları 

sevindirecektir, çünkü sen insani 
niteliklerine önem vermiyorsun.”

Babanın bu uzun monoloğunu 
şiirsel hayır duası izler:

“Seninle kavga edenden, tanrı 
Nanna (Ay tanrısı) seni korusun,

Sana saldırandan, tanrın Nan-
na seni korusun,

Tanrının gözüne giresin,
İnsanlığın seni yüceltsin, 

boynunu, gönlünü,
Kentindeki bilgelerin başı ola-

sın,
Kentin adını en gözde yerlerde 

ansın,
Tanrın sana seçkin bir adla 

seslensin,
Tanrın Nanna’nın gözüne 

giresin,
Tanrıça Ningal’in (Ay tanrısı 

Nanna’nın karısı) kayrası yanında 

olsun.”
Lümpen (yabanıl, dışarlıklı), 

genellikle çalışan emekçi sınıfla 
ilgili olarak, o sınıftaki bilinçsiz ve 
sınıf atlamak için arzu duyan ve 
bunun için her şeyi yapmaya hazır 
insanlar için kullanılan bir sıfat 
olarak tanımlanabilir. Küçültücü ve 
aşağılayıcı bir anlamı olduğu çok 
açıktır. 3700 yıl önce Mezopotam-
ya’daki lümpen gençlik ile günü-
müz lümpenleri arasında niteliksel 
pek büyük fark yok. Onlar her ne 
kadar kabul etmeye yanaşma-
salar da, dünyayı yönetenlerin 
profesörler, şairler ve insan 
severler olmadığı, tam tersine 
devlet adamları, politikacılar 
(yöneticiler-siyasetçiler), din 
adamları (rahipler) ve askerler 
(komutanlar) olduğu gerçeği gün 
gibi ortadadır.



30SOSYALİST MEZOPOTAMYA

Avrupa Birliği’nin (AB) kül-
türel entegrasyon, barış, 
ekonomik kalkınma, basın 

özgürlüğü, azınlık hakları, insan 
hak ve özgürlükleri gibi ilkeler bü-
tününden oluştuğu söyleniyor.

Avrupa Birleşik Devletleri fikrini 
17. yüzyılda Kant ortaya atmıştır. 
Bu fikir zamanla diğer düşünürler 
tarafından da benimsenerek geliş-
tirilmiştir. Avrupa’da bir birlik yarat-
ma düşüncesi insanlık tarihinin en 
büyük, en ölümcül savaşı olan 2. 
Dünya Savaşı içinde ortaya çıktı. 
Endüstrileri zarar gören ülkeler 
ekonomik iyileşme ve gelişmeye 
yönelerek, gelecekteki düşman-
lıkları önleme, savaş öncesi düş-
manlıkları sona erdirme, ortak bir 
birlik oluşturma çabalarıyla baş-
ladı. Avrupa’daki ülkelerin kendi 
aralarındaki savaşlar sonucunda 
imzalanan barış anlaşmalarında 
Avrupa’da bir “birlik” veya “fede-
rasyon” kurma düşüncesi günde-
me gelmiştir. Bugünkü AB o günkü 
düşüncenin bir ürünüdür aslında.

Napoleon’un Avrupa’yı kan 
dökerek birleştirme çabalarını izle-
yen yıllarda Avrupalılar barış için-
de bir birlik yaratmanın çabası içe-
risine girmişlerdi. Yüzyıllık Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti adeta bugün 

Napoleon’un politikasını izlemek-
tedir. “Tek devlet, tek bayrak, tek 
dil, tek din, tek ırk” AB kriterleriyle 
bağdaşmayan bu düşüncelerle 
yıllardır AB’nin peşinden koşuştu-
rup durmaktadır.

AB fikrini, düşüncesini, ütop-
yasını, AB’deki düşünürler, ya-
zar-çizerler, müzisyenler, aydınlar, 
siyasiler… belirlerken, Türkiye’de 
ise bu aydınlar düşüncelerinden 
dolayı cezaevlerine dolduruluyor, 
düşüncelerine ket vuruluyor, top-
lumda itibarsızlaştırılıyorlar. 

Osmanlı Tanzimat Fermanı’nın 
ilanıyla yönünü batı dünyasına 
dönen tek Müslüman ülkedir. Bu 
fermanla Müslüman, Hristiyan, 
Musevi bütün halkın can, mal ve 
namus güvenliği sağlanacaktır. 
Vergiler herkesin gelirine göre 
toplanacaktır. Hiç kimse yargılan-
madan haksız yere idam edilme-
yecektir. Her türlü rüşvet ve iltimas 
kalkacak. Herkes kanun önünde 
eşit olacak. Fermanın getirdiği en 
büyük yenilik, her gücün üstünde 
kanun kuvvetinin bulunduğu dü-
şüncesi hakim olmuştur. Padişah; 
bu fermanı ilan ederek bizzat ken-
disi kendi yetkilerini sınırlandır-
mıştır. Vatandaşın mülkiyet hakkı 
devlet garantisi altına alınmıştır. 

Bu dönemde ilk Osmanlı aydın 
kadrosu yetişti.

AB Hıristiyan kulübü mü?
AB’nin kendine has “insani, de-

mokratik, çağdaş, eşitlikçi, inanç 
özgürlükleri” gibi kriterleri vardır. 
AB kendini bu kriterler üzerine 
konumlandırmıştır. Bu kriterleri 
kabul eden ülkelerin diline, dini-
ne, inancına bakmaksızın birliğe 
kabul ediyor. AB’ye iç meselele-
rinden dolayı giremeyen özellikle 
Müslüman ülkeler iç kamuoy-
larını yatıştırmak için AB’nin bir 
Hristiyan kulübü olduğu yalanını 
uyduruyorlar. Bugünkü Müslüman 
ülkelere bakınız yönetim şekli ne 
olursa olsun. 3 Kasım 1839’da 
imzalanan Tanzimat Fermanı’nın 
getirdiklerinin, kazanımlarının çok 
çok gerisindeler. Günümüz Müslü-
man ülkelerin seçilmişleri başkan, 
cumhurbaşkanı gibi padişahtan 
daha geniş yetkilere sahipler.

Hristiyan kulübü dediğiniz 
Avrupa ülkeleri kendi aralarında 
yüzyıl savaşları denilen savaşlar 
yaşamışlardır. Avrupa kıtasının 
neredeyse tamamı savaş alanına 
dönmüştür. Avrupa devletleri tari-
hin tüm dönemlerinde birbirleriyle 
savaşmışlar. Bu savaşlarda yer 
alanlar Hristiyan ülkelerdir. Bu 

TÜRKİYE’NİN AB SERÜVENİ

Eyüp YALUR
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ülkelerin Hristiyan olmaları tarih 
boyunca savaşmalarına engel 
olamamıştır.

AB’nin temel kuruluş felsefesini 
dine dayandırmak büyük bir yanıl-
gı olur. AB’nin temel felsefesi ve 
başarı öyküsü, bütün Avrupa kıta-
sındaki savaşları sona erdirmek, 
Avrupa ülkelerini siyasi, ekonomik, 
kültürel olarak bir çatı altında 
toplamak, dünya barışına katkıda 
bulunmaktır.

AKP Genel Başkanı ve Cum-
hurbaşkanı Erdoğan “Eğer siz 
Hristiyan kulübü değilseniz Türki-
ye’yi üye yapmaya mecbursunuz” 
dedi. AB’nin hiçbir kriterini yerine 
getiremeyen, 50 yıldır yol alama-
yan, hiçbir sorununu çözemeyen 
bir ülkeyi AB ne yapsın? Yıllardır 
iktidarlar başarısızlıklarının üzerini 
örtmek için oyalandıklarını söy-
leyip duruyorlar. AB geçmişiyle 
hesaplaştı. Bu ülke geçmişiyle 
yüzleşmeden, hesaplaşmadan 
yeni bir sayfa açamaz.

Türkiye’nin AB’ye 
giriş süreci
Türkiye’nin AB üyelik süreci 

1963 yılında Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile ortaklık anlaşması 
imzalamasıyla başlar. 1987 yılında 
tam üyeliğe başvurmasıyla ivme 
kazandı. 1999 yılında AB üyeleri 
tarafından aday olarak kabul edi-
len Türkiye 2005 yılında tam üye-
lik müzakerelerine başladı. AB, 
Türkiye’yi insan hakları ihlalleri ve 
hukukun üstünlüğü konusunda-
ki eksikliklerle suçladı, eleştirdi. 
2017’de AB yetkilileri planlanan 
Türkiye politikalarının AB üyeliği 
için Kopenhag Kriterleri’ni ihlal 
ettiğini ifade ettiler. 26 Haziran 
2018’de AB Genel İşler Konseyi, 
Türkiye Avrupa Birliği’nden gide-
rek uzaklaşıyor. 35 fasıldan açılan 
16 fasıldan sonra diğer fasılların 
açılması veya kapanması düşü-
nülemez ve bu konuda daha fazla 
çalışma yapılamaz denilerek ça-
lışmalar şimdilik donduruldu.

Türkiye her anlamda AB’ye en 

yakın ülkelerden biriydi. Türkiye 
ve Yunanistan 18 Şubat 1952’de 
NATO’ya üye olmuşlardır. NATO 
üyeliği AB giriş sürecinde her iki 
ülke içinde büyük bir avantajdı. 
Yunanistan AB kriterlerini yerine 
getirerek 1 Ocak 1981’den itiba-
ren AT’nin 10’uncu üyesi olmuştur. 
1 Ocak 1986 tarihinde İspanya, 
Portekiz AT’ye katılmışlardır. İki 
Almanya’nın 3 Kasım 1990 tari-
hinde birleşmesiyle birlikte AT fiili 
bir genişleme yaşamıştır. 1 Ocak 
1995’te Avusturya, İsveç, Fin-
landiya üye olmuşlardır. 1 Mayıs 
2004’te Kıbrıs Cumhuriyeti AB’ye 
üye oldu.

AB Komisyonu Türkiye’nin tam 
üyelik başvurusuna ilişkin olarak 
18 Aralık 1989’da açıklamış ol-
duğu görüşünde, öncelikli olarak 
kendi iç bütünleşmesini tamamla-
madan toplulukların yeni bir üyeyi 
daha kabul edemeyeceği Türki-
ye’nin topluluklara katılmaya ehil 
olmakla birlikte ekonomik, sosyal, 
siyasal alanda gelişmesi gerektiği 
ifade edilmiştir.

Türkiye neden AB’ye 
giremiyor?
Türkiye dünya basın özgürlüğü 

endeksinde 180 ülke içerisinde 
149. sırada yer aldı. Sınır Tanıma-
yan Gazeteciler Örgütü (RSF) her 
yıl açıkladığı dünya basın özgür-
lüğü endeksinde 2005 yılında 98. 
sırada yer alan Türkiye AB reform 
süreciyle çelişen bir biçimde liste-
deki yerini giderek kaybetti. 2010 

yılında 138, 2015’te 149, 2020’de 
154. sıraya geriledi.

Türkiye’nin insan hakları kar-
nesi, bağımsız uluslararası kuru-
luşların değerlendirmelerine göre 
her geçen yıl daha da kötüye gidi-
yor. Sivil ve siyasal özgürlüklerin 
durumunun değerlendirildiği sıra-
lamada 195 ülke arasında kendisi-
ne 146. sırada yer bulabildi.

Türkiye hukukun üstünlüğü 
endeksinde de geçen yıla göre on 
sıra gerileyerek 117. sırada yer 
aldı.

Freedom House’un verilerine 
göre Türkiye’nin insan hakları pu-
anının özellikle 2016 yılında yaşa-
nan darbe girişiminden sonra dü-
şüş eğiliminde olduğu görülüyor. 
Bağımsız medyanın faaliyetlerine 
devam etmesine rağmen siyasi 
baskı altında olduğu ifade edildi.

Vatandaşlar kamuya açık 
ortamlarda görüşlerini ifade ede-
miyorlar, kendilerine oto sansür 
uygulanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti hukukun-
da toplanma ve gösteri yapma 
özgürlüğünün garanti altına alın-
mış olmasına rağmen, son yıllar-
da güvenlik gerekçesi ile hükümet 
karşıtlarının toplanmasına izin 
verilmiyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgü-
tü’nün 2021 yolsuzluk algı en-
deksinde 180 ülke arasında 96. 
sırada yer aldı. Dünya bankası 
raporunda, kamudan en çok ihale 
alan on şirketin beşi Türkiye’de 
ve ülkede işsiz sayısı 10 milyonu 
geçmiş durumda.

Azınlıklar ve azınlık hakları, 
dilleri ve inançları yok sayılıyor.

MGK, YÖK, RTÜK  gibi antide-
mokratik kurumlar AB’nin önünde-
ki en büyük engellerdendir.

Dünya mutluluk endeksinde 8 
basamak gerileyerek 112. oldu.

Helsinki Sözleşmesi’nin gerek-
lerinin yerine getirilmemesi,

Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı’nın uygulanmaması,

Türkiye’nin insan hakları 
karnesi, bağımsız uluslara-
rası kuruluşların değerlen-
dirmelerine göre her geçen 
yıl daha da kötüye gidiyor. 
Sivil ve siyasal özgürlükle-
rin durumunun değerlendi-
rildiği sıralamada 195 ülke 

arasında kendisine 146. 
sırada yer bulabildi.
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Kopenhag Kriterleri’nin uygu-
lanmaması,

Venedik Komisyonu kararlarına 
uyulmaması…

Avrupa Sosyal Haklar Komite-
si’ne göre Türkiye 1996’da Avrupa 
Sosyal Şartı’nı imzalayarak vaat 
ettiği bazı sosyal hakları sağlaya-
madı.

AB ülkelerinde sendikalaşma 
oranı artarken, Türkiye’de kayıtlı 
çalışan sayısının artmasına karşın 
sendikalılık oranı gerilemiştir.

AB’ye sığınma başvurusu ya-
pan Türkiyelilerin sayısı 2021’de 
%45 artarak 20 bini aştı. 2021’de 

sığınma başvuruları onaylanan ki-
şiler ve ülkeler sıralamasında Türk 
vatandaşları 7. sırada yer aldılar.

Böylesi sorunlar yumağı içe-
risinde debelenen bir ülkeyi AB 
bünyesine neden alsın.

Avrupa Parlamentosu Osman 
Kavala davasında Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi tarafından 
verilen bağlayıcı kararı yerine 
getirmeyen Türk hükümetinin 
“Türkiye’nin AB sürecini bilinçli-
ce sonlandırdığını” savunan bir 
karar aldı. Bu karar AP’nin Stras-
bourg’daki genel kurul toplantısın-
da ezici çoğunlukla kabul edildi. 
DW Türkçe’de yer alan habere 

göre AP’nin Hristiyan Demokrat, 
Sosyal Demokrat, Liberal, Yeşiller 
ve Sol gruplar tarafından ortakla-
şa kaleme alınan karar metninde 
Türk hükümetinin Kavala dava-
sındaki tutumunun Türkiye’nin AB 
üyelik sürecini tamamen sonlan-
ma aşamasına getirdiğini söyle-
diler.

Türk Hükümetini Türkiye’nin 
AB sürecini “bilinçlice imha etmek-
le” suçlayan AP Türkiye raportörü 
ve İspanyol Parlamenter Nacho 
Sanchez Amor “Kapattıkları bu 
kapı bundan sonra ancak başka 
bir Türkiye’ye açılacaktır” dedi.



33SOSYALİST MEZOPOTAMYA

ÖRGÜT, 
ÖRGÜTLENME SORUNLARI 
VE KİMİ ÖNERİLER

Yasin YETİŞGEN

Örgüt, örgütlenme ve 
sorunları tüm dünyada 
devrimci, sosyalist, 

komünist hareketlerin gündeminde 
olduğu gibi Kürdistan komünist 
hareketinin de gündemindedir. 
Neden? Çünkü örgütlenemiyoruz, 
genişleyemiyoruz… Haliyle 
merkezden yerele, yerelden 
merkeze kadar il-ilçe örgütlerinin, 
parti meclislerinin ve merkez 
yürütme kurullarının hatta 
kongrelerin en önemli gündem 
maddeleri örgüt ve örgütlenme 
oluyor.

Daha da somutlarsak; bir par-
çası olduğum Kürdistan Komünist 
Partisi’nin özellikle son 10 yıldır 
ciddi bir enerji harcasa da örgüt-
lenmede yani KKP’nin genişleme-
sinde yol alamıyoruz, zorlanıyoruz 
ve bu enerji buharlaşıp yok oluyor. 

Genel siyaset alanına ilişkin 
özelde de hem Kürdistani yapılar-
la birlikte hem de kendi özel ça-
balarımızla birlikte K. Kürdistan ve 
diğer parçalarda Kürt ulusal birli-
ğinin sağlamasına dönük son 10 
yıldır bizim cephemizden yapılma-
yan kalmadı gibi. Bunun yanında 
başta Amed olmak üzere halkın 
emek ve geçim sorunlarını günde-
me getirme (Emek Kampanyası), 

yine Amed’de Fiskaya bölgesinde 
kentsel dönüşüm mağdurlarının 
sesini duyurmaya çalışmamız vb. 
buradan sayamadığım onlarca 
çalışmalar… Bu konularda sokağa 
dönük binlerce bildiri, afiş ve ba-
sın faaliyeti gerçekleştirildi. Amed, 
Antep, Adıyaman, Malatya, Urfa 
ve Avrupa başta olmak üzere hem 
genel siyasi propaganda hem de 
örgütlenmeye dönük propaganda 
faaliyetleri hacmimize göre son 
5-6 yıldır en yüksek seviyesinde. 
Tüm bu çabaya rağmen, siyasi 
açıdan Kürdistan’da halk nezdin-
de KKP’nin tanınırlığında yol kat 
edildiyse de örgüt örgütlenme ko-
nusunda ilerleyemiyoruz hatta yer 
yer gerilemeler de yaşamaktayız. 
Yani işin özü, bunca çaba karşı-
sında kapımızı çalıp “arkadaşlar, 
yoldaşlar ben sizin faaliyetlerinizi 
takip ediyorum, emeğinize emek 
katmak istiyorum” diyen ilişkileri 
pek fazla göremiyoruz, bulamı-
yoruz. İşte tam burada sorulması 
gereken can alıcı soru: “NEDEN?” 
Neden bunca çaba örgütlülüğe 
dönüşmüyor?

Neden sorusuna vereceğim 
kesin cevaplar yok ama kendimce 
25 yılı arkalamış tecrübeye daya-
nan kimi tespitlerim var. Her ne 
kadar bu 25 yıllık faaliyet içerisin-

de birincil alanım örgütlenmeden 
çok basın olsa da neden örgütle-
nemediğimiz üzerine bu tespitleri 
biraz açmaya çalışacağım.

Neden sorusuna ilk elden ve-
rilen cevaplar çoğunlukla; yeterli 
mali kaynakları sağlayamamak, 
nitelikli kadro yaratamamak ve 
yanlış kadro seçimleri, kurum-
sallaşmanın sağlanamaması, 
yetersiz siyasi propaganda vb. 
Bu cevapların muhakkak güçlü 
bir örgütlülük yaratılamamasında 
etkisi var ama nedenler arasında 
çok fazla görmediğimiz bence 
önemli olan bir diğer neden de 
komünistler lehinde esen rüzgarın 
olmaması. Rüzgardan kastım nes-
nel durum değil daha çok öznel 
durum diyebiliriz. İleride bu duru-
mu açacağım.

Yukarıdaki genel geçer neden-
leri biraz açarsak; 

Yeterli mali kaynakları 
sağlayamama
Örgüt veya partinin yeterli mali 

kaynaklara sahip olmaması tabi ki 
faaliyetlerin alanını daraltmaktadır. 
Lakin kaynak sorununu çözmüş 
bir parti örgütlenme sorunu 
yaşamaz diye bir kural da yok. 
İsim vermeye gerek yok, bildiğimiz 
birçok parti var ciddi anlamda mali 
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kaynak sorunu yaşamayan ama 
örgütlülük anlamında umut vermi-
yorlar. Mali kaynak sorununu az 
da olsa halletmiş bir parti profes-
yonel kadrolaşma sonucu birçok 
yerde parti binalarını rahatlıkla 
açıp içine de birkaç tane kadro 
yerleştirebilir. Lakin bu o partinin 
yaşamla buluştuğu, fabrikalarda, 
okullarda kitlesel örgütlenmeler 
yaratması anlamına gelmiyor. Ör-
gütlülük bu değil.

Nitelikli kadro yaratamamak 
ve yanlış kadro seçimleri
Yine örgütlenmenin önündeki 

önemli sorunlardan birisidir. Nite-
likli kadro yaratmak veya doğru 
kadroları seçmek nedir tam ola-
rak? Bunun ölçütü, kıstası nedir? 
KKP olarak kadro sorunlarından 
ağzımız çok yandı lakin hangi 
parti veya örgütlenmenin ağzı 
yanmamıştır ki? Ağzımızı yakan 
bu kadroları seçmemek veya hiç 
bulaşmamak elde olan bir şey mi? 
İnsan dediğimiz şey bir makine 
değil ki kafatasını açıp içine ba-
kalım doğru olan bu mu değil mi? 
Doğru olan nedir bunu tartışmıyo-
rum, bu yazının konusu da değil. 
Çünkü bu apayrı bir konu, biraz 
ideolojinin biraz politikanın ve 
biraz da devrimci etik kurallarının 
konusudur. Her örgütün, partinin 
kendine göre ideolojisi, politikası 
ve bu doğrultuda devrimci etik 
kuralları vardır veya yoktur. 

Biz konumuz olan örgüte 
dönersek, kadro dediğimiz niha-
yetinde insandır, tabi ki yanlışlar 
yapacaktır. Önemli olan bir örgüt 
kadrolarından kaynaklı yanlışla-
rın, hataların olmaması için ne 
yapıyor? Bu rahatsızlıkları en 
aza indirmek için bir çalışması 
var mı? Örgüt kadrosunu tanıyor 
mu? Sadece partide yer alacak bir 
kadronun örgütü tanıması, bilmesi 
yetmiyor, örgütünde kadrosunu 
tanıması kadroyu yetenek ve 
becerilerine göre yönlendirmesi 
önemlidir. Kadrolardan kaynaklı 
olumsuzlukları en aza indirmenin 
yolu örgütün bir kadro politikası 

oluşturması zorunludur. KKP’nin 
meşrulaşması sürecinde biz bu 
çizgiyi biraz kaybettik. Eskisiyle 
zaten olmazdı ama yerine yeni-
sini koyamadık. Önümüzdeki en 
önemli görevlerden birisi bu olma-
lıdır. 

Kurumsallaşmanın 
sağlanamaması
Uzun yıllar bu sorunun ana 

sorun yani birincil sorun olduğu-
nu düşünüyordum. Şimdi yine 
bu konuyu önemsemekle birlikte 
birincil sorun olduğuna dair kuşku-
larım var. Kurumsallaşmaktan ne 
anlıyorum veya neyi anlamalıyız? 
Yani koskoca bir parti kurmuşsu-
nuz daha ne kurumsallaşmasın-
dan bahsediyorsun sen diyebi-
lirsiniz. Eh içi bizi dışı başkasını 
yakıyor misali. Evet haklısınız, 
yasal partiyi kurduk. Zaten kurum 
kelimesi de kurmak fiiliden gelir. 
Kurduk kurmaya ama kurumsal-
laşmayı sağlayamadık. Sadece 
partide mi? Hayır! Başta basın 
olmak üzere, emek, kadın, gençlik 
ve kültür çalışmalarında da bunu 
sağlayamadık. Benim açımdan 
25 yılın 22 yılı basında geçti ama 
geldiğimiz nokta olarak hala ba-
sının içindeyim. Kurumsallaşmış 

olsaydık bugün ben yoksam ku-
rum anında başka bir kadrosuyla 
bu alanı dolduracaktı. Yani kurum-
sallaşma sonucu Newroz baki ben 
fani olacaktım. Şimdi ise düşünü-
yoruz bizle birlikte Newroz’un fani 
olmamasını nasıl sağlarız. Evet 
bunlar bizim gerçekliğimiz. Tabi 
ki sormakta haklısınız bu 25 yılda 
hiçbir şey yapmadın mı diye. Bu 
sorunun cevabı bende hazır, “ister 
inanın ister inanmayın, çok şey 
yaptım ama olmadı” derim. Ol-
saydı zaten bugün örgüt ve örgüt-
lenme temel sorunumuz olmazdı. 
Çok daha farklı şeyleri konuşuyor 
olurduk şimdi. 

Kurumsallaşmayı sağlamış ol-
saydık büyük gün geldiğinde hazır 
olacağız ve mevzunun içerisine 
hemen dalacağız. Bu anlamda 
Kuzey Kürdistan’da ana akım Kürt 
hareketini ayrı bir kenarda tutar-
sak neredeyse kurumsallaşmayı 
tam anlamıyla sağlamış örgüt 
ve parti yok. Kurumsallaşmayı 
tamamlamış partilerde kadrolar 
bir vesileyle kurum dışında kal-
dıklarında o kurum tökezlemiyor 
yoluna devam ediyor. Yani her 
zaman güçleri oranında mevzuya 
girmeye hazır durumdalar. 

Evet, KKP’nin önündeki önemli 
görevlerden biri kurumsallaşma-
yı sağlamak. Arızalı kadro oldu 
mu kurumun işleyişi arızayı ya 
düzeltecek ya da dişlilerin dışına 
atacaktır. Burada kilit soru şu ku-
rumu var eden yine kadrolar değil 
mi diyeceksiniz ama devleti var 
eden de vatandaşlar değil mi? Bu 
vatandaşlar öyle hemen isteyince 
devleti yıkamıyorlar. Ömrümüz 
zaten bu sömürgeci kapitalist dev-
leti yıkmak için geçti geçiyor ama 
öyle hemen yıkamıyoruz işte. Ku-
rum dediğimiz parti ve örgütlerde 
de bir nebze böyledir eğer kurum 
olabilirlerse.

Yetersiz siyasi propaganda
Bu sorun önem açısından bi-

zim için en sonda gelir. Çünkü var 
olan örgütlülüğümüzün çok üzerin-

Kadro dediğimiz nihayetin-
de insandır, tabi ki yanlışlar 
yapacaktır. Önemli olan bir 

örgüt kadrolarından kay-
naklı yanlışların, hataların 
olmaması için ne yapıyor? 

Bu rahatsızlıkları en aza 
indirmek için bir çalışması 

var mı? Örgüt kadrosunu 
tanıyor mu? Sadece partide 
yer alacak bir kadronun ör-
gütü tanıması, bilmesi yet-

miyor, örgütünde kadrosunu 
tanıması kadroyu yetenek 
ve becerilerine göre yön-

lendirmesi önemlidir.
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de siyasi propaganda yapıyoruz. 
Yani peşinden binleri sürükleyen 
bir örgüt olsaydı şu anki siyasi 
propagandamız tabi ki yetersiz ka-
lırdı. Ayrıca siyasi propagandanın 
gücü örgütün gücüyle doğru oran-
tılıdır. Yani siyasi propagandanın 
güçlü olması örgütün güçlü olma-
sına bağlıdır. Bizim gerçekliğimiz 
ve sorunumuz ise kadroların ço-
ğunun koltuğunun altında birden 
çok karpuz taşıyor olmasıdır. Hele 
bazılarımız çok daha fazla taşı-
yor. Bu durumun yol açtığı sonuç 
ise her şeyden anlayan ama az 
anlayan kadro topluluğu oluyor. 
Yani basın görevi olan örgütlenme 
faaliyetine dalıyor, örgütlenme 
faaliyeti olan siyasi propaganda 
işine dalıyor, siyasi işlerden so-
rumlu olan da her şeyle uğraşmak 
zorunda kalıyor. Şimdilik somut 
gerçekliğimiz bu. Bu gerçekliği 
değiştirmenin yolları tabi ki var. En 
önemlisi örgütlenme ve yeni kadro 
yaratımı. Ama daha öncesi ise var 
olan kadroların, örgütün faaliyet-
lerinin bütününde alan daraltmaya 
giderek faaliyeti derinleştirmektir. 
Yani faaliyetlerimizin bütünü me-
sela 10 kalemden oluşuyor ama 
örgüt veya kadrolar gücü itibariyle 
bu 10 kalemi başarıyla yerine 
getirmekte zorlanıyor. O zaman 
faaliyetler bütünü olan bu 10 ka-
lemi 5 kaleme indirmeliyiz. İndir-
meliyiz ki bu 5 kalemlik faaliyeti 
daha derinlemesine yürütebilelim 
veya başarıyla sonuçlandıralım. 
İdeolojimiz çok güçlü olabilir ama 
gücü örgüte dönüştüremediğimiz 
zaman siyasi propagandanın da 
etkisi zayıf kalıyor. Örgüt gücümü-
ze oranla özellikle son 10 yıldır 
siyasi propaganda faaliyetimiz 
üst düzeyde oldu. Öyle ki geçmiş 
tarihimizden ötürü KKP Kürdistani 
örgütler arasında görülmüyordu. 
Bu tablo özellikle son 10-15 yıl-
lık yoğun emekle yapılan siyasi 
çalışmanın sonucunda yıkıldı. 
KKP, Kürdistan siyaseti içerisinde 
ağırlığı olan önemli partilerden 
birisi oldu. Lakin bu adı taşıyacak 

örgütü yeniden toparlamakta 
zorlandığımız da kesin. Zaten tüm 
mevzu da budur.

Güçlü örgüt yaratmamızın 
önünde yukarıdakilerin dışında 
tabi ki başka önemli engeller de 
var hem de çok var ama burada 
hepsini kaleme almak sayfa sınırı-
mızı aşacaktır. Dolaysıyla kendim-
ce biraz daha önemli gördüğüm 
mevzuyu yazarak konuyu bitirme-
ye çalışacağım. 

Yukarıda yazdıklarım ve yaz-
madıklarım tabi ki güçlü örgütün 
yaratılmasının önündeki ciddi en-
gellerdir. Bu sorunların üstesinden 
gelmiş bir örgüt olsaydık, çok güç-
lü ve devrime koşan bir parti mi 
olacaktık. Tabi ki hayır! Ama aza-
mi yerine getirmiş olsaydık daha 
görünür olacaktık, Kürdistan ve 
emek sorunlarını daha güçlü dile 
getirecektik. Devrime yürümesek 
de sömürgeci iktidarı biraz daha 
tırmalayıp sarsacaktık.

Rüzgar esmiyor!
Genel olarak tüm dünya komü-

nist hareketi için güçlü bir rüzgar 
esmediği gibi Kürdistan komünist 
hareketi veya bizim için de nere-
deyse hiç esmiyor.

Bazen Avrupa kıtasında sos-
yalistlerin iktidara gelmesi veya 
ortak olmasıyla (Syriza, Podemos 
gibi) heyecanlansak da bunlar 
komünist hareket için rüzgar 

olma özelliğini taşımıyor. Veya 
yine Avrupa, Afrika, Asya ve Latin 
Amerika’dan işçilerin, yoksulların, 
ezilen halkların direnişleri olsa 
da komünist hareket açısından 
güçlü rüzgarlar olarak görülemez. 
Hiç yoktansa şu ana kadar böyle 
oldu. Nedir bu rüzgar diye soracak 
olursanız; 1871 Paris Komünü, 
1917 Ekim Devrimi, 68 hareketi 
ve kısmen 60-80 arası Türkiye ve 
K. Kürdistan devrimci hareketlerin 
rüzgarı. Bu rüzgar dediğimiz şey 
80 sonrasında tersinden esme-
ye başladı. Önce doğu ve kuzey 
Avrupa, sonrasında Sovyetlerin 
dağılması tüm dünyada komü-
nistler için rüzgar tersinden esti. 
Yıkılanlar neden yıkıldılar bu ayrı 
bir konu ama bu “sosyalist” iktidar-
lar yıkılırken rüzgarın arkamızdan 
esmesi tabi ki beklenemezdi. Hele 
de sosyalist iktidarların yıkıldığı 
coğrafyalardan lehimize rüzgar 
beklemek öngörüsüzlük olur. Bu 
coğrafyalarda kapitalizm benim 
yaşımdan daha küçük. 300 yılı 
aşkındır kapitalizmi yaşayan 
ülkelere de iki farklı cepheden 
bakmakta fayda var. Birincisi “ge-
lişmiş” ülkeler denilen ve çoğu 
Avrupa kıtasında olan ülkeler; 
ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, 
İtalya, Japonya ve Kuzey Avrupa 
ülkeleri. Bu ülkelerde komünistler 
lehine henüz yaprak kımıldamıyor. 
Yani devletin vatandaşından, va-
tandaşın da devletinden fazlaca 
bir rahatsızlığı yok şimdilik, yaşam 
koşulları nedeniyle. Diğer cephe 
ise gelişmemiş kapitalist devlet-
lerin yolsuzlukları, hırsızlıkları ve 
anti demokratik yönetimleri nede-
niyle yer yer yoksulların, ezilenle-
rin direnişlerine sahne olmaktadır. 
Bu direnişlerin birçoğunda sos-
yalistler, komünistler çoğunlukla 
da ön saflarda yer alıyorlar lakin 
direnişler devrimlerden çok iktidar 
değişimleriyle sonuçlanıyor veya 
bastırılıyor. Ya da güçsüz olan 
komünist hareket esen rüzgarı 
kendi lehine çeviremiyor. İşte bir 
kilit soru daha; ezilen, yoksul halk-

Rüzgar dediğimiz şey 80 
sonrasında tersinden es-

meye başladı. Önce doğu ve 
kuzey Avrupa, sonrasında 

Sovyetlerin dağılması tüm 
dünyada komünistler için 
rüzgar tersinden esti. Yıkı-
lanlar neden yıkıldılar bu 
ayrı bir konu ama bu “sos-
yalist” iktidarlar yıkılırken 

rüzgarın arkamızdan esmesi 
tabi ki beklenemezdi.
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lar direnişe kalkmak üzereyken 
komünist hareket neden güçsüz 
olur? Bu soruyu komünist hareke-
tin beceriksizliği olarak açıklayıp 
geçiştiremeyiz. İşte tam da burayı 
didikleyip deşmemiz gerekiyor. 
Lakin bu durumun bir benzeri Kür-
distan ve Türkiye cephesinde de 
yaşanmaktadır. 

Kürdistan komünist hareketi 
lehine bir rüzgar var mı yok mu, 
buna dair kısaca kimi tespitlerimi 
yapmak isterim.

K. Kürdistan’da, Sovyetler 
yıkılmadan önce özellikle de 80 
öncesi neredeyse sosyalist, ko-
münist olmayan örgüt yoktu. 12 
Eylül 1980 darbesi nedeniyle sar-
sılan Kürt sol örgütleri Sovyetlerin 
yıkılmasıyla beraber KKP dışında 
hepsi sosyalizm savunularından 
vazgeçti, Kürdistan’ın milliyetçi 
demokrat, liberal partilerine dö-
nüştüler. PKK sorunlamasına 
girmeyeceğim o apayrı bir konu. 
İzlediği tarz nedeniyle kendisi güç-
lenirken diğer Kürt örgütlerini eritti. 
PKK üzerine şimdilik bununla ye-
tineyim.

Kürdistan’da tablo şu: Yüz 
yılı aşkın bir süredir parçalanmış 
Kürdistan’ın tüm parçalarında 
kesintisiz direnişler sergileyen bir 
halk var. Her zaman canlı, diren-
gen mücadeleci bir halk var. Ama 
bu hareketliliğin içinde komünistler 
kendisine yer bulamıyor. Neden? 
Komünistler bu süreçte ezilen 
halkın içinde örgütlenemeyecek 
de daha ne zaman örgütlenecek? 
Kolay örgütlenebilmemiz için o 
kadar çok sebep varken neden 
örgütlenemiyoruz? Ana akım Kürt 
hareketi dışında kalan sosyalist ol-
masalar da diğer Kürt örgütlerinin 
de örgütlenemediklerini görüyo-
ruz, anlıyoruz. Hadi bizi komünist 
olduğumuz için tercih etmiyorlar 
diyelim, tam öyle değil ama öyle 
diyelim. Peki liberal, milliyetçi, 
muhafazakar onlarca Kürt örgütü 
var onları neden tercih etmiyorlar? 
80 öncesi neden tercih ediyorlardı 
şimdi ne değişti de halk desteği 

bu partilerde yok? İşte Kürdistan 
ve Kürt örgütleri için kritik soru bu. 
Yani zurnanın zırt dediği yer tam 
da burası.

Diğer örgütlerin kedince ce-
vapları mutlaka vardır. Ben bizim 
tarafla yani KKP ile ilgileniyorum. 
Kendimce cevaplar arayacağım.

Bilmeyenler için kısaca KKP 
sürecini özetlersek;

KKP, 80’li yılların başında 
THKO-MB daha sonra Türkiye 
Komünist Emek Partisi (TKEP) 
içerisinde kurulan özerk bir örgüt. 
1986 yılında devlet tarafından ya-
pılan bir darbe sonucu tüm kadro-
ları tutuklanır. 90’lı yılların başında 
TKEP’ten ayrılan KKP bağımsız 
bir parti olarak yoluna deva eder. 
90’lı yıllarda cezaevinden dışarı 
çıkan kadroların öncülüğünde 
yeniden toparlanan KKP 2000’li 
yıllarla birlikte yasadışı tarzdan 
meşru siyaset tarzına döner. Bu 
geçiş sürecinde kimi zaman ge-
nişleyerek kimi zamanlar daralma 
yaşayarak 2011’de Özgürlük ve 
Sosyalizm Partisi’ni kurdu. 2. Ge-
nel Kongresi’nde parti adını KKP 
yapma kararı alan ÖSP bu kara-
rını 2018 3. Kongrede uyguladı. 
İsim değişikliğinden kısa bir süre 
sonra Yargıtay Anayasa Mahke-
mesi’nde partimizin kapatılması 
için dava açtı. AYM henüz karar 
vermiş değil. 

Tekrar mevzuya dönersek KKP 

neden örgütlenemiyor? Tamamen 
beceriksizliğimizin sonucu mu 
örgütlenemiyoruz? Belki becerik-
sizliklerimiz vardır lakin ana neden 
bu değil, olamaz da. Öyle olsaydı 
ana akım dışındaki bütün Kürt 
örgütlerine de beceriksiz demeli-
yiz o zaman. 

Tek tek sıralarsak: 1- PKK’nin 
doğuşu ve 80’li yıllar sonrası si-
lahlı mücadeleyi başlatması halk 
nezdinde ilginin alakanın onlara 
dönmesi. Bu tarz ayrıca meşru 
sivil siyasetin alanını daralttı. 
2- PKK’nin kendi dışındaki Kürt 
örgütlerine yaklaşım tarzı ve bunu 
tabana empoze etmesi. 3-KKP 
tam ivme yakalamışken yediği 86 
darbesi Kürdistan’da komünist 
hareketin nefesini kesti. 4- Tüm 
Müslüman ülkelerde komünistler 
nasıl zorlanıyorsa aynı zorluğu 
KKP’de yaşıyor. 5-Hem Kürdistan 
hem de Türkiye cephesinde ol-
sun AKP+MHP iktidarının baskıcı 
tutumu kitlelerin açıktan sol, ko-
münist, muhalif parti ve örgütlere 
yönelimlerini engelliyor. Bundan 
herkes gibi biz de etkileniyoruz. 
6- Evet biz komünistler lehinde 
yaprak kımıldamıyor. Hem de nes-
nel durum nitel değişime en yakın 
olduğu bu dönemde lehimize yap-
rak kımıldamıyor. Ya da yaprağı 
kımıldatamıyoruz. 

Hem Türkiye hem de Kürdistan 
komünist hareketinin örgütlene-
bilmesi için nesnel koşullar hiç bu 
kadar uygun olmamıştı. Hırsızlık, 
yolsuzluk, yoksulluk, kötü yönetim, 
faşizm, Kürtlere dönük yüzyıllık 
zamana yayılmış soykırım politika-
ları vb. devam ederken örgütlene-
miyoruz. Bunun bir izahatı olmalı. 
Sayfa sınırını fazlasıyla aştık artık 
bitirme vakti. 

1- Kürdistan Komünist Partisi 
yani KKP’nin örgütlenme konu-
sunda zorlanması sadece kendisi-
ne has bir durum değildir.

2- Yukarıda izahatını yaptığım, 
yeterli mali kaynakları sağlayama-
mak, nitelikli kadro yaratamamak 

Hem Türkiye hem de Kürdis-
tan komünist hareketinin 

örgütlenebilmesi için nes-
nel koşullar hiç bu kadar 

uygun olmamıştı. Hırsızlık, 
yolsuzluk, yoksulluk, kötü 
yönetim, faşizm, Kürtlere 

dönük yüzyıllık zamana ya-
yılmış soykırım politikaları 
vb. devam ederken örgütle-

nemiyoruz. Bunun bir izahatı 
olmalı. 
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ve yanlış kadro seçimleri, kurum-
sallaşmanın sağlanamaması, 
yetersiz siyasi propaganda vb. 
nedenlerin hepsi neden örgütlene-
mediğimizi izah eden nedenlerdir.

3- Her ne kadar nesnel koşul-
lar uygun olsa da halkın büyük bir 
kesimi şu an sadece komünist ör-
gütlenmelere değil tüm Kürt örgüt-
lerine mesafeli. Yani örgütlenmek 
istemiyor. Seçimlerde HDP’ye 
oy vermeleri, Newrozlarda alan-
lara akmaları örgütlü olduklarını 
göstermiyor. Yani halkın mesajı 
kısaca şu; “seçimlerde oy veririm, 
Newroz’da alanlara gelirim ben-
den başka bir şey beklemeyin.” 
Biraz da gerçekten öyle değil 
mi Hendek savaşlarından sonra 
seçimlerde oy veren, Newrozlar-
da alanlara akan bu halkı; kendi 
seçtikleri vekiller tutuklanırken, dili 
yasaklanırken, kendi partilerinin 
yaptığı eylemleri görmezden gel-
mesi bunun kanıtı değil mi?  

4- Üçüncü şıktakine benzer 
veya farklı nesnel durum tüm 
dünyada yok mu? Var hem de 
fazlasıyla var. Ve aynı şekilde bu 
nesnel duruma rağmen komünist 
hareketin örgütsüzlüğü de aynı!

5- Genelde şöyle bir tez vardır, 
halkın yaşam koşulları ne kadar 
kötüyse komünistlerin örgüt-
lenmesi daha kolay olur, bunun 
komünistler için nesnel bir rüzgar 
olduğu söylenir. Halkın yaşam 
koşulları iyi ise bu rüzgarın olma-
dığı varsayılırdı. Ama bu tez bu 

aralar tersinden gelişiyor bizim 
coğrafyamızda. 2005 ile 2015 ara-
sı halkın yaşam koşulları görece 
daha iyiydi, bundan dolayı komü-
nist hareketin örgütlülüğü daha 
zayıf olmalıydı ama öyle olmadı. 
Çok ilginç ama tüm örgütlerin de 
örgütlülüğü o zaman daha iyiydi. 
Adında Kürdistan olan partiler bile 
o yıllarda kuruldu, gezi direnişi bu 
yıllarda yaşandı, HDP bu yıllarda 
güçlendi büyüdü vb. Şimdiki ko-
şullar ise (teze göre) ezilen, sömü-
rülen ve yoksullaşan halk için çok 
kötü olduğu ve bu nedenle kolay-
lıkla örgütlenmemiz gerekirdi ama 
hiç de öyle olmuyor olmadı, yani 
örgütlenemiyoruz. Buradan şuraya 
varmak istiyorum; işçiler, yoksullar 
ve ezilen halklar için koşullar ne 
kadar kötüyse o kadar iyi örgütle-
niriz veya devrime en yakın oldu-
ğumuz andır teorisi doğru değildir. 
Doru olduğu zamanlar olmuştur 
ama bu mutlak bir doğru değildir. 
Bu şekilde sabit esnemeyen de-
terminist teoriler bizi çok fazlasıyla 
yanılttı. Bu rüzgar meselesi olayı-
nı başka yazı konularında tekrar 
üzerinde durmak gerekir. Yani 
nesnel rüzgar ile öznel rüzgarın 
buluşması gerekiyor. Şu an biz 
komünistlerin arkasından rüzgar 
esmiyor ama esmesi çok yakındır. 
Komünistler bu rüzgara hazırlık 
yapmalı, hazırlıklı olmalı.

 6- Bir umursamazlık, görme-
mezliğin son halini yaşıyoruz KKP 
olarak. Sadece biz mi tabi ki hayır, 
tüm Kürdistani örgütler bu duru-

mu yaşıyordur eminim. Nedir bu 
umursamazlık? Sosyal medyadan 
örnek vereyim. Mesela beni takip 
edenleri az çok takip ediyorum 
veya partimizi az çok takip edenle-
ri izliyorum. Büyük bir çoğunluğun 
da partiyle azımsanmayacak dü-
zeyde paralel düşünceleri olması-
na rağmen kimi istisnaları dışında 
tutarsak sanki Kürdistan’da böyle 
bir parti yokmuş gibi davranıyor-
lar. Veya bir gün birisi çıkıp da ya 
arkadaşlar ben de bir Kürdistanlı 
komünistim ama bu KKP’nin prog-
ramıyla uyuşamıyorum demiyor. 
Veya siz de komünistsiniz ben de 
komünistim neden beni örgütle-
miyorsunuz demiyor. Birey olarak 
çok büyük komünist olabilirsiniz 
lakin bir organizma içerisinde ço-
ğalmadıkça, devrime giden yolda 
büyümedikçe neye yarar! Tamam 
partiye destek vermeyebilirsiniz, 
peki örgütsüz Kürdistanlı komünist 
olmayı nasıl izah edeceksiniz? Bir 
insan örgütsüz komünist olabilir 
mi? Komünizmin ilkeleriyle bu 
durum nasıl bağdaşacak? Diyelim 
ki örgütsüz komünist oldunuz ne 
yapacaksınız? 

Buradan örgütsüz tüm Kürdis-
tanlı komünistlere sesleniyorum; 
örgütsüzlük komünizmin ruhuna 
terstir. Artısı eksisiyle, güçlü-güç-
süz K. Kürdistan’ın bir komünist 
partisi var. Gelin konuşalım, gelin 
birlikte Kürdistan Komünist Ha-
reketini nasıl kurarız, büyütürüz, 
bunu tartışalım.
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TEKNOLOJİ KİMİN İÇİN
KİMDEN YANA?

Hakan YURDANUR

Bugün karşısına çıkan her 
şeye (insana ve doğaya) 
hakim olmak isteyen bir 

teknik anlayışı ile karşı karşıyayız. 
Bu anlamı ile yazının başlığında 
sorduğumuz soruyu şimdiden 
yanıtlayalım: Teknoloji kapitalist 
sınıf için ve onun çıkarları adına 
sermayenin yanındadır. Zaten 
sınıflı bir toplumda da başka türlü 
olmasını bekleyemeyiz. 

Teknoloji, insan ve doğa 
üzerinde planlanmış hakimiyet 
kurmak demektir. Bu hakimiye-
tin kuruluş aşamasında bilim, 
oluşacak tüm illegal faaliyetlerin 
örgütleyicisi konumundadır. Mo-
derniteden beri yaratılmış olan 
ve efsane statüsüne çıkarılmış 
-bilimin dokunulmazlığı- amentüsü 
aslında kapitalist toplumda burju-
vazinin dokunulmazlığı demeye 
gelir. Dokunulmazlık pelerini giyen 
burjuvazi yaptığı tüm kötülüklere 
bilim üzerinden çareler üretir.

Kâr, toplumsal işleyişin moto-
ru olarak görülmeye başlandığı 
andan itibaren her ilerleme bi-
rer yıkım olmaya başlayacaktır. 
İlerleme adı altında pazarlanan 
teknoloji de yıkım makinasının 
önemli dişlilerinden bir tanesidir. 

Günümüzde şöyle bir algı yaratıl-
mış durumda: Teknoloji demek her 
alanda ilerleme demektir! İlerleme 
her koşul ve durumda insanın ve 
doğanın yararınadır, onların ya-
nındadır. İnsanın yararı doğanın 
değeri ile özdeşleştirilen teknolojik 
gelişmelere karşı çıkmak insana 
ve doğaya karşı çıkmak olarak 
algılanmakta. Bunun temelinde de 
teknolojiyi kutsallık mertebesine 
yükseltip dokunulmaz kılmak, sor-
gusuz sualsiz kabul ettirmek yat-
maktadır. Teknoloji bir kere kutsal 
olarak görüldü mü bir daha soru 
sormak, sorgulamak zorlaşmakta-
dır. Teknoloji artık hep iyidir.

Teknolojik gelişim ile ekonomik 
büyüme arasında bire bir ilişki ku-
rulmakta. Oysa biliyoruz ki, büyü-
mek demek sermayenin büyüme-
si, genişlemesi, yeni kâr alanları 
bulup fazladan değer yani artı de-
ğer yaratarak toplumu ve doğayı 
sömürmesi demektir. Bugün eko-
nomik büyüme GSYH (Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla)’nın büyümesidir. O 
da paranın hareket halinde olması 
anlamına gelir. Örneğin bunun için 
son derece ileri teknolojiye sahip 
otomobiller üretilir. Bunun hem 
satışından, masraflarından, hatta 
yapacağı kazalardan bile para 

kazanılır, yani para el değiştirerek 
hareket eder. Böylece ekonomi 
büyüdü, ülke kalkındı, gelişti denir. 
Oysa büyüyen, kalkınan, gelişen 
daha çok para kazanan sermaye-
nin kendisidir. İnsana ve doğaya 
karşı onları sömüren, yok eden 
her şeyden (kaza, yangın, afet, 
hastalık, açlık, hatta ölümden bile) 
sermaye para kazanır. İşte bu sefil 
döngü teknolojinin sunduğu kolay-
lıklarla her geçen dakika yoluna 
hızlanarak devam eder.

Şu noktayı belirterek devam 
edelim: Elbette yukarıda kısaca 
anlatmak istediklerimden 
teknolojik gelişmeye tümden karşı 
çıktığım sonucu çıkarılmamalıdır. 
Elbette teknolojik gelişme olmalı. 
Benim ortaya çıkarmaya çalıştığım 
sorun yazının başlığında da 
belirttiğim gibi teknolojinin kimden 
yana olduğunu nedenleri ile 
birlikte deşifre etmek ve tüm 
insanlığın yararına teknolojik 
gelişmeyi savunmaktır. Yoksa 
tarihin ilerleyen motorunu geriye 
çevirip, geçmişe özlem duymayı 
anlatmıyorum. Teknolojiye 
dur demek insan neden nefes 
alıyor dursun almasın demek 
gibi bir şeydir. Bu anlamıyla 
teknolojiye karşı çıkmak başka 
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şey, teknolojinin egemen sınıfın 
elinde insanlığa ve doğaya karşı 
kullandığı bir güç olmasına karşı 
çıkmak ayrı şeydir. 

Teknolojik gelişme denen şey 
durduk yere ortaya çıkmaz. Belirli 
zorlamaların ve bu zorlamalara 
karşı sistemi güvence altına alma-
nın isteği ile ortaya çıkar. Bunların 
birincisi; sermayenin teknolojiyi 
geliştirerek işçi ve emekçiye olan 
bağımlılığını azaltma isteğidir. 
Kapitalizm öncesi üretim biçimle-
rinde insan makinayı yönetirken 
bugün makina insanı yöneten 
konumdadır. Böyle olunca da 
insanın (iş gücünün) yerini daha 
fazla makina aldı. Bu hem işsiz-
liği arttırdı hem de örgütsüzlüğü 
ve ekonomi politik faktörlerin en 
önemlisi olan insanın kendine ve 
doğaya yabancılaşmasını yarattı. 
Her ileri teknoloji daha çok işsiz 
insan demektir. Eskiden 3-4 ki-
şinin birlikte yaptığı işi zamanla 
bir kişi günümüzde ise tamamen 
bunun için dizayn edilmiş ileri 
teknolojik makinalar yapmaktadır. 
Eskiden işe alınırken insanın ken-
dine ait vasıfları sorulurken günü-
müzde makinanın vasıflarını bilip 
bilmemek önem taşımakta. Diğer 
yandan emeğin pazarlık gücü ileri 
teknolojik nedenlerin başı çektiği 
nedenlerle düştü. Kısa süreli, çe-
şitli (birbiri ile bağlantısı olmayan) 
işlerde çalışan işçi, emekçi sayısı 
çoğaldı. 2-3 ay hizmet sektörün-
de, 3-4 ay ulaşımda, 5-6 ay diğer 
gündelik işlerde çalışan (artık bu 
süreler iyice kısaldı ve hatta yok 
oldu) insan kalabalığı arttı. Bu da 
işe almalar ve işten çıkarmaları 
kolaylaştırdı. Güvencesiz çalıştır-
ma had safhalara ulaştı. İş kazası 
neredeyse işin olağan haline dö-
nüştürüldü. Meslek hastalıkları en 
üst seviyelere geldi. Sendikal hak-
ların adı bile anılmaz oldu. Sendi-
kaya üye olmak işten çıkarılmak 
için neredeyse birinci sırada sorun 
oluşturdu. Maaşlar ya hiç yatırıl-
madı ya da çok küçük bir miktarı 
ödendi. Aynı sorun sigorta içinde 

geçerliydi. Tüm bu yaşananların 
sonucu olarak işçi ve emekçiler 
başta pazarlık güçleri olmak üzere 
tüm sosyal ve politik kazanımlarını 
tek tek kaybettiler. (Bir konuya 
değinelim: Günümüzde işçi sınıfı 
ve emekçilerin hak mücadelesi 
yine tırmanışa geçmiş durumda. 
Ama bu kaybedilenlerin üstünü 
örtmemize neden olmamalı.) 

İkincisi; teknolojik gelişme 
sermayedarlar arası rekabet sa-
vaşlarında yeni alanlar açmak, 
kâr oranlarında artış yakalamak, 
rakipleri saf dışı bırakmak, paza-
rın hakimi (hatta tek hakimi) olmak 
gibi nedenler içinde geliştirilir. 
Sermaye büyümek zorundadır. 
Büyürken de önüne çıkan tüm en-
gelleri yok etmelidir. İşçi ve emek-
çilerden sonra ikinci engel rakipler 
ise onlar da yok edilecektir. Çünkü 
bu tek tek sermayedarların kişisel 
istekleri değil, bizzat kapitalizmin 
hareket yasalarından kaynak-
lanmaktadır. Rakiplerden daha 
hızlı, daha ucuza ve yüksek talebi 
olan mallar üretmek rekabette 
en önemli silahlardır. Bunlar ger-
çekleştikçe pazar onlara kalacak 
rakipler tek tek yok olacaktır. Pa-
tenti kendine ait üretimler yaparak 
rakipleri kendine bağımlı kılmak 
ileri teknoloji kullanımının bir so-
nucudur. Örneğin bir büyük firma 
hem şeker üretiyor, hem şeker 
hastaları için ilaç üretiyor, hastala-
rın tedavisi için hastaneler zinciri 
açıyor, tüm bunların teknik alt 
yapısı için üniversiteler kuruyor... 

Böylece sadece rakiplerini değil 
toplumun büyük çoğunluğunu da 
kendine bağımlı kılıyor. 

Üçüncüsü; doğaya olan üs-
tünlüğün kurulması, onun ele ge-
çirilmesi, metaya dönüştürülerek 
yok edilmesi için teknolojinin 
geliştirilmesidir. Modern zamanlar 
insana, insan üstü değerlerin 
atfedildiği zamanlardır. Her şeyin 
mutlak sahibi (ya da kendini öyle 
gören) insan aklı ile ürettiği tekno-
loji sayesinde doğaya karşı verdiği 
binlerce yıllık savaşta önemli ka-
zanımlar elde etti! Onu yaktı, yıktı, 
yok etti, haritadan sildi ve tüm 
bunlara başarı dedi! Bu başarısı-
nın meyvesini kâr olarak yedi ve 
yemeye devam ediyor. Doğanın 
ele geçirilmesi manevi haz kadar 
maddi olarak da sermayeye yeni 
alanlar açması anlamında önemli-
dir. Öte yandan sermayenin sınır-
sız büyüme isteği günümüz Dün-
yasının ekolojik sınırlarında pek 
mümkün görünmüyor. Bu gidişle 
birkaç tane daha Dünyaya ihti-
yaç olacak. Bu mümkün değilse 
o zaman tüm canlılar gezegenle 
birlikte yok olacak. Bunun önüne 
geçmek için pek fazla vaktimizin 
kalmadığını ve geri dönüşü ol-
mayan bir yola girdiğimizi önemle 
belirtmek isterim.

Tekniğin akıl üzerinden fetiş-
leştirilmesi onun bir ideolojiye dö-
nüşmesinde de önemli rol oynadı. 
Bir kere ideolojiye dönüştüğü 
andan itibaren toplumun geri ka-
lanı üzerinde ki tahakkümü arttı. 
Burada Avrupa merkezli bakış 
açısının rolünü de atlamamak ge-
rek. Avrupa merkezli bakış açısı 
günümüzde az gelişmiş çevre 
ülkeler için teknolojiyi olmazsa 
olmaz ilan ediyorlar. Batılılaşmak, 
kalkınmak, modernleşmek için 
benim ürettiğim teknolojinin ara ve 
yan ürünlerini benim izin verdiğim 
kadarı ile üretin gelişirsiniz masalı-
nı yutturuyorlar. İşin ilginç yanı bu 
masala inanan büyük çoğunluğun 
var olması. 

Üretimin teknoloji destekli 

Tekniğin akıl üzerinden fe-
tişleştirilmesi onun bir ide-

olojiye dönüşmesinde de 
önemli rol oynadı. Bir kere 

ideolojiye dönüştüğü andan 
itibaren toplumun geri ka-
lanı üzerinde ki tahakkümü 

arttı. Burada Avrupa mer-
kezli bakış açısının rolünü 

de atlamamak gerek.
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yapısı yaşamımızda ki tüketimi 
ve alışkanlıklarımızı direk 
etkilemekte. Yüksek teknoloji ile 
üretilen ürünlerin örneğin cep 
telefonlarının kullanım ömrü daha 
satın alınmadan tamamlanmış 
oluyor. Böylece onu üreten ve 
pazarlayanlar kârlarını arttırıyor. 
Bunun biliniyor olması sonucu ma-
alesef değiştirmiyor. Cep telefonu 
üçüncü elimiz, otomobil üçüncü 
ayağımız oluyor.

Bugün sıkça rağbet gören bir 
kavram da teknolojik rasyonali-
te. Aslına bakarsanız bu söylem 
kapitalizmin irrasyonel yapısını 
(insana ve doğaya aykırı, uyum-
suz, yok edici) akıl yolu ile kabul 
ettirmeye yönelik bir çabadır. 
Kapitalizmin tüm kirli yönlerinin 
üzerini örtmektir. Bu söylem onu 
insan üstü, tarih dışı varsayarak 
sonsuza dek var olacağını savu-
nan saçmalıktan başka bir şey 
değildir. Tek yaşam nedeni kâr 
olan bu sistemde her ilerleme bir 
yıkımdır. Bu yıkımı gizlemek için-
de teknik, bilim, akıl, rasyonellik 
gibi taraf tutan kavramlara baş 
vuruluyor. Bu perspektiften bak-
tığımızda kolaylıkla göreceğimiz 

gibi teknoloji iktidarı koruma ve 
kollama yöntemidir. Bunun için 
de ölçüp biçerek toplumu kontrol 
etme aracı olarak kullanılır. Ayrıca 
denetim, hizaya sokma, muhalif 
unsurları temizleme gibi görevleri 
de üstlenir teknoloji. İktidarın her 
şeye hakim olma isteği güçlü olma 
arzusunu da doğurur. Bu güç hem 
kendi toplumuna hem de diğer 
toplumlara karşı siyasi, ekonomik 
üstünlük gerektirir. Bu üstünlüğün 
var olması yetmez. İnandırılması, 
kabul ettirilmesi, itaat edilmesi de 
gereklidir. İşte teknoloji bu nok-
talarda da sinsice devreye girer. 
Ama gelin görün ki teknolojinin bu 
yönü hep atlanır. Siyasi, ekonomik 
çıkarlarla, ideolojik manipülasyon-
larla bağı bir türlü kurulmaz. Tek-
noloji, makineye ve onun getirdiği 
hızla gelişmeye indirgenir ve ora-
da saklı tutulur. Şu gerçeğin altını 
çizelim; kapitalizm öncesi üretim 
formasyonlarında insan makineyi 
yönetiyordu. Bugün tam tersi ge-
çerli. Öyle bir noktaya gelindi ki 
üretilen eşya onu üretenden daha 
değerli görülmekte.

Modern teknoloji insanlığın hiz-
metinde ise o zaman şu sorunun 

yanıtını arayalım: GDO teknolojisi 
gerçekte açlığı yok etmek, besin 
değerini ve kalitesini yükseltmek, 
sağlıklı nesiller yetiştirmek, gıdaya 
ulaşımı kolaylaştırmak için mi ge-
liştirildi? Yoksa, sermayenin tarım 
üzerinde ki endüstrileşme etkisi ile 
birlikte kâr oranlarını arttırıcı yap-
tırımlar uygulamak için mi gelişti-
rildi? GDO teknolojisi ile üretilen 
ürünler baştan sona kadar hem 
insan hem de doğa için tehlikeler 
saçıyor. Deniyor ki; yeterince gıda 
üretimi yok o nedenle insanlar aç, 
biz de bu teknoloji ile bu sorunu 
çözüyoruz. Halbuki gerçek bam-
başka. Gıdaya erişimi engelleyen 
sistemin kendisi. Yetersiz gıda 
üretimi değil. Yani bir teknoloji ile 
bozdukları yapıları başka teknolo-
jiler ile çözmeye çalışan ama her 
seferinde çözdüğünden daha bü-
yük sorunlar yaratan bir sistemle 
karşı karşıyayız.

Başlıkta sorduğumuz sorunun 
yanıtını bir kez daha vererek bi-
tirelim. Teknoloji taraftır, insan ve 
doğaya karşı kullanılan bir silahtır. 
Tarafsız teknoloji kapitalist üretim 
ilişkileri içinde imkansızdır.
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28 Mayıs 2022’de KKP Antep il örgütü 
toplantı salonunda, Kürdistan Komü-
nist Partisi 2. Genel Konferansı’nı 

başarıyla topladık.

Bilindiği gibi Yargıtay Cumhuriyet Baş Sav-
cılığı bir süredir ilçe, il ve 3. Genel Kongre’mizi 
engelliyordu. Bu durum üzerine Parti Meclisi 
kararıyla 28 Mayıs’ta Kongre havasında geçen 
KKP 2. Genel Konferansı’nı topladık.

Antep il örgütü binasında sabah 10:00’da 
başlayan Konferans 17:00’da tamamlandı. Ru-
hen en geç, fiziken en yaşlı olan yoldaşımız ve 
MYK üyesi Bekir Reyhan Konferansı başlatan 
konuşmasını yaptı. Kürdistan ve tüm dünya 
devrim şehitleri anısına Konferans bileşenlerini 
1 dakikalık saygı duruşuna davet eden Bekir 
yoldaş konferansın amacı hakkında bir konuş-
ma yaptı. Açılış konuşması sonrası Konferans 
divan kurulunun oluşturulmasını isteyerek ko-
nuşmasını sonlandırdı.

KKP 2. Genel Konferansı kurulunun öneri-
siyle divan kuruluna Derya Yetişgen, Eyüp Ya-
lur ve Yusuf Özbey yoldaşlar seçildi. Konferan-
sa, engellenen 3. Genel Kongre için hazırlanan 
ve 3 yıllık pratik faaliyetinin özeti olan sineviz-
yon gösterimiyle devam edildi.

Sonrasında Konferans, sırasıyla Genel 
Başkan Sinan Çiftyürek yoldaşın yaptığı açılış 
konuşması, MYK üyesi Mustafa Korkmaz yol-
daşın faaliyet raporunu okumasıyla devam etti.

Konferansın ana gündemi “Örgütlenme, 
kurumsallaşma ve çalışma tarzımızın ana hat-
ları” başlığı üzerinden gündemleştirildi. Örgüt, 
örgütlenme sorunları üzerine verimli tartışmalar 
gerçekleştiren konferans “politik ve örgütsel 
çalışma üzerine” daha önceden konferansa 
sunulan taslağı onaylayarak karara bağladı. Bu 
kararla iki yıllık bir süreyi kapsayacak örgütsel 
faaliyetler tüm parti yapısının hedefi olarak be-
lirlendi.

KKP, 2. Genel Konferansı’nı Antep’te topladı
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Kürdistan Komünist Partisi, 28 Mayıs 2022 
tarihinde Antep il örgütü konferans salo-
nunda II. Genel Konferansını başarıyla 

gerçekleştirdi.

Kasım 2021’de gerçekleştirmek üzere hazır-
lıkları tamamlanan KKP II. (X.) Genel Kongre-
si’ni, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı (YCB) 
kendi yasalarını çiğneyerek engelledi. Bunun 
üzerine bir yandan YCB’nin bu hukuksuz keyfi 
uygulamasına karşı hukuki mücadelemizi verir-
ken diğer yandan Konferans hazırlıkları yapıldı.

28 Mayıs’ta gerçekleşen Konferansımızın 
gündeminde; Kürdistan, bölge ve dünyada-
ki güncel siyasal gelişmeler ile birlikte esas 
partinin örgüt/örgütlenmesi üzerinde duruldu.

Konferansımız; öncelikle Kürdistan ve 
dünya devrim şehitlerini saygı duruşuyla 
anarak başladı. Gündem üzerinde çalışmasını 
sürdürdü.

Konferansımız; dünyanın mevcut sıcak 
gündeminin Rus-Ukrayna savaşı olduğunu; 
savaşın ekonomik, siyasi ve askeri sonuçlarıyla 
iki ülkeyi aşarak küresel bir sorun haline 
geldiğini; bir an evvel barış yolu ile çözüm 
bulunamazsa küresel düzeyde daha tehlikeli 
ekonomik, sosyal ve askeri sonuçlara yol 
açacağının altını çizdi… Rusya-Ukrayna arası 
savaşın çıkmasında; ABD’nin illa da Rusya’yı 
NATO ile çevreleyecek adımlardan biri olarak 
Ukrayna’nın NATO’ya alınmasındaki ısrarına 

KKP II. GENEL KONFERANSI SONUÇ BİLDİRİSİ
Basına ve Kamuoyuna!
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Ukrayna yönetiminin de sahiplenmesi ve Rus-
ya’nın buna Ukrayna’yı işgal ederek yanıt ver-
mesinin bulunduğunu belirler… Savaşın derhal 
durdurulması çağrısında bulunan Konferansımız 
kalıcı çözümün; Ukrayna’nın, Rusya’ya karşı 
NATO sopası olmaması ve Rusya’nın, Ukrayna 
işgaline derhal son vermesiyle geleceğinin altını 
çizdi. 

Konferansımız; Türkiye’nin “fırsat bu fırsat” 
kurnazlığıyla Ukrayna durumundan Kürdistan 
vazifeleri çıkartarak statüye sahip iki Kürdistan 
yönetimine yeni askeri harekatlar düzenlemesini 
tehlikeli ve çözümsüzlüğü derinleştirecek yeni 
adımlar olarak görür ve buna son verme çağrı-
sında bulunur… Türkiye’nin yıllardır sürdürdüğü 
ve son yıllarda tırmandırdığı savaşın hedefinde 
herhangi bir örgüt değil statüye sahip Kürdistan 
yönetimlerini ortadan kaldırmak ve süreçte ilhak 
etmek bulunuyor. Bu nedenle Doğu Kürdistan 
sınırından Batı Kürdistan’ın Efrin kentine kadar 
1300 km’lik sınırda Türkiye’nin derdi “Güvenlik” 
değil çünkü kendisini hedef alan bir tehdit söz 
konusu değil.

Konferansımız; İsrail’den Ermenistan’a, 

Mısır’dan BAE’ne ilişkilerini “normalleştiren” 
Türkiye’yi statüye sahip Kürdistan parçalarıyla 
da ilişkilerini resmileştirip normalleştirmeye ça-
ğırır… Girilen seçim atmosferinde, muhalefeti 
susturmak ve hatta peşine takmanın en etkili 
hamlenin “statüye sahip Kürdistan parçaların-
da savaş açmakta” gören Cumhur İttifakı’nı bu 
tehlikeli siyasetten vazgeçmeye ve muhalefeti 
demokratik tepki vermeye çağırır. 

Konferansımız; ekonomik krizin küresel 
düzeyde ağırlaştığını, kısa süre önce top-
lanan Dünya Ekonomik Formu’nun çözüm 
üretemediğini; dünyada açlık, yoksulluk ve 
işsizliğin büyüdüğünü; kapitalizmin, artık halk-
ların iş-aş-konut-sağlık gibi yaşamsal sorunla-
rını çözmekte aciz kaldığını belirler… Dünya 
işçi emekçilerini, komünist devrimci hareketi 
kapitalizme karşı “çözüm sosyalizmde” şiarıyla 
mücadeleyi yükseltmeye çağırır.

Konferansımız; Ocak-Şubat 2022 Türkiye ve 
Kürdistan işçi eylemliliğini selamlar. Ağırlaşan 
ekonomik krizle paralel, tırmanan enflasyon-dö-
viz kuruyla gelen günlük zamlarla mutfak-çar-
şı-pazarda yangının büyüdüğünü… AKP Hükü-
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metinin açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan 
30 milyona yakın ücretli işçi ve emeklinin alım 
gücünü yükseltmek yerine işçi ve yoksullardan 
yükselecek tepkileri bastırmak için savaş davu-
lunu daha yüksek sesle çalmaya başladığını… 
Ancak savaş siyasetinin ekonomik krizi daha da 
derinleştireceğini çünkü savaşın, kriz ve yoksul-
luğun esas sebebi olduğunun altını çizer... Ve 
işçi emekçileri, savaş siyasetine karşı “savaşa 
hayır! Ya ücretlere yeni zamlar ya hak alma di-
renişleri” şiarıyla örgütlü mücadeleyi yükseltme-
ye çağırır!

Konferansımız; gerek bölgesel düzeyde 
halkımızın kazanımlarına karşı yönelmiş ortak 
sömürgeci saldırı ve kuşatmaya karşı, gerekse 
askeri rejimleri aratan iç siyasal baskılara karşı 
ulusal ittifakın öneminin altını çizer… Cumhur 
İttifakı Hükümetini, siyasi intikam almaya dönüş-
türülen baskı-gözaltı-tutuklama siyasetine son 
vermeye çağırır… Girilen siyasi süreçte çıkış 
olarak; Kürdistan ulusal demokratik birlik ile Tür-
kiye demokrasi güçlerinin birlikte Özgürlük ve 

Demokrasi cephesini örmenin 
öneminin altını çizer.

Konferansımız; KKP olarak 
bugüne kadar sorumlulukla 
yürüttüğümüz Ulusal İttifak 
çalışmaları alanında bundan 
böylede üzerine düşeni bütün 
Kürdistani partilerle birlikte 
yapacağını kamuoyuyla pay-
laşır… Bugün Dört parçada 
ortak şiarımızın; Hewler’in sa-
vunması Qamışlo’nun, Qamış-
lo’nun savunması Hewler’indir 
çağrısında bulunur.

Konferansımız; cezaevle-
rinde yaşanan hak ihlallerine 
özellikle hasta ve yaşlı tutuk-
luların infazlarının yakılması 
dahil ağırlaşan durumlarına 
dikkat çeker ve halklarımızı tu-
tuklu ve hükümlülerle dayanış-
ma içerisinde olmaya çağırır.

Konferansımız; Platforma 
Zimanê Kurdên’in kuruluşu 
ve geçen üç yılda yaptığı 
çalışmalarına emeği geçen 

herkese teşekkür eder… PZK’nin bundan böy-
le de asimilasyona karşı, Kürt dilinin eğitim dili 
ve ikinci resmi dil olsun hedefiyle yapacağı 
çalışmaları aynı kararlılıkla destekleyeceğini 
belirtir.

Konferansımız; günlük olarak tekrarlanan ve 
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekilmesiyle tırmanan kadın cinayetlerine karşı 
mücadelede eden kadınların direnişini destekler 
ve erkek şiddeti ile arkasındaki erkek egemen 
erke karşı mücadelenin bütün ezilenlerin mese-
lesi olduğunun altını çizer.

Konferansımız; önümüzdeki süreçte parti ça-
lışmasının ağırlık merkezini oluşturacak olan ör-
güt/örgütlenme üzerine çalışmasını sürdürmüş 
ve aldığı karar ile yol haritasını belirlemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kürdistan Komünist Partisi - KKP
3 Haziran 2022
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Hegemonya savaşının tarafı değil, 
karşısında durmalıyız!

Rusya devlet başkanı Putin’in Ukrayna’nın 
doğusuna ‘askeri operasyonu’ başlat-
tıklarını duyurmasının ardından Ukray-

na’nın başkenti Kiev de dahil birçok kent Rus 
ordusu tarafından bombalandı, bombalanıyor.

Saldırının üzerinden daha saatler geç-
memişken bile basına savaşın yıkıcılığı tüm 
boyutlarıyla yansıdı. Emperyal güçler karar 
veriyor siviller ölüyor!

Bu savaş sadece Ukrayna ve Rusya ara-
sındaki gerginliğin bir sonucu değil esas olarak 
Batı (NATO – ABD) ve Doğu (Rusya, Çin vb) 
emperyalist blokları arasındaki hegemonya 
savaşıdır.

Bu hegemonya savaşında (bugün Ukray-
na’da olduğu gibi) olan emekçi, yoksul ezilen 

halklara olmaktadır. Emperyalistler savaş kara-
rını alıyor, savaşmak ve ölüm de biz yoksullara 
düşüyor.

Biz emekçi, yoksul halklar bu savaşın bir 
tarafı olmak zorunda değiliz ve olmayacağız. 
Doğusu ve Batısı ile kapitalistlerin, emperya-
listlerin hegemonya savaşlarının bir parçası 
olmayı reddetmeliyiz, karşısında durmalıyız.

Tüm dünya halkları Ukrayna’da yaşanan bu 
savaşa karşı barışın sesini haykırmalıdır.

KKP olarak; Rusya’nın bu saldırgan tutu-
munu ve Batı’nın da NATO’yu ısrarla Doğu’ya 
doğru genişletme politikasını kınıyoruz.

Kürdistan Komünist Partisi – KKP
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JI ÇAPEMENIYÊ Û RAYA GIŞTÎ RE

Hikûmeta Tirkiyê ku ev demeke dirêj e li dijî 
Herêma Kurdistanê amadekariya operasyo-
na leşkeri dikir, ev operasyon da destpêkirin 

û hê jî berdewam dike. Li operasyonên leşkerî yên 
li derveyî sînor ku bi dehan sal in pêk tên, operas-
yoneke nû hat zêdekirin. Mîna operasyonên leşkerî 
yên ku berê pêk hatin , operasyonên ku didomin 
jî dê xitimandinê kûrtir bike (girêkê kor bike) û rê li 
“çareseriyê” bigre. Em vê yekê  şermezar dikin. Her 
wiha operasyona leşkerî binpêkirina sînorên dewleta 
cîran e û li dijî hiqûqa navneteweyî ye. Divê Tirkiye 
di zûtirîn demê de operasyona leşkerî rawestîne, 5 
baregeh û 38 xalên xwe yên leşkeri yên li Herêma 
Kurdistanê vekişîne. Gava yekem a çareseriye-
ke mayînde ev e. Ji bo vê jî em bang li hikûmeta 
Herêma Kurdistanê dikin ku helwestê xwe bi awa-
yeke zelal nîşan bide ku Tirkiye operasyona leşkerî 
rawestîne û bi vekişandina baregehên xwe dawî li 
dagirkeriyê bîne.

Tirkiye ji rewşa ku ji ber şerê Ûkrayna-Rûsyayê 
derketiye holê sûd werdigire û bi vê yekê siyaseta 
xwe ya  şer li Herêma Kurdistanê û Rojavaya Xweser 
kurtir dike, ev yek dibe ku bibe sedema karesateke 
nû, bi taybetî jî bibe sedema ziyanên canî! Ji ber vê 
em ji şer re dibêjin “na”. Em bang li gelê Kurd dikin ku 
êrîşên li ser destkeftiyên xwe, statuya ku bi dest xisti-
ne jî di nav de, li hundir û derveyî sînor rawestîne.

Di pirsgirêka Kurd de îro ji berê zêdetir pêdivî bi 
çareseriyeke aştiyane heye! Siyaseta şer a li hundir, 
li ser sînor, li Meclîsê û li ser maseyên dîplomatîk tê 
meşandin çareserî pêk neanî û dê pêk neyê. Ji ber 
vê yekê jî wek Tifaqa Kurdistanî em giringiyê didin 
siyaseta “normalîzekirinê” ya ku Tirkiyê bi cîranên 
xwe re; ji Ermenîstanê heta Îsraîlê, ji Misirê heta 
Îmaratê daye destpêkirin û Em bang Tirkiyê dikin ku  
bi cîranên xwe ên rêveberiyên Kurdistanê re jî heman 
polîtîkaya normalîzekirinê bi awayeke mayînde  
bidomînin. Her gava aştiyane ya ku bi rêveberiyên 
Kurdistanê re bê avêtin ji bo berjewendiyên gelên 
Kurdistan û Tirkiyeyê ye.

Eşkere ye ku polîtîkayên şer pirsgirêka Kurd çare-
ser nake, krîza aborî û encamên wê yên civakî giran-
tir dike. Ji niha ve xûya ye ku krîza aborî û enflasyon, 
zem, betalî, xizanî ya ku gel ditingijîne bi polîtîkayên 
şer dê bi tevahî ji kontrolê derkeve. Şer, windakirina 

cana ye ku di jiyana civakan de nirxên herî pêwîst ên 
gelan e. Krîza aborî, birçîbûn û xizanî ye. Em ji şer 
re dibêjin NA. Em bang li NY, YE, Yekitiya Ereban û 
Iraqê dikin ku “vê operasyona leşkerî rawestînin”.

Banga me ji muxalefetê re; piştgiriyê nedin polîtî-
kaya şer a hikûmeta AKP’ê. Ji şer re bêjin na, ji bîr 
nekin ku AKP jî bi vê polîtîkaya şer xwedî planên hil-
bijartinê ye. Ji ber çi sedemê dibe bila bibe, hevdîtina 
bi hikûmetê re di heman xeta şer de yan jî şopandina 
polîtîkayên hovanetir, xelet e û dê encamên vê yekê ji 
bo gelên me gelek giran bin.

Em bang li gelên Tirk, Fars û Ereb dikin; Ji şer û 
siyaseta dagirkeriyê re bêjin “Na”! Û em ji bîr nekin 
ku bêyî gelê Kurd azad bibe; Siyaset, rewşenbîr û 
civaka faris, tirk û ereb azad nabin. Demokrasî di 
civakê de bi awayekî mayînde pêş nakeve. Ji ber ku 
siyaseta yekperest-nîjadperest; polîtîkaya navxweyî û 
derve, maf û azadiyên bingehîn, qanûn, sazî û çandê 
bi tirsa avakirina Kurdistanê dizayn dike; ev yek hewl-
danên deokratîkbûyinê jî jehrî dike.

Banga me ji bo siyaseta Kurd ew e ku; her çiqas 
di navbera dewletên kolonyalist nakokî û pevçûn 
hebin jî, me gelek caran  dîtiye ku di cih de li ser 
pirsgirêka Kurd li hev kirine. Îro bi operasyona leşkerî 
ya Tirkiyê re ku ji Eyn Îsa heta Kampa Mexmûrê dirêj 
dibe, Hikûmeta Sûriyê jî li ser xeta Heleb-Heseke 
ketiye nava liv û tevgerê. Iraq li dora Şengalê dîwar 
lê dike û leşkeran dicivîne û Îran jî bi fuzeyê gef li 
Hewlerê dixwe.

Di vê rewşa de ku ji çar aliyan ve hati dorpêçkirin; 
Dem hatiye ku siyaseta Kurd li her perçeyên Kurdis-
tanê bibêje ku “Partiyên me ji hev cuda ne, eniya me 
yek e. Em di têkoşîna rizgariya netewî de li heman 
aliyê ne.”

Ango îro roj roja yekîtiya netewî ye. Ger em 
nikaribin Yekitiya Netewî ya mayınde ava bikin, qet 
nebe bi helwesteke hevpar hevkarî û çalakiyên xwe 
pêş bixin û bibin dostên hev.Ligel helwestên cuda 
yên siyasî yên hêzên netewî yên Kurd, roj roja, bi 
hev re, parastin û pêşxistina destkeftiyan e, bi taybetî 
jî parastina statuya her du parçeyan e. Roj ew roj e 
ku divê Partiyên Kurdî; polîtîkaya “Yê ku keştiya xwe 
xilas dike kaptan e” têk bibin.

KCD, PARTİYA AZADÎ, PDK-T, DDKD, PÎA, DBP, 
KKP, HDP, Platforma Jinên Kurd

Xebatên Tifaqa Kurdistanî: 
Bang li her kesî kir ku ji dagirkeriyê re bêjin NA!
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Newroz’dan 1 Mayıs’a
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Ekonomik kriz ağırlaşıyor patatesin kilo-
su halen 10 TL civarında, döviz kurları yeni-
den tırmanmaya başladı, kimse önünü gö-
remiyor. Tüketici bugün 5 liraya satın aldığı 
ürünü “yarın 10 hatta 15 liraya bulamam” 
kaygısıyla gücü oranında daha fazla almaya 
çalışıyor. AKP iktidarının izlediği savaş poli-
tikalarının ekonomi ve sokak üzerinde etki-
leri dikkate alındığında öfke büyüyor, süreç 
yeni eylemlere gebe. Yani akacağı kanal ve 
güven veren örgütlülükle buluşursa işçi 
direniş ve grevleri yeniden ve daha güçlü 
gelişebilir.

*Bu koşullarda işçiye güven veren, 
eylemliliğinin her alan ve aşamasında ar-
kadan seyretmek yerine işçilerle birlikte 
ama önlerinde yürüyen sendikal örgütlen-
me ihtiyacı mücadelenin pratiği içerisinde 
kendini dayatıyor. İşçi sınıfının mevcut 
sendikalarla, ekonomik haklar uğruna 
mücadeleyi bile sürdüremeyeceği son ey-
lemlerle bir kez daha açığa çıktı. Mevcut 
sendikalar çoktandır tıkanmış ya dipten ge-
len güçlü işçi dalgasıyla sendikal bürokrasi 
aşılacak ya da alternatif sendikalarla mev-
cut sendikalar aşılacak. Her iki durumda da 
yeni işçi örgütlenmesi kendini dayatıyor. 
Hem sendikalar içerisinde hem de alternatif 
sendikalarla doğrudan demokrasiye daya-
nan işçi örgütlülüğü kendini dayatıyor.


