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Editör
Biraz gecikmeyle de olsa 11. 

sayımızla yeniden merhaba 
diyoruz. Bu sayımızda da 

birbirinden farklı konuları ele alan Kürtçe 
ve Türkçe yazılar, açıklamalar var. 
Ekonomik kriz, yoksulluk ve savaş 
ikliminin tetiklediği mülteci hareketliliği 
beraberinde artan ölümlerle genişleyerek 
devam ediyor. Son Manş ile Ege 
Denizlerindeki göçmen facialarında 
ölenlerin çoğunluğu Kürtlerdi. Kürdistan 
hükümetine çağrımız; ülkeden göçü 
tetikleyen ekonomik sosyal nedenlerin 
ortadan kaldırılmasıdır. 

Ekonomik kriz ve başka etkenlerle 
paralel küresel olarak siyasetin yeniden 
solda ısındığının adımları birbirini izliyor. 
Avusturya’nın ikinci büyük kentinde 
komünist partinin zaferi. Almanya’da 
sosyal demokrat iktidar ve Şili’de Gabriel 
Boric’in zaferi. Boric’i ve Komünist Partisi 
dahil O’nu %56 ile devlet başkanlığına 
taşıyan sol bileşen ittifakını kutluyor 
başarılar diliyoruz. Ayrıca Boric’in 
halkımıza uygulanan sömürgeci 
soykırıma karşı aldığı tutum nedeniyle 
de teşekkürler.

Cenevre’de olduğu gibi Astana’da 
da Kürt temsili engelleniyor. 21 
Aralık’ta Suriye konulu 17. Astana 
görüşmelerinde, Suriye ve Rojava 
Kürdiatan’ı görüşülüyor. Garantör 
devletler Rusya, Türkiye, İran ve Suriye 
hükümeti ile ‘muhalif’ MSO katılıyor. 
Ürdün-Irak-Lübnan gözlemci! Kürtler 
yok! Kürtlerin temsil edilmediği hiçbir 
platform Kürtler adına karar alamaz 
alırsa da çözümleyici olamaz. Burada 
kilit mesele, hep dile getirdiğimiz gibi 
Kürt ulusal ittifakının sağlanmasıdır.

İç siyasette iktidar bloğu; 2023’e 
kadar iktidarını sürdürmek istiyor 
fakat uğradığı güç kaybının devam 
etmesi nedeniyle sürdüremiyor. Erken 
seçime gitmek istiyor ancak sandıktan 
çıkamayacağını gördüğü için gidemiyor. 
Muhalefet ise “erken seçim istiyoruz” 
diyor ancak gerçekte erken seçimi 
zorlayacak bir politika izlemiyor. Bunu 
fırsat gören Cumhur İttifakı ekonomik 
ve siyasi krizi yöneterek ayakta duruyor. 
KKP bugün de Kürdistan’da geniş ulusal 
demokratik birliğin sağlanması ve bunun 
Türkiye devrimci demokrasi güçleriyle 
geniş özgürlük ve demokrasi cephesinde 
buluşması politikasını savunmaktadır. 

Kürdistan kelimesine karşı Cumhur 

İttifakının sürdürdüğü düşmanca politika 
ve pratiğe, ana muhalefet partisi CHP 
lideri Kılıçdaroğlu da “Kürdistan lafından 
ben de rahatsız oluyorum” diyerek 
katıldı. “Kürt meselesini meclise getirip 
çözeceğiz” diyen Kılıçdaroğlu idi. Eğer 
Mecliste Kürt meselesi görüşülüp çözüm 
aranacaksa Kürdistan’dan bahsetmeden 
çözüm bir yana tartışmak bile mümkün 
olmaz. Yani “Kürtler var ama Kürdistan 
yok” siyaseti çözümsüzlüğü derinleştirir. 
İktidara ve muhalefete çağrımız; Kürtleri 
tanıyorsanız ülkelerini de tanıyarak 
çözüm arayın!

Cezaevlerinde tutuklulara dönük 
baskı ve hak gaspları ağırlaşarak 
sürüyor. Cezası biten tutukluların 
infazları yakılarak içeride tutuluyorlar. 
Hafıza kaybı artan Aysel Tuğluk olmak 
üzere bütün hasta tutukluların serbest 
bırakılması için başta karar verici 
merciler olmak üzere; bugün vicdan 
sahibi ve hukuka, insan haklarına saygılı 
herkes daha fazla gecikmeden karar 
vermeli.

AKP iktidarı ve yandaşlarının 
“gördünüz mü asgari ücrete %50.44 
zam yaptık” böbürlenmelerine rağmen 
asgari ücret sefalet ücreti olmaya devam 
ediyor! 1425 TL artışla asgari ücret 4250 
TL’ye çıkarıldı ancak aylar öncesinden 
%48 doğal gaz zammı ile başlayan ve 
iğneden ipliğe günlük devam eden zam 
yağmuruyla işçiler zamlı maaşlarını daha 
almadan başta gıda, benzin olmak üzere 
yapılan ve en düşüğü %50 olan zamlarla 
zaten erimiş oldu. İşçilerin, işsizlerin, 
yoksul halkın; sermayeye ve iktidarına 
karşı ekonomik ve sosyal haklar 
mücadelesini örgütlü sürdürmekten 
başka yolu yoktur. Ya örgütlü mücadele 
ile ekonomik sosyal hakları alanını 
büyütme ya da kölelik!

Partimize yönelik engellemeler 
sürüyor. Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı merkezli olarak KKP’ye 
ilişkin engellemelerin ayrıntısı Kürtçe 
ve Türkçe olarak yapılan basın 
açıklamasında yer almaktadır. Bunun 
son halkası Diyarbakır Emniyeti’nin 
KKP’yi bayraklarıyla “Geçinemiyoruz” 
mitingine almaması oldu. Bu hukuk 
dışı engellemelere karşı KKP olarak 
mücadelemizi sürdüreceğiz. 

Yeni yılın halkımıza, dünya 
halklarına, işçi sınıfına barış, huzur ve 
özgürlükler yılı olması dileğiyle yeni 
yılınız kutlu olsun!
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Geçtiğimiz günlerde Pir Sultan Abdal Kültür Der-
neği (PSAKD) Genel Başkanı Gani Kaplan’ın 
Isparta Cemevi açılışındaki konuşmasına 

AKP’li Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in 
müdahalesi oldu. Ayağa kalkıp kürsüye yürüme ve 
başkan Kaplan’ın sözünü kesmesine yönelik müda-
halesi Alevi kamuoyu ve kurumlarınca tepkiyle karşı-
landı. 

İsparta Cemevi’nin açılışı için yapılan törende 
PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan: Alevilerin iba-
dethaneleri olan Cemevinin yasal statüye kavuştu-
rulmadan yapılacak hizmetlerin bir anlamı olmadığını 
söylemiş ve “Diyanet’in yaptığı hizmetten tek bir dinin 
tek bir mezhebi yararlanıyor. Laiklik toplumsal barışın 
güvencesidir. Bu ülkede Diyanet olduğu sürece laik-
likten bahsedilemez. Diyanet vesayeti var. Üzerimize 
çöktü” demişti

Kaplan’ın bu sözleri üzerine Isparta Belediye Baş-
kanı Şükrü Başdeğirmen yerinden kalkarak Kaplan’a 
doğru yürümüş ve Kaplan’ı kürsüden indirmek iste-
mişti. Başdeğirmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ale-
vilerin ve Cemevlerinin yanında olduğunu, söz konusu 
Cemevini de kendisinin yaptırdığını iddia etmişti. 

Sosyalist Mezopotamya Dergisi olarak; bu müda-
halenin nedeni ile arka planına dair kendisiyle yapılan 

röportajı okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.
Öncelikle geçmiş olsun Gani başkan. Isparta Ce-

mevi’nin açılışında olumsuz bir durum yaşadınız. 
Nedendir, kısaca bahseder misiniz?

Diyanet İşleri başkanlığının son süreçte hayatın 
her alanına müdahil olması ile ilgili yapılan konuşma 
sonucunda belediye başkanı tarafından susturulmak 
istendik. Ancak biz kürsüden sözümüzü söyledik.

Konuşmadan kısaca bahsedersek, Diyanet işleri 
başkanlığının olduğu bir ülkede Laiklik ve demokra-
siden söz edilemeyeceğini ve Diyanetin geçmişteki 
Genelkurmayın yerini aldığını, Genelkurmay nasıl ki 
geçmişte sivil hükümetler üzerinde vesayet kurup her 
konu hakkında görüş bildiriyorsa, bugün de diyanet 
aynı konumdadır. Sırf bu nedenle olsa bile Diyanetin 
kapatılması gerekmektedir.

Bin yıllardır imha, inkâr ve asimilasyona tabi 
tutulmaya çalışılan kadim inanç sahibi Alevilerin 
“Tüm kesimlerin inancı ile kendi gibi yaşamaları gere-
kir” çağrı ve taleplerin sebepleri nelerdir?

Aleviler bin yıllardır yasaklı olmasına karşın inanç-
larını sürdürmeye çalışmışlardır. Bu alanda çok ciddi 
mücadele vermiş ve bedeller ödemiştir. Bu bağlamda 
Aleviler özgürlük ve demokrasi mücadelesi verirken 
diğer kesimlerin de hak taleplerinin yerine getirilmesi 

PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan:
İslam’ı kullanarak Aleviliği yok etmeye çalıştılar! 

Röportaj: Ali GökkayaRöportaj: Ali Gökkaya



4SOSYALİST MEZOPOTAMYA

için mücadele eder. Etmek zorundadır, konumu gere-
ği mazlumların ve ötekileştirilenlerin yanında yer alır. 

Herkesin dilini, dinini özgürce yaşamasını sa-
vunur. Zira biz Alevilerin hakları verilmiş olsa dahi 
ötekileştirilmiş herhangi bir kimliğin hakları verilmemiş 
ise biz bunu kazanım olarak görmeyiz.

Alevilerce “Yasaklı İnanç” olarak tanımlanan bu 
hal çalıştaylarca da aşılmak istendi ama olmadı, 
neden? Devletin; “makbul Alevi” oluşturma yakla-
şımına Alevi kanaat önderlerinin karşı çıkışı hangi 
yönde olmuştur?

Türkiye’de Aleviler iki ana hat üzerinden örgüt-
lenmektedir. Bunlardan birincisi, ‘’namaz’da bizim, 
niyaz’da bizim, gerçek Müslüman biziz...’’ diyen ke-
sim, diğer kesim ise ‘’ Alevilik müstakil bir din ya da 
inançtır, İslam’da içindedir, diğer dinlerden de kendine 
uygun olan ritüelleri içine almıştır...’’ diyen kesimdir. 
Bu iki kesimde Alevilerin ibadethanesinin Cemevleri 
olduğu noktasında birleşiyor. Devlet birinci kısmı mu-
hatap alsa İslam’ın tarihini yeniden yazmak zorunda. 
Diğer kesimi muhatap alsa da yine aynı durumla karşı 
karşıya kalacaktır. Çalıştayların tıkanma nedenlerinin 
başında bu durum gelmektedir. Gerisi teferruattır.

Alevilerin temel talepleri yerine getirilmediği sürece 
devletin Alevilere yaklaşımı samimi bulunmamış ayrı-
ca kendi içinde kendi özgürlüğünü yaşayan bir inancın 
devlet ya da bir başkası tarafından tarif edilmesinin 
yanlış olduğunu savunmuşlar ve devletten tarif yerine 
somut adımlar atmasını istemişlerdir.

Türkiye devleti; yüzyıllardır etnik, dilsel, inanç-
sal ve kültürel açıdan homojen bir toplum inşa 
etmeye çalışmaktadır. Kürtlükte olduğu gibi Ale-
vilikte de varlığının inkârı temelinde “devlet ulusu” 
şeklinde ifade edilecek homojenleştirme proje-

sinin başında gelmektedir. Geçmiş hükümetlerin 
mirasını devralan AKP’nin bu yöndeki politik giri-
şimleri nelerdir?

Resmi ideolojinin iki ayağı vardır. Bunlardan biri 
İslam diğeri de Türklüktür. Yıllardır Türklükle Kürtleri 
yok etmeye asimile etmeye çalışmış, İslam’la ise 
(Sünnilikle) Aleviliği yok edip asimile etmeye çalışmış-
tır. Son zamanlarda AKP hükümeti Alevileri Sünnilik 
ile asimle edemeyeceğini anlayınca Şialaştırmaya 
çalışmış ya da derneklere ve Cemevlerine özel ulak-
lar vasıtasıyla hamleler yapmaya başladı. Örgütlerin 
genel merkezlerinden bağımsız birçok bölgede maddi 
yardımda bulunarak müdahalelerini başka bir boyuta 
taşımaktadır.

Rejimin Alevi tanımı ve tarifi Alevilerce tepkiyle 
karşılandığı bilinmektedir. Bir Alevi Kurumu ola-
rak; devrimci kurum ve kişilerce de Aleviliğin tarifi 
ve taraf yaratılmasına nasıl bakıyorsunuz?  

Türkiye’de sol ve sosyalistler, örneğin Ernesto’nun 
kaç numaralı bot giyindiğini, Moskova’da Kızılmey-
dan’ın kaç kişi aldığını veya Mao’nun akşam yemekle-
rinde ne yediğine kadar bilip ilgilenir, fakat yüzyıllardır, 
İslam faşizminin Alevilere uyguladığı zulmü görmedi. 
Bu bağlamda, son yıllarda baktığımızda, örgütlenme 
tıkanıklığı çeken kimi sol ve sosyalist örgütler Alevi 
kurumlarına ve yerleşim bölgelerine hamleler yapma-
ya başladılar. Kendi durdukları zeminlerden Alevilik 
tarifi yapmaya başladılar. Maalesef devlette olduğu 
gibi devrimcilerde kendi Aleviliğini ve Alevi örgütlerini 
yaratmaya çalışmaktadır. Bu durum ise gerek reel 
örgütlenme gerekse Aleviler açısından sıkıntıdır. Ka-
naatimizce solun başarıya ulaşamamasının ana ne-
denlerinin başında şeriat ile bir mücadele programının 
olmayışı gelmektedir.
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İnsan olduğumuzu anlarken bir 
sis dağılıverdi bilinçaltımızda. 
Aynalar yoktu, kendimizi 

göremiyorduk ve üretmenin 
başlangıcındaydık. Ne Adem’i ne 
de Havva’yı tanıyorduk. Kütüğü-
müz halktı. İçimizi karanlıklar bas-
mıştı. İlkelliğimizin her lahzasında 
ışığın medeniyetini kuruyorduk. 
Mağaralarda yaşardık. Yediğimiz 
yemeği çokluğumuza eş kılardık. 

Buğdayı tanıdık sonra. Ambar-
lar yaptık. Nimetleri var edendik. 
Ürettikçe kendimizi aşmanın bi-
linmezliğindeydik bu yüzden hep 
korktuk. Bir güç aradık. Ürettikle-
rimize el koyan; kralları, peygam-
berleri yarattık. İbrahim alınterimiz 
olan putları yıktı. Tanrı adına bo-
yun eğmez boynumuzu, bezirgân 
secdesine eğdirdi. 

Mülkiyet savaşıydı. Krallar, pey-
gamberlere savaşlar açtılar. Cen-
gaverler olarak bizi seçtiler. Kul 
olmak vaktiydi. Adem ile Havva’yı 
bir türlü tanıyamadık. Bir elmaydı 
sadece dalından koparılan. Kadı-
nın bir kadavraya dönüşmesinin ilk 
öyküsüydü. 

Sonra o elmayı kızıl bir renge 
boyadılar. Ulusları, uluslara kır-
dırdılar. Bizler ‘Kızıl elma’ uğruna; 
Türk, Kürt, Çerkez ve herkes kar-
deş kavgasındayken; bir de baktık 

ki oryantalizm uğruna sömürülen 
halklar olmuşuz. 

Barbarlar harbindeydik. Ta-
rih yazılırken, sınıf kavgasında; 
sınıftan habersizdik.

***
Müessese (kurum) sözlük anla-

mıyla; çoğunluğun aynı şekilde ve 
aynı sıklıkla ortaya koyduğu davra-
nışların tümü demektir. Kelimenin 
farklı anlamlarını araştırdığımızda; 
aynı zamanda ortak bir amaç için 
kurulmuş toplumsal anlaşmaların 
sağlandığı yer olarak anlatılmakta-
dır. Bir başka anlamı da toplumda 
bazı sorunların çözümlenebilmesi 
için uygulanan yöntem olarak 
açıklanır. İşin özeti, müessese ke-
limesini hangi açıdan araştırırsak 
araştıralım anlamının her zaman 
aynı adrese çıktığını görüyoruz. 

Devletleşen toplumların yazılı 
ifadelerle birey olan erkeğin ege-
menliğini ve devletin egemenliğini 
istikrarlı hale getirmek için oluştur-
duğu bütünsel işleve kurum denir. 
Ataerkil sisteme göre kurulmuş 
dünya devletlerinin tümünde, evlilik 
kurumlarının evlilikleri resmileştir-
diklerini biliyoruz. Erkeğin sömür-
geci düzen içerisinde köleleştiril-
mesi ve bu köleliğin devamı için 
bilinçlice sistem tarafından erkeğin 
görevlendirilmesi; yapılan evlilik-

ler sonucu oluşan ailelerde esir 
kadınların ve esir kız çocuklarının 
kölecil, ataerkil düzeni için büyü-
tüldüğünü görüyoruz ve yaşıyoruz. 
Evliliğin resmileştirilmesiyle; nikah 
şahitleri huzurunda, nikah memu-
ruyla bir saadetin kâğıtlara imzalı 
bir şekilde kayda geçirilmesi aslın-
da yapılan işlemin özel mülkiyetle 
belirginleşip anlam kazanmasıdır. 
Sınıflı toplumların sevgi duygusunu 
garanti altına alması bireysel çıkar-
ların yazı ile kaydedilmesi demek-
tir. Evliliklerin boşanmayla bitmesi 
ise evli çiftlerin mal paylaşımını 
kendi güvenceleri için talep etmesi 
olarak sevginin menfaatler üzerine 
kurulduğunu evliliğin neticeleriyle 
ispatlamaktadır. Burada evlilik so-
nucu oluşan çocuklarında boşan-
ma işlemlerinde, veliler tarafından; 
birer meta gibi görülüp paylaşıma 
tabi tutulduğuna her zaman şahit 
olmaktayız.

İnsanlığın yazıyı öğrenmesiyle 
birçok işlerini kayıt altına aldıkla-
rını tarihi kaynaklardan biliyoruz. 
Evlilik müessesesi de insanlığın 
yazıyı bulmasından sonra ha-
yat birlikteliklerini belirli niyet ve 
amaçlar için yazı yoluyla kayda 
geçirmesidir. Kurum kelimesinin 
kökenini açıklarken çoğunluğun 
aynı şekilde, aynı amaçlar için 
bir araya gelerek oluşturduğu 

EVLİLİK MÜESSESESİ!

Heybet AKDOĞAN
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Aşk kelimesi Frasça bir kelime 
olup, “Aşekâ” kelimesinden 

türetilmiştir. Aşekâ; sarmaşık 
demektir. Sarmaşık bilindiği 
gibi kuşattığı ağacın suyuna, 
hayatına ortaktır. Ağaç hem 

kendisini, hem de sarmaşığı 
beslemek zorunda olduğu için 

ömrü kısalmaktadır. Sarmaşığın, 
kuşattığı ağacın suyunu emme-
si ağacı soldurup zayıflatması 

ve bazen de kurutması gibi sevgi 
de sevenin sevdiğine ‘’siner-

ji’’si olmayan tek taraflı çabayla 
ilgi göstermesi, çaba gösterenin 

zamanla tükenmesine neden 
olan sonuçlar doğuruyor. 

düzen olduğunu vurgulamıştım. 
İnsanlığın yerleşik hayata 
geçişinden sonra çoğunluğun 
ataerkil düzeni temsil etmesi, o 
günden bugüne evlilik müessesesi 
hakkında birçok ipucunu bizlere 
veriyor. Tarihe dönüp baktığımızda, 
kadınların en çok ezilen çoğunluk 
olduğuna şahit oluyoruz. Örneğin: 
Sümerler tarihinde genç kızların ta-
pınaklara adandığını ve tapınaklar-
da tanrıların temsilcileriyle beraber 
yaşadığını tarihsel kaynaklardan 
okuyabilmekteyiz. Sümerlerde ko-
calarını aldatan kadınların öldürül-
düğünü ve çocuk sahibi olmayan 
kadınların erkek tarafından boşatıl-
dığını duymuşuzdur. 

Ortadoğu tarihini okuduğumuz-
da, toplumsal hayatta kadınların 
‘’hakeza’’ ezilen insanlar olduğuna 
ve söz hakkına sahip olmadığına 
tanıklık etmekteyiz. Genç kızla-
rın diri diri gömülmesi yaşanmış 
vahşetin en acıklı trajedisidir. Her 
ne kadar kutsal kitapların kadınları 
övdüğü söylenilse ve iddia edilse 
de kutsal kitapların içeriğinde ka-
dını ne kadar dışladığını ve kadını 
şeytancıl bir varlık olarak tasvir 
ettiğini kimse inkâr edemez. Sabit 
ayet ve deliller karşısında bu haki-
kati kimse çürütemez. Kutsal dinler 
ve yanısıra yaşanmış medeniyetler 
kadın haklarını her ne kadar sa-
vunsalar da doğanın diyalektik sis-
temi, kadının ve erkeğin kendi kim-
liğiyle var olamadığını bilimsel bir 
şekilde açıkça ispatlıyor. “Sigmund 
Freud’un: Totem ve Tabu, Uygarlı-
ğın Huzursuzluğu” adlı yapıtlarını 
okuduğumuzda konumuzun özünü 
teşkil eden detaylı açıklamaları 
görebiliyoruz. 

Sınıflı toplumlarda yaşanan aşk 
ilişkileri sonucunda yapılan evli-
liklerin her zaman kadın ve erkek 
nezdinde sömürülen ilişkiler taşıdı-
ğı uygarlık sürecimizin sınıfsal bir 
olgusudur. Ezen ve ezilen kavga-
sında, erkeğin de ataerkil düzende 
kullanılan bir araç olduğu sınıflı 
toplumun başka bir gerçeğidir. 
“Tefeci-Bezirgân” saltanatından, 
emperyalist düzenin gelişimine 

kadar kadın, erkek ilişkilerinin 
böylesine içler acısı köleleşmiş 
yaşantılarını hâlâ görüyoruz ve 
yaşıyoruz.

Konumuzun içeriği bakımından, 
aşk kavramının kelime kökenini 
araştırdığımızda; sınıflı toplum-
ların nasıl bugüne geldiğini biraz 
daha iyi anlayabiliriz. Aşk kelimesi 
Frasça bir kelime olup, “Aşekâ” 
kelimesinden türetilmiştir. Aşekâ; 
sarmaşık demektir. Sarmaşık 
bilindiği gibi kuşattığı ağacın 
suyuna, hayatına ortaktır. Ağaç 
hem kendisini, hem de sarmaşığı 
beslemek zorunda olduğu için 
ömrü kısalmaktadır. Sarmaşığın, 
kuşattığı ağacın suyunu emmesi 
ağacı soldurup zayıflatması ve 
bazen de kurutması gibi sevgi 
de sevenin sevdiğine ‘’siner-
ji’’si olmayan tek taraflı çabayla 
ilgi göstermesi, çaba gösterenin 
zamanla tükenmesine neden olan 
sonuçlar doğuruyor. Çünkü sınıflı 
toplumların aşk ilişkilerinde kadın 
aktif sorumluluklardan uzaktır. 
Bu nedenle kadın sadece ‘ritüel’ 
olarak kendisine biçilmiş pasif gö-
revleri yerine getirerek, beklentiler 
içinde yaşayan bir birey konumuna 
sahiptir. Sınıflı toplumların, üret-
miş olduğu bu ilişki dünyasına aşk 
denilmektedir. Dikkat edilirse aşk 
tek taraflı bir güçtür. Aşırı duygu 

yoğunluğunun bütün ilgiyi karşısın-
dakine yoğunlaştırması, başlangıç-
ların sonunu hazırlamaktadır. 

Evliliklere baktığımızda, kadın-
ların genelde beklentiler içinde ol-
ması karakterlerinin bencil ve top-
lumsal bütünlükten soyutlanmış bir 
hale girmesine neden olmaktadır. 
Feodal sistemin bu konuda kadın 
doğasına ciddi zararlar verdiği 
inkâr edilemez. 

***
Evlenmek, genç yaşlarda he-

pimizin söz birliği ve inancıydı. 
Erkeklerin ve kızların genç yaşlar-
da geleceğe yönelik hayat plan-
lamaları içinde evlilik en önemli 
hedeflerden birisidir. Hiçbirimiz 
evlenmeden önce evliliğin ne oldu-
ğunu tam olarak bilmiyoruz. Ebe-
veynlerimizden ve çevremizden 
gördüğümüz evlilikler, evliliği tanı-
mak için tek kaynağımız. Etrafımız-
daki ailelerin yaşamları ve çocuk-
larının varoluşu, yarınlara yönelik 
ailelerin hedefler kurmaları bizlere 
evliliğin ne olduğunu anlamak için 
yeterli gelmektedir. Nitekim kadın 
ve koca arasındaki problemleri ve 
çocukların bilinçaltlarında oluşan 
sorunları göremiyoruz. Birçok aile, 
sorunlarını dışa aksettirmediğinden 
dolayı, evli çiftlerin güler yüzleri ve 
yaramaz çocukları bizleri onların 
mutlu olduklarına ikna ettiriyor. Ev-
liliği çocukken görmeye başlıyoruz. 
Çocukken aklımız boş bir disket 
gibidir. Hafızamız her gördüğünü 
kaydeder. Bizleri koruyan ve büyü-
ten büyüklerimiz bizi mutlu ve güç-
lü kılıyor. Onlar sayesinde küçük 
yaşta ayakta durabilip, hayata tutu-
nabiliyoruz. Çocuk yaşımızda anne 
ve babalarımızın mutsuz yanlarını 
göremeyişimizin sebebi yanılmıyor-
sam bunun içindir. Çocuklar, güç 
aldıkları ve mutluluk duydukları her 
şeyi yaşamak isterler. Ailelerimizde 
bizler var olduğumuz için güçlü ve 
mutlular. Onları da hayata bizler 
bağlıyoruz. 

Büyüklerimiz ezilen toplumun 
bireyleri. Örflerin, törelerin, gele-
neklerin, feodalizmin ve şimdide 
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kapitalizmin kurbanları! Onlar birer 
doktor, mühendis, öğretmen ola-
madılar. Biz onlar için, onların ola-
madıkları doktorlar, mühendisler, 
öğretmenler olacağız. Biraz da bu 
yüzden bizler onlara güç ve mutlu-
luk veriyoruz. İnsanoğlunun kapita-
list sistemde çoğalmak isteyişinin 
bir kutsal nedeni de bu olsa gerek 
diye düşünüyorum.

Hayvanlar, düşünemeden; iç-
güdüleriyle çoğalıyorlar. İçgüdüsel 
de olsa her canlı kendisi gibi olana 
bilinçlice ya da bilinçsizce ihtiyaç 
duyuyor. Kendisine olan muhtaç-
lığını, kendisi gibi olan canlıları 
çoğaltarak giderebiliyor. Biz insan-
larda kendimiz gibi olanlara, isteyip 
de yaşayamadığımız hayatı yaşat-
tırabilmek için çoğalmak istiyoruz. 
Hepimiz ezilmeyi, bizden sonraki 
nesillerin ezilmemesi için sabre-
derek dindirmeye çalışıyoruz. Bu 
yüzden insanlık tarihimizden 
bugüne eziliyoruz. İnsanlığın totem 
hayatında, ezilen, sömürülen birey 
ve topluluklar yoktu. İnsanlar ken-
di iradeleriyle yönettiği bir hayatı 
yaşıyorlardı. Bu özgür yaşamın, 
devamı için çoğalmak istiyorlardı. 
İnsanlığımız, uygarlık ve kutsal 
inançlarla tanışmadan önce, aileler 
bir kaç kişilik çekirdek aileler değil-
di. İnsanlığımızın bir topluluk ailesi 
vardı. Bu topluluk ailesinin evren-
sel insanlık bütünlüğü mevcuttu. 
Herkes birbirini bir bütünün parçası 
olarak koruyordu, seviyordu. Bu 
insanın insanı sevmesi demekti. 
O zamanlar insanın insanı sömür-
mesi yoktu. Özel mülkiyet üzerine 

kurulu aileler de yoktu. İnsanlar 
yaşamın devamı için çoğalmak 
istiyorlardı. Üretmek, paylaşmak 
için yaşıyorlardı. 

Tarihin seyri içerisinde; önce 
parçalandık, evrensel ailemiz bö-
lündü. Gruplara ayrıldık. Tabular 
en büyüklerimiz oldu. Yetmedi!.. 
Irklara bölündük, krallar, peygam-
berler, padişahlar liderlerimiz oldu. 
Gittikçe küçüldük, küçüldükçe 
çekirdek aile olduk. Erkeğin ve 
kadının ezildiği aileler olduk. Yaşa-
mak için amaçlarımız, inançlarımız 
değişti. Krallar, peygamberler, 
padişahlar saltanatında ilk önce 
babalarımız kandırıldı. Liderler 
yükseldikçe, babalarımız ezildi ve 
ezildikçe kendilerini ezen liderlere 
özendiler. Kadınını ve çocuğunu 
koruyan babalar onları bir meta 
gibi sahiplenmeye başladılar. 
Krallarda sevdiler, sahiplendiler. 
Krallarda ezip döverek halkını se-
vip sahipleniyorlardı. Ve kralların, 
peygamberlerin, padişahların taht 
gücü olan Tanrı da eziyor, sömürü-
yor ve cezalandırıyor. Babalarımız, 
Adem babanın temsilcileri, anaları-
mız ise Havva ananın temsilcileri; 
bizler de ademoğullarının kardeş-
leriyiz. Var ettiğimiz bu sistemde 
köleleşen aileleriz. Ne babalarımız 
erkek olmanın mutluluğunu anla-
yabiliyorlar ne de analarımız kadın 
olmanın mutluluğunu tadabiliyorlar. 
Biz çocuklar da çocukluğumuzu 
doyasıya yaşayamadan acılar için-
de erken büyüyüp çocukluğumuzla 
erkenden vedalaşıp aile müesse-
semizi kuruyoruz.

Aile kurumlarımızla birlikte or-
tak amaçlar için bir araya gelmiş 
topluluklardan devletler kuruldu. 
Bezirgânlar zenginleşti. Bizlerden 
ordular kurdular. Savaşlar 
yaptılar. Evrensel ailemizin 
bölünmüş insanları, farklı ırkların 
insanları olarak birbirlerine yaban-
cılaştılar. Bir ailenin içindeki insan-
lar kendilerine yabancılaştırılarak 
kardeş kavgasına katıldılar. Büyü-
yen savaşlarla sınırlar çizilmeye 
devam ediliyor; sadece bir tane 
olan dünyamızın içine. Böylece, 
suçlar ve suçlular üretiliyor. Bizler 
öldürülen, hapis yatan, işkence 
gören, sürgünlere gönderilenler 
oluyoruz. 

İnşa edilen şehirlerde 
bizler çalıştırılıyoruz. Devasa 
pazarlarda, emeğimizi bizlere 
satıyorlar. Okullar inşa ediyorlar; 
bizleri ücretli, akıl ve kol işçileri 
olarak çalıştırıyorlar. Bizleri 
kendilerine sermaye yapıyorlar. 
Evlilik müessesemizle ve aileleri-
mizle bizleri kurumlaşmış köleler 
olarak evlilik müessesesinin birer 
kadavraları halinde, sınıflı dünya-
nın koruyucuları olarak görevlen-
dirmeye devam ediyorlar. Böylelik-
le, çoğunluğun yönetilmekte oldu-
ğu ve ortak davranışlarımızın birer 
parçası niteliğinde, özgür irademiz-
den yoksun bir şekilde bizler; ege-
menlerin refahı için, tesis edilmiş 
aile kurumlarının sivil çalışanları 
olarak yaşamaya (sömürülmeye) 
devam ediyoruz.
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MILÎTARÎZEKIRINA
SOSYALÎZMÊ

Şerefxan CIZÎRÎ

Ev nêzîkî 200 sala ye ku 
teorî û praktîka sos-
yalîzmê tê şîrovekirin. 

Tevgerên sosyalîstî, akademîs-
yenî, polîtîkvanî, rêxistinên karkerî 
û navnetewî, kesên hunermend 
û teorîsyen pirr caran ditin li ser 
sosyalîzmê pêşkêş kirine. Li ser 
çilobûn û çawabûna civateke sos-
yalîst pirr tişt hatine nivîsandin û ji 
sala 1917’an de û vir de jî, hinek 
raman hatine ceribandin. Li ser ci-
vat, mirov, kultur, huner, polîtîka û 
hişmendîya sosyalistî heta roja îro 
teorî û dîtinên cûrbecûr pêkhatine. 
Ji aliyekî de ev rastî dewlemendî-
yek e û lê belê heger dewlemendî 
bi serê xwe bibe armanc, wê çaxê 
dewlemendî dibe tevlihevî. Sos-
yalîzmeke dewlemend hergav baş 
e, lê sosyalîzmeke tevlihev alîkarî-
ya tu mirovan nikare bike. Jiyana 
civatî pirr dijwar e û ji ber wilo ji ze-
lalîya siyaset û îdeolojîyê dixwaze. 
Pirr tevgerên nîyet xerabe dikarin 
vê dewlemendiyê ji bo armancên 
xwe yên pîs bikarbînin. 

Weke m!nak mirov dikare go-
tina “sosyalîzma netewî” nîşan 
bide. Faşîzm û Nazîzma Germanî, 
dixwastin gotina sosyalîzmê bi-
lewitînin û wê ji bo armancê xwe 
bixebitînin. Li welatê “sosyalîst” jî 
pirr caran sosyalîzm ji bo arman-
cên qirêj dihate bikaranin. Ji bo 
minak mirov dikare bibêje ku li 

van welatan navê dagirkeriyê bibû 
sosyalîzm û navê diktatorîyê jî bibû 
pêşverûtî. 

Baş tê zanın ku weke teorî û 
praktîk divê îdeolojîya sosyalîzmê 
sivîl û aştîxwazî be. Sosyalîzm, 
li ba qlasîkên xwe yên navdar 
weke utopyake sivîl û aştîxwaz tê 
pesinandin. Tevgerên sosyalîst tu 
caran weke prensîb nikarin bibin 
şerxwaz. Ji ber ku felsefa sosyalîz-
mê felsefa aştîxwaziyê ye. Li cem 
tu niviskarê, teorîsyênê, îdeologê 
û polîtîkvanê sosyalizmê, weke 
prensîb felsefa şer nayê parastin. 
Di tekstên sosyalîstî de xwepa-
rastin heye, demokrasî û têkoşîn 
heye, ramanên mirovî hene, hu-
manîzm û kultur heye, ji bo van 
arınanca ji xebata polîtîk heye 
ûhw. Lê weke felsefe tucarî paras-
tina şer û mîlîtarîzmê, di tekstên 
sosyalîstî de pêde nabe. Sos-
yalîzm antî- mîlîrarîst e û ev yeka ji 
pirr eşkere ye. Lê heger li hinek cî-
han behsa şer û xebata mîlîterî bi 
taybetî bê kirin jî, ev yeka bi giştî ji 
bo rakirina şer ji meydanê ye. Sos-
yalist û Marksîstan hergav daxwaz 
kirine ku şer bî tevahî ji nava miro-
vantiyê rabe... Sosyalîstan heta îro 
ji mecbûrî şer kirine… 

Belê. Dîtinên Fredrich Engels 
di vi warî de pirr zelal in. Heger 
karbidest û sermayedarên civakê 
bi rastî encamên demokratîk bipe-

jirînin, wê çaxê tu sebeb tuneye 
ku sosyalîst tundîyê bikarbînin. 
Bi kurtî sosyalîst hevalbendên 
xebatên demokratîk û sivîl in. 
Pêwiste di vir de tu şik tune be... 

Ma gelo teorî, îdeolojî û prak-
tîka sosyaltîzmê çawa pêşket? 
Rastiya dîrokî çî ye? Tê zanîn ku 
ji pirr alîyan de mana gotina sos-
yalîzmê hatiye gûhertin. Sosyalîzm 
ji pirr aliyan de ji armancên xwe 
hatiye bidûrxistin. Sosyalîzma ku 
di wexta xwe de aştîxwaz bû, pirr 
caran di praktîke de bû şerxwaz. 
Sosyalîzma ku di bingehê xwe 
de sivîl bû hate mîlîtarizekirin. 
Sosyalîzma ku li ser hîmê dîtınên 
dîrokî û zanyarîyê ava dibû di 
pratîkê de bû dogmat1k û sek-
terîst. Sosyalizma ku ya zehmet-
kêşan bû û enternasyonalîst bû, 
di pêşketina dîroka rastî de, bû ya 
burjuvaziya biçûk û neteweperest. 
Sosyalizma ku di armanca xwe de 
ji bo desthilata xelkê û demokra-
siyê têkoşin dida, di rastiyê de bu-
rakrasî û diktatorî pêşxıst. Bi kurtî 
tiştê ku di qirnê 19’ an de bi serê 
sosyalîzmê hat, bi serê kutubxana 
ku çekê kîmyevî bifiroşe nehati-
ye! Tu tevgerên ramanî û polîtîk 
weke sosyalîzmê, ji armancên xwe 
evqasî ne hatine dûrxistin. Ji ber 
vê yekê jî, sosyalîzm divê bi hemû 
hawayî li eslê xwe vegere û bika-
ribe bersiva dema me ya modern 
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bide... 
Baş e, çima wilo bi serê sos-

yalîzme hat? Li ser vê yekê dikarin 
pirr dîtinên cûrbecûr hebin. Ev 
tiştekî normal e. Divê mirovê sos-
yalîst, hemû dîtin û rexneyên ku li 
ser vê mijarê hene fêr bibe û en-
camên rastî û zanîstî ji van derxî-
ne. Em hewcedarê rexne û ra-
manên zanistî ne û di vê mijarê de, 
divê mirov karibe bi durustî, pitpita 
ser tenûran û ramanên rastı ji hev 
baş cîhê bike. Ewê ku problemên 
sosyalîzmê ji xwe re kirine weke 
pitpita taxe, ew bi xwe jî proble-
meke sosyal û psîkolojîk pêktînin. 
Weke baş te zanîn, bi taybetî li 
Kurdistanê, xaînên sosyalîzmê pirr 
caran, ji nav vê qategorîya sosyal 
derketine. Ew ê ku di şeveke tari 
de bûbûn sosyalîst, di şeveke 
tarî de jî, dev ji sosyalzmê ber-
dan. Wexta ku ew bûn sosyalîst, 
nizanîbûn çi ma bûne sosyalîst û 
wexte ku vana dev jî sosyalîzmê jî 
berdan, dîsa nizanîbûn çima dev ji 
sosyalîzmê berdane! 

Ez bawer dikim ku ewê riya van 
kesan, hergav li ser nezantiyê û 
şaşîtiyê her berdewan be! 

Bi dîtina min yek ji problemên 
sosyalîzmê ew e; ji destpêka 
Şoreşa Oktober û heta îro, ji pir 
alîyan de mîlîtarîzekirina raman, 
rabûnûrûniştin, dîtin û jîyana sos-
yalistî berdewam kir û hlna jî ber-
dewam e.Ez li vir mîlîtarîzekirinê 
wılo fahm dikim: Tenê danûstan-
dinên polîtîk ji jor ber bi jêr de di-
meşin, kanalên       danûstandinan,  
ji jêr ber bi jor de hatine xitimandin. 
Karê polîtîk ji pirr alîyan de tekez 
hatiye navendî kirin û mantiqê 
leşkerî jî, bi hemû hawayî ketiye 
şûna xebata demokratîk û sivîl. 
Kultura leşkerî çareserkirin bi xwe 
kirine armancên serbixwe. Piraniya 
derfêtên ekonomî kanalîzeyî xeba-
ta leşkerî dibin. Serok dikevin şûna 
xelkê, kesên bi rutbe dikevin şûna 
kategorîyen sosyal û polîtîk, qûretî,  
fexfexe û xwe nîşandan dikeve 
şûna hişmendiya polîtîk, desthilat 
dikeve şûna aqil, qvantîta kar dike-

ve  şûna qallta kar, pragmatîzm û 
opportunîzm dikeve şûna prensî-
ban, karê bi lezgînî dikeve şûna 
kar e bi plan û program, alet dike-
vin şûna armancên politik û jiyan 
ji pirr alîyan de anormalize dibe. 
Ji xwe armanca mîlîtarîzekirinê jî, 
anormalîzekirina jiyana civake ye...  

Li ser mîlîrarîzekirina sosyalîz-
mê bi taybet xebatên baş û zanistî 
heta nûha ne hatine kirin. Li ser vê 
mijare zêde tişt nehatine nivîsan-
din. Lê xebateke balkêş li ser vê 
mijarê ya akademîsyên Amanda 
Peralta ye. Ew bi xwe ji Emerlka 
Latin e û eslê we Arjantinî ye. Di 
nav tevgera gerîlayen Arjantîn de 
karkiriye, paşe ketiye zindanê û 
di pirr asaqên nebihlstî re derbas 
bûye. Di salen 70 de ew weke 
penaber hatiye Swêdê û di nav 
Partiya Çep de kar dike.  Amanda 
textorê dîrokê ye û teza xwe li ser 
şer, şoreş û polîtîka di ramanên 
Marksistî de nivîsandîye. Li gora 
dîtinên Amanda Peralta sosyalîzm 
hatiye mîlîtarîzekirin. Encamê vê 
yekê dikarin pirr bin. Yek ji van en-
caman, teorîya şer û polîtîka ye ku 
ji teorîsyenên burjuwazî hatiye gir-
tin. Sosyalîstan teorîyên burzuwazî 
li ser şer, bê rexnekirin weke 
teorîyên xwe pejirandin. Di warê 
felsefe, dîrok, ekonomî, kultur û 
pirr tiştên din de, sosyalîstan rexne 
li teorî û dîtinên burjuwazî girtine 
û alternatifê xwe nîşan dane. Li di 
warê şer de, bi giştî bê rexnekirin 
tenê teorîyên burjuwazî û bi taybetî 
jl teorî û dîtina Carl von Claseuwitz 
ji xwe re kirine bingeh. 

Başe, Carl von Clausewîtz kî 
ye? Clasuewîtz him teorîsyenekî 
şer yê navdar e û him ji di wexta 
xwe de di arteşa Prusya de gene-
ral bû. Pirtûka Clausewitz ku li ser 
şer hatiye nivîsandin di warê xwe 
de bûye qlasîkek naskirî. Di pirtûka 
xwe ya li ser şer de, Clasuewîtz li 
dijî teorî û dîtinên çewt derdikeve. 
Ew kesên ku digotin şer dikare 
bibe ilmekî paqij, an jî şer tenê di-
kare bibe huner, ji aliyê Clasuewîtz 
de dihatin rexnekirin. Şer ne ilm 
bû ne û jî huner bû. Şer xabetekî 
têkoşînê bû ku pê nakokî dihatin 
çareserkirin. Di şer de xwînrijandin 
hebû û berjewendîyên cîhê cîhê 
bi hev re şer dikirin. Şer ji alîyekî 
de weke polîtîka û bazirganiyê 
bû. Li gora Clasuewitz, mirovan 
dikaribû bigota ku şer, bi babetekî 
din berdewambûna polîtîka ye. 
Armanca şer ew e ku nakokîyen 
civakî bi rêya zorê çareser bike û 
mirov dikare bêje ku kırina normal, 
şeniqandin û karê polîsîye jî zor tê 
de heye. Di vê hevgiradanê de jî 
armanc bi darê zorê çareserkirina 
nakokiyan e. Ev yeka pirr eşkere 
ye. Ji her vê yekê jî divê mirov 
karibe şer û bûyerên bi zorê, ji hev 
baş cîhê bike. Li gora Clausewîtz 
diva bû ku şer wılo bihata pênase 
kirin; tevgereke desthilatî ku dixwa-
ze daxwazîya xwe bi dijminê xwe, 
bi darê zorê bide qebûlkirin. Şer 
berdewamkirina polîtîkayê bû û 
armancê wê jî, jinavbirina desthila-
ta dijmin bû. Lê mirov baş dizane 
ku di d!rokê de şer hebûn û şer 
hebûn. 

Ji bo zelalkirina bûyeran diva-
bû mirov şerê heq û şerê neheq ji 
hevdû cîhê bikirana. Weke ku baş 
tê zanîn, heq û neheqî gotinên 
polîtîk û îdeolojîk in. Di warê şer 
de divabû ev gotin, ji pirr alîyan de 
xweşîk bêne zelalkirin. Mînak: Li 
gora faşîstan jî şer tişteki din bû. 
Faşîsta bawer dikirin ku şer, qa-
rakterê netewî xurt dike û hestên 
netewî jî şîyar dike. Ji ber vê 
yekê jî şer, li gora tevgera faşistî 
pêwîstîyek bû. Di felsefa faşîstî de 
şerkirin bingehekî giring bû. Civat 

Li ser mîlîrarîzekirina sos-
yalîzmê bi taybet xebatên 
baş û zanistî heta nûha ne 

hatine kirin. Li ser vê mijare 
zêde tişt nehatine nivîsan-
din. Lê xebateke balkêş li 

ser vê mijarê ya akademîs-
yên Amanda Peralta ye. Ew 
bi xwe ji Emerlka Latin e û 

eslê we Arjantinî ye.
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û danûstandinên sosyal li gora 
prensîbê mîlîterî dihate avakirin. Ji 
ber vê yekê jî serokê faşîst, felsefa 
mîlîtarîstî di hemû warê civatê de 
dipesinandin û pêşdixistin. Di vê 
felsefê de ferqa jiyana civatê û 
jiyana arteşî ji hev tune bû. Huner, 
edebîyat, zanist, rêxistin, raman û 
pirr tiştên din li gora prensîb û nor-
men mîlîterî form digirin... 

Di warê şer û zorê de divê 
gotinên weke şerê sosyal, şerê 
netewî, şerê şoreşgerî, şerê çî-
nayetî ûhw, baş bêne analîzkirin. 
Em hemû baş dizanin ku têgehên 
weke şoreş, polîtîka û şer bi giştî, 
ji bo hemû mirovan nayêne heman 
manê. Di nav van her sê têgehan 
de û tevgeran de danûstandinên 
pirr tekilhev hene. Ev tiştekî eşkere 
ye. Lê mirov dikare bipirse; ma 
gelo ev danûstandin ji alîyê îdeo-
lojik, felsefî, exlaqî û kulturî tenê 
çi manê? Ma gelo dewlet hergav 
weke sazîyeke milîter e an jî mirov 
dikare bipirse; ma gelo dewletên 
sivîl dikarin hebin? Ma gelo polîtî-
ka tenê ya dewletan e? Li derveyî 
tıxûbên dewletê yê fermî, polîtîka 
çawa kare bê meşandin? Ma gelo 
di jiyanê de dikare tiştin hebin ku li 
derveyi polîtîkayê bin an ji ma gelo 
polîtîka dikare hemû tişt be? Ûhw. 
Zelalkirin û bersiva van pirsan ji 
bo mirov û tevgerên sosyalistî pirr 
giring in. An na ewê sosyalîzm û 
felsefa çepirîyê bikeve bin nîrê 
îdeolojîya burjuwazî... 

Clausewitz li ser pênase ya şer 
wilo digot: Desthilata ku bi teknîk 
û keşfên ilmî re hatiye xemilandin, 
ev desthilat li vê derê desthilata 
fizîkî bû, ango zor bi xwe bû. Di 
vir de ez dixwazim bêjim ku em di 
vi warî de, qala desthilata exlaqî 
nakin. Desthilata exlaqî mijareke 
din e… Di warê desthilata fızîkî de, 
tiştekî din î bingehîn hebûn; mırov 
bi xwe zorê li dijminê xwe dike ku 
daxwazîyên te bi cîh bîne û ev 
yeka jî di rastiyê de, dihate mana 
ku dijminê te ji desthilanîn bikeve. 
Ji desthilanîn ketina dijmin ji bo 
te, biserketina şer bû. Alavên şer 
jî, zor û desthilanîn bû. Armanca 

şer jî bê desthilanîn kirina dijminê 
te bû. Danûstandina di navbera 
alavên şer û armancên şer de jî, 
praktîk bû, kirin bû û tevgera polîtîk 
bû. Teorîya Clausewitz ya li ser 
şer, bi piranî li ser gotinên weke 
polîtîka û şer, stratejî û taktîk, êrîş-
kirin û parastin, şerê bi tixûb û şerê 
bêtixûb, ûhw ava dibû. Di hemû 
dîtinên Clausewitz de dîyalektîkek 
Hegelîst heye. Li gora Clausewitz 
teorîya şer, divabû li ser fêrbûna 
dîrokê bi kûr û dûr ava bibûya. Te-
orîyek baş dikarî bû alîkarîya miro-
van bikira ku mirov danûstandinên 
di navbera fenomenên cîhê cîhê 
de keşif bike û zanebûna xwe ya 
li ser şer tekûz bike. Weke hemû 
tevgerên civakî, şer jî hewcedarê 
teorîyeke bi rêk û pêk bû. 

Baş e, Marks û Engels çawa 
nêzikayî li dîtinên Clausewiız di-
kirin? Mirov dikare dîtinên Marks 
û Engels li ser vê mijarê di hinek 
sedemên dîrokî de kom bike. 
Dema yekemîn di navbera salen 
1848 - 1849’ an de derbas dibe. Di 
van salan de dîtinên Marks û En-
gels li ser şer û şoreşê pirr pozîtîf 
in. Li gora wan şer û şoreş girêdayî 
hevdû ne, hevdû pêşdixin, tesîrê li 
hev dikin, hevdû xwedî dikin û xwl-
nê didin hev. Di vê dîtinê de tesîra 
dîyalektîka Hegelîst pirr eşkere 
ye. Marks û Engels li şer û şoreşê 
weke zewacek bê problem meyze 
dikin. Lê di rastiya xwe de ev 
zewac, zewacek bi problem bû... 

Dema dûyemîn jî di navbera 
salen 1850 - 1859’an de derbas 

dibe. Di dema yekemîn de pirr 
tevgerên şoreşgerî li Ewrûpa belav 
bûn û têk çûn. Tevgera karkeran li 
paş ket. Ketina tevgera şoreşgerî 
li Ewrûpa xeyalên nifşek mirov 
wenda kir. Lê yek ji wan kesên ku 
xeyal û ramanên xwe wında nekir 
Fredrich Engels bû. Engels di vê 
demê de pirr pirs û lêkolîn li ser 
şer xwendin, ders ji wan derxistin 
û tecrûbên xwe yên kevn di çav re 
derbas kirin. Bi taybetî jî xwest ku 
teorî û ramanên Clausewits baş fêr 
bibe. 

Dema sêyemîn di navbera 
salên I859 – 1871ê de derbas 
dibe. Di vê demê de şer û şoreş ji 
hevdû têne veqetandin. Di salên 
1848 -1871ê de li pirr welatên 
Ewrûpa şer bibûn. Lê ev şer bi tu 
hawayl tesîreke pozîtîf li tevgera 
şoreşgerî nekiribû. Ji pirr alîyan de 
tesîr negatif bû. Piştî salên 1871ê 
heta I895 an li ba Marks û Engels 
dîtinên nû pêde dibin… 

Li gora van dîtinên nû, şer, 
ji pirr alîyan de li dijî pêşketina 
şoreşê radiweste. Ji bo Marks 
û Engels hêdî hêdî problemên 
aşitîye dikete warê navendî. Lê 
Marks û Engels tucara ne bûn 
pasifîst... Di dîtinên Lenîn de jî şer 
û şoreş, ji teorî û dîtinên wî yên 
bi giştî nikarin bêne veqetandin. 
Dîtinên Lenîn li ser partî ye ji wilo 
ne. Lenîn, sîstemeke bi taybet ji 
xwe re çekirîye. Ev sîstema ramanî 
û teorî li gora mercên Rûsya yê 
rastîya dîrokî şikil girtibûn. Di sala 
1905’an de, di nameyekê xwe de 
Lenîn wilo dibêje; “Kongra partiyê 
divê hesanî be, weke ku di bin şer 
de ye, kurt be, weke ku di bin şer 
de ye, bi tixûb be. Ev kongreyeke 
ku ji bo şer organîzekirinê yê.” 
Paşre Lenîn dîtinên xwe, di vi warî 
de hîn bêtir sîstematîze kirin. Li 
dora sala 1915’ an Lenîn teorîya 
Clawusewitz li ser şer û ditinên 
Marksîstî bi hevdû ve baş girêdan. 
Şer, ji bo Lenîn dibû berdewama 
polîtîkaye. Bi dîtinên Lenîn re tiş-
tekî pirr giring careke di ji nû de 
dikete rojevê. Ev jî pirsa şere heq 
û şere neheq bû. 

Dema sêyemîn di navbera 
salên I859 – 1871ê de derbas 

dibe. Di vê demê de şer û şoreş 
ji hevdû têne veqetandin. Di 

salên 1848 -1871ê de li pirr we-
latên Ewrûpa şer bibûn. Lê ev 

şer bi tu hawayl tesîreke pozîtîf 
li tevgera şoreşgerî nekiribû. Ji 
pirr alîyan de tesîr negatif bû. 
Piştî salên 1871ê heta I895 an 

li ba Marks û Engels dîtinên nû 
pêde dibin…



11SOSYALİST MEZOPOTAMYA

Tê zanîn ku di dema navîn 
de Dêra Katolîk dîtinê xwe li şerê 
heq û neheq diyar kiribû. Li gora 
dîtinên Dêre, şerê heq ew bûn ku ji 
alîye serokatîyeke meşrû ve hatine 
beyankirin. Serokê ku ne meşrû 
bûn nikaribûn şerê heq beyan 
bikin. Di we xalê de dîtina meşrû 
pirr formalîst bû. Heta mirov dikare 
bêje ku ev dîtin ji pirr alîyan de, ne 
dîtinek huquqî bû jî. Li ba dîtinên 
Dêrê formê beyankirina şer, di ser 
naveroka şer re hatiye girtin. Lenîn 
ew dîtinên Dêrê serobino kirin. Li 
şûna gotina meşrutiyetê dîtina li 
ser şerê heq pêşxist. Mao j idi pir-
sa şer de xwedî dîtin bû. Prensibe 
Mao bi kurtî ev bû; xwe biparaze 
û dijmin jî ji navê rake. Clausewitz 
dixwest ku dijmine xwe kedi bike, 
lê Mao Tse Tung digot dijmin divê 
ji meydane bê rakirin. Piştî Mao 
pirr kesen din weke Che Guewara, 
Regis Debray ûhw, stratejî û taktl-
ka Mao pêşxistin. Li Çinê tevgera 
Mao bi taybet li hemberî dagirke-
riya Japon rawestiya bû. Tevgera 
Mao ji xwe re dijminekî li derve û 
biyanl kiribû hedef. Lê li Emerlka 
Latln dijmin di hundir de bû. Ji ber 
vê yekê jî bi taybet li Emerika Latin 

teorîya fokus pêşket. Bi kurtî ewê 
gerilayên ku ji bo cografya gundan 
hatibûn perwerdekirin, bi teorîya 
fokus ewê bibana gerîlayen baja-
ran. Weke te zanîn ev ditin heta 
niha li tu deveran bisernekeriye... 

Bi kurtî mirov dikare wılo bibeje; 
Tevgera Marksistî û sosyalîstî divê 
xwe ji hemû cûre mllîtarîzm paqij 
bike. Hemû kes baş dizane ku sos-
yalîzm tevgereke anti-milltarist e. 
Lê dîsa ji em hemû baş dizanİn ku 
sosyalîzm ne tevgereke pasifîst e. 
Di vi warî de divê mirovên sosyalîst 
li hember tendansen milltarîst pirr 
şîyar bin. Problemên ku heta niha 
di vi warî de pêkhatine, bingehê 
xwe ji teori û dîtinên Clausewitz 
digre. Divê sosyalîst teori û dîtinên 
xwe, ji nava felsefe û arınanca 
civateke sosyalîstî derxînin. Rê û 
armanc divê hevdû ternam bikin. 
Ma mirov tucara dikare sosyalîzmê 
bi tanq û topan ava bike gelo? 

Wek mînak mirov dikare teorî 
û ditinên Hegel li ber çavan bigire. 
Marks û Engels, dîtin û teoriyên 
Hegel ji pirr alîyan de serobino 
kirin. Hegel li ser lingen wî dane 
rûniştandin. Ji bo vê yekê jî teorî 

û dîtinên Marksistî di hêla felsefî, 
dlrokî, polîtîk, ekonomî ûhw de, 
berhemên hêja derxistin holê. 
Marksîzm, di warê ramanî de şo-
reş kir. Lê di warê milîterî de teorî 
û ditinên Marksîzmê ne serbixwe 
bûn. Marksîzmê teorî û dîtinên xwe 
yên li ser şer, ji burjuwazî deyn 
kiriye. Weke tê zanîn, şer bixwe, di 
dîrokê de tucarî bê alî nebûye. Di 
şerkirinê de îdeolojî û naverokek 
heye ku bi dîtinên Marksistî re tu-
cara li hev nake. Madem ku em li 
dijî çewisandina mirovan bi destê 
mirova ne, emê çawa bikarin bibin 
hevalbendê kuştina mirovan bi 
destê mirovan? 

Em hemû baş dizanin ku şer bi 
xwe re babatên organîzasîyonên 
nû pêk tîne û danûstandinên nû 
diafırîne. Di şer de, dîtinên hî-
yerarşîk û otorîter pirr xurt dibin. 
Mirov bi xwe di nava şer de tucara 
nikarin normên şer bigûherin, lê 
belê şer pirr caran dikare mirovan 
bigûhere. Wan ji eyarê mirovantiye 
derxîne, wana bike weke xwe. Şer, 
di encam de mirovan bi hesani 
dikare bike weke xwe! Wexta ku 
mirov bibin weke şer, wê çaxê şer 
dibe armanc...
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OTUZ YIL ARADAN SONRA,
SİYASET YENİDEN 
SOLDA ISINIYOR!

Sinan ÇİFTYÜREK

canbegyekbun@hotmail.com

Dünyada siyasetin yeni bir 
sürece girdiğinin işaretleri 
var. Siyaset bu kez solda 

ısınıyor. 30 yıl aradan sonra siya-
set radarının ufuğunda bu kez sol/
sosyalizm gözüküyor! Dünya sol 
ve komünist hareketinde de kapita-
lizm ve siyasal rejimlerine karşı ha-
reketlenme ve yeni pozisyon alma 
arayışları var. İşçi, emekçileri so-
kağa, mücadeleye motive edecek 
yeni hedefler, şiarlar belirleniyor. 

1980’li yılların sonlarında neo-
liberalizmin ayak sesleri gelmeye 
başlamıştı ki 1990’lı yılların başın-
da SSCB’nin yıkılmasıyla bu süreç 
hızlandı. Kapitalizmin neoliberal 
versiyonu, alelacele “son durak, 
tarihin sonu” ilan edildi. Bu sürecin 
siyasal yansıması ise belli başlı 
bütün siyasal disiplinler durdukları 
yerden bir adım sağda konumlan-
maya başladılar. Komünist hareket 
belirleyici olarak yeni sosyal de-
mokrat harekete, sosyal demokrasi 
liberalizme, liberalizm neo liberaliz-
me ve milliyetçi muhafazakarlığa, 
muhafazakarlık ise neofaşizme 
evirildi… 30 yıldır devam eden bu 
sürecin artık sonuna gelindi. Şimdi 
girilen süreçte durumun tersine 
işleyeceğinin işaretleri var. Bu kez 
belli başlı bütün siyasal disiplinler 
oldukları yerden kendilerini bir 
adım solda kurgulayacakları süre-

ce giriliyor. Kürdistan komünistleri 
olarak bu süreçte; ulusal özgürlük 
ve sosyalizm mücadelesinde hangi 
taktik ve stratejik politikalarla süre-
ce müdahale edeceğiz? Bu soru-
ların yanıtları üzerinde tartışırken 
aynı zamanda yürümemiz lazım.

Kapitalizmin 300 yıllık sömürü 
ve kanlı tarihi, 30 yıllık kapitalist 
neoliberalizm politikalarına yükle-
nerek aklanamaz!

Kapitalizm küresel olarak son 
yıllarda zaten bir ekonomik kriz içe-
risindeydi. Covit-19 ile birlikte kapi-
talizmin krizi ve sonuçları ağırlaştı. 
Kapitalist ekonominin ve siyasetin 
temsilcileri de resmen bu durumu 
itiraf etmeye başladılar. Özellikle 
Dünya Ekonomik Formu’nun son 
yıllardaki toplantılarında, sermaye 
gruplarının CEO ve sözcüleri kü-
resel ekonomiye ilişkin açıkça “so-
runları tespit ediyoruz ama çözüm 
üretemiyoruz” itirafında bulunma-
ları gibi.

Ayrıca 2020 yılı başlarında Co-
vit 19 ile birlikte kapitalizm, bütün 
cephelerden eleştirel tartışma ve 
sorgulamanın merkezindeyken; 
kapitalist siyasetçi ve ekonomist-
ler telaşla “Kapitalizm iyidir tüm 
kötülüklerin kaynağı neoliberalizm-
dir” diyerek kapitalizmi kurtarma 
çabasına girdiler! Burjuvazi ve 

siyasi sözcülerinin bir süreden beri 
açıkça “Kapitalizm iyi ama neoli-
beralizm kötü” propagandasının 
üzerinde düşünmeliyiz. 30 yıldan 
beri “neoliberal politikaların insanlık 
için kurtarıcı olduğu, olacağını” an-
latan ve ruhunu, iradesini serma-
yeye satmış Prof., yazar, program 
yapımcısı ve siyasetçiler de dün 
hiçbir şey söylememiş gibi “neoli-
beralizm kötü çok yaşa kapitalizm” 
demeye başladılar bile.

Örneğin Alman kalkınma 
Bakanı Gerd Müller’in Corona 
virüsü “İnsanlığa, doğa ve çevre 
ile daha farklı bir ilişki içine gir-
mesi için bir alarm sinyali” olarak 
değerlendirip devamla “Son 30 
yılın, sürekli hızlanan-yayılan-artan 
kapitalizm anlayışı sona ermeli” 
demesi gibi. Peki, 30 yıldır uygu-
lanan neoliberal politikaların ağır 
sonuçlarının bedelini kim ödeye-
cek? Milyarlarca işçi emekçinin bu 
uzun süreçte ödediği ağır ekono-
mik-sosyal bedellerin hesabını kim 
verecek?

Alman Ekonomi Araştırmaları 
Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel 
Fratscher de “Korona krizi ile bir-
likte neoliberalizmin tabutuna son 
çivinin çakıldığını söyleyebiliriz” 
diyor ve devamla “Şimdi görüyoruz 
ki iş ciddiye bağladığında devlet 
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son çare. Piyasaların artık ki-
lit alanlarda tek başına işlevsel 
olması mümkün değil” diyerek 
açıkça devlete piyasaya müdaha-
le çağrısı yapar. Sadece Alman 
sermaye sözcüleri değil genelde 
sermayenin CEO’ları ve siyasi 
sözcüleri bu beyanlarla Keynesyen 
ekonomi politikalara göndermede 
bulunuyorlar. Bu çabalarla tam da 
“sürdürülebilir olmayan dünya eko-
nomisinin büyük krizler sonucunda 
birkaç on yıl içinde çökmesi ihti-
maline karşı olası senaryo” arayış-
larından biri olarak “kapitalizm iyi” 
ama kapitalizmin ruhu “liberalizm 
ya da neoliberalizm kötü” demek 
istiyorlar. Eğer kapitalist efendiler 
ve sözcüleri 30 yıldır uyguladıkları 
neoliberlizm zora girince “kötü-
dür” demekle ayağa kalkacak işçi 
emekçilerden yakalarını kurtara-
caklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar!

Mesele ekonomik krizle sınırlı 
da değil. Kapitalizmin ve tüketimi 
pompalayan neoliberal politikaları-
nın yarattığı ağır ekolojik sorunlar 
da var! Öyle ki BM sekreteri Guter-
resi; “Biyoçeşitliliği vahşileştirmeye 
yeter. Karbonla kendimizi öldür-
meye yeter. Doğaya tuvalet gibi 
davranmak yeter. Kendi mezarı-
mızı kazıyoruz” diye feryat etmeye 
başladı! Bu feryadın anlamı şudur: 
Küremiz 4-5 derece daha ısınırsa 
canlılar ve 7-8 milyar insandan 
geriye canlı kalmaz!

Ekonomik kriz-işsizlik-ırkçılık 
ile savaş iklimi birbirini besleye-
rek tırmanıyor!

Kapitalizmin krizinin yol açtığı 
sonuçlarla paralel, dünyada savaş 
iklimi de güçleniyor. Milyarlarca 
insan yoksul ve aç iken silahlanma 
yarışı büyüyor. II. Dünya Savaşı 
benzeri ekonomik kriz ve silahlan-
ma yarışı var. En fakir devlet bile 
savaş pozisyonu alıp kaynakları 
silahlanmaya yatırıyor. Ekonomik 
kriz - işsizlik - ırkçı milliyetçilik - 
göçmen düşmanlığı birbirini besli-
yor! Yabancı düşmanlığı her yerde 
büyüyor.

Mültecilik 21. yy’ın temel me-

selesidir ve büyüyecek. Çünkü 
açlık ve savaş nedeniyle yani ek-
mek ve özgürlük hayaliyle Afrika, 
Asya, Latin Amerika’dan; AB, ABD 
ve Kanada’ya göç yeni değil! Ya 
emperyalistler kapitalistler; yüzyıl-
larca Afrika, Asya, Latin Amerika 
halklarının zorla el koydukları zen-
ginliklerini ülkelerinde aş ve iş im-
kanlarının yaratılması için onlarla 
paylaşacaklar! Ya da milyonlarca 
mülteci dalgası Paris, Londra, Ber-
lin kapılarına dayanacak ve hiçbir 
güç ve sınır bunu durduramaz! 
Çünkü halklar bu kıtasal eşitsizliği 
sür git taşıyamaz! “Güçlü ve milli 
ekonomisi” ile övünen Türkiye’de 
de batı kapılarını açsa 83 milyonun 
yarısı “vatandan” kaçacak!

Savaş iklimi küresel olarak ağır-
laşıyor. 30 yıldır süren postmodern 
savaşın ağır merkezi ABD tarafın-
dan Güneydoğu Asya’ya (Pasifik) 
kaydırılırken, Güneybatı Asya’da 
savaşın tansiyonu düşmüyor. Ter-
sine Karadeniz, Doğu Akdeniz, 
Basra Körfezi’nde doğrudan savaş 
riski büyüyor. Karadeniz ve Körfez-
de askeri yığınak sürüyor! Rusya 
“Ukrayna NATO’ya katılırsa saldı-
rırız” diye açıklayınca, NATO’dan 
“Rus işgaline karşı hazırız” ceva-
bının gecikmemesi dikkat çekicidir. 
Ve önemlisi NATO varken ABD, 

İngiltere ile Avustralya’nın ülke 
adlarının baş harflerini taşıyan AU-
KUS anlaşmasıyla Çin’e karşı yeni 
askeri ittifak kurmaları ağırlaştırılan 
savaş ikliminin ciddi bir göstergesi.

Türkiye savaş politikalarında 
Kafkasya’dan Kuzey Afrika’ya 
kadar başı çekiyor ve “13 ülkede 
askerim var” diye de övünüp duru-
yor. 13 ülkede askeri var ama esas 
savaştığı ülke, Kürdistan Bölgesi 
ile Rojava Kürdistanı’dır. Özellikle 
statü sahibi Kürdistan parçaları-
nı hedef alan son iki yıllık savaş 
teskeresi bunun somut kanıtı. Ee 
savaşa da para lazım ve savaş 
teskeresini zam fırtınası izledi! Do-
ğal gaza %48.4 zam! Döviz ve enf-
lasyonda tırmanma. Yani ekonomik 
kriz-işsizlik-ırkçılık-savaş mekaniği 
en çıplak haliyle Türkiye’de işliyor. 
Bu durum Türkiye’nin 196 devlet 
arasında, olumlu parametrelerde 
en dipte, olumsuz parametrelerde 
ise en üstte yer almasına yol açtı. 
Öyle ki olumsuz parametrelerde 
12 yıldır savaşta olan Suriye’den 
bile daha yukarılarda yer alıyor 
ama Cumhur İttifakı, halen çözü-
mü daha fazla savaş siyasetinde 
arıyor. 

Ekonomik sosyal kriz altında 
işçi ve yoksullar nefes alamıyor.

Türkiye ve Kürdistan’ın günde-
minde sosyal sonuçlarıyla her şeyi 
belirleyen ve giderek ağırlaşan 
ekonomik kriz var. Faiz ve döviz 
sarmalında kriz; işsize, yoksula 
yansıyan ağır sosyal sonuçlarıyla 
büyüyor. Öyle ki faizler düşürülüp 
döviz tırmandıkça beraberinde 
zam yağmuru başlıyor. Zamlar ise 
çarşı pazarda enflasyonu tetikliyor. 
Açlık, yoksulluk sınırı ve ev kira-
ları inanılmaz tırmanıyor. Sonuç 
yoksulun, işsizin evinde aş kazanı 
kaynamayınca sokakta, iş yerinde 
öfke de büyüyor. Eşitsizlik uçuru-
mu sermaye sahiplerini bile rahat-
sız edecek kadar açılıyor! Zengin 
daha zengin fakir daha fakir! As-
gari ücret normal ücrete dönüştü! 
“Belki de en tuhafı kriz geniş halk 
kitlelerince ağır hatta bir kısmı 

Türkiye ve Kürdistan’ın gün-
deminde sosyal sonuçlarıyla 
her şeyi belirleyen ve giderek 

ağırlaşan ekonomik kriz var. 
Faiz ve döviz sarmalında kriz; 
işsize, yoksula yansıyan ağır 
sosyal sonuçlarıyla büyüyor. 

Öyle ki faizler düşürülüp döviz 
tırmandıkça beraberinde zam 
yağmuru başlıyor. Zamlar ise 
çarşı pazarda enflasyonu te-
tikliyor. Açlık, yoksulluk sınırı 
ve ev kiraları inanılmaz tırma-
nıyor. Sonuç yoksulun, işsizin 
evinde aş kazanı kaynamayın-
ca sokakta, iş yerinde öfke de 

büyüyor.
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tarafından ölüm-kalım raddesinde 
yaşanmasıdır.” Bu tablonun so-
rumlusu kapitalizm ve siyasi iktidar 
olarak AKP’nin tek adam rejimi.

Enflasyon işçi ve emekçinin 
gelirinin erimesi demek! Halkın 
tabiriyle hayat pahalılığı. Devlet, 
2022 yılı için; halktan, ücretlilerden 
%36 vergi, harç almayı planlarken, 
ücretlilere ise yıllık enflasyonu 
esas alarak zam yapacağını açık-
ladı. Doğal gaza %48 zam yapan 
tek kişilik hükümet, TÜFE’yi nasıl 
19 olarak belirliyor? Çarşı-Pazar 
enflasyonu %40’a dayandı! TÜRK-
İŞ ve TÜİK’in istatistiklerini karşı-
laştıran Tüketici Hakları Derneği; 
66 milyon işçi-emekçi halktan 16 
milyonun açlık sınırının, 50 milyo-
nun ise yoksulluk sınırının altında 
yaşadığını açıkladı. Bu genel tab-
lonun Kürdistan boyutu çok daha 
ağır yaşanıyor; CHP Ekonomi Ma-
sası Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Diyar-
bakır’da; “Genç işsizlik ve çocuk 
işçiliği Türkiye ortalamasının nere-
deyse 10 katı” diyerek itiraf etti!

Bunlar yaşanırken; AKP iktidarı 
2022 yılı bütçesinde; “Harcamaları 
kısıp vergileri artıracağım” yani 
“kemerleri sıkacağım” diyor. Kime 
kemer sıkma dayatılacak? İşsizlik, 
enflasyon, yoksulluk ve zamlar 
altında beli kırılmış işsiz-işçi-e-
mekçiye! Bu tablo “isyan yaratır” 
diye büyük sermaye gruplarını 
bile korkutuyor. TÜSİAD YİK Baş-
kanı Tuncay Özilhan “Mahşerin 
dört atlısı üzerimize geliyor” deyip 
“Gelir dağılımı bozukluklarını da 
gidermek istiyoruz… Hak ve özgür-
lük alanlarının genişletilmesine de 
ihtiyaç duyuyoruz” diyor. Demek ki 
kapitalistler dipten gelen işçi emek-
çi dalgasından ciddi tehdit algılıyor! 
Ki sermayenin yeni siyasi gözdesi 
CHP’de; sokağa taşıyacak işçi 
emekçi öfkeyi deşarj ederek kont-
rol etme arayışında! İşsizin, yoksu-
lun, evsizin, şiddetin hedefindeki 
kadın ile ırkçı kuşatmadaki Kürt 
halkının, siyasal baskı ve sömü-
rüye karşı sokağa taşan öfkesinin 
“kontrolden çıkacağı” korkusuyla 
mitinglerine çağırıyor. Yani kendi 

denetiminde öfkeye akacağı kanalı 
açıyor.  Sosyalist hareket bu taktik 
oyunu bozabilir, bozmalıdır.

Cumhur İttifakı ekonomik kriz 
altında iç sarsıntılar geçiriyor fakat 
bugüne kadar her defasında “ge-
leceğimiz için birbirimize mahku-
muz” deyip “yola devam” dediler! 
Ama yolun sonu görünüyor çünkü 
AKP iktidarı ikili kıskaçta! Bir yan-
dan sosyal sonuçlarıyla ağırlaşan 
ekonomik kriz, diğer yandan artık 
iktidar pozisyonu alan muhalefet! 
Cumhur İttifakı bu koşullarda ne 
“Ekonomik kurtuluş savaşını” ka-
zanabilir ne de muhalefeti sustura-
bilir. Bu kıskaçta Özerk Rojava’ya 
dikkat etmek lazım zira AKP çıkışı 
askeri harekatta görebilir.

Sömürgecilerin, Kürdistan 
stratejileri statüsüzlük üzerinde 
kurulu.

Elbette riskler ve fırsatlar den-
gesinde halkımız ve kazanımları 
lehine olumlu gelişmeler var. Bun-
ların başında halkımızın resmi ve 
fiili olarak kazanılmış konfederal 
statüleri koruma kararlılığı geliyor. 
Ayrıca Dünya’da genişleyen bir 
kamuoyu halkasının, Kürt halkıyla 
özellikle Kürdistan Bölgesel Yöne-
timi (KBY) ve Özerk Rojava (ÖR) 
ile dayanışma içinde olmaları ve 
ısrarla gerek ayrı ayrı parçalarda 
gerekse iki parça arasında yakın-

laşma ve birliği savunmaları, hatta 
somut adımlar atmaları diğer olum-
lu gelişme.

Türkiye’nin Özerk Rojava’ya 
hazırlık içinde olduğu yeni askeri 
harekata, Rusya ve ABD’nin yeşil 
ışık yakmaması; ABD ile Rus-
ya’nın, Rojava’ya özerklik verilmesi 
üzerinde uzlaşmaları ve Rusların 
meseleyi Şam ile görüşmesi gibi 
gelişmeler de var. Tam da bu ne-
denle Cumhur İttifakı Rojava’ya 
ateş püskürüyor ve her an saldırı 
için fırsat kollayan hazır kıta bekli-
yor. “Peşmergenin 16.10.2017’de 
zorla el konulan Kerkük ile Kürt 
yönetimi dışındaki diğer Kürdistan 
kentlerine Irak ordusuyla birlikte de 
olsa geri dönüyor olması diğer bir 
olumlu gelişme!

Kuzey Kürdistan’da ise Cumhur 
İttifakının Haziran 2015’ten beri 
halkımıza ve siyasetine diz çökert-
me politiksı amacına ulaşmadı. 
Cumhur İttifakının 2015 planı çöktü 
ve Van’da gözaltına alınan Kürt 
kadını hepimiz adına süreci ve tu-
tumu özetledi; “Kürtler size boyun 
eğmeyecek”! Nokta!

Bu süreçte AKP üç şeyi ya-
şayarak gördü, görüyor! Kürt 
siyasetini çökertme politikasıyla 
halkımızdan destek alamayacağı-
nı; Kürt desteği olmadan da iktidar 
olamayacağını ve Kürt karşıtlığıyla 
iktidarını sürdüremeyeceğini ya-
şıyor, görüyor. İçeride ve Rojava 
ile Kürdistan Bölgesinde, Kürt 
kazanımlarına karşı izlediği savaş 
politikasıyla artık kendi birliğini bile 
koruyamaz! Cumhur İttifakının ik-
tidarı gidici. Çünkü AKP-MHP son 
yıllarda, iktidarı sürdüremiyorsan 
muhalefetin iktidara gelişini önleme 
üzerine kurduğu taktiği de artık 
pratikte uygulayamıyor. CHP ve İYİ 
Parti bir süredir sistem içi ciddi bir 
muhalefet yapıyor. Zaten AKP’nin 
artık iktidar olamayacağını gören 
devlet de bir süredir AKP’den ko-
pan-kopacak olan Kürt seçmene 
sistem içi adres arıyor!

Türkiye ve İran, Kürdistan 
meselesinde askeri saldırı ve siya-

Cumhur İttifakı ekonomik kriz 
altında iç sarsıntılar geçiri-
yor fakat bugüne kadar her 

defasında “geleceğimiz için 
birbirimize mahkumuz” deyip 

“yola devam” dediler! Ama 
yolun sonu görünüyor çünkü 
AKP iktidarı ikili kıskaçta! Bir 
yandan sosyal sonuçlarıyla 

ağırlaşan ekonomik kriz, diğer 
yandan artık iktidar pozisyonu 
alan muhalefet! Cumhur İttifa-
kı bu koşullarda ne “Ekonomik 
kurtuluş savaşını” kazanabilir 
ne de muhalefeti susturabilir.
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seten içeriden dalga kıran rollerini 
yeni hamlelerle sürdürüyorlar. Fi-
ziki saldırıların yanı sıra Kürt siya-
setine içeriden müdahalelerle de 
yıkıcı, makas değiştirici bir rol de 
oynuyorlar. Yani olumlu faktörlerle 
birlikte KBY ile ÖR’nin resmi ve 
fiili Konfederal yapıları halen bıçak 
sırtında. Çünkü Türkiye ile İran 
öncülüğündeki sömürgeci ittifak, 
Kürdistan stratejilerini statüsüzlük 
üzerinde kurmuşlar. Açıkça “Dün 
Kerkük’ün başına ne getirdik isek 
bugün KBY ve ÖR statüsünün 
başına onu getireceğiz” diyorlar 
demekle kalmayıp bu hedefte 
koordineli hazırlık içindeler. KBY, 
İran ve Türkiye tarafından askeri 
olarak Doğu’dan ve Kuzey’den 
kuşatılırken; ÖR’nin ise özerklik 
alanı daraltılıyor! Türkiye, tehdit 
ve saldırılarla Kürtleri Şam’a iti-
yor! Rusya ise Kürde gösterdiği 
Türk sopasıyla bunu tamamlıyor. 
Türkiye, Ayn İsa’yı top ateşine tu-
tarken, Suriye kente asker gönde-
riyor. Derik, Kamışlı, Kobani, Ayn 
İsa’da Rus-Şam denetim alanları 
genişliyor. Rusya hem nalına hem 
mıhına vuruyor! Şam ile birlikte 
Rojava Özerklik alanını daraltan 
adımlar atıyor. ABD ile ilişki içinde 
ki Özerk Yönetime “Esad’ı tanıma, 
Suriye bayrağını Rojava’da çekme, 
petrolün %75’ni Şam’a bırakma”yı 
dayatırken, Şam’a yerel özerklik 
benimsemesini öneriyor. Kısacası 
Rus emperyalizmi Şam rejimi ve 
Rojava Özerk Yönetimi’ne “Bensiz 
savaş da barış da olmaz” diyor!

İlginçtir sömürgeciler, Kürdistan 
üzerinde aralarında hegemonya 
kavgasını sürdürürken bile, 
“Kürtler statü kazanmasın, 
kazanırsa bağımsız olmasın” 
diye uzlaşabiliyorlar. Rojava ve 
Kürdistan Bölgesinin; Mevcut 
statülerini ileriye taşımaya yönelik 
her hamleleri sömürgecilerin 
ortak karşı hamlesiyle yüzleşiyor. 
Ama Kürt siyaseti aralarındaki 
hegemonya çatışmasını, iç ve dış 
kamuoyunun “birlik olun” çağrı ve 
basıncına rağmen, özgür Kürdistan 
sonrasına ertelemeyi başaramıyor! 

Yani Kürtler ve jeopolitiğiyle Kür-
distan sömürgecileri kendine karşı 
birleştiriyor ama kendisi birleşemi-
yor! Ve Kürdistan’ın merkezinde 
bulunduğu bölge belirsiz bir sürece 
giriyor, Kürtler arası iç gerilim-ça-
tışma kimsenin altından kalkama-
yacağı sonuçlar üretebilir.
SİYASAL MÜCADELE DE 
TAKTİK VE STRATEJİMİZİN 
ANA HATLARI OLARAK

Her alanda hayata dokunma-
mız lazım.

Yukarıda özetlediğimiz ko-
şullarda, ulusal özgürlük ve sos-
yalizm stratejimize bağlı olarak 
siyasal taktiğimizi; sömürgeciliğe 
ve kapitalizme karşı mücadeleyi 
barındırdıkları bütün çelişki ve ol-
gular üzerinden hayata dokunarak 
kurmalıyız. Komünistler, işçi emek-
çilerle buluşmak ve kazanmak 
istiyorsa; uzun soluklu ücretlilere, 
yoksullara, işsizlere sorunlarının 
çözümü üzerinden dokunmalı. 
Baskılar karşısında eğilip bükülme-
den ve somut alternatifler sunarak 
işçilerle, emekçilerle buluşmalı, 
buluşmalıyız.

Şimdi kapitalist sömürü 
düzenine taş atma zamanı!

İşçi emekçi hareketi küresel 
olarak kapitalizme karşı yeni bir 

başkaldırının eşiğinde. Sadece 
Türkiye ve Kürdistan’da değil 
Dünyada KAPİTALİZME isyan bü-
yüyecek! Büyütmeliyiz! Unutmayın 
ki “Aç bir Dünya tehlikeli. Yiyecek 
bulamayan insanların üç seçene-
ği var; ayaklanmak, göç etmek, 
ölmek”! (Sheeran) İSYAN etmek; 
iş bulmayan işsizin, aç ve yoksu-
lun; sokakta yatan evsizin, baskı 
altındaki kadının, ırkçı kuşatma 
altındaki ezilen ulusların tarih bo-
yunca yaşam hakkının bir parçası 
olmuştur! Uygarlığın motorudur! 
Demokratik haktır ve meşrudur!

Girilen süreç Kapitalizme taş 
atma zamanı. Hedefe, sermaye 
sözcülerinin telaşla “aha her şeyin 
sorumlusu” diye gösterdikleri neoli-
beral uygulamaları değil, kapitaliz-
min kendisini koymalıyız.

Çözüm, çare dert yanmak 
değil! Halka zenginlik içerisinde 
yoksulluk yaşatan kapitalist sömü-
rü düzenine karşı örgütlü mücade-
leyi geliştirmek, örgütlü mücadeleyi 
büyütmektir!

KKP olarak sürdürdüğümüz, 
“İş, iş, iş! 6 saatlik iş! Herkese iş!” 
emek kampanyasını temel bir mü-
cadele alanı olarak uzun soluklu 
sürdürmeliyiz. Şiarımız kapitalizme 
İSYAN büyüyecek, büyütmeliyiz!

Ulusal İttifakta kararlığımızı 
sürdüreceğiz.

KKP, kendi komünist kimliğini 
ve bağımsız sınıf siyaseti hattını 
koruyarak ulusal birlik çalışmala-
rındaki duruşunu korumalıdır. Ulu-
sal meseleye parti gözlüğü ile değil 
halkın ve ülkenin çıkarlarını başa 
alan yapıcı duruşuyla bu alanda-
ki istikrarlı duruşunu sürdürmeli. 
İçinde yer aldığı Kürdistani İttifak 
Çalışması’nın; seçimden seçime 
Ulusal İttifak ile yetinmemesi için 
çaba harcamalı. Kürdistani İttifak 
Çalışması, Ulusal Özgürlük ve De-
mokrasi İttifakı’nın Kürdistan aya-
ğının örülmesi için kent, mahalle, 
köy ve kurumlarla buluşmaya za-
man geçirmeden başlamalı. Böyle-
ce devletin Kürdistan’da AKP’den 
kopan, kopacak oyları (Kürt partile-

Ulusal özgürlük ve sosyalizm 
stratejimize bağlı olarak 

siyasal taktiğimizi; sömür-
geciliğe ve kapitalizme karşı 
mücadeleyi barındırdıkları 

bütün çelişki ve olgular üze-
rinden hayata dokunarak 

kurmalıyız. Komünistler, işçi 
emekçilerle buluşmak ve 

kazanmak istiyorsa; uzun so-
luklu ücretlilere, yoksullara, 

işsizlere sorunlarının çözümü 
üzerinden dokunmalı. Baskılar 
karşısında eğilip bükülmeden 
ve somut alternatifler sunarak 

işçilerle, emekçilerle buluş-
malı, buluşmalıyız.
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rine, HDP’ye gelecek oyları) sistem 
partilerine kanalize etme arayışına 
karşı durulmalıdır.

Kürt siyasetinin birbirinden 
tehdit algılamak yerine, sömürgeci 
devletlerden algıladıkları tehdit 
karşısında ulusal ittifakta buluşma 
çabamızı sürdüreceğiz.

Geniş demokrasi ittifakını 
geliştireceğiz 

Kürdistan komünistlerinin 
stratejisi, esas olarak hükümetleri 
değil sömürgeci rejim ve kapitalist 
düzenin kendisine karşı mücadele 
ve hedefleri içerir. Kürdistan Ko-
münist Partisi’nin (KKP) programı 
ve kongre kararları bunu esas alır 
ve izleyeceği bütün taktikler bu 
stratejik duruşa göre belirlenir. Bu 
stratejik duruşla birlikte Cumhur 
İttifakının ilk seçimde gitmesi, Tür-
kiye halkının ve devrimci demok-

ratik güçlerinin olduğu kadar Kürt 
halkının da kısmen nefes almasını 
sağlayabilir. Böyle bir taktik politi-
kayla Türkiye devrimci, sosyalist 
ve geniş demokrasi güçleriyle 
sömürgeciliğe ve kapitalizme karşı 
ortak ulusal özgürlük ve demokrasi 
mücadelesini hedefleyelim. Bu 
yönelimle Cumhur İttifakı ile Millet 
İttifakı dışında Ulusal Özgürlük ve 
Demokrasi İttifakı olarak üçüncü 
alternatifi oluşturabiliriz.

KBY ile Rojava’nın kazanım-
larını savunacağız

Halkımızın ulusal özgürlük ve 
bağımsızlık mücadelesinde siya-
sal taktiğimiz; Kürdistan Bölgesel 
Yönetimi’nin mevcut konumunu 
koruması ve 2017 Ekim’inde İran 
liderliğindeki sömürgeci ittifakla 
kendisinden kopartılan Kerkük ve 
diğer Kürt kentlerinin Kürdistan 

idaresine bağlanarak bağımsızlık 
yolundaki yürüyüşünü destekle-
mek. Özerk Rojava’nın yakın vade 
de mevcut statüsünü Suriye Ana-
yasası çerçevesinde resmi çerçe-
veye dayandırma mücadelesinin 
yanında yer almalıyız. Halkımızın 
ulusal özgürlük ve bağımsızlık 
mücadelesini destekleyen ve daya-
nışmada bulunan her uluslararası 
kurum, gönüllü lobi ve bireyin ça-
basını desteklemeliyiz.

Sonuç olarak; ulusal özgürlük 
ve sınıf mücadelesinin sertleşeceği 
bir sürece giriliyor. Halklarda ve 
emekte büyüyen öfkenin ulusal 
özgürlük ve emeğin kazanımları-
na yol açacak siyasal bir değişim 
hedeflemeliyiz. Başarı, kararlı ve 
istikralı yürüyüştedir. Yürüyeceğiz 
ve başaracağız! 

24 Kasım 2021
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ÇÜRÜYEN / ÇÖKEN 
ULUSLARARASI HÂL(İMİZ)

Temel DEMİRER

demirertemel@gmail.com

Yeni bir dönemin eşiğinde 
miyiz?
Yoksa eski(meyen) uluslara-

rası ilişkiler girdabının yeni(lenme-
yen) labirentinde mi?

Yanıt(ınız) ne olursa olsun, 
“olağanüstü” bir dönemin ya da 
“canavarlar zamanı” olarak nite-
lenmesi mümkün olan bir “geçiş 
süreci”nin içindeyiz.

ABD emperyalizminin liderliğin-
deki “tek kutuplu dünya düzeninin 
sonu”nun geldiği, gelmekte oldu-
ğu, yıllardır dile getirilen bir olgu. 
Bütün göstergeler de -ekonomik, 
askeri, politik, kültürel- bu düzenin 
sonuna geldiğinden söz ettiriyorsa 
da, nihai bir durum hâlâ söz konu-
su değil.

Nicedir dünya jandarmalığını 
üstlenen ABD’nin Afganistan ve 
Irak işgallerinin soru(n)ları yanında 
Suriye, Libya, Yemen, Somali, Gür-
cistan, Ukrayna’daki müdahaleleri 
hegemonik gerilemenin verileri 
olarak değerlendirilebilir.

Evet, ABD emperyalizmi gerile-
yen bir güçtür. Ancak hâlâ ekono-
mik ve askeri bakımından dünya-
nın en güçlü ülkesi konumundadır.

Verili tabloda Çin ise, ABD’ye 
meydan okuyan emperyalist ülke-
dir. Bu meydan okuma ekonomide, 

politikada, askeriyede çelişkileri 
giderek derinleştirmekte ve keskin-
leştirmektedir. 

Ne Çin ne de Rusya ABD’nin 
egemenliğindeki tek kutuplu bir 
dünyadan yana değiller.

“İyi de ABD emperyalizmi ne 
istiyor” mu? 

Gayet basit: Dünya egemenli-
ğini sürdürüp, bunu tehdit edecek, 
rakip olacak güçlerin yükselişini 
engellemek… Bu yolda Çin’in ah-
tapot gibi dünyayı sarmasını en-
gelleyip, çevreleme politikası için 
enerjik adımlar atmaya başlamıştır; 
soru(n)lar da bu hâlde boy vermek-
tedir!

Lakin umursamazlığın dört yanı 
kapladığı yabancılaşma kesitinde 
bir şeyi daha eklemeden geçme-
meliyiz: İnsan(lık)a özgü politik so-
rumluluk, postmodern kesitte artık 
nadir rastlanan bir olgudur. Umur-
samazlığa yenik düşenler, diğer 
insanlara ve geleceğe sorumsuzca 
yabancılaşmaktadırlar.

Bu Antonio Gramsci’nin, “Umur-
samazlıktan nefret ediyorum… 
Umursamazlık yaşamak değildir. 
İşte bu yüzden ben umursamaz 
insanlardan nefret ediyorum.

Umursamazlık tarihin ölmüş 
ağırlığıdır. Umursamazlık yaratıcı 

insanın boynuna sarılan taş gibidir; 
en canlı heyecanları boğar; eski 
şehirleri en güçlü duvarlarından 
bile daha iyi sarıp sarmalar, ko-
ruyucularından da daha iyi korur; 
çünkü umursamazlığın kasvetli 
girdabı başka saldırganlara yer 
bırakmaz; onları yutar, yok eder, 
cesaretini kırar ve cesurluktan 
uzaklaştırır...

Ben yaşıyorum. Ben partiza-
nım. İşte suya sabuna dokun-
mayanlardan bu yüzden nefret 
ediyorum. İşte bu yüzden nefret 
ediyorum umursamazlardan,” diye 
tepki gösterdiği hâl iken; yakın 
geçmişte Jean Paul Belmondo’ya 
veda törenindeki konuşmasında 
Alain Delon’un, “Bu çağdan nefret 
ediyorum, midemi bulandırıyor. 
Bu insanlardan nefret ediyorum. 
Her şey sahte, her şey sahte! Artık 
saygı yok, kimse sözünü tutmuyor. 
Önemli olan sadece para! Sabah-
tan akşama kadar her gün tek duy-
duğumuz suçlar,” diye betimlediği 
çürüme/ çöküntüdür.

Veya çok önceleri Ludwig 
Andreas Feuerbach’ın, “İçinde 
bulunduğumuz çağ… göstereni 
gösterilene, sureti aslına, hayali 
gerçeğe, biçimi öze tercih ediyor… 
Çünkü bugünlerde aldanma kutsal 
yalnızca, hakikatse kâfirlik,” diye 

“Sana bir iyi bir de
kötü haberim var.

İyi haber; henüz ölmedik.
Kötü haber; hâlâ 

yaşıyoruz.”[1]
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tarif ettiği…
Tam da bunun için çürüyen/ 

çöken uluslararası hâlde, “Gerçek-
leri söylemek, devrimcidir,” Antonio 
Gramsci’nin altını çizdiği gibi!

TABLONUN GENELİ
Taşlar yerinden oynarken; yeni 

denge(sizlik)lerin oluştuğu bir geçiş 
sürecinin ulaştığı ufukta, Ortadoğu 
ve Avrasya bağlamında yeni bölge-
sel denge/sizlik)lerin öne çıktığını 
görmek mümkün. 

Rusya, Çin ve İran yeni den-
ge(sizlik) kaosunda yerini almaya 
çalışıyorlarken; Mark N. Katz’ın 
‘Büyük Güç Çatışmaları Amerika’yı 
Yeniden Şekillendirecek’ başlıklı 
makalesinde; ABD, Çin ve Rus-
ya’nın başını çektiği rekabetin 
sonucunun onlarca yıl sürebilecek 
bir çekişmenin ardından belli olabi-
leceği belirtiliyor.[2]

Çatışmalı bir geleceğin önü 
açılırken; uluslararası ilişkilerde 
bloklaşma eğiliminin arkasında ilk 
aşamada iki dinamik var. Bunların 
arkasında da kapitalizmin 1980’ler-
de devreye giren ve yayılan kriz 
yönetim modelinin, neo-liberaliz-
min 2008 finansal kriziyle birlikte 
tükenmiş olması… Bu kriz yönetim 
modelinin tükenmesiyle şekillenen 
dinamikler, Atina ve Sparta ara-
sındaki Peleponnes Savaşları’nı 
anlatan tarihçi Tükidides’e atıfla, 
“Tükidides tuzağı” olarak adlandırı-
lan bir duruma doğru gidiyor.

“Tükidides tuzağı” deyişi, büyük 
güçler arası ilişkilerde geri dönül-
mesi zor ve savaşa yol açma olası-
lığı yüksek bir tıkanmayı betimliyor: 
Bir yerleşik hegemonya merkezi, 
yeni yükselen bir merkezin ge-
lişmekte olan kapasitelerinden 
korkuyor. Yerleşik merkez bu yeni 
merkezin yükselişini durdurmak 
için karmaşık ittifaklar zinciri ku-
rarken sistemde “entropi” artıyor, 
bu iki merkez arasındaki ilişkilerde 
kırılma noktaları çoğalıyor. Korku, 
karşılıklı güvensizlik ortamında, 
yanlış hesaplara dayanan hamlele-
rin “güçler dengesini”, “güçler arası 

savaşa” dönüştürme olasılığı da 
giderek güçleniyor.[3]

NATO Zirvesi’nde Kafkasya’dan 
Asya’ya, Güney Amerika’dan 
Pasifik’e kadar cephenin birçok 
yerde genişletileceği deklare edil-
di. Trump döneminde ikinci plana 
atılan ittifak, Biden’ın oyuna dâhil 
olmasıyla birlikte ABD emperya-
lizminin çıkarlarını korumak için 
yeniden sahada; yani savaş örgütü 
NATO cepheyi genişletti![4]

Hiç kuşku yok, uluslararası iliş-
kilerde bloklaşma eğilimi hızlandı. 
Bu eğilim 30 yıllık neo-liberal küre-
selleşmenin temel varsayımlarını 
ve ürettiği biçimleri de sorguluyor.

Alaska’da ABD ve Çin temsil-
cileri iki ülke arasındaki sorunları 
tartışmak için bir araya geldiği 
toplantıda, ABD Dışişleri Bakanı 
Blinken, Çin temsilcilerine insan 
hakları üzerine bir söylev verdi. Çin 
tarafı da toplantı başlarken sapta-
nan 6 dakika konuşma sınırını 15 
dakika aşarak “sen kendine bak” 
türünden sert ve uzun bir söylevle 
cevap verdi. 

Sonunda Blinken, “Kurallara 
uymaya niyetli olmadığınızı bir 
kez daha kanıtladınız” derken, Çin 
temsilcisi “Kendi demokrasi anlayı-
şınızı başkalarına dayatamazsınız” 
tepkisiyle cevap verdi. İki büyük 
gücün, Biden dönemindeki ilk 
toplantısı, ağız dalaşının ötesine 
geçemedi.[5]

Bir başka deyişle, Moskova’yla 
“Katil” krizi yaşayan Washington 

19 Mart 2021’de Pekin’le gerildi. 
ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 
dönük sözleri gündemdeki yerini 
korurken bu kez Dışişleri Bakanlı-
ğı yetkilileri Alaska’ya davet ettiği 
Çinli heyeti hedef alan bir açılış 
konuşması yaptı. Çinli yetkililer ise 
ABD’yi siyah Amerikalılara karşı 
ırkçılıkla suçlarken, ABD’li heyetten 
ise “Gösteri yapmaya niyetlenerek 
görüşmelere geldiniz” çıkışı geldi.

‘BBC World’den Jonathan 
Marcus ise, “ABD ve Çin yeni bir 
‘Soğuk Savaş’ta mı?” diye sorduğu 
yazısında, “ABD ile Çin arasındaki 
ilişkiler yıllardır en kötüsünü yaşı-
yor ve daha da kötüye gidecek gibi 
görünüyor,”[6] tespitine yer verirken; 
hiç de haksız değildi…

Bu kadar da değil. Rusya Dışiş-
leri Bakanı Sergey Lavrov, Çin ile 
Rusya arasında iyi komşuluk, dost-
luk ve iş birliği anlaşması imzala-
masının XX. yılı dolayısıyla Çin’e 
resmi ziyaretinde; Batı’nın Rusya 
ve Çin’i yaptırımla tehdit ettiği 
dönemde, daha Çin’e ulaşmadan 
ABD ve AB’ye mesajlar gönderdi.

Batı’nın, diğer ülkelerin kalkın-
masını engellemek için baskı giri-
şimlerine dikkati çeken Lavrov, iki 
ülke arasındaki ekonomik kalkın-
mada, ABD karşıtlığı üzerinden ge-
lişen ilişkilerin güçlenmesine atıfta 
bulundu ve ortak hareket etmenin 
gerekliliğine vurgu yaptı.[7]

VE ABD!
“Öfori” veya “coşku”, “Kişinin 

hoşnutluk duyduğu ve kendisini iyi 
hissettiği bir ruhsal durum” olarak 
tanımlanırken; “… ‘Özgür dünya’, 
kendini sahte, yanıltıcı, öforik ve 
aşırı güvenli olumlaması içinde, 
kendi saf olumsuzunu da hemen 
ortaya çıkartır,”[8] der Henri Lefebv-
re; ABD İmparatorluğu’nun güncel 
açmazlarını özetlercesine!

Malcolm X’in, “Hayır, ben Ame-
rikalı değilim. Ben Amerikancılığın 
kurbanı yirmi iki milyon siyahtan 
biriyim. Kılık değiştirmiş ikiyüzlü-
lükten başka bir şey olmayan de-

NATO Zirvesi’nde Kafkasya’dan 
Asya’ya, Güney Amerika’dan 

Pasifik’e kadar cephenin bir-
çok yerde genişletileceği dek-
lare edildi. Trump döneminde 
ikinci plana atılan ittifak, Bi-
den’ın oyuna dâhil olmasıyla 
birlikte ABD emperyalizminin 
çıkarlarını korumak için yeni-
den sahada; yani savaş örgütü 

NATO cepheyi genişletti![4]
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mokrasinin kurbanı yirmi iki milyon-
dan biri. Dolayısıyla burada size bir 
Amerikalı, bir yurtsever, bir bayrak 
selamlayıcısı, bir bayrak sallayı-
cısı olarak seslenmiyorum, hayır 
bunlardan hiçbiri değilim. Size bu 
Amerikan sisteminin kurbanların-
dan biri olarak sesleniyorum. Ve 
Amerika’yı kurbanın gözlerinden 
görüyorum. Ben Amerikan rüyası 
görmüyorum; benim gördüğüm, 
bir Amerikan karabasanı,” diye 
tanımladığı “Amerika’nın en iyi 
yaptığı şey, kendini anlamak. Hiç 
beceremediği şey ise başkalarını 
anlamak,” notunu düşen Carlos 
Fuentes hemen her şeyi özetler…

Donald Trump’ın ardından, 
“Amerika geri döndü. Dünyaya 
liderlik etmeye hazır, geri çekilme-
ye değil. Bir kez daha masanın 
başında oturuyor. Hasımlarıyla 
yüzleşmeye ve müttefikleri reddet-
memeye hazır,”[9] vurgusuyla sah-
neye çıkan Joe Biden için Dr. Kaan 
Kutlu Ataç, “Afganistan’dan çekil-
me sırasında yaşananların Biden’ı 
çok erken ‘topal ördek’ konumuna 
düşürebileceğine,”[10] dikkat çekse 
de; söz konusu tespit hayli tartış-
malıdır. 

Çünkü Başkan Biden, Beyaz 
Saray’dan Afganistan’dan çekil-
mesinin asıl nedeninin önceliklerin 
değişmesi olduğunu duyurduğun-
da, herkes şaşkınlıkla kaşlarını 
çattı, çünkü öncelik artık terörizm 
değil, Çin’di.[11]

Bu bağlamda neden ABD ile 
Taliban arasındaki anlaşma sonu-
cu Afganistan’dan çekilmenin, bir 
dış politikası manevrası olduğu 
düşünülmüyor? Mesela Rusya ve 
Çin’e komşu Taliban’ı, onların başı-
na bela etmek gibi…

Şunu inkâr edecek değiliz: 
ABD hegemonyası çözülürken, 
emperyalist akıl sarsılıyor, nitelik-
sizleşiyor. Ancak yine de Biden’ın 
ABD hegemonyasını restore etme 
çabaları gündemde.

Hatırlayın: ABD’nin sosyalistle-
rinin partisi Sosyalizm ve Kurtuluş 
Partisi (PSL), Joe Biden’in 46. 

ABD Başkanı olarak yemin etmesi 
üzerine “yönetici elitin zenginliğinin 
ve gücünün açık bir savunucusu, 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 
olarak göreve başladı,” değer-
lendirmesinde bulunup, “Pek çok 
insan, Donald Trump’ın Beyaz Sa-
ray’ı terk etmesinden anlaşılabilir 
bir şekilde rahatlamış olsa da, Joe 
Biden’ın göreve başlaması, işçi 
sınıfının karşı karşıya olduğu acil 
krizleri düzeltmek ve ABD savaş 
makinesinin yurt dışındaki yıkıcı 
rolünü dizginlemek için hiçbir şeyin 
yapılmayacağı anlamına geldiğini” 
belirtmişti.[12]

Varsın birileri Noam Chomsky 
gibi, “Biden’ın Trump gibi vahşi 
olacağını zannetmiyorum,”[13] de-
sinler! Ancak kazın ayağı hiç de 
böyle değil... 

“Esas itibariyle Biden hükümeti 
ABD’nin dünyanın geri kalanındaki 
üstünlük doktrinini sürdürmeye 
devam ediyor. ABD yönetiminin tek 
taraflı ve hukuksuz ambargoları, 
Venezüella ve İran’ın dâhil olduğu 
30’dan fazla ülkede, rejim değişik-
liği durumunda gelen teşviklerle 
birlikte devam ediyor.”[14]

Ve ABD’nin buradan geri adım 
atma ihtimali sıfır! Tıpkı Biden’ın, 
Rusya Devlet Başkanı Putin’in “ka-
til” olduğunu ve ABD seçimlerine 
müdahale ettiği için “bedel ödeye-
ceği” açıklamasındaki gibi…[15]

Veya Biden’ın, Putin hakkında 
“katil” ifadesini kullanması üzerine 
Kremlin’den, “Başka bir ülkeyi, 

devleti, halkı ya da kişileri değer-
lendirmek aynaya bakmak gibidir,” 
yanıtının verilmesi gibi...[16]

Biden’ın, Putin için “katil” deme-
sinin yansımaları elbette olacaktır. 
Çünkü eski ABD Başkanı Trump 
bile bu kadar açık, pervasız bir dil 
kullanmamıştı. Bu bir şeylerin tan-
siyonunun ne kadar yükseldiğinin 
net verisiyken; Biden yönetimi, 
Rusya’nın ABD başkanlık seçimle-
rine müdahale ettiği ve siber saldırı 
iddiasıyla Moskova’ya yeni yaptı-
rımları açıklayıverdi.[17]

Nasıl kavranıp, görülmez? Bu 
mümkün mü?

Biden, uzun yıllar senatörlük 
yapmış ve Obama döneminde se-
kiz yıl başkan yardımcılığı görevini 
yürütmüş; ABD’nin “kurulu kapi-
talist sistemi”ne sadık ve bağlıdır. 
Biden’ın başkanlığında ABD, eski 
politikalarına dönüş yapıyor.

ABD, yeni savunma politikala-
rında Rusya ve Çin’i hedef alıyor. 
G7 ve NATO toplantısında bu du-
rum açıkça belirginleşti.

NATO zirvesinde NATO’nun 
eski gücüne kavuşması için Kaf-
kasya’dan Asya’ya, Güney Ame-
rika’dan Pasifik’e kadar tüm cep-
hede genişleme ve güçlendirme 
olacağı açıklandı. Başkan Trump 
döneminde ikinci plana itilen 
NATO, Biden döneminde yeniden 
güç kazanıp, ABD’nin temel çıkar-
larına hizmet etme yolunda yeni-
den dünya politikasına giriyor. 

Biden, NATO toplantısının ya-
pıldığı Brüksel’deki konuşmasında, 
ABD’nin AB ve NATO’yla birlikte 
çalışmalarının güçlendirileceğini 
belirterek “Amerika küresel sahne-
ye geri döndü,” dedi ve Washing-
ton-Tahran arasında nükleer sat-
ranç sürerken Biden, Suriye’deki 
İran yanlısı milisleri vurdurdu![18] 

Biden “güzellemeleri”ne inat; 
ABD emperyalizmi yeni bir saldır-
ganlık döneminde…

“Nasıl” mı?
ABD’de birbiriyle bağlantılı 

Biden’ın, Putin için “katil” de-
mesinin yansımaları elbette 

olacaktır. Çünkü eski ABD Baş-
kanı Trump bile bu kadar açık, 
pervasız bir dil kullanmamıştı. 

Bu bir şeylerin tansiyonunun ne 
kadar yükseldiğinin net verisiy-
ken; Biden yönetimi, Rusya’nın 

ABD başkanlık seçimlerine 
müdahale ettiği ve siber saldırı 
iddiasıyla Moskova’ya yeni yap-

tırımları açıklayıverdi.[17]
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dört gelişme yaşandı. Bu gelişme-
ler, ABD’nin yeni dönemde “özel 
savaş”a hazırlandığına; darbe giri-
şimlerinden suikastlara, siber sa-
botajlardan ekonomiyi hedef alan 
saldırılara kadar bir dizi eyleme 
yöneleceğine işaret ediyor.

i) Pentagon’un 60 Bin Kişilik 
Gizli Ordusu: ‘The Newsweek’in, 
iki yıl süren araştırma sonucunu 
yayımladığı rapora göre, ABD 
Savunma Bakanlığı Pentagon, 10 
yılda yaklaşık 60 bin kişilik büyük 
bir gizli ordu kurdu. Bu ordunun 
yarısı özel harekât kuvvetlerinden 
oluşuyor. Dünyanın belirli nokta-
larında askeri üniforma ya da sivil 
kılıkla operasyonlar yapıyor. Pen-
tagon’un “gizli ordu” programında 
yer alan yaklaşık 130 özel şirket, 
sahte isimler altında çalışan kişiler 
için sahte belgeler oluşturuyor, Or-
tadoğu ve Afrika’nın en ücra köşe-
lerinde bile dinleme ve gözetim için 
özel cihaz ve ekipman üretiyor.

ii) ABD’nin Gözü Orta Asya’da: 
‘Pentagon Mühendisler Birliği’nin 
Amerikan medyasına yansıyan bir 
talep metni belgesi, ABD’nin yakla-
şık 20 ülkede yeni tesis yapımı için 
bazı şirketlerle beş yıllık anlaşma 
yaptığını ortaya koydu. 240 milyon 
dolarlık harcama planı görülen bel-
gede ABD’nin askeri tesis yapmayı 
planladığı ülkeler arasında Kaza-
kistan, Özbekistan, Tacikistan ve 
Türkmenistan’ın yer alıyor olması 
dikkat çekiyor… 

iii) Ukrayna ve Gürcistan’a 
NATO Desteği: NATO Genelkur-
may Başkanları Brüksel’de bir ara-
ya geldikleri NATO Askeri Komite 
Toplantısı’na Ukrayna ve Gürcistan 
genelkurmay başkanları da davet 
edildi. NATO Askeri Komite Baş-
kanı Org. Stuart Peach ve NATO 
Genel Sekreter Yardımcısı Mircea 
Geoana, toplantıda Rusya’ya karşı 
Ukrayna ve Gürcistan’a destek 
sözü verildiğini açıkladı.

iv) Özel Harekât Kuvvetlerinin 
Yeni Rolü: ABD Donanması Özel 
Harekât Kuvvetleri’nin ana taktik 
birimi olan Navy SEAL’lerin ABD 

askeri doktrinindeki rolleri konu-
sunda stratejik bir değişiklik yapıl-
dı. ‘Business Insider’ın haberine 
göre Navy SEAL’lerin eğitimi, bun-
dan sonra Rusya ve Çin’e karşı sa-
vaş hazırlıkları kapsamında yapıla-
cak. Bir başka haberde ise, NATO 
Özel Kuvvetleri’nin Trojan Footprint 
21 ve Black Swan 21 tatbikatların-
da, Rus ordusunun önemli bir “ka-
lesi” olarak tanımladıkları Kırım’a 
sabotaj gruplarının çıkarılması da 
dâhil, Rusya ile olası bir çatışma 
hâlinde yapılacak manevraların 
çalışıldığını duyuruluyor.

Tüm bu gelişmeler, ABD’nin, 
yeni dönemde “özel savaş”a ağırlık 
vereceğine işaret ediyorken;[19] yeni 
saldırganlık dalgasının da işaretini 
veriyor.

“Tüm bunlar neden” mi?
ABD’nin geçici ulusal güven-

lik belgesinde, öncelikle Çin ve 
Rusya’yı en büyük tehdit olarak 
saptaması, dünyanın güç merkezi-
nin Batı’dan Doğu’ya, Atlantik’ten 
Pasifik ve Avrasya’ya kaydığını, 
ABD’nin de kabul ettiğini, bir kez 
daha gösterirken; çok boyutlu yeni 
bir çatışmanın da startını veriyor.

Yeri gelmişken hatırlatayım: 
ABD’de dış politika bir günde de-
ğil, uzun tartışmalar sonucunda 
saptanır. Dışişleri bakanlığından 
savunma bakanlığına, istihbarat 
örgütlerinden lobilere, bürok-
rasiden iş dünyasına, düşünce 
kuruluşlarından üniversitelere 
uzanan geniş bir yelpazede, farlı 

kurumların düşünceleri, raporları, 
araştırmaları gündeme gelir. İki 
büyük partinin kadroları, enstitüleri, 
araştırma merkezleri hazırlıklarını, 
çalışmalarını medyada, panellerde, 
konferanslarda kamuoyuyla payla-
şırlar. 

O hâlde Biden, “demokratik 
seçimler”in ürünü olmaktan çok bir 
ABD İmparatorluğu için Transat-
lantik hattının “ABD öncülüğünde 
toparlanması” temalı bir kararın, 
“iki cephede birden büyük güç re-
kabetine” soyunmasıdır.

XX’inci yüzyılı ‘şer ekseni’ ve 
‘küresel terörle savaş’ stratejisiy-
le açan ABD yönetimi, şimdi de 
‘NATO 2030’ stratejisiyle “Çin ve 
Rusya ile büyük güç rekabetine” 
odaklanıyor. 

NATO ve Biden’ın bütün askeri 
stratejik yönelişinde, ana faktör 
Çin/ Rusya’yken; genel bir dış po-
litik değişikliğe giden ABD, bir böl-
geyi daha istikrarsızlık üzerinden 
terk etme stratejisi izledi. ABD’nin 
küresel sistemde bir tane stratejik 
sorunu var: O da Çin/ Rusya’yı 
kontrol edebilmek. Ötesi, Afga-
nistan falan laf-ı güzaf… Çünkü 
Afganistan, ABD’nin Çin/ Rusya’ya 
yönelik stratejisinin merkezi bir un-
suru değil. Sadece “Büyük Oyun” 
benzeri “Asya-Pasifik” stratejisinin 
parçalarından biri; ama kesinlikle 
tümü değil!

“BÜYÜK OYUN”UN
“ASYA-PASİFİK” PARANTEZİ
 ABD’nin “Asya-Pasifik” strateji-

sini, hiç bitmemiş “Büyük Oyun’un 
yeniden başlaması olarak görebi-
liriz.

Yeri gelmişken bir hafıza ta-
zelemesi yerinde olur: “Büyük 
Oyun”, XIX. yüzyılın ortalarından 
XX. yüzyılın başlarına dek İngiliz 
İmparatorluğu ile Çarlık Rusyası 
arasında Orta Asya’da egemenlik 
kurma üzerine yaşanan rekabete 
verilen isimdi. Söz konusu rekabe-
te bu ismi koyan ise İngiliz yazar 
Rudyard Kipling’di.

ABD, Rusya ve Çin arasında 

ABD’nin geçici ulusal güven-
lik belgesinde, öncelikle Çin 
ve Rusya’yı en büyük tehdit 
olarak saptaması, dünyanın 
güç merkezinin Batı’dan Do-
ğu’ya, Atlantik’ten Pasifik ve 

Avrasya’ya kaydığını, ABD’nin 
de kabul ettiğini, bir kez daha 
gösterirken; çok boyutlu yeni 

bir çatışmanın da startını 
veriyor.
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“Soğuk Savaş” dönemini andıran 
karşılıklı açıklamalar keskinleşir-
ken; ABD’nin Asya ve Karadeniz 
hamlelerine karşılık Rusya ve Çin, 
kendilerini savunmaktan geri dur-
mayacaklarını ifade ettiler.

Hegemonyasını toparlamak 
adına savaş örgütü NATO’yu eski 
gücüne kavuşturmayı her fırsatta 
vurgulayan Biden, öte yandan 
Rusya ve Çin karşısında uluslara-
rası ittifakları güçlendiriyor.

Bu çerçevede “Büyük Oyun”un 
andıran paylaşım, güç, nüfuz 
savaşlarının sıcak bölgelerinden 
Asya-Pasifik’e büyük bir yığınak 
yapılıyor. 

Özellikle Batı Pasifik’te tehlikeli 
bir askeri rekabet yaşanıyor. Çin ile 
ABD’nin en büyük kapışma mecra-
larından birine dönüşen Pasifik’te 
askeri politik hamleler peş peşe 
geliyor. Güney Çin Denizi’nde Çin’i 
sıkıştırmak isteyen ABD her geçen 
gün baskı ve provokasyonlarını 
artırıyor. Tahkimatını sürdüren ABD 
liderliğindeki Batılı aktörler ma-
nevra üstüne manevra yapıyor. Bu 
denizde ABD ve Çin donanmaları-
na bağlı gemiler ve savaş uçakları 
sık sık çatışmanın eşiğinden dönü-
yorlar…

ABD liderliğindeki Batı emper-
yalizminin askeri yığınak yaptığı 
Asya Pasifik bölgesi dünyanın yeni 
ekonomik ve siyasi güç merkezi. 
Obama ve sonrasındaki tüm ABD 
başkanlarının tüm ulusal güvenlik 
stratejilerinde bu durum açıkça 
belirtiliyor. Ortadoğu, Afganistan, 
Orta Asya’daki askeri önceliğin ye-
rine ağırlığın Pasifik’e kaydırılması 
büyük kapışmanın yeni cephesini 
işaret ediyor.

Asya Pasifik Bölgesi, dünya 
nüfusunun yüzde 40’ını, küresel 
ticaret hacminin yüzde 30’unu ve 
dünya ekonomik büyüklüğünün 
yüzde 23’ünü kapsıyor. Dünya 
ekonomisindeki büyümenin yüzde 
60’ını, Asya-Pasifik ülkeleri sağlı-
yor. Dünyanın en büyük üç ekono-
misi, ABD, Çin, Japonya Pasifik’te. 
Tarihte ilk defa, Pasifik üzerinden 

yapılan ticaret, Atlantik’i geçti. XXI. 
yüzyılın bir “Pasifik Yüzyılı” olması 
öngörülüyor. Bering Boğazı’nın 
da zamanla deniz ticaret trafiğine 
açılacak olması bütün askeri, ticari, 
jeopolitik dengeleri değiştirecektir.

Paylaşım, güç savaşının bu 
yeni evresi, yüzyıl öncesinde-
kinden de daha büyük, tehlikeli 
kırılmalara işaret ediyor... Saflar 
netleşiyor, cephe hatları tahkim 
ediliyor...[20]

 ÇİN FAKTÖRÜ
 Hegemonya inşa sürecini sa-

dece “Kuşak ve Yol” projesi üzerin-
den ilerletmeyip; gündeminde yeni 
bir sermaye birikim rejimi inşası ve 
bilimsel-teknolojik gelişmelerde 
dünya lideri olma iddiası da olan 
Çin ABD ile çekişmesinde yeni bir 
sahne açtı ve ABD’nin karşısında 
konumlanıyor denilebilir… 

Tarihsel olarak dünya hege-
monyası mücadelesinde eski(me-
yen) hegemonu ABD, “yeni”nin 
yani Çin’in kurallara uyum sağla-
masını talep ederken, “yeni” yani 
Çin ise kendi kurallarını koymayı, 
sistemini kurmayı zorlarken; bir ça-
tışma zemini ortaya çıkıyor. Bu da 
Çin ile ABD ilişkilerinin gerilmesine 
yol açıyor.

Örneğin Çin Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Xie Feng, iki ülke ara-
sındaki ilişkilerin çıkmaza girdiğine 
işaret ederek bunun nedeninin 
ABD’nin Çin’e “hayali bir düşman” 
olarak yaklaşması olduğunu belir-
tip, “ABD’nin amacının Çin’i baskı 

altına almak” olduğunu söyleyerek, 
“ABD’ye Çin’i şeytanlaştırmaya 
son verme çağrısı” yapıyor.[21]

Ayrıca Berlin’de Çin’in savunma 
planlarından rahatsızlığını açıkça 
ifade ediyor.[22]

 YA RUSYA!
 Küresel güç, uluslararası ilişki-

ler sistematiğinde göz ardı edil(e)
meyen, işbirliği olmadan küresel, 
bölgesel siyasi, askeri, iktisadi 
soru(n)ların çözümlenemediği bir 
konumdur.

Söz konusu tanım; ABD’ye 
karşı küresel ölçekte jeopolitik 
mücadele veren, küresel güç BDT 
(Rusya) için de geçerlidir.

Bunun böyle olduğuna; “Rus-
ya’nın palazlanmasına Batı izin 
vermez,”[23] denilse de; Ortadoğu, 
Ukrayna (Kırım, Donbass) ya da 
son hamleleri kanıt ve tanıktır.

Örneğin bu konuda Nilgün 
Cerrahoğlu şunların altını çiziyor: 
“Batı’da son dönemde hangi taşı 
kaldırsanız, altından Rusya çıkıyor. 
Brexit referandumunu Rusya ma-
nipüle ediyor ve ABD seçimlerine 
müdahil oluyor. Yetmiyor, İspanya 
da Katalan ayrılıkçılıkları destek-
liyor. 

Bu da kesmiyor. Batı’da ne ka-
dar ‘liberal demokrasi karşıtı aşırı 
sağ’, ‘popülist güç’ varsa hepsine, 
sırf Batı demokrasilerine çomak 
sokmak ve özgürlükleri aşındırmak 
amacıyla Kremlin arka çıkıyor. 

Suriye’de Esad’ı destekliyor. 
Ortadoğu’da ezberleri bozuyor ve 
tüm güç dengeleriyle ortaklıkları 
değiştiriyor.”[24]

En önemlisi de dik durup, dik-
leniyor: Ukrayna’nın doğusundaki 
Donbass merkezli, Karadeniz’e de 
sıçrayan gerilimde Batı destekli 
Kiev ile Moskova arasında kriz hâli 
sürerken Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin, Moskova’yı suçla-
manın “spor hâline geldiğini” söyle-
yip, “kırmızıçizgiler” uyarısı yaptı![25]

Rusya ile Ukrayna arasındaki 
gerilim yükselirken; NATO Genel 

 Hegemonya inşa sürecini 
sadece “Kuşak ve Yol” projesi 
üzerinden ilerletmeyip; gün-

deminde yeni bir sermaye 
birikim rejimi inşası ve bilim-
sel-teknolojik gelişmelerde 
dünya lideri olma iddiası da 

olan Çin ABD ile çekişme-
sinde yeni bir sahne açtı ve 

ABD’nin karşısında konumla-
nıyor denilebilir… 
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Sekreteri Jens Stoltenberg ile 
görüşen Ukrayna Devlet Başkanı 
Vladimir Zelenskiy, “NATO Don-
bass’taki savaşı bitirmek için tek 
yol” ifadelerini kullansa da; Krem-
lin’den “Durumu kötüleştirir,”[26] 
yanıtını aldı.

Aslında 18 Mart 2014’te Kı-
rım’ın ilhakıyla başlayan süreç, 
ABD ve Rusya arasındaki jeopolitik 
rekabeti keskinleştirip, NATO açı-
sından temelli bir stratejik dönüşü-
mün de önünü açmış oldu. Öyle ki 
Polonya Savunma Bakanı Tomasz 
Siemoniak, 2015’te durumu “yaz 
fırtınası değil, mevsim değişimi” 
olarak değerlendirerek yeni kon-
jonktüre vurgu yapmıştır. Dikkat 
çeken diğer husus ise Ukrayna 
üzerinden gündeme gelen gerili-
min, aslında buzdağının görünen 
yüzü olması ve tarihsel açıdan 
devamlılık içermesidir.

Gürcistan’daki “Gül Devrimi”ni 
izleyen süreçte Avrupa-Atlantik 
paktının genişleme politikası, tam-
pon bölgelerinden yoksun Rusya 
için, kuşatılma anlamına gelmek-
teydi. Bulgaristan ve Romanya’nın 
2004’de NATO, 2007’de AB’ye 
üyeliğinin ardından Münih Güvenlik 
Konferansı’nda konuşan Putin du-
rumu kınamıştı.

2008’de, açıkça silahlanma 
yarışına vurgu yapan Putin, NA-
TO’nun askeri altyapısını giderek 
daha fazla Rusya sınırına yaklaş-
tırdığını, bu durumun, Rusya’yı 
karşılık verebilmek için önlem 
almaya ittiğini ifade etmişti. İzleyen 
günlerde Bükreş’te düzenlenen 
NATO zirvesinde, Gürcistan ve Uk-
rayna’nın NATO’ya bir gün mutlaka 
alınacağının açıklanması, Rus-
ya’nın kaygılarını doğrulamaktaydı.

Bunun üzerine Rusya, Ağustos 
2008’de Gürcistan’dan ayrılmak 
isteyen Abhazya ve Güney Oset-
ya’yı açıkça destekledi. 2009’da da 
bağımsızlıklarını tanıdı. 2010’da 
yaptığı 49 yıllık güvenlik anlaşma-
larıyla, iki ülkede de, silahlı kuvvet-
lerini konuşlandırdı.[27]

Çin’i “rakip”, Rusya’yı ise “düş-

man” olarak tanımlayan ABD’nin 
müdahalesine ket vuran bu hamle 
ile bilek güreşinde bir raundunda 
kaybı anlamı taşıyordu. Ancak 
hiçbir şey bitmemiş ve hatta bir üst 
düzeye sıçrayarak sürmektedir!

 “EL ÖZET”
“İyi de ya sonra” mı?
“İnsanlığın var oluşunu destek-

leyecek, katliam ve barbarlıktan 
öte bir şey olmalı ve hepimiz onu 
aramalıyız,” Carlos Fuentes’in de-
yişiyle…

Başka bir dünyanın, sosyaliz-
min mümkün olduğunu düşünce ve 
davranışının; enternasyonalizmin 
insan(lık)ın vazgeçilemez temel 
gereksiniminin “olmazsa olmaz”-
lığının altı durmadan, ısrarla çizil-
meli…

Ludwig Andreas Feuerbach’ın, 
“Sadece zavallı insanlar için dünya 
zavallı ve sadece boşlar için boş,” 
uyarısındaki üzere ezilen insan(lık)
ın en büyük zayıflılığının “imkân-
sız” sözcüğünü içselleştirmesi ya-
nında; güçsüzle güçlü arasındaki 
çelişkiye kayıtsız kalmanın taraf-
sızlık adı atında güçlünün safında 
olmak olduğu hatırlanmalı…

Ayrıca “kapitalist emperya-
lizm”den söz ederken; “Var olan 
her şey yok olmayı hak eder,”[28] 

uyarısı ile “İşçilerin vatanı yoktur. 
Onlardan sahip olmadıkları bir şey 
alınamaz. Proletarya, her şeyden 
önce siyasal hâkimiyeti fethetmek, 
ulusal sınıf durumuna yükselmek, 
kendisi ulusu oluşturmak zorunda 
olduğundan zaten ulusaldır; ama 
kesinlikle sözcüğün burjuva an-
lamında değil.” “Dünyanın bütün 
işçileri birleşin! Zincirlerinizden 
başka kaybedecek bir şeyiniz yok! 
Ama kazanacağımız yeni bir dünya 
var!,” diyen Karl Marx’ın işaret etti-
ği hakikât…

Bir de “Yoldaşlar! Dünya’da bir-
çok ulus vardır, diyorlar. Almanlar, 
İngilizler, Yahudiler, Tatarlar… Ben 
buna katılmıyorum. Bence sadece 
iki ulus vardır, uzlaşmaz iki sınıf: 
Zenginler ve yoksullar,” tespitiyle 
Maksim Gorki…

Sonra da Karl Liebknecht’in, 
“Gerçekleşmiş imkânlar, zorlanmış 
imkânsızlıkların sonucudur”; Karl 
Marx’ın, “İnsan kalmanın tek yolu, 
insanlık dışı bu sisteme karşı sa-
vaşmaktır!” ifadeleri…

Ve nihayet “Proletarya ‘kendi’ 
ulusu tarafından ezilen sömürge-
lerin, ulusal politik ayrılma özgürlü-
ğünü talep etmek zorundadır. Aksi 
takdirde, proletaryanın enternasyo-
nalizmi boş bir söz olacaktır... ezen 
ve ezilen ulusların işçileri arasında 
ne güven ne de sınıf dayanışması 
mümkündür,” vurgusuyla V. İ. Le-
nin’in gösterdiği yol:

“Gelişen kapitalizm ulusal so-
runda iki tarihsel eğilim tanır. Birin-
ci eğilim: Ulusal yaşamın ve ulusal 
hareketlerin uyanışı, her türlü 
ulusal baskıya karşı mücadele, 
ulusal devletlerin yaratılması. İkinci 
eğilim: Uluslar arasında çok çeşitli 
ilişkilerin gelişmesi ve yoğunlaşma-
sı, ulusal çitlerin yerle bir edilmesi, 
sermayenin, bir bütün olarak eko-
nomik yaşamın, politikanın, bilimin 
vs. uluslararası birliğinin yaratıl-
ması. 

İki eğilim de kapitalizmin evren-
sel yasasıdır. Birincisi, gelişiminin 
başlangıç evresinde ağırlıklıdır, 
ikincisi sosyalist toplum biçimine 

Aslında 18 Mart 2014’te Kırım’ın 
ilhakıyla başlayan süreç, ABD 
ve Rusya arasındaki jeopolitik 
rekabeti keskinleştirip, NATO 

açısından temelli bir stratejik 
dönüşümün de önünü açmış 

oldu. Öyle ki Polonya Savunma 
Bakanı Tomasz Siemoniak, 

2015’te durumu “yaz fırtınası 
değil, mevsim değişimi” olarak 
değerlendirerek yeni konjonk-

türe vurgu yapmıştır. Dikkat 
çeken diğer husus ise Ukrayna 

üzerinden gündeme gelen 
gerilimin, aslında buzdağının 

görünen yüzü olması ve tarihsel 
açıdan devamlılık içermesidir.
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dönüşümüne doğru yol alan, ol-
gun kapitalizmi karakterize eder. 
Marksistlerin ulusal programı, her 
iki eğilimi de hesaba katar, çünkü 
birincisi, ulusların ve dillerin hak 
eşitliğini, bu konuyla ilgili herhangi 
bir ayrıcalığa izin verilemeyeceğini 
ve ikincisi, proletaryaya en kurnaz-
ca da olsa burjuva milliyetçilik bu-
laştırılmasına karşı enternasyona-
lizm ve uzlaşmaz mücadele ilkesini 
savunur.”[29]

Özetin özeti: Çürüyen/ çöken 
uluslararası hâl ve “Uygarlık Krizi” 
karşısında ezilenlerin bağımsız 
çizgisi, geleceği kurtaracak biricik 
panzehirdir.

 
24 Eylül 2021, 23:02:19,
Çeşme Köyü. 
 

N O T L A R
[1] Anton Çehov.
[2] İbrahim Varlı, “Tek Kutuplu Dünya-
nın Sonu”, Birgün, 10 Ağustos 2021, 
s.5.
[3] Ergin Yıldızoğlu, “Bloklaşma Eği-
limi Güçleniyor - II”, Cumhuriyet, 8 
Nisan 2021, s.11.
[4] “Savaş Örgütü NATO Cepheyi Ge-
nişletti”, Birgün, 16 Haziran 2021, s.4.
[5] Ergin Yıldızoğlu, “Bloklaşma Eği-
limi Güçleniyor - I”, Cumhuriyet, 1 
Nisan 2021, s.11.
[6] “Kazan Kaynıyor”, Birgün, 20 Mart 
2021, s.4.
[7]  “AB-ABD ile Rusya Çin Hattı: So-

ğuk Savaş Esintileri”, Cumhuriyet, 24 
Mart 2021, s.7.
[8] Henri Lefebvre, Gündelik Hayatın 
Eleştirisi 1, çev: Işık Ergüden, Sel 
Yay., 2012, s.17.
[9] Ceyda Karan, “Biden Diplomasisi 
ve En Acil Mesele: JCPOA”, Birgün, 
22 Şubat 2021, s.4.
[10] Sertaç Eş, “Dr. Ataç: Küresel 
Liderlik Fiyaskosu”, Cumhuriyet, 23 
Ağustos 2021, s.6.
[11] Ahmed Mahmud Ucac, “Biden’ın 
Stratejisi, Macron’un Öfkesi ve Çin’in 
Seçenekleri”, 23 Eylül, 2021… htt-
ps://turkish.aawsat.com/home/artic-
le/3205191/ahmed-mahmud-ucac/
biden%C4%B1n-stratejisi-macro-
nun-%C3%B6fkesi-ve-%C3%A7i-
nin-se%C3%A7enekleri
[12] “ABD’li Sosyalistlerden Biden 
Değerlendirmesi”, 21 Ocak 2021… 
https://sol.org.tr/haber/abdli-sosyalist-
lerden-biden-degerlendirmesi-24394
[13] “Chomsky: Rojava’nın Varlığının 
Devam Etmesi Bir Mucizedir, Yeni 
Yaşam, 17 Ocak 2021, s.5.
[14] Vijay Prashad, “Bolivya Bağımsız 
Kalmanın Yolunu Buluyor”, Birgün 
Pazar, Yıl:17, No:735, 11 Nisan 2021, 
s.11.
[15]  “ABD Başkanı Biden’dan Putin’e: 
Katil”, Cumhuriyet, 18 Mart 2021, s.7.
[16] “Putin’den Biden’a: Aynaya Bak-
mak Gibidir”, Cumhuriyet, 19 Mart 
2021, s.7.
[17] “ABD’den Rusya’ya Yeni Yaptırım 
Kararı”, Cumhuriyet, 16 Nisan 2021, 
s.7.
[18] “Biden Yönetiminin Ortadoğu’daki 

İlk Operasyonu Oldu”, Cumhuriyet, 27 
Şubat 2021, s.7.

[19] Mehmet Ali Güller, “ABD ‘Özel 
Savaş’a Hazırlanıyor”, Cumhuriyet, 22 
Mayıs 2021, s.12.

[20] İbrahim Varlı, “Bavyera, Guam, 
Pasifik Yüzyılı”, Birgün, 3 Ağustos 
2021, s.4.

[21] “Çin ve ABD Görüşmesi Gergin 
Geçti”, Cumhuriyet, 27 Temmuz 2021, 
s.7.

[22] “Berlin Çin’in Savunma Planların-
dan Rahatsız”, Birgün, 13 Mart 2021, 
s.5.

[23] Mine Esen, “Rusya’nın Palazlan-
masına Batı İzin Vermez”, Cumhuri-
yet, 13 Mayıs 2018, s.15.

[24] Nilgün Cerrahoğlu, “Putin’in Zehiri 
(2)”, Cumhuriyet, 18 Mart 2018, s.7.

[25] “Putin’den Batı’ya Zehir Zembe-
rek Sözler”, Cumhuriyet, 22 Nisan 
2021, s.7.

[26] “Rusya ile Ukrayna Arasında 
NATO Üyeliği Gerilimi”, Cumhuriyet, 7 
Nisan 2021, s.7.

[27] A. Murat Şener, “Adı Konmamış 
Soğuk Savaş”, Cumhuriyet, 15 Mayıs 
2021, s.2.

[28] Friedrich Engels, Ludwig Feu-
erbach ve Klasik Alman Felsefesinin 
Sonu, çev: Nizamettin Burhan, Sosyal 
Yay.,1962.

[29] V. İ. Lenin, ‘Asimilasyonculuk’ Mil-
liyetçi Umacısı, Ulusal Soruna İlişkin 
Eleştirel Notlar, Ulusal ve Sömürgesel 
Ulusal Sorun Üzerine, çev: Süheyla 
Kaya-İsmail Yarkın-Saliha Kaya, İnter 
Yay., 1998, s.143.



24SOSYALİST MEZOPOTAMYA

Emperyalist-kapitalist uy-
garlığın yarattığı baskı, 
gelir adaletsizliğinin had 

safhaya varması, emek sömürüsü, 
çözülmemiş ulusal özgürlük müca-
deleleri sürdükçe; bunların ortadan 
kalkması yönündeki mücadele, 
dünden bu güne, hız kesmeksizin 
devam edecektir/etmektedir. İnişli-
çıkışlı bir seyir de izlese ulusal 
özgürlük ve sınıf mücadelesi her 
yönüyle ülkemizde de örgütlü ola-
rak sürdürülmektedir.   

Bu coğrafyada siyaset alanına 
çıktığı andan itibaren ideolojik-po-
litik olarak Marksizm’in-Leninizm’in 
rehberliğinde mücadelesine devam 
eden Kürdistan Komünist Partisi 
ve saflarında yer alanlar; dünden 
bu güne, partinin sahip olduğu 
kitleselliğe ya da bir avuç oluşuna 
bakma yerine, ulusal ve toplumsal 
çözüm yönünde savunduğu politik 
programını esas almıştır. Sosya-
list bir program temelinde ülkede 
devrimin öncüsü olduğuna inan bu 
kadro; zaman zaman inişli-çıkışlı 
süreçlere, daralmalara rağmen si-
yasal çizgisinden, hedefinden kop-
madan mücadelesini sürdürmüş, 
sürdürmeye de devam etmektedir.

12 Eylül faşist askeri darbesi-
nin devrimci parti ve kitle üzerinde 
yarattığı yıkıcı devasa etkileri daha 
sürmekteyken, SSCB’deki yıkım 

sonrası; sosyalizmin öldüğünün, 
sınıflar mücadelesinin bittiğinin 
propagandası siyasal ortamı 
alabildiğine etkiledi. Birçok komü-
nist, sosyalist parti, grup sosyalizm 
savunusundan vazgeçerek sosyal 
demokrasinin saflarına geçti. Sınıf 
mücadelesi yerine, yeni hareketler 
adı altında farklı arayışlar içine gi-
rilmesiyle birlikte yıkımın nedenleri 
devrimci önderler ile onların ortaya 
koydukları eserlerde aranmaya 
başlandı. “Nasıl bir sosyalizm” soru 
ve tartışmalarının kendisi kitlesel 
güvensizliğe ve destekten yoksun-
luğa yol açtı. 

Ancak her siyasal parti, örgüt 
gibi bizim de meydana gelen si-
yasal gelişmelerden oldukça etki-
lendiğimiz, sıkıntılar yaşadığımız 
aşikârdır. Etkilenmemek eşyanın 
tabiatına, diyalektiğine aykırıdır. 
Herkesin malumu olduğu bu siya-
sal gerçeklik hala varlığını sürdür-
düğü ve sınıfsal mücadelenin geri-
lediği bu dönemde bugünün dünkü 
gibi olmadığını hepimiz kabul 
etmekteyiz. Güvensizlikten, yaşa-
dıkları baskılardan ötürü devrimci 
yapıların kitle desteğinden yoksun 
kalmaları, kadrolarda inançsızlık, 
örgütlü mücadeleyi eskisi gibi sür-
dürememe eğiliminin öne çıkması, 
şartların ağırlaşması gibi nedenler-
den örgütsel daralmalar devrimci 

siyasal yapıların değişmez gün-
demi olmuştur, olmaya da devam 
etmektedir. Ulusal ve sınıfsal bo-
yutuyla Kürdistan’da Marksizm-Le-
ninizm’in rehberliğinde ulusal 
özgürlük ve sosyalizm mücadelesi-
nin devrimci örgütü olarak siyasal 
çalışmasını yürüten KKP’nin de bu 
anlamda ciddi bir daralma yaşadığı 
bilinen gerçektir. 

Buna rağmen Kürdis-
tan komünistleri olarak hem 
Kürdistan’da işçi ve yoksulların 
kapitalizme karşı ekonomik, siya-
sal, sosyal hakları uğruna müca-
dele hem de sömürgeciliğe karşı 
örgütlü tutum almayı ertelenemez 
bir güncellikle sürdürüyoruz. Diğer 
yandan örgütsel sorunları aşma 
yönündeki arayışlarımız da devam 
etmiştir/etmektedir. 

Bu anlamda örgüt, örgütlenme 
ve MYK çalışma tarzının oluşturul-
ması gibi tartışmalar partinin her 
daim en önemli tartışma konuları 
arasında gelmiştir. Parti PM ve 
MYK’sında olduğu gibi Antep, Ma-
latya gibi genişletilmiş PM toplan-
tılarımızda da her zaman gündem 
maddeleri içerisinde yer almış ve 
önemli sonuçlara da varılmıştır. 
Ama buna rağmen partinin örgüt, 
örgütlenme ve çalışma tarzının 
oluşturulması yönünde aldığı 
kararların pratiğe geçirilmesin-

KKP KONFERANSI VE
TEMEL HEDEFLERİ

Ali GÖKKAYA
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de daha işin başında tıkanmalar 
yaşadığını biliyoruz. Defaten tar-
tışmalar ve yeni çalışma tarzı ka-
rarları almamıza rağmen kararların 
pratiğe yeterince geçirilememesi 
isteksizlikten, yeteneksizlikten, 
yeni üye kazanma adına yeterince 
çaba harcamamaktan değil, birçok 
nedenle örgütsel daralmanın ken-
disinden kaynakladığı ortadadır. 
Buna kısmen de olsa yukarıda 
değindim.

Zaman zaman bu konu ile ilgili 
toplantılarda “mevcut olumsuzluğa 
rağmen partiyi ayakta tutmanın, 
buralara kadar getirmenin kendisi 
bile büyük başarıdır” şeklinde söy-
lemler içinde bulunduğumuz elve-
rişsiz koşulların yansımasından 
ötürü söylenmiştir. Dahası kendi 
içimizde, gerek erken zamanda 
partileşme, partileşme yönünde 
yeterince donanımın bulunmaması 
olsun gerekse de ÖSP’den KKP’ye 
isim değişikliğinin örgüt yapısında 
ürküntüler, çekinceler yaratacağı 

şeklindeki söylemlerin kendisi 
olsun, bu örgütsel sorunlardaki 
arayış ve çıkış tartışmalarımıza da 
damgasını vurmuştur. Ama buna 
rağmen politik faaliyetimiz yereliyle 
merkeziyle belirli kadroların ısrarlı 
inisiyatif almasıyla KKP politik ola-
rak alanlarda görünür olmuştur, bu 
çaba kıymetlidir. Ama yeterli midir, 
hayır! Bu mevcut durumu gerekçe 
göstererek “araziye uymanın” ya 
da “ne yapalım, adımız hıdır, eli-
mizden gelen budur”un kendisine 
sığınma mıdır, asla!

Özellikle partinin konferans 
sürecine girilmişken yeni kadro ve 
üye kazanma, örgütsel tıkanıklığı 
aşma yönünde çerçeve çalışma 
tarzı ortaya koyulmalı ve bu hedef-
ler uğruna delegasyona çağrıda 
bulunulmalıdır. Tıkanıklık tabiî ki 
bu konferansla hemen bitmeyecek-
tir ama sorun ve sorunları aşma 
yönünde önemli bir adım olacaktır. 

Partimiz; açık, meşru alanlarda 

siyasal faaliyet yönünde adım atma 
ve bu yönde yoğun tartışmalar 
sonrasında kararlılıkla kurulmuşsa 
konferans sürecinde de kararlı bir 
adım atmak zorundadır. Bunun için 
bir önceki dönmede olduğu gibi 
örgüt, örgütlenme ve çalışma tarzı 
yönünde PM, MYK’da bitmeyen 
kısır tartışmalara son verme, siya-
sal gündemler üzerinden devrimci 
iddialarımızı kararlılıkla alana ta-
şıyıp KKP’yi daha görünür kılma 
adına nasıl bir PM, nasıl bir MYK 
hedeflediğine dair somut önerisini 
konferansa erkenden taşımalı. 

Bu hedef aynı zamanda, 
şimdiden tüm parti yapısının da 
hedefi olmalı. Bu perspektifle 
geliştirici çözümler ve önerilerle, 
görev ve sorumluluklarda birbiriyle 
yarışan, canlı, dinamik konferans 
ortamı yaratma hedefiyle kendimizi 
konferansa taşımayı sorumlu bir 
yoldaşlık görevi olarak görmeliyiz.

19.10.2021 
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Osmanlı İmparatorluğu uzun 
yıllar Alevi inancını “zındık”  
“kâfir” inançlar arasında 

saydığı gibi, devletin resmi mezhe-
bi kabul ettiği Sünni/Hanefi mez-
hebinin dışında kalan mezheplerle 
de arasına bir mesafe koymuştu. 
Fakat 1908 Devrimi’nden sonra 
adım adım iktidara yaklaşan İtti-
hat-i Terakki Cemiyeti, Anadolu’da 
sadece Türklerle meskûn bir vatan 
ve ulus kurmaya çalıştığında, Alevi 
gerçekliğiyle karşılaşınca hiçbir 
tereddütte düşmeden onları (Alevi-
leri) umutsuzca ihtiyaç duydukları 
ülkenin “sahici” Türklüğünün temsil-
cileri olarak gördüler. Bu konuda,-
Bektaşi-Alevi sorunu üzerinde uz-
man, Baha Said Bey’i (1882-1935) 
görevlendirdiler ve oldukça ciddi 
raporlar hazırlattılar.

İttihatçıların ardılları olan 
Kemalistler de Alevi gerçekliğini 
görmelerine rağmen varlığını kabul 
etmekten ciddi tereddüt yaşadılar, 
çünkü o zaman daha egemenlik 
kuramadıkları Dersim gibi yörelerde 
ciddi bir Kızılbaş/Alevi varlığı vardı 
ve bu Aleviler, Türkleri Sünni-Rum 
olarak tanımlıyorlardı.

3 Mart 1924 tarihinde Hilafetle 
birlikte, takke ve zaviyeler de kal-
dırınca, dini devletin kontrolünde 
bir kuruma dönüştürmek amacıyla, 
Diyanet İşleri Reisliği kuruldu. Fa-
kat bu reislikte tıpkı Osmanlı İmpa-

ratorluğu’nda olduğu gibi sadece 
Sünni-Hanefi Müslümanlığı esas 
aldı, onun dışında kalan mezhep 
ve dinleri yok saydı.

Diyanet İşleri Reisliği’ne göre: 
Alevilik diye adlandırılan şey, bir 
din olmanın ötesinde, tarihteki Şah 
İsmail olayına uzanan politik bir 
bakıştır. Alevilik uzun süre önce 
yok olduğundan, örgüt içinden hiç 
kimse böyle bir inancın varlığını 
kabul etmez/edemez.

1950’lere kadar Türkiye’de 
toplumsal hareketlilik, yok denile-
cek kadar az olduğu için, Alevilik 
ne Sünniler için ne de Aleviler için 
bir sorun olmadan kendi kapalı 
dünyalarında sorunsuzca yaşayıp 
gitti. Fakat bu tarihten itibaren Türk 
toplumundan başlayan hareketlilik, 
kırdan şehirlere başlayan göç, Alevi 
sorununu yeniden ortaya çıkarttı. 
Şehirleşen Aleviler, bir yandan 
Ramazan ayında oruç/namaz teh-
didi ile karşılaşırken bir yandan 
da camilere alınmayan, namazları 
kılınmayan, cenaze sorunuyla kaşı 
karşıya kaldılar. Devlet de o güne 
kadar görmezlikten geldiği, Alevi 
varlığıyla, bir Alevi canlanmasıyla 
karşılaşınca bir yandan Alevi öz-
gürleşmesini külliyen reddederken 
örtük olarak da Diyanet İşleri Re-
isliği aracılığıyla il müftülüklerine 
gönderdiği bir talimatnameyle, 
Alevilerin cenazelerinin kaldırılma-

sını emretti. Aşağıdaki belge açık 
olarak bu durumu gözler önüne 
sermektedir.

Sözkonusu belge, 13. 04. 1959 
tarihlidir.

Belge Diyanet İşleri Reisliği/
Yazı İşleri ve Evrak Müdürlü-
ğü/7723

“ …………………. Müftülüğüne
Bazı İmamların alevi vatandaş-

lardan ölenlerin cenaze namaz-
larını kıldırmadıklarından sık sık 
şikâyet olunmaktadır.

Ehli sünnet itikadine muhalif 
İslam mezhepleri saliklerinin tek-
fir olunamıyacakları ehli sünnet 
mezhebince kabul edilmiş oldu-
ğuna göre, yalnız Hazreti Ali’nin 
tafdiline kail olan ve başkaca hal 
ve hareketleri bulunmayan Alevi 
vatandaşlarımızın namazlarını kıl-
mamak İslami hükümlere muhalif 
ve Müslüman vatandaşlar arasında 
ikilik yaratımıyla sebebiyet verecek 
hareketlerdendir.

Binaenaleyh, bu ve buna ben-
zer hareketlerle vatandaşlar ara-
sında soğukluk ve kırgınlık husule 
getirecek hal ve hareketlerden 
tevakki olunması lüzumunun ala-
kalılara tebliğini ehemmiyetle ve 
tamimen rica ederim…”

İmza/ Diyanet İşleri Reisliği

ALEVİLERİN NAMAZLARI 
KILINIR MI KILINMAZ MI 
TARTIŞMALARI...

Mahsuni GÜL & Hüsnü GÜRBEY



27SOSYALİST MEZOPOTAMYA

BELGENİN ASLI



28SOSYALİST MEZOPOTAMYA

BUGÜN HOYRATÇA KULLANILAN 
HERŞEY GEÇMİŞİN EMEK 
ÜRÜNLERİDİR

Hüsnü GÜRBEY

hgrby_34@hotmail.com 

Doğada hiçbir şey kaybolmaz, 
değişim ve dönüşüme uğrar 
ama kaybolmaz; her şey 

sabittir, ne azalır ne de çoğalır, 
sadece nitelik değiştirir. Örneğin 
doğada 100 litre su varsa bu hep 
100 litre su olarak kalır ama suyun 
niteliği değiştiği için biz onun aza-
lıp-çoğaldığını sanırız, oysa o hep 
100 litredir.

Bu insan doğası için de geçerli-
dir. Tarihte insanlığın ürettiği hiçbir 
maddi-kültürel ürün yok olmaz, 
olmamıştır, eklemlenerek varlığını 
günümüze kadar ulaştırabilmiştir. 
Düşünsel ve entelektüel çabalar 
asla birbirinden kopuk değildir. Bu-
günkü bilgi, dünkü bilgi birikiminin 
ürünüdür. Şunu unutmamak gerekir, 
halen bin yıllar önce açığa çıkmış 
bazı düşünceler çürütülmemiş, bazı 
buluşların sırrı açıklanamamıştır. 
Her yeni düşünce ve buluş, ancak 
kendinden öncekini sentezleye-
rek yeni bir sıçrama yapabilmiştir 
ama insanın hakikat arayışı sürüp 
gitmektedir. Peki; insanın hakikat 
arayışı nedir? Özgür olmaktır; in-
sanlık tarih boyunca hep özgürlük 
arayışı içinde olmuştur. Bunu da 
ancak yüksek bilinç seviyesinde 
elde edebilecektir, ne tanrıların kulu 
olacak ne egemen sınıfların kölesi 
ne de paranın esiri; özgür toplumun 
bağımsız bireyi olarak insana layık 
bir yaşam…

Diyebiliriz ki günümüzün mad-
di-kültürel varlığı geçmişin birikimle-
rinin toplamıdır. Yok olmamışlar ve 
biz bugün bunları farkında olmasak 
da hoyratça kullanmaktayız.

Günümüz insanının bütünsel ya-
pısı kazındığında altında avcı-top-
layıcı geçmişimizin birçok özelliği 
görülecektir. Avcı-toplayıcı yaşam 
tarzı daha doğayı dönüştürecek bir 
bilgi birikimine erişmemişti, doğada 
mevcut olanla yetinmek zorunday-
dılar. Beslenme kaynakları tüken-
diği anda başka yerlere göç etmek 
zorunda olan hareketli topluluklardı. 
Temel besin kaynağı ettir. Et ise 
avlanmayı ve sürekli hareket 
halinde olmayı gerektiriyordu. 

Avlanma ekip işidir; ekibi iyi or-
ganize etmek gerekir. Daha toplum 
sınıflara ayrışmamıştır, ne yöneten 
ne de yönetileni vardır; herkes 
özgür ve eşittir, işler emir-komuta 
zinciri içinde değil, dayanışma anla-
yışıyla ve rızalık esas alınarak hep 
birlikte yapılır. “İlkel komünal top-
lum modeli” adı verilen bu modelin 
örgütleniş biçimi de klana tekabül 
eder. Klan, kadın-ana önderliğinde 
bir ocak etrafında toplanan geniş 
aile topluluğudur. Klan yaşamının 
politik özelliği kolektif iş yapma 
yeteneğinde görülür. Klan toplumu 
doğal ahlak kuralları çerçevesinde 
yaşamakta ve tüm klan tek bireymiş 
gibi hareket etmektedir. İşler yuka-

rıda anlatıldığı gibi hiyerarşi içinde 
emirle değil, gönüllü işbirliği içinde 
yapılır. Üretimde (avda) herkes ihti-
yacı kadar pay alırken, ava herkes 
kendi gücü oranında destek ver-
mektedir. Ateşin ve ocağın kutsallığı 
buradan gelmektedir.

Klanın temel besin maddesi 
olan et, klanın tüm güçlü erkekle-
rinin katıldığı avda elde edilir. Av 
gelişi güzel yapılmaz, bir seremoni 
eşliğinde belli kurallar içinde yapılır. 
Doğa cömert davranmış, insanlara 
bir av armağan etmiştir. İnsanın 
bu cömertliğe karşılık vermesi ge-
rekir. Doğanın cömertliğine karşın 
insanın da saygı duyması gerekir. 
İnsanın hayatı, öldürdüğü hayvanın 
hayatından daha değerli değildir. 
Avladığı hayvanın ruhundan af diler, 
ona saygı duyar hürmet gösterir, 
ağıt yakar ve kutsar. Avın ruhunun 
acı çekmemesi için sihre ve büyü-
ye başvurur. Çünkü yaşamı o ava 
borçludur. Av bundan böyle kutsal 
(mübarek) bir varlıktır onun için. 
Günümüzde kurbanlık hayvanlara 
mübarek (bımbarek) denilmesinin 
kökeni buna dayanır.

Hayvan sadece kutsanmamıştır, 
ona bir totemik kimlikte atfedilmiş; 
ata-totem olarak kabul edilmiştir. 
Yani klanın atası hayvan veya bitki 
olarak belirlenmiş ve kutsanmıştır. 
Bugün bazı Kızılbaş Kürt ocak-
larının ilk atalarının kutsal siyah 
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yılan olduğu varsayılır. Musahiplik 
ve erginleşme törenlerinde Pir’in 
elinde tutuğu ve altında geçilerek 
arılanacağı inanılan Darık/Tarık 
yılan biçiminde tasvir edilen ve bazı 
ağaç (kuşburnu/şilan)dallarında 
yapılan çubuklardır. Bu Darıklar, 
yeşil bir torba içinde korunmakta 
ve ocağın en kutsal yeri olan siyah 
sütuna (HıstûnaReş’e) asılmakta, 
adı geçen törenlerde saygıyla ye-
rinden çıkarılarak kullanılmakta, 
törenden sonra yine aynı saygıyla 
yerine tekrar asılmaktadır. Bu konu-
da Nuri Dersimi’nin anlattığı “Kıştım 
Evliyası” oldukça ilginç özeliğe 
sahiptir. Tarihteki Kürt inanışlarında 
yılan hep kutsanmıştır. Laleş’teki 
Êzidi tapınağının girişinde siyah 
yılan figürü bulunmaktadır. Yine pek 
çoğunuz duymuşsunuzdur, kutsal 
mekânlarda bulunan yılan dahi hiç-
bir canlıya dokunulmamakta, onlara 
bir zarar verilmemektedir. Buradaki 
canlıların kutsal mekânın koruyucu-
ları (Qelawûzû) kabul edilmektedir.

Bütün bu kutsamalar avcı 
toplumundan bize kalan kültürel 
miraslardır. Klan, vahşi kapitalizm 
gibi doğaya saldırmamış, onu tahrip 
etmemiştir. Doğayla barışık halde 
sadece ihtiyaçlarını karşılamış, 
doğanın kendisine verdiği nimetle-
re karşı o da doğaya karşı saygılı 
olmuş onu kutsamıştır. Her sabah 
kendisine süt veren inekten daha 
kutsal ne olabilir ki o nedenle inek 
kutsanmıştır. Her bahar kendini 
yenileyen toprağa hayran kalmış; 
toprağı, toprak-ana olarak kabul 
etmiştir. Kendini soğuğa ve vahşi 
hayvanlara karşı koruyan ateşi 
kontrol ettikten sonra da kutsamış-
tır. Ateşin etrafından semah döne-
rek, ilahilerini söylerken bir yandan 
konuşma yeteneğini geliştirmiş, öte 
yanda ateşin yandığı yeri-ocağı 
(ardergahı) klanın en kutsal mekânı 
kabul etmiştir.

İnsanlığın bu altın çağı da bir 
gün sonlanacaktı. Nihayetinde 
sahip olma, sömürme hırsı 
insanlığın bu altın çağına son 
verdi, ilk sınıflı toplum olan “köleci 
toplumu” doğurdu. Eşit, özgür top-
lumun yerini farklı statüdeki toplum 

kesimleri almıştı; yöneten-yöneti-
lenler vardı. İşler, kolektif bir ruhla 
hep birlikte yapılmıyordu; emirle, 
baskı yapılarak zorla yaptırılıyordu. 
Kapitalizmde çalışma kutsanmıştır, 
çoğunuz bilirsiniz pek-çok işvere-
nimiz 24 saatin kendine yetmedi-
ğinden yakınmaktadır. Oysa köleci 
toplumda çalışma yadırganmıştır, 
çalışma efendilerin değil düşük 
ırktaki insanların işidir. Efendiler 
sadece yönetir; müzik dinler, eğlenir 
ve felsefe ile ilgilenirlerdi. Üretim 
ve çalışma köleye aittir. Toplum 
kesin çizgileriyle ikiye ayrılınca, her 
kesimin yaşam biçimi ve düşünsel 
dünyası da farklılaştı. Çok tanrılı 
dine tekabül eden köleci toplumun-
da, efendinin tanrısı ile kölelerin 
tanrıları da farklılaştı. Kölelerin 
tanrıları, insanlara yaşanılır bir 
dünya vaadinde bulunurken, efen-
dilerin tanrıları, kölelere öte âlemde 
cennet vaadinde bulunuyordu. 
İdeolojik baskı araçları efendilerin 
kontrolünde olduğunda, onların 
görüşleri baskın oldu ve onlar kö-
lelere; “şayet efendine sadık kalır, 
işini sadakatle ve dürüst yaparsan, 
kaçmaya kalkışmazsan, öte âlemde 
köle olmayacak, cennet misali bir 
âlemde yaşayacaksın”. Bunca 
çalışmanın ve ezilmenin mutlaka 
bir karşılığı olmalıydı, o da aşkın 
dünyanın cennetiydi; bundan başka 
daha ne istenebilirdi ki... Böylece 
öte dünya, cennet ve cehennem 
gibi hayal âlemine ait kavramlar 
insanların yaşam alanlarına girdi.

Marksist öğreti “Her yeni olgu/

düşünce eskinin rahminde besle-
nerek gelişir” der. Köleci toplumda, 
köle emeği yeterli görüldüğü için 
efendiler tarafından üretilen bilginin 
tekniğe uyarlanmasına çalışılmadı. 
Dolayısıyla köleci toplumda teknik 
çok geridir. Tekniğin geri oluşu, 
köleci üretim ilişkilerinin verimli 
olmasını engelliyordu. Geri teknik, 
düşük verim artan nüfusu besleye-
meyince, insanlık yeni toplumsal 
modellerin arayışına girdi. Köleci 
toplumun bağrında, insanın görece 
daha özgür, daha verimli olduğu 
yeni bir toplumsal yapı ile yeni üre-
tim ilişkiler doğdu. Bu yeni toplum-
sal yapı ve üretim ilişkilerine tarihte 
“feodal toplum” veya “feodal üretim 
ilişkileri” adı verilmiştir.

Köleci toplum yapısı tarih sah-
nesinden çekilirken, insanın, ırkın-
dan dolayı hor görülmeye dayalı 
ırkçılığı miras bıraktı.

Feodal üretim biçimi tarım top-
lumlarına hitap eder. İdeolojisi tek 
tanrılı dindir. Teknik bakımından 
geri, sulama yetersiz, gübreleme 
olanakları yoktur. Tohumu toprağa 
atan köylü, tanrıdan başka güvene-
bileceği hiç kimsesi yoktur. Mevsim 
yağmurlu giderse ürünün karşılığını 
alabilir, yoksa ailesini açlık ve kıtlık 
beklemektedir. Feodal toplumlar 
dinsel inançların yoğun yaşandığı, 
dine dayalı toplumlardır. Özleri aynı 
ama ritüellerde farklılaşan tek tan-
rılı dinlerin hâkimiyet kurdukları bir 
dönemdir.

Bilginin gelişmesi tekniği, tek-
niğin gelişmesi coğrafi keşiflerle 
şehirleşmeyi beraberinde getirir. 
Şehirlerde yoğunlaşan ve ticaretle 
zenginleşen yeni bir sınıf doğar. 
Bu sınıf elindeki birikimi yatırıma 
dönüştürerek “Burjuvazi sınıfı”nı 
gün yüzüne çıkarır. İhtiyaç duyduğu 
çalışma elemanlarını kırsaldan 
çekerken, feodal sınıfı önce 
ekonomik olarak çökertir ardından 
iktidarı elinde alır. Ama burjuvazi 
de kendi karşıtını yaratır, ona karşı 
olan, onunla ekonomik ve iktidar 
savaşına girecek olan işçi sınıfını 
doğurur. Avrupa’da gelişen kapi-
talizm, kendi sınırlar içerisinden 

Marksist öğreti “Her yeni 
olgu/düşünce eskinin rah-
minde beslenerek gelişir” 
der. Köleci toplumda, köle 

emeği yeterli görüldüğü için 
efendiler tarafından üretilen 
bilginin tekniğe uyarlanma-
sına çalışılmadı. Dolayısıyla 
köleci toplumda teknik çok 
geridir. Tekniğin geri oluşu, 

köleci üretim ilişkilerinin ve-
rimli olmasını engelliyordu.



30SOSYALİST MEZOPOTAMYA

ulusal devletini kurarken kendi işçi 
sınıfını da sömürmeye çalışır. Bu 
yetmez, Asya ve Afrika’daki kapita-
lizmi yaşamayan ülkelere saldırarak 
onları işgal eder, sömürgeleştirir; 
yerüstü, yeraltı kaynaklarını talan 
eder.

Kapitalist toplum bir yandan 
çalışmayı ve özel mülkiyeti kutsar-
ken, parayı da tanrı katına çıkarır; 
milyonlarca insanı da mülksüzleş-
tirerek açlığa mahkûm eder. Bun-
ları yaparken de yeniden ideolojik 
baskı aygıtlarına sarılır. Kapitalizm 
kendisini haklı çıkarmak için yeni 
yeni ideolojiler üretirken, işçi sınıfı 
da Mark-Engels önderliğinde kendi 
sınıf ideolojisini üretir.

Kapitalizmin en önemli ideolojisi 
liberalizmdir. Liberalizm insanlığa, 
özgürlük, eşitlik, kardeşlik vaadinde 
bulunur. Kapitalizm bu vaatleri kul-
lanarak ve emekçi kitleleri yanına 
alarak iktidar olur. İktidar olduktan 
sonra bu vaatlerinin yerine getir-
menin çıkarlarına ne çok aykırı 
düştüğünü anladığı anda terkeder 
ve yeni ideolojik arayışlara girer. 
Kapitalist ulus-devlet modeli bu yeni 
ideolojilerin eseridir. Toplumu bir 
arada tutan ideoloji olmazsa ulus 
devlet modeli işlemez. Kapitalist 
toplumlar ideolojik savaşların ya-
şandığı toplumlardır. Bu ideolojilerin 
bazıları (Pozitivist felsefe, Sosyal 
Darwinizm, Biyolojist gelişme gibi) 
ırkçı, şoven ve saldırgan ideolojiler-
dir. Müspet ilimlere uygulanan ve 
önemli başarıları elde edilen pozi-
tivist felsefe, toplumsal alanda da 
uygulanmaya kalkışılınca insanlığın 
felaketine neden oldu.

Ulus-devlet modeli, pozitivist dü-
şüncenin ürünüdür. Öngördüğü in-
san tipi ise, rasyonel, kendi çıkarları 
peşinde koşan, çıkarları söz konusu 
olunca kardeşini dahi tanımayan, 
doğayı tahrip etmekten çekinme-
yen, menfaati uğruna her tehlikeyi 
göze alan doyumsuz, tatminsiz bir 
insan tipidir. Bu tipi ancak hukuk ve 
polisiye güç sayesinde dizginlemek 
mümkündür. Pozitivizmin insana 
dayattığı bu kişilik, insan doğasına 
aykırıdır. Çünkü insan tabiatı gereği 

ahlaki ve politik bir varlıktır. Fakat 
bundan daha tehlikeli olan ve yuka-
rıda adı geçen felsefi ve düşünce 
akımlarından beslenen “Milliyetçilik” 
ideolojisidir.

İnsanlığın ürettiği en tehlikeli 
felsefi düşünce ürünü milliyetçiliktir. 
Milliyetçilik hâkim ulus etnisitesine 
dayanır. Kendinden başka diğer 
tüm etnisiteleri tekçilik (tek ulus, tek 
bayrak, tek dil, tek vatan, vs.) uğ-
runa yok sayar, tasfiye eder, asimi-
lasyona tabi tutar. Bu tasfiyeyi ger-
çekleştirmek için bazen uzun süreli 
kültürel soykırıma başvurduğu gibi, 
bazen de kısa sürede sonuç alabi-
lecek etnik temizliğe başvurur. İtti-
hatçılar tarafından gerçekleştirilen 
“Ermeni soykırımı” ile Nazi Alman-
ya’sındaki “Holokoust” bu tip ulus-
laşmanın sonuçlarıdır. Ulus-devlet, 
binlerce dili, on binlerce farklı top-
lumsal yapıları, kültürleri harcamış, 
yok etmiştir; acıdır ki katliamlar 
hâlâ devam etmektedir ve her yıl 
yeni bir dil veya diller, yeni kültür/
kültürler, yeni yaşam biçimleri ta-
rihten silinmekte yok olmaktadırlar. 
Tarihin yakın döneminde ki dil, din 
ve mezhep savaşları bu politikanın 
sonucudur. Bunun ilk uygulayıcıları 
Jön Türk adı verilen, İttihat ve Te-
rakki yönetimidir. İttihatçılar, impa-
ratorluk geleneğinden gelen ve çok 
farklı etnik unsurlardan, homojen 
bir ulus yaratmak isteyince Anado-
lu’nun felaketine sebep oldular. Tek 
ulus, tek dil, tek vatan, tek bayrak 

temel sloganlarıydı. Hitler’in elinde 
dünyayı kan gölüne çeviren Alman 
milliyetçiliğinde de görüldüğü gibi 
milliyetçilik, dünyanın neresinde 
olursa olsun en tehlikeli uluslaştır-
ma yöntemidir.

Milliyetçilik, ilk önce topluma 
tek tipleşmenin zihniyetini ve duy-
gusunu aşılar. Ulusal devletler bu 
zihniyet üzerinden şekillenirler. Bu 
şekilde iktidarı topluma yayma, 
tek tip toplum yaratma hedeflenir. 
Toplumun doğasında farklılıkların 
iç içeliği ve çok renklilik olduğu için, 
bu durum, çatışma ve çelişkilerin 
yoğunlaşmasına neden olur. Çelişki 
ve çatışmaları bastırma yöntemi de 
zor ve şiddet olarak karşımıza çı-
kar. Tarihin hiçbir aşamasında kapi-
talist toplumda olduğu gibi kimlik ve 
özgürlük sorunu varlığını hissettir-
memiştir. Özgürlük mücadelesinin 
her boyutta kendini hissettirdiğini bu 
çağda görmekteyiz ve kimlik aynı 
zamanda özgürce yaşamanın sim-
gesi olmaktadır. Dinlerin, kültürlerin, 
inançların, kadınların mücadelesi 
birer özgürlük çığlığı iken diğer yan-
dan da varlığı koruma mücadelesi 
olarak belirmektedir.

Ulus devlet, kültürel alanda 
soykırım politikasını uyguladığı gibi 
siyasal alanda da tek tipleşmeye 
özen gösterir; farklı siyasal olu-
şumlara yer vermez. Devlet ve ulus 
bütünlüğünü ileri sürülerek farklı 
düşünceleri tehdit sayar; merkezi 
otoriteyi esas alınır. Yerelin yetkileri 
sınırlıdır ve bu alana hep kuşkuyla 
yaklaşılır. Farklı örgütlenmelere 
izin verilmez. Toplum değişik 
yöntemlerle gözaltında tutulur. 
Hapishaneler en çok ulus devlet 
modelinde mevcuttur ve tıka basa 
doludurlar.

Cumhuriyetin kuruluşundan 
itibaren Türk resmi ideolojisi de 
yukarıda adı geçen ideolojiler doğ-
rultusundadır. Türkiye, hâkim ulus 
etnisitesine dayalı tekçi bir ulus 
yaratmanın gayreti içindedir. Çok 
kültürlü, çok dilli ve çok dinli Ana-
dolu topraklarında bunu yapmaya 
kalkışınca da halklara çok acılar 
çektirmiş ama başarılı olamamıştır.

Kapitalizmin en önemli ideo-
lojisi liberalizmdir. Liberalizm 

insanlığa, özgürlük, eşitlik, 
kardeşlik vaadinde bulunur. 

Kapitalizm bu vaatleri kullana-
rak ve emekçi kitleleri yanına 

alarak iktidar olur. İktidar 
olduktan sonra bu vaatlerinin 
yerine getirmenin çıkarlarına 

ne çok aykırı düştüğünü an-
ladığı anda terkeder ve yeni 

ideolojik arayışlara girer. Ka-
pitalist ulus-devlet modeli bu 

yeni ideolojilerin eseridir.
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Kapitalizm egemenliğini sürdür-
mek için insan doğasına aykırı fikir 
ve ideolojiler geliştirirken, insanlık 
da bundan kurtulmanın ve yeniden 
eski altın çağında yaşadığı gibi 
doğal, özgür yaşamaya dönmek 
istemektedir. İnsanoğlu doğa ile 
mücadele ederken geliştirdiği bilgiyi 
ve biriktirdiği bilgi birikimini birileri 
güç ve iktidar sahibi olsun diye 
yapmamıştır. Tamamen toplumun 
ihtiyaçlarını gidermeyi, yaşamı ko-
laylaştırmayı amaçlamıştır. Oysa 
iktidar, birileri tarafından toplumdan 
zorla gasp edilerek el konulmuş, 
egemen sınıfın çıkarları doğrul-
tusunda kullanılmaktadır. Hızla 
gelişen ve kısa sürede herkese 
ulaşan bilginin insanlığı düştüğü bu 
bataktan kurtaracaktır. Yeni toplum, 
hızla gelişen bilginin toplumu ola-
caktır. Yeni topluma bazı akademik 
çevrelerde şimdiden “bilgi toplumu” 
denilmeye başlanmıştır bile... Artık 
bilgi hem çok hızlı üretilmektedir 
hem de üretilen bilgi çok hızla ya-
yılmakta ve herkese ulaşmaktadır. 
Öyle ki yapay zekânın insanın 
yerini alacağından korkulur.

Tarihte her toplum, bir veya bir-
kaç ideolojiye sahip olmuştur; bilgi 
toplumunun da mutlaka bir ideolojisi 
olacaktır, bu ideoloji demokrasidir. 
Peki, nasıl bir demokrasi? Çoğun-
luğu değil çoğulculuğu esas alan 
bir demokrasi. Bu demokraside bir 
kimsenin bir başkasına hükmetmesi 
yoktur. Hiç kimse başka birine 
bir şeyler dayatamaz, dayatma, 
emir-komuta zinciri sona erecektir. 
Bunun yerini ikna alacaktır. Bir fikri 
olan, fikrini başkasına dayatarak 
değil, ikna ederek kabul ettirecektir. 
İkna edilmeyen fikir, fikir olmaktan 
çıkarılır. Bilgi toplumunda uluslar 
da sınırlar da önemini yitirecektir. 
Merkezi - ulusal yönetimler yetkileri-
nin büyük bir kısmını yerel otoriteye 
devrederken bir kısmını da ulusla-
rarası kurumlara devredecektir. Ka-
rarların çoğu yerel düzeyde halkın 
doğrudan katıldığı meclislerde veri-
lecektir ve bunun adı da “doğrudan 
demokrasi” olacaktır. Günümüzün 
temsili demokrasinin yerini doğru-
dan demokrasi alacaktır.

Bilgi toplumunda farklılıklar, o 
toplumun zenginliği kabul edilir. 
Günümüzdeki iktidar odaklarının 
yaptığı gibi, toplumlar birbirine karşı 
çelişki ve çatışma ortamına dönüş-
türülmeyecektir. Farklı düşünce ve 
farklı etnik unsurlar bir arada barış 
içinde yaşayacaklardır. Farklılıkları 
birbiriyle çatıştıran, iktidarın tekçi 
yapısıdır. Özgürlükçü bir sistemde 
hiçbir birey diğeri için bir tehdit veya 
tehlike değildir. Hiçbir grup da bir 
diğeri için tehdit değildir. Zor, dayat-
ma ve asimilasyon üzerine kurulu 
egemenlikçi siyaset, farklılıkları yok 
sayar, ezer. Bilgi toplumundaki öz-
gürlükçü demokrasilerde egemenli-
ği çağrıştırabilecek hiçbir yaklaşıma 
geçit vermeyecektir. Herkes eşit ve 
özgür olacaktır. Asıl olan, rızalığa 
dayalı gönüllü birlikteliktir.

Bilgi toplumuna, doğal yaşamı 
kutsayan klan toplumundan geçe-
rek köleci toplumu, feodal toplumu 
aşarak ve çalışmayı kutsayıp parayı 
tanrılaştıran kapitalizmi de aşarak 
ulaşılmaktadır. Tarihte insan hiçbir 
zaman içinde bulunduğu düzeyler-
de kalmamış, zaman zaman geriler-
se de bir daha ki seferde sıçrayarak 
bir üst düzeye çıkmayı başarmıştır. 
Dolayısıyla insanlığın bugün bu-
lunduğu seviyenin altına düşmesi 
beklenemez. Bundan sonraki aşa-
ma “ÖZGÜR TOPLUM” aşamasıdır. 
Bu aşamada, dinler, ırklar, uluslar, 
sınıflar ve sınırlar olmayacaktır; 
dünya halkları oluşacaktır. Yeryü-
zü cenneti kurulurken, insanlar da 
kardeşleşeceklerdir. İsteyen kişi 
istediği yere yerleşebileceği gibi, 
istediği ve sevdiği işi yapacaktır. 
Dünyanın her yerinde yaşam koşul-
ları aynı olacaktır. Çalışmak amaç 
olmayacaktır; toplumsal ve bireysel 

ihtiyaçların giderilmesi için zorunlu 
ama zevkli bir insani uğraş olacak-
tır. İnsanlar yarınlarından endişe 
duymadan kaygılanmadan, özgürce 
ve aşkla yaşayacaklardır.

İnsanlığın altın çağını yaşadığı 
“klan toplumu” devletsiz bir 
toplumdu. İnsanlık yukarıda adı 
geçen toplumsal yapıları test 
ederek ve çok acılar yaşayarak 
yeniden altın çağındaki devletsiz 
topluma dönecektir. Literatürde 
biz buna “Devletsizlikten devlete, 
devletten yeniden devletsizliğe 
dönüş” diyoruz. Anarşist 
teorisyenlerden Mihail Bakunin 
her türlü iktidar ve devletin reddini 
özgürlüğün şartı olarak savunur; 
“Tanrı’nın kölesi olan insan, kilise 
ve devletin de kölesi olmak zorun-
dadır” der. İnsanlar ve toplumlar 
devletten uzaklaştıkları oranda 
özgürleşmektedirler. Başka bir 
ifadeyle devlet, insanların özgürlü-
ğünü kısıtlayan, toplumları kafes-
lere kapatan, kurtulması gereken 
modern kuruluşlardır. Doğrudan 
demokrasiyi hedefleyerek ve öz 
yönetimler oluşturarak, devletsizleş-
menin önünü açmak ve hızlandır-
mak mümkün. Yeniden konumuzun 
başlığına dönersek, insan emeği 
boşa gitmemiştir, uygulanan yanlış 
yöntemler insanları hem doğadan 
kopararak kendinden yabancılaştır-
mış hem de çok açılar çekmesine 
neden olmuştur. Gelinen aşamada 
yeniden doğaya, özüne dönmek 
insan geleceğinin garantisidir.

Bu bir hayal değildir. İnsanlığın 
asırlar boyu ürettiği bilgi ve bilgi bi-
rikimi, onu, bugün bu aşamaya ge-
tirmiştir. Geriye tek bir insan iradesi 
kalmıştır. O iradede bir gün mutlaka 
tecelli edecektir; komünistlere dü-
şen görev, topluma öncülük etmek 
ve bu süreci hızlandırmaktır.
Kaynakça; 
1-Hüsnü Gürbey; Kadim Kürt İnanı-
şı, KIZILBAŞLIK, KÖKENİ, EVRİMİ 
VE FELSEFESİ, Perî Yayınları, 
2016, İstanbul, 
--Rızalık Toplumları; Babek Yayınla-
rı, İstanbul, 2021

İnsanlığın asırlar boyu üretti-
ği bilgi ve bilgi birikimi, onu, 
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Geriye tek bir insan iradesi 
kalmıştır. O iradede bir gün 
mutlaka tecelli edecektir; 
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topluma öncülük etmek ve bu 

süreci hızlandırmaktır.
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ÖLÜMÜNÜN 3. YILINDA
PROF. DR. JEMAL NEBEZ’İ
ANARKEN

Abuzer Bali Han

Süleymaniyeli profesör ve ya-
zar olan Jemal Nebez geride 
yüzden fazla yapıt bırakarak 

aramızdan ayrılışının 3. yılına  
girdik. Mamoste Jemal Nebez 85 
yaşında Almanya’nın başkenti Ber-
lin’de hayata gözlerini yummuştu. 
Nerede ise yarım yüzyıla yaklaşan 
bir zaman içinde, Irak reisicumhuru 
olan Celal Talabani’nin gençlik ve 
hapis arkadaşı olduğu halde Irak’a 
ve Güney Kürdistan’a gitmeyişi çok 
manidardı. 

Prof. Dr. Jemal Nebez’i 1973 
yılında Berlin Hür Üniversitesi‘n-
de ilk kez tanıdım. O dönemde 
aynı üniversitenin Siyasal Bilimler 
Fakültesi’nde Prof. Dr. Ferdinand 
Bütner‘in yanında okumuş ve son-
ra da “Osmanlıların Ortadoğu’daki 
Rolleri” üzerinde bir doktora çalış-
masına başlamıştım. Bu arada adı 
geçen üniversitenin öğretim üyeleri 
olan Prof. Dr. Hakkı Keskin ve Ali 
Yurtagül’ün derslerine de katılarak 
Kürtler üzerine yapılan bazı semi-
nerleri de vermiştim. Bu çalışmala-
rım pasaportumun alınarak, sonra 
da vatandaşlıktan çıkarılmamın 
nedenlerini teşkil etmişti. 

Jemal Nebez’in Kürtler 
üzerindeki çalışma ve seminerlerini 
dinlemek üzere birkaç kez ben de 
İranistik İnstitüsü’ne gitmiştim. Bu 
arada Kürtlerin Avrupa’da örgüt-

lenmeleri üzerine bir seminerin 
verilmesi için Jemal Nebez’den bir 
öneri aldığımda, bunu gerçekleşti-
rirken hoca ile de bir güven ortamı 
içinde yakınlaşmamız söz konu-
su oldu. Hoca, Sovyetlerin faşist 
Sadam Hüseyin’e yaptığı yardım-
ları hep eleştiriyor, gerçek sos-
yalizmin kendisinin de kurucuları 
arasında olduğu Kajik Partisi‘nin 
tüzüğünde belirtildiği gibi olmasını 
savunuyordu…  

İranistik İnstitüsü’nde yapılan 
seminerlerde Jemal Nebez’i din-
leyen kuzeyli bir Kürt daha vardı. 
O, bana çok şey soruyordu. Ben 
ise O’na hiçbir soru yöneltmiyor 
ve kuşkulu bir gözle ondan hep 
uzak durmaya çalışıyordum. Bir 
gün hocanın odasında üçümüz bir 
arada iken hoca O’nu bana şöyle 
tanıttı: “Bu arkadaşımız da Kuzeyli 
Kürtlerdendir. Samsur’un Kolik 
kazasının tanınmış ailelerinden 
Hemreş Reşo (Hamdi Turanlı)’dır. 
Sonraları O’nunla hem hemşeri 
hem de bir yurtsever olarak ilişkile-
rimiz ölene kadar devam etti. Hem-
reş Reşo’nun Osman Sebri ile olan 
akrabalık  ilişkilerinden dolayı ve 
Osman Sebri’nin eczacı oğlu Ho-
şeng Sebri hem arkadaşım, hem 
de Hemreş ile olan politik ilişkilerin-
den dolayı aynı ortamları Berlin’de 
paylaşıyorduk. 

Osman Sebri ile Jemal Ne-
bez’in dostukları ise Şam’da 1954 
yılından beri sürüp gelmekteydi. 
İkisinin de birbirine benzer yönleri 
vardı. Sonra Nebez’in bu yaklaşı-
mı Berlin’de eczacı olan Hoşeng 
Sebri ile devam ediyordu. Bir 
üçlü ortam içerisinde birbirimize 
bağlı bir güven oluşturmuştuk. 
KDP’nin Berlin’de 2005 yılında 
Osman Sebri’nin yüzüncü doğum 
günü nedeniyle bir konferans 
hazırlaması, partinin Avrupa 
sorumlusu Dilşad Barzani’nin de 
konferansta hazır bulunması kon-
feransın önemini artırmıştı. İki ko-
nuşmacıdan birisi de bendim. Hem 
hemşerisi hem de Osman Sebri‘nin 
divanını hazırlayıp basımını ya-
pan biri olduğum için konferansa 
davet edilmiştim. Osman Sebri’nin 
1930’lu yıllarda Güney Kürdis-
tan’da misafir bulunduğu dönemde 
demokrat partinin ölüm fermanını 
uygulayacak olan iki peşmergenin 
kendisine “Senin gibi bir Kürt kah-
ramanını öldürmek bize zor gelir!” 
demeleri üzerine yarın gelin deme-
si ile işi bitirir. O gece akşamdan 
kaldığı evi terk ederek, güneye 
doğru Araplar arasında geçecek 
olan üç yıllık tutsaklık macerası 
sonucu, ancak Beyrut üzerinden 
tekrar Suriye’ye dönebilir. Nerede 
ise Osman Sebri’nin bana anlat-
tığı olayı konferansın gündemine 

Prof. Dr. Jemal Nebez
1 Aralık 1933 Silemaniye

8 Aralık 2018 BerlinAbuzer Bali Han
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taşıyacaktım. Son an verdiğim bir 
karar ile konferansın havası bozul-
masın diye bu olaya değinmedim.

Yukarıda adı geçen konferansın 
dinleyicileri arasında Jemal Nebez 
de vardı. Bir ara Nebez söz alarak 
şöyle konuşmuştu: “Kürtler sağ 
iken hürmet etmedikleri değerli in-
sanlarına, öldükten sonra bu kon-
feransta olduğu gibi ölenlerin ar-
dında methiyeler düzerler! Bu neye 
yarar! Osman Sebri, Şam‘da son 
yıllarını politik baskı ve hüviyetsiz 
olarak yoksulluk içinde geçirdi. O 
dönemde Kürt liderleri ise Şam’da 
devletin desteğiyle misafir kalmak-
taydılar! Kürtler arasında kimin 
yurtsever ve kimin hain olduğu hep 
tartışıla gelir. Kürtler Şam’da ya-
şayan Osman Sebri’ye gereği gibi 
sahip çıkmadılar. Bu konferansta 
bu konuda vurgulanmalıydı!” diye-
rek sözlerine devam etmişti. 

Berlin’de Hoca‘ya yakın diğer 
bir kişi de Hüseyin Taşan olmuştu. 
Hoca yapamadığı tüm işlerini Hü-
seyin’e ve bana havale etmekteydi. 
Ara sıra da buluşarak Hoca‘nın 
dertlerine ve sohbetlerine ortak 
oluyorduk. O, hep Güneyli Kürt 
liderlerini sert eleştiriyor, liderler ise 
Jemal Nebez’e hep saygı ile yakla-
şıyorlardı. Bu sert eleştiriler O’nun 
Kürdistan’a dönmesini zorlaştı-
rıyordu. Bu konuda haklı olduğu 
halde kendisi ile aramızda kendisi-
nin geri dönmesi sorun oluşmuştu. 
O, dönmemek için direnirken, ben 
ise O’nun yerinin Federe Kürt Dev-
leti’ndeki bir üniversitede öğretim 
üyesi veya yöneticisi olmasını isti-
yordum. O, diri olarak değil göçüp 
gittikten sonra ancak Kürdistan’a 
gitti. 

Cemal Nebez ile birlikte 
Newroz Gazetesi’nin Berlin’deki 
Mala Gelê Kurdistan’ın salonla-
rında konferans ve seminerler 
de zaman zaman veriyorduk. Bu 
dönemde Kürtçe dil derslerini Mala 
Gelê Kurdistan’da verdiğimde 
Jemal Nebez’in eşine de Kürtçe 
dersler verirken aile ilişkilerimiz de 
gelişmişti…

Hoca ölmeden iki gün önce 
Hüseyin Taşan’a telefon etmişti. 
Otobüste düşüp sakatlandığını ve 
hastanenin adını vererek sormamı 
istemişti. Ertesi gün hastaneye 
gittiğimde orada olmadığını Hü-
seyin’e bildirdim. Bana: “Jemel 
Nebez tüm doktorların ısrarına 
rağmen imza vererek, hastaneden 
kendi isteğiyle ayrıldığını” bildirdi. 
Sebebi ne idi ki bu kadar ağır ra-
hatsız iken kendi isteğiyle hastane-
den ayrıldı? Hüseyin’e “Mahkeme-
de önemli bir tercümanlık yapması 
için söz verdiğini!” söylemiş! Orada 
mutlaka bulunması gerektiğini vur-
gulamıştı.

Jemal Nebez, ulusal duygu-
ları çok yüksek olan bir Kürt idi. 
Bir kez birisine bir buluşma sözü 
verdiyse mutlaka sözünde duran 
biriydi. Bana verdiği buluşmaların 
birisinde bulunamamıştı. Onun da 
bir gün önceden bana mazeretini 
bildirmişti.

Yukarıda anlatılan tercüman-
lık da nereden çıktı diye akla bir 
soru gelebilir! Jemal Nebez adını 
hiçbir zaman Arapça olan (C) ile 
yazmadığına şahidim. Hatta biri 
adres yazarken Jemal’i (Cemal) 
yazdığında bile düzeltme gereğini 
duyan biriydi. O sadece Arapça ve 
Farsça değil, İngilizce, Almanca’yı 
da anadili Kürtçe ve lehçelerini çok 
iyi bildiği gibi tümünü de yazılı ve 
sözlü olarak bilen bir dilci idi. O, 
7-8 yaşlarında bile Kuran‘ı Kerimi 
tümden ezberlemiş bir hafızaya 
sahipti…

Prof. Dr. Jemal Nebez, İranistik 
Enstitüsü’nün en bilgili öğretim 
üyesiydi. O’nu tanıdıktan sonra 
Siyasal Bilgiler Fakültesi‘nden dok-
tora öğrenimini bırakarak İranistik’e 
geçmiştim. Enstitünün başkanlığını 
Prof. Dr. Gobrcht yapıyordu. Diğer 
öğretim üyeleri de  başkan gibi 
gününü gün yapan öğretim üyele-
riydi. Hoca onları disipline etmek 
istiyordu. Ben Jemal Nebez’e: 
“Onlara karışma! Senin işini zor-
laştırırlar” dedimse de hoca bir kez 
bir şeyi aklına koyduysa yapmaya 
çalışan biriydi. Nitekim üniversite-
nin disiplin kurulu Jemal Nebez için 
toplanacaktı. Yapılan toplantıda 
üniversitenin ausamt şeflerinden 
Kirmanşahlı arkadaşımız rahmetli 
Ahbar Weisi  ve 60 öğrenci Jemal 
Nebez’den yana davranmamıza 
rağmen, profesörler kurulu o za-
man Sadam Hüseyin’in bursuyla 
Berlin’e gönderilen ve halen 
üniversitede bilimsel kariyeri 
olmayan birini Prof. Dr. Jemal Ne-
bez’in yerine atadılar. O günden 
sonra ben de Jemal Nebez gibi 
bir daha İranistik Enstitüsü’ne uğ-
ramadım. Jemal Nebez de işsiz 
kaldiği için mahkemelerde tercü-
manlık yaparak geçimini sağla-
maktaydı. 

Prof. Dr. İsmet Şerif Wanly’nin 
Berlin Kürt Enstitüsü Başkanı 
olduğu dönemlerde ben Jemal 
Nebez’in başkan olarak ikna 
edilmesini istiyordum. Bu görevi 
ben üstlenmiştim. Hocayı ikna da 
etmiştim. Kürt Enstitüsü adına D. 
Dara giderek ayda kendisine üç 
bin mark teklif edince (o dönemde 
Alman parası marktı), O da kendi-
sine: “Sana benim para ile satıla-
cağımı kim söyledi?” diyerek öne-
riyi geri çevirmişti. Parasız kalmayı 
kendisine teklif edilen işe tercih 
etmişti. Kendisine sorduğumda ise: 
“Sen bunu iyi bilmezsin” dedi. Son-
ra da konuşmasına şöyle devam 
etmişti: “Önce seni para ile elde 
etmek, sonra da dediklerini sana 
emir olarak sunarlar” demişti…

Jemal Nebez’in özellikleri say-
makla bitmez! O’nu Selahaddin 

Cemal Nebez ile birlikte 
Newroz Gazetesi’nin Berlin’de-

ki Mala Gelê Kurdistan’ın 
salonlarında konferans ve se-
minerler de zaman zaman veri-
yorduk. Bu dönemde Kürtçe dil 

derslerini Mala Gelê Kurdis-
tan’da verdiğimde Jemal Ne-

bez’in eşine de Kürtçe dersler 
verirken aile ilişkilerimiz de 

gelişmişti…
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Üniversitesi’ne profesör olarak 
gitmesi için aracılık yapacaktım. 
Böylesi bir görevi haksızlıkların 
yapıldığı bir yerde yapamayacağını 
bana söyledi. Berlin’de bilim adamı 
ve PUK’un yurtdışı sorumlusu Dr. 
Kemal Fuat’ın arkadaşı olduğunu 
bazen üçümüz bir araya geldiği-
mizde onların gençlik anılarını an-
latırken samimiyetlerini yakından 
görmüştüm. Bağdat’ta okurken 
Celal Talabani’nin yakın arkadaşı 
olan Jemal Nebez’i O, reisicumhur 
olarak Berlin’de tedavi edilirken de 
hocayı Irak Reisicumhurunu birlikte 
ziyaret etmeye ikna edememiştim. 
Elinde bu kadar fırsatı olan Jemal 
Nebez, tercümanlık için hastane-
den çıkacak kadar O’nu zorunlu 
kılan neydi? Buna yanıt vermek 
çok zordu.

Dr. Jemal Nebez sadece çok dil 
bilen bir filolog olarak değil, O aynı 
zamanda dünyanın en büyük Kür-
doloğu idi. O’na bu unvanı veren 
O’nun sağlığında hiç kimse sahip 
çıkmamıştı. Fakat bir genel dilbi-
limci ve Kürdolog olarak ben O’nu 
dünyanın gelmiş geçmiş en büyük 
Kürdoloğu olduğunu imalı bir şe-
kilde kendisine sağlığında söyle-
miştim. O, Kürt dilinin etimolojik 
sözlüğünü yazabilecek kadar geniş 
bir kelime hazinesine sahipti. Gerçi 
hoca bir gün bana bir kitap uzattı. 
Kitabın adı “Kürt Dilinin Etimolojik 
Sözlüğü” idi. Sevindim ve kendisini 
tebrik ettim. Kitap dar kapsamlı 
idi. Benim beklediğim sözlük ho-
cayı Berlin Kürt Enstitüsü’ne almış 
olsaydık, kolektif bir çalışma ile 
ondaki hazineden yararlanabilirdik. 
Hasan Kaya Hoca, İstanbul Kürt 
Enstitüsü başkanı iken hocanın bu 
özelliğini kendisine bahsetmiştim. 
Fakat hiç birimiz hocaya gereği gibi 
yardımcı olamadık. O deha, engin 
ve o kadar da zengin bilgisiyle top-
rak anaya geri döndü. Kürtler bu 
alimden gereği gibi yararlanama-
dılar! Bir daha böylesi bir bilgin ne 
zaman geri gelir? Bu konuda kim-
se bir garanti veremez! Bu yazıda  
Hoca’nın son iki gününe değine-
cektim. Hoca eve götürüldüğünde 

o gece tekrar fenalaşarak başka 
bir hastanenin yoğun bakımına 
kaldırılıyor. Görüşmek de yasak 
olduğundan, yoğun bakımda iken 
Hoşeng yine bana telefon ederek 
öğleye doğru hocanın teknik in-
ternet işi için teknisyenlerin O’nun 
evinde yanlarında olmamızı rica 
etti. Kendisi, kendi eczanesinde 
çalıştığı için kapatıp gidemiyordu. 
Bana yakın olan Jemal Nebez’in 
evine gittim. Eşi de evi bana teslim 
ederek hastaneye gitti. Evdeki iş 
bittiğinde ben de evi kilitleyerek 
kendi evime doğru yürüyordum. 
Eve yaklaştığımda telefonum ça-
lındığında Hüseyin Taşan hasta-
neden beni arıyordu: “Sana acı bir 
haber vereceğim. Biz Jemal Nebe-
zi 15 dakika önce kaybettik! Başı-
nız sağ olsun” dedi. Eve girmeden 
hastaneye yöneldim. Vardığımda 
Hüseyin ile birlikte iki yurtsever 
daha üzgün bekliyorlardı. “Biraz 
önce zemin kata indirildi” dediler. 1 
Aralık 1933’te Süleymaniye müftü-
sünün oğlu olarak dünyaya gelen 
Jemal Nebez, doğum gününden 
8 gün sonra öğleye doğru 8 Aralık 
2018 tarihinde Hakk’a yürüyerek 
aramızdan ayrıldı. Belki de babası 
Nakşıbendi şeyhi idi. Fakat kendisi 
bir sosyalist olarak kendini Zerdüşti 
olarak görüyordu. O, kendini Ale-
vilere Êzdilere de yakın görmek-
teydi. Daha doğrusu o ezilenlerin 
safında olan biriydi. 

Hanımı ya da Jemal Nebez’in 
ifadesiyle arkadaşı Hanna O’na 
özgü bir dini tören istiyordu. Bu 

konuda düşündüklerini yapamadı-
ğını bana bildirince, iş günü olması 
nedeniyle yıkama işi ve dini tören 
işine yardımcı olmam için beni 
aradılar. Dr. Serwer ve eşi, Doğan 
Dede ve ben bir süre de eşi Han-
na, Berlin Cem evinde hocayı Alevi 
dini deyiş ve dualarıyla sırladık. 
Hanımı O’nu maskelemek istiyor-
du. Bunun yapılma olanağı olmadı-
ğını söylediğimizde küsüp gitmişti. 
Üç kişilik bir dini tören ile O‘nu ge-
tiren cenaze arabasına geri bindi-
rerek hastane morguna gönderdik! 
O’nu Kürdistan’a yolladığımızda 
Federe Devlet yöneticileri kendi-
sine yaraşır biçimde O’na törenler 
yaptılar! Sonra da Süleymaniye’ye 
gönderilerek Zerdüşt dini törenine 
göre 40 yıldır görüp, ziyaret ede-
mediği sevdiği toprağın bağrında 
gömdüler. 

Halbuki ben önce öğretmenimi, 
sonra da yoldaşım olan Jemal Ne-
bez’i sağ iken Kürdistan’a gönder-
mek istiyordum. O derdi ki: “Kür-
distan özgür olmadıkça ben Kür-
distan’a gitmem!” O, Kürdistan’ın 
kurtuluşunu özgür ve insanların 
sömürülmediği bir düzende 
arıyordu! O’nun özlem duyduğu 
düzen, Mazdak’ın kurmak istediği 
eşitlikçi sosyalist düzendi…  

Yıllar öncesi Newroz Gazetesi 
adına kendisiyle yaptığım Kürtçe 
röportajı Türkçe’ye çevirmiştim. 
Röportaj epeyce uzundu. Gönderil-
meden önce görmesini istiyordum. 
Kendisinin Türkçe ve Osmanlıca 
bilmediğini söylemesine rağmen 
en ince gramatik değişmeleri bir-
çok kez Türkçesini bana düzeltir-
mişti. Kendisine “hani sen Türkçe 
bilmiyordun” diye sorduğumda ise 
bana yanıt vermemişti! Bu röportaj-
da 120 kadar çeşitli dillerde yapıtı 
olduğunu bana açıklamıştı. “Kürt 
Mensubiyeti“ adlı Almanca ve İngi-
lizce yayımladığı bir yapıtının Türk-
çe çeviri ve basımı için  bana söy-
lemişti. Yaptığım röportaj gibi çok 
defa Türkçesini değiştire değiştire 
bir türlü yayımına hazırlayamamış-
tık! Jemal Nebez, maddi olarak 
sıkıntıda idi. Bu sıkıntıyı yüzü aş-

Dr. Jemal Nebez sadece çok dil 
bilen bir filolog olarak değil, 
O aynı zamanda dünyanın en 
büyük Kürdoloğu idi. O’na bu 

unvanı veren O’nun sağlığında 
hiç kimse sahip çıkmamıştı. 
Fakat bir genel dilbilimci ve 

Kürdolog olarak ben O’nu dün-
yanın gelmiş geçmiş en büyük 
Kürdoloğu olduğunu imalı bir 
şekilde kendisine sağlığında 

söylemiştim.
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kın basılmış kitaplarını imzalayarak 
giderebilirdi! Kitaplarını imzalayıp 
para karşılığında okuyucuya sun-
duğuna hiç tanık olmadım… 

Jemal Nebez, bilim insanı ola-
rak çok değişik yönleri olan biriydi. 
O, mütevazi haliyle bir çocuğun 
bile önünde kalkacak kadar hassas 
biriydi. Hanımlara karşı özellikle de 
nazik ve hürmetkardı. Sahte dev-
rimcilerden ve sahte Kürtlerden hiç 
hoşlanmazdı. Bunu da her haliyle 
gösterebilecek bir karaktere sa-
hipti. Bir gün kendisine: “Mamoste 
resmi Alman devlet televizyonunda 
Kürtler ile ilgili bir program var. 
Mutlaka izle”  demiştim. Kendisinin 
yanıtı beni çok düşündürmüştü 
“Seyredemem! Çünkü evimde 
televizyon yok! Ayrıca benim tele-
vizyon seyredecek kadar vaktim de 
yok!” demişti.

Kürtler, televizyon seyredecek 
kadar vakti olmayan çağın bilim 
insanı olan Jemal Nebez’e sahip 
çıkmamış, O’na kol ve kanat gere-
memişlerdi. O, bilgilerinin çoğunu 
beraberinde alıp götürürken, sade-
ce O’nun boynu bükük olan vatanı 
da gözyaşlarını dökmekten kendini 
alıkoyamıyordu! 

Hoca sağ iken göremediği 
hizmetlerinin karşılığını, O’nun 
Osman Sebri’nin 100. doğum gü-
nünde söylediklerini insanın aklına 
getiriyor! Fakat tüm bunlara rağ-
men bu yıl Süleymaniye’de hoca 
adına açılan bir müze ve onun 
vakfı tarafından yapılan bir kon-
feransta Prof. Dr. Jemal Nebez’in 
ölüm yıldönümünde O’nun adına  
düzenlenen konferansta Kürt bilim 
adamı Prof. Dr. Celilê Celil’in yap-
tığı hizmetlerden dolayı kendisine 
altın kalem ödülü layık görüldü. 
Her yıl hoca adına düzenlenecek 
olan bir etkinlikte bu ödül diğer 
yeni sahiplerini bulacak. Böylesi bir 
anma hocayı yeniden çalışmalarıy-
la memleketinde bir daha anılarak 
gündeme getirecek ve sağ olan 
Kürt bilim adamlarının  hizmetleri 
de daha sağ iken değerlendirilerek 
onurlandırılacak.

Her zaman hizmet ve eserleriy-
le yaşayacak olan Jemal Nebez’in 
çalışmaları ve onurlu duruşunun 
karşısında saygıyla eğiliyor ve anı-
yoruz. 

Kürt düşünürü Jemal Nebez on-
larca daha yayınlanmış ya da ya-
yına hazır kitabını geride bırakarak 
gurbet ellerde meşakkatli bir hayat 
sürdürerek aramızdan ayrıldı. Bu 
Kürt bilim adamının gözleri açık 
gitti! Zira hayal ettiği hiçbir düşün-
cesi Kürdistan’da halen yerine 
gelmedi! Birliği gerçekleştiremeyen 
Kürt siyasi liderlerine de oldukça 
kızgındı!

Kürt Bilgesinin bazı tanınan ya-
pıtları:

- Kurd (Dirok û Kultura Wan) Bu 
yapıtı çok kez düzeltilerek yeniden 
basıldı.

-Present and Future of Kurdish 
Nation 
-The Opressed Kurds and Their 
Moslem Brothers 
-Bibliography of Religion of Yezidi 
-Mir Muhammed Rewandizi 
-Bir-i Nataw i Kurd, Kürd Ulusal 
Düşüncesi 
-Kurdish Identity and the National 
Question of Kürdistan 
-Çiroki Gerdaweke, oyun, W. Sha-
espeare çevirisi 
-Palto, Gogol’un ünlü öyküsünün 
çevirisi 
-Lala Kerim, roman, 1956, bi Kur-
dî-Nusini Kürdi be Latini, 1957 
-Zimani Yekgirtuy Kurdi, 1979

-Kurdische Schriftsprache. Eine 
Chrestomathie moderner Texte,Ver-

lag: Buske, Hamburg 1969.
-Sprichwörter und Redensarten 

aus Kurdistan, Verlag: NUKSE (Na-
tional   Union of Kurdish Students in 
Europe), München 1970.

-Der Kurdische Fürst Mir-e Kora 
(Rawandizi) im Spiegel der Morgen-
ländischen und Abendländischen 
Quellen Eine wissenschaftliche 
Abhandlung, Hamburg 1970.

-Kurdische Märchen und Volk-
serzählungen, Verlag: NUKSE, 
Bamberg 1972.

- Xwêndewarî be Zimanî Kur-
dî «Grundschulbildung in der kur-
dischen Sprache”, Bagdad 1957.

- Nusînî Kurdî be Latînî «Kurdis-
ch schreiben mit lateinischem Alp-
habet”, Verlag: Çapxaney Me’arif, 
Bagdad 1957.

- Wergêran Hune-
re «Übersetzung ist eine Kunst”, 
Verlag: Çapxaney Jîn, Silemani 
1958.

- Seretay Mîkanîk û Xomalekanî 
Made «Einleitung in die Mechanik 
und Eigenschaften der Materie”, 
Bagdad 1960.

- Zimanî Yekgirtûy Kurdî «Hin zu 
einer vereinigten kurdischen Sprac-
he”, Verlag: NUKSE, BRD 1976

-Wişenamekî Etîmolojyay Zi-
manî Kurdî, ya sala 2008

- Fehengê Etimolojik ya Zıimanê 
Kurdi, Elmanya

- Hendêk le Kêşe Binretêkanî 
Qutabxaney Kurdî Sosyalîzm «Eini-
ge fundamentale Erwägungen über 
die kurdische Schule des Sozialis-
mus”, Stockholm 1984.

- Govari Komonistawey‚ Yekêtîy 
Têkoşîn‘ (1944-1945) û Îdyolojîy 
Xurdeborjway Marksistî Kurd «Kom-
munistisches Magazin ‚Einigung 
des Kampfes‘ (1944-1945) und die 
Ideologie der kurdischen Kleinbour-
geois”, Stockholm 1988.

- Rojanî Awareyîm le Swês-
re «Mein Exil in der Schweiz”, Sile-
mani 1999

8 Aralık 2021

Kürtler, televizyon seyredecek 
kadar vakti olmayan çağın bi-
lim insanı olan Jemal Nebez’e 

sahip çıkmamış, O’na kol ve 
kanat gerememişlerdi. O, bil-
gilerinin çoğunu beraberinde 
alıp götürürken, sadece O’nun 

boynu bükük olan vatanı da 
gözyaşlarını dökmekten ken-

dini alıkoyamıyordu! 
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YEK JI PÊŞENGÊN RÊBAZA 
PÊLA NÛ YA FRENSAYÊ: 
AGNÈS VARDA

Rûmet Onur KAYA

Derhêner û wênekêşa nemir 
Agnès Varda, yek ji derhê-
nerên serketî yên hunera 

heftemîn e û di heman demê de 
weke yek ji pêşengên rêbaza Pêla 
Nû ya Frensayê (Nouvelle Vague) 
tê qebûl kirin. Varda, yekem fîlmê 
xwe yê bi navê “La Pointe Courte” 
(1955) hêj rêbaza Nouvelle Vagu-
eyê nederketibû holê kişandibû û 
di nava vî fîlmê de hin taybetmen-
diyên vê rêbazê xwe dide der. Fîl-
mên wê weke fîlmên rêbaza Nou-
velle Vagueyê têne qebûl kirin. 

Derhênerên wekî; François 
Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric 
Rohmer, Claude Chabrol, Jacqu-
es Rivette û lîstikvanê navdar 
Jean-Paul Belmondo ku di çend 
roj berê çû li ser dilovaniya xwe, û 
lîstikvanên wekî; Anna Karina, Je-
an-Pierre Léaud, Jeanne Moreau, 
Claude Jade, Jean Seberg û Ber-
nadette Lafon di nava rêbaza Pêla 
Nû ya Fresanyê de cih digirtin.  
Yek ji rexnegirê kovara ‘Cahiers du 
Cinema’yê û nivîskarê sînemayê 
yê navdar André Bazin, teorîsyenê 
herî girîng ê vê rêbazê ye.

Derhêner, di fîlmên xwe de bi 
taybetî qala jiyan û pirsgirêkên 
jinan û rewş û mercên civakê dike. 
Mijarên fîlmên wê li ser derd û 
xemên rêncber û bindestên miro-

vahiyê ye. Agnés Varda di heman 
demê de wênekêşeke biserketî bû 
û him di qada sînemayê de, him 
di warê sînemaya belgefîlman de 
û him jî di warê wênekêşiyê de 
dîmenên nemir girtin û çîrokên gi-
ranbiha afirandin

Dapîra sînemayê û derhênera 
femînîst, civakparêz, azadîperwer 
û nûjenîxwaz Agnès Varda di 
sala 1928ê de li bajarê Brûkselê 
hatiye dinê û li Parîsê di beşên 
wêje, dîroka hunerê û wênekeşiyê 
de xwendine. Piştî perwerdehiya 
zanîngehê, li şanoya Theatre Na-
tional Popularireyê weke wênekêş 
xebitiye. Varda di 27 saliya xwe 
de, ango di 1955ê de yekem fîlmê 
xwe yê metraj dirêj ê bi navê  “La 
Pointe Courte”yê dikîşine û bi 
vî fîlmê xwe ji bernameya gelek 
festîvalên fîlman ên navneteweyî 
xelat girtine û li cîhanê deng veda 
ye. “La Pointe Courte” ji du çîrokên 
cuda pêk were û li gundekî masî-
vanan diqewime ku pevxistina fîl-
mê ji aliyê Alain Resnais ve hatiye 
çêkirin. Fîlm, ji aliyê vegotinê ve 
taybetmendiyên cureyê belgefîlmê 
jî dihewîne û derhêner di vî fîlmê 
xwe de di bin bandora şêwazên 
roman ên nivîskarê navdar William 
Faulkner de maye.

Wê demê Agnès Varda û nivîs-

karên kovara “Cahiers du Cinéma” 
hêj hev nas nekiribûn û lê di yekem 
fîlmê Vardayê de rê û şertên rêba-
za Pêla Nû ya Frensayê (kovara 
Cahiers du Cinéma girêdayî vê 
rebazê bû) hebû. 

Sînemager heta sala 1958ê 
du belgefîlm, yek ji van  ”L’opéra 
mouffene” û hin kurtefîlman kişan-
dine. Agnès Varda, piştî vê dîrokê 
di 1962ê de bi metraj dirêj ê xwe 
yê navdar “Cléo de 5 à 7”ê re der-
dikeve li pêşberî sînemahezan. 
Mijara fîlmê li ser jiyana stranbêja 
ciwan a bi navê Cléo Victoireyê ye 
ku wê di herikîna fîlmê de li benda 
encamên testê ya nexweşiya xwe 
dimîne û dilê wê dixwaze ku li ko-
lanên Parîsê bigere û ji ber vê li vî 
bajarê derdikeve rêwîtiyeke kurt, 
têr û tijî... “Cléo de 5 à 7” behsa du 
demjimêrên stranbêjeke ciwanê 
dike û di herikîna demê de peyv û 
newayên çîroka haj jê bûnê nîşan 
dide.. Fîlm, li bernameya Festîvala 
Fîlman a Navneteweyî Cannesê û 
gelek festîvalên fîlman ên din de 
hate nîşandan û yek ji mînakên 
herî resen û baş ên dîroka sîne-
mayê ye ku tê de taybetmendiyên 
cureyê yên belgefîlmê jî hene.. Li 
pey vî fîlmê di 1965ê de fîlmê wê 
yê “Le Bonheur” (1965, Happiness) 
dikeve vîzyonê. Di vî fîlmê de Var-

“Sînema, ez ji te hez dikim..*

“Sînema mala min e. Dibêjim qey 
ez hertim li sînemayê jiyam..”
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da qala çîroka zewacekê dike û 
li ser wate û diyardeya dilsozîyê 
disekine ku cureyê wê dram e. 
“Le Bonheur” yek ji fîlmên rêbaza 
Pêla Nû ya Frensayê ye û li ber-
nameya 15’emîn Festîvala Fîlman 
a Navneteweyî ya Berlînê hatiye 
nîşandan û du xelat girtine. 

Varda, piştî salekê jî fîlmê  “Les 
Créaturas” kişandiye û tê de li 
ser çîroka jiyanên nivîskar Edgar 
û jina wî Mylèneyê disekine. Di 
fîlmê de nivîskar û jina wî piştî 
qezayeke trafîkî birîndar dibin û ji 
bo başbûnê li giraveke Frensayê 
dimînin. Nivîskar di demeke kurt 
de xwe ji birînan xelas dike û paşê 
ji gelê cihî ve îlham werdigire ku 
dest bi berhema xwe ya nû dike. 
Lêbelê di encama qedaya trafîkê 
de, hevjîna nivîskarê dengê xwe 
winda dike û bi tenê bi riya nîşeyên 
nivîsandî ve xwe îfade dike. 

Derhêner di navbera salên 
1967/69an de li DYAyê ji bo hin 
xebatên belgefîlman xebitiye. 
Yek ji projeyên vê demê “Loin 
du Viet-Nam” (1967) e ku Varda 
vê belgefîlman xwe digel Chris 
Marker, Jean-Luc Godard, Alain 
Resnais, Joris Ivens, William 
Klein, Claude Lelouch re kişan-
diye. Projeya din jî “Lion’s Love” 
(1969) e.

Agnès Varda piştî van proje-
yan vegeriyaye li Frensayê û di 
hin projeyên televîzyonê de cih 
girtine, kurtefîlm û belgefîlman 
kişandine. Derhêner, di belgefîlma 
xwe ya “Daguerréotypes” (1978) 
de, ked û jiyanên rojane yên miro-
van û dikanên biçûk ên li kolana 
Daguerre ya bajarê Parîsê nîşan 
dide. Derhênera nemir, ev bel-
gefîlmê xwe ji bo bîranîna pêşengî 
wêneyan, hunermend û kîmyanasê 
Frensayê Louis-Jacques Mandéyê 
kişandiye. Di sala 1977ê de bi fîl-
mê metraj ê xwe yê bi navê ”L’Une 
chante, l’autre pas” (One Sings 
The Other Doesn’t) ku ji çîroka 
jiyan û rastîhevhatina du jinan 
ve pêk tê, derdikeve li pêşberî 
temaşevanan.  Fîlm, qala têkoşîn 

û hewlên jinan ên ku ji bo jiyane-
ke xweştir, dike û yek ji mînakên 
sereke yên sînemaya jinan e. 
“L’une Chante, L’autre Pas” li Fes-
tîvala Fîlman a Navneteweyî ya 
Toarmînayê xelat girtibû. Derhêner, 
di navbera salên 1979-81ê de li 
Los Angelesa DYAyê du belgefîl-
mên xwe yên navê wan; “Mur-
murs” û ”Documenteur” amade 
kirine.

Di sala 1985ê de bi fîlmê wê yê 
“Sans Toit Ni Loi” (Bêcih û War/
Vagabond) tê kişandin û wekî 
fîlmên din ên Vardayê senaryoya 
vî fîlmê jî ji aliyê derhênerê ve ha-
tiye nivîsandin. Fîlm, qala jiyan û 
rêwîtiya jineke ciwanê dike û li ser 
mijar û têmayên azadbûn, tenêtî û 
êşên jiyanê disekine. Fîlmê balkêş 
û girîng “Sans Toit Ni Loi” ji Festî-
vala Fîlman a Navneteweyî xelata 
Şêrê Zêrîn, ji Xelatên Césarê xela-
ta Lîstikvana Baştirîn û ji Yekîtiya 
Rexnegirên Fîlman ên Los Ange-
lesê xelatên Lîstikvana Baştirîn û 
Di Warê Zimanê Biyanî de Fîlmê 
Herî Serketî  girtin ku li seranserî 
cîhanê deng veda. Varda, piştî 
mirina hevjîna xwe ya Jacques 
Demyî, ji bo bîranîna wî, fîlmên; 
“Jacquot de Nantes” (1991), ; 
“L’Univers de Jacques Demy/The 
universe of Jacques Demy” (1995) 
kişandin. Hin fîlmên din ên vê 
demê, “Les demoiselles ont eu 25 
ans” (1993),”Les cent et une nuit” 
(1995) in.

Derhênera hoste, di destpêka 
sedsala bîstan de belgefîlmeke 
nû ya bi navê “Les Glaneurs Et 

La Glaneuse” (The Gleaners And 
I, 2000) dikişîne û li ser diyarde 
û rêmana komkeriyê disekine û 
temaşevanên xwe di dilê xwezayê 
de derdikeve rêwîtiyeke dirêj û 
balkêş. Varda, di 2002yê de xelata 
René Clair” ya Akademiya Fren-
sayê wergirt.

Di sala 2008ê de belgefîlma 
wê ya “Les Plages of Agnès (The 
Beaches of Agnès) weke cureyê 
kurtejiyan hatiye kişandin ku qala 
beşên jiyana derhêner Agnès Var-
dayê dike û fîlm; wêne, hevpeyvîn, 
heyam û rêwîtiyên jiyana wê nîşan 
dide. Di 2017ê de bi belgefîlmê 
xwe yê dawîn ê bi navê “Visages 
Villages/Faces Places”ê re der-
dikeve li pêşberî sînemahezan. 
Mijara belgefîlmê li ser rêwîtiya 
derhênera navdar Agnés Varda û 
hunermendê wêneyan JRê ye ku 
çîroka wê li gelek herêman derbas 
dibe û ji çîrok û wêneyên mirovan 
pêk hatiye.

Angés Varda, di jiyana xwe ya 
sînemayê de; di beşên fîlmên met-
raj dirêj, belgefîlm û kurtefîlman 
de, ji zêdetirî 50 fîlman kişandine 
û bi fîlm û belgefîlmên xwe re ji 
bernameya gelek festîvalên fîlman 
ên navneteweyî yên wekî; Cannes, 
Xelatên Akademiyê, César, Vene-
dîk û ên din, xelat girtine. 

Derhênera mezin a nemir Var-
da, di dîroka dawiya meha Adara 
2019’ê de, di 90 saliya xwe de çû 
li ser dilovaniya xwe, û li pey xwe 
hest û ramanên bi dehan fîlmên 
xwe yên giranbiha û bandorker 
hiştin. Fîlmên Agnès Vardayê ji bo 
dîroka sînemayê û mirovahî û xwe-
zaya jiyanê gelek girîng û watedar 
in ku bi reng û dengên xwe, cîhana 
me dê hertim ronî û germ bikin..

Fîlmên din ên Agnès Var-
dayê:

”O saisons, ô châteaux” (1957, 
kurtefîlm), ”Du côté de la 
côte” (belgefîlm, 1958), “Salut 
les cubains” (1963, kurtefîlm), 
”Oncle Yanco” (1967, kurtefîlm), 
”Black Panthers” (1968, belge-
fîlm), ”Nausicaa” (1970, TV), 

Angés Varda, di jiyana xwe 
ya sînemayê de; di beşên fîl-
mên metraj dirêj, belgefîlm û 
kurtefîlman de, ji zêdetirî 50 
fîlman kişandine û bi fîlm û 

belgefîlmên xwe re ji berna-
meya gelek festîvalên fîlman 

ên navneteweyî yên wekî; Can-
nes, Xelatên Akademiyê, César, 
Venedîk û ên din, xelat girtine. 
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”Réponses des femmes” (1975, 
belgefîlm), “Plaisir d’amour en 
Iran” (1976, kurtefîlm), ”Réponses 
de femmes” (1977, belgefîlm), 
”Ulysse” (1982, kurtefîlm), ”Une 
minute pour une image” (1983, 
rêzefîlma televîzyonê), ”Les Dites 
cariatides” (1984, belgefîlm), ”7p., 
cuis., s. de b., ... à saisir” (1984, 
kurtefîlm),  ”T’as de beaux escal-
iers tu sais” (1986, kurtefîlm), “Le 
Petit Amour” (1987, fîlmê metraj 
dirêj), ”Jane B. par Agnès V” (nîv 
belgefîlm û nîv fîlm, 1987), “Les 
Glaneurs et la glaneuse... deux 
ans après” (2002, belgefîlm), “Le 
Lion volatil” (2003, kurtefîlm), 
“Ydessa, les ours et etc.” (2004, 
belgefîlm), “Cinévardapho-
to” (2004, belgefîlm), “Der Viennale 
‘04-Trailer” (2004, kurtefîlm), “Les 

dites cariatides bis” (2005, belge-
fîlml), “Cléo de 5 à 7: souvenirs 
et anecdotes” (2005, belgefîlm), 
“Quelques veuves de Noirmouti-
er” (2006, belgefîlm), ”Les 3 Bu-
tons” (2015, kurtefîlm).

Çavkanî:
https://sinemayaserbixwe.

com/10-filmen-derhenera-ne-
mir-agnes-vardaye/

“Yüzyılın 100 Sinema Yönetme-
ni.” (100 Derhênerên Sed Salan. 
Rûpel: 184, 185). Nivîskar: Jasper 
Kalldewey, Anke Stahl, Michael 
Venhoff, Michael Wengemann. 
Wergêr: Aysu Erinç û Ethem Erinç. 
Weşanên Afa. (1999)

“Sinema Tarihi” (Dîroka Sîne-
mayê. Rûpel: 81). Nivîskar: Gerard 

Betton. Wergêr: Şirin Tekeli. We-
şanên İletişim. (1990)

“Ten ve Hafıza: Agnès Varda” 
(Ten û Hiş: Agnès Varda). Amade-
kar/Berhevkar: Tolga Yalur. Weşa-
nanê Agora Kitaplığı (2020).

“Sinemanın Yüzyılı” (Sed Salên 
Sînemayê). Nivîskar: Giorgio Vin-
centi. Werger: Engin Ayça. We-
şanên Evrensel. (2008)

https://www.imdb.com/name/
nm0889513/

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ag-
n%C3%A8s_Varda

https://en.wikipedia.org/wiki/
Agn%C3%A8s_Varda

(18ê îlona 2021ê)
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Yukarı-Aşağı Mezopotamya, 
bu kadim topraklar ilklerin 
yaşandığı yerlerdir. Kan, 

gözyaşı, sevgi, aşk, eğitim, icat, 
adalet, özgürlük ve daha birçok 
ilkin yaşandığı toprakları tanımak 
bugünlerin acıklı haline bir kıs-
kançlık verebilir. İyilik ve kötülük, 
çirkinlik ve güzellik yine bir göz 
kırpabilir belki bugünlere. Basının, 
çıkarın geldiği noktaya bakarak 
göz yummanın, torpil ve liyakatsiz-
liğin yaşandığı, emek hırsızlığının 
bol görüldüğü bugünlere ne kadar 
bir gönderme yapar bilmem ama 
yine de bu konularda yazmak çok 
hoşuma gidiyor.

5000 yıl öncesinden bahsedi-
yorum. Uygarlığın yaşandığı bu 
kadim topraklarda yaşanan ilkler 
bugünler için, özellikle özgürlük 
ve demokrasi mücadelesi veren 
insanlar için oldukça önemli ve 
ilginçtir. MÖ 2000’lerde yaşamış 
adı bilinmeyen bir öğretmenden 
kalan Sümer yazıtlarındaki söz-
cükler bunca yıl içinde çok şeyin 
pek değişmediğini gösterir. Yazıt-
lardaki sözcükler binlerce yıldan 
beri insan doğasının ne kadar az 
değiştiğini ortaya koyar. Sosya-
lizmin ilk uygulandığı topraklara 
(Sovyetler Birliği’ne) bugünden 
bakıldığında artakalan iyi bir şeye 

pek rastlamadığımız, öncesinden 
kalan insan yapısının sosyalizm 
döneminde çok fazla değişmediği 
gerçeği gibi. 

Neyse öykümüze devam ede-
lim. Bahsettiğim yazıtlarda yazı-
lanlara göre Sümerli bir öğrenci 
“öğretmenden dayak yerim” diye 
okula geç kalmaktan çok korkar. 
Kalkar kalkmaz öğle yemeğini 
çabucak hazırlaması için annesini 
sıkıştırır. (Kapitalist Modernite’nin 
ürünü olan özel okullarda verilen 
öğle yemekleri o dönemde olma-
dığı için, öğrenci öğle yemeğini 
beraberinde götürüyor olmalı.) 
Okulda yaramazlık ederse, öğ-
retmeninden ve yardımcısından 
sopa yer. Tabletlerde yazılanlara 
göre bundan oldukça eminiz. 
Öğretmene gelince, öyle anlaşı-
lıyor ki ücreti (maaşı) bugün bir 
öğretmenin aldığı kadar düşüktü 
ama ailelerden gelenleri kazan-
cına eklediğinde mutlu oluyordu. 
(Bugün de sömürü haline gelmiş 
olan özel dershaneler adaletsiz bir 
eğitim sistemini işaret eder; özel 
ders vermek de bazı öğretmenler 
için bir ek kazanç sağlar.) 

Yazıt, yazıtı yazan yazarın bir 
sorusuyla başlar: “Öğrenci, ilk ço-
cukluğundan beri nereye gittin?” 
Öğrenci yanıtlar: “Okula gittim.” 

Yazar tekrar sorar: “Okulda ne 
yaptın?” Öğrencinin bu kez yanıtı 
epeyce uzundur ama biz özetleye-
lim: “Tabletlerimi ezbere okudum, 
öğle yemeğimi yedim, yeni table-
timi hazırladım, yazdım, bitirdim. 
Sonra ezberimi verdiler, öğleden 
sonra da yazı ödevimi verdiler. 
Okul bitince, eve gittim, içeri 
girdim, babamı oturur buldum. 
Babama yazı ödevimi anlattım, 
sonra da tabletimi ezbere oku-
dum, babamın çok hoşuna gitti… 
Sabah erkenden uyandığımda, 
anneme dönüp dedim ki: ‘Bana 
öğle yemeğimi ver, okula gitmek 
istiyorum.’ Annem bana iki sandviç 
verdi ve okula gittim. Okulda so-
rumlu öğretmen bana, ‘Niye geç 
kaldın’ dedi. Korkmuş bir halde, 
yüreğim çarparak öğretmenimin 
yanına gittim ve önünde eğilip 
saygıyla selamladım.” (4000 yıl 
önce okulda gözetmen öğretmen 
var. Baba çocuğunun dersiyle ilgi-
leniyor. Anne onun öğle yemeğini 
hazırlıyor. Bugün devlet okullarına 
gidenler acaba daha mı şanslı?)

Öğrenci istediği kadar eğilsin 
ya da eğilmesin o günü kötü ge-
çirir. Konuşmak, ayağa kalkmak 
ve kapıdan çıkmak gibi düşün-
cesizlikler ettiği için çeşitli öğret-
menlerden sopa yer. İşin kötü 

DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Bülent TEKİN
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tarafı da öğretmeni ona, “Yazın 
iyi değil,” der ve dayak atar. Bu 
kadarı çocuğa çok fazla gelir ve 
babasına öğretmeni eve davet 
edip, biraz armağanla yumuşat-
manın iyi bir fikir olduğunu söyler. 
Kuşkusuz bu, insanlık tarihinin ilk 
“yağcılık” örneğidir. Öykümüze 
devam edelim: Baba, çocu-
ğun söylediklerini dikkate aldı. 
Öğretmen okuldan getirildi ve eve 
girer girmez başköşeye oturtuldu. 
Öğrenci ona eşlik etti, hizmette 
bulundu ve tablet yazma sanatı 
hakkında öğrendiği her şeyi baba-
sına bir bir saydı.

O zaman babası öğretmene 
şarap ikram eder, ziyafet çeker. 
Onu yeni giysilerle donattı, bir ar-
mağan sundu, parmağına bir yü-
zük taktı. Bu cömertlik karşısında 
yüreğinin yağı eriyen öğretmenin 
şiirsel sözleri şöyle olur: “Delikan-
lı, sözlerimi tuttuğun, kulak ardı 
etmediğin için, yazmalık sanatı-
nın zirvesine erişesin, hakkıyla 
bu sanatın üstesinden gelesin… 
Kardeşlerinin önderi sen olasın, 
arkadaşlarının başı sen olasın, 
öğrencilerin en yükseği sırasına 
erişesin… Okul etkinliklerini çok 
iyi yerine getirdin, bir bilgi adamı 

oldun.”
Kesin olan, Sümer okullarının 

hiçbir açıdan ilerlemeci bir eğitim 
vermedikleridir. Disiplin konu-
sunda değneklerinin hiç acıması 
yoktu. Öğretmenler, öğrencileri iyi 
çalışmaları yönünde teşvik eder 
ve yüreklendirirken en çok da so-
paya güvenir. Bundan dolayı da 
öğrencinin işi zor olmalıydı. Bugün 
devlet okullarının yerine güven 
veren özel okulların değnekle işi 
pek olmasa da onların en güven-
dikleri nokta kasalarına girecek 
para olmuştur. 
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Arjantinli Plaza de Mayo 
Anneleri 1976-1983 yılları 
arasında ülkeyi yöneten 

askeri rejim döneminde çocukla-
rını kaybeden aileler çocuklarının 
akıbetine ilişkin bilgi almak için her 
hafta sonu devlet başkanlığı sara-
yının önündeki Mayıs Meydanı’nda 
çeşitli eylemlilikler düzenlemişler-
dir.

Plaza de Mayo Anneleri’nin 
eylem başlangıç tarihi olarak 30 
Nisan 1977 tarihinde yakınlarını 
kaybeden 14 kadının bir araya gel-
diği ve devlet başkanlığı sarayının 
yakınlarında eylem yaptığı gündür. 
Eylemlerde taktıkları beyaz eşarp-
ları zamanla simgeleri haline geldi.

Askeri diktatörlüğe karşı çıkma 
cesaretlerinden dolayı “Mayıs Mey-
danı’nın Çılgın Kadınları” olarak 
adlandırıldılar. Bedenlerinden bir 
parça kaybeden bu anneler dev-
letin uyguladığı korku ve baskıya 
başkaldırdılar. Çoğu devlet güçleri 
tarafından kaçırılarak öldürüldü. 
Bu annelerden biri de 101 yaşında 
hayatını kaybeden Juana Meller 
De Pargament’dir.

Plaza de Mayo Anneleri re-
jim tarafından katledilen hamile 
kızlarının kayıp bebeklerinin izini 
sürüyorlardı. Bu devrimci ailelerin 
çocukları askeri ailelere evlatlık 

verilerek rejim yanlısı ve sağcı 
kültürle yetiştiriliyorlardı. Bu hikaye 
Dersim’li kayıp kızlar hikayesine ne 
kadar çok benziyor.

Arjantin askeri cuntası tara-
fından 30 bin kişinin katledildiği 
tahmin ediliyor. 500 çocuk kayıp, 
askeri ailelere evlatlık verilen 137 
çocuk tespit edilerek biyolojik aile-
lerine teslim edildi.

Bu annelerin mücadelesi sonu-
cu bir çok Arjantinli yetkili işledikleri 
suçlardan dolayı tutuklandı ve 
mahkum edildi.

Bu hareket Arjantin’de başlayıp 
dünyaya yayılan umut hareketidir.

Bolivya, Brezilya, Şili, 
Paraguay, Uruguay, Türkiye gibi 
vatandaşları ortadan kaybolan 
otoriter ülkelerde yaşayan annelere 
kayıplarını bulma konusunda Plaza 
de Mayo Anneleri Umut kaynağı 
olmuştur.

***
Ülkenin kronikleşen ve kanayan 

yarası haline gelen Cumartesi 
Anneleri sorunu da çözülemeyen 
Kürt sorununun bir sonucudur. 
Bu sorunu çözemeyen devlet 
rutin dışına çıkarak mafya, çete 
gibi paramiliter güçler kullanarak 
insanları katletti ve bedenlerini 
kaybettirdi. İşte kaybedilen bu 

insanların anneleri, babaları, 
kardeşleri, eşleri, çocukları, 
yakınları, insan hakları aktivistleri 
katledilen ve kaybedilen bu insan-
ların akıbetlerini öğrenmek için bir 
araya geldiler.

Türkiye’de 1980’de yaşanan 
askeri darbe dönemi, sıkıyönetim 
dönemlerinde ülkeyi yöneten mili-
tarist yönetimler, devlet şiddeti ka-
yıpların başlıca sorumlularıdır.

Plaza de Mayo Anneleri’nin 
eylemleri Cumartesi Anneleri’nin 
ortaya çıkmasına ilham kaynağı 
olmuştur.

27 Mayıs 1995’ten bu yana 
Türkiye’de ve Kürdistan’da 
gözaltında kaybedilen faili meç-
hul siyasi cinayetler olarak kabul 
edilen ve dosyaları mahkemelerin 
tozlu raflarında yer alan yakınla-
rının faillerinin bulunmaları, yar-
gılanmaları ve mezar yerlerinin 
belirlenmesi için mücadele etmeye 
başladılar.

21 Mart 1995’te Gazi Mahallesi 
katliamı sonrası gözaltına alındık-
tan sonra kaybolan Hasan Ocak’ın 
cansız bedeni 15 Mayıs’ta Beykoz 
Ormanı’nda köylüler tarafından 
bulunmuştu. İlk kez Hasan Ocak’ın 
ailesi, Rıdvan Karakoç’un ailesi, 
Kenan Bilgin’in ailesi, arkadaşları, 

CUMARTESİ ANNELERİ

Eyüp YALUR “İnsanlar sizi, sadece aynı 
yerden canları yandıkları 

zaman anlar.”
Marcus Aurelius
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insan hakları aktivistleri ve kayıp 
yakınlarından oluşan bir grup insan 
adalet arayışına Galatasaray Mey-
danında her cumartesi sessiz otur-
ma eylemi başlattılar. “Cumartesi 
Anneleri” adı da buradan geliyor.

Kayıp yakınlarının oturma eyle-
mi 1999’a kadar devam etti.

13 Mart 1999’da polis müdaha-
lesi sonucu oturma eylemlerine ara 
veren grup

Ergenekon ve Balyoz davala-
rının görülmeye başlandığı 2009 
yılında on yıl verilen aradan sonra 
tekrar Galatasaray Meydanında 
oturma eylemi başlattılar.

İHD verilerine göre 1980-2000 
yılları arasında 713 kişi gözaltında 
iken bir daha kendilerinden haber 
alınamadı.

***
5 Şubat 2011 Başbakan Erdo-

ğan Cumartesi Anneleri’nden bir 
grupla Dolmabahçe Sarayında bu-
luşuyor. Başbakan gruptaki insan-
ların anlattıklarından ve taleplerin-
den ‘etkilenmiş’ görünüyor. Daha 
önce söylediği Cumartesi Annele-
ri’nin kullanıldığına dair sözlerinin 
yanlış anlaşıldığını söylüyor ve 
partisinin grup toplantısında Berfo 
Kırbayır’ı (Berfo Ana) anlatıyor.

O gün sorun meclise taşınıyor. 
Ana akım ve havuz medyası da 
yer vermek zorunda kalıyor.

Bu gelişmelere temkinli yak-
laşan Cumartesi Anneleri biraz 
olsun umutlanıyor. TBMM İnsan 
Hakları Araştırma Komisyonu Ce-
mil Kırbayır, Tolga Baykal Ceylan 
gibi kayıpları inceleniyor ve gözal-
tında öldürüldükleri resmen kabul 
ediliyor.

Şubat 2017’de hükümet Berfo 
Kırbayır’ın ölümünün ardından 
AHİM’e gönderdiği savunmasında 
iç hukuk yollarının tüketilmediğini 
ve davacının öldüğünü gerekçe 
göstererek davanın düşmesini ta-
lep etmiştir. Diğer davalarda bunun 
gibi akıl almaz gerekçelerle üstünü 
örtmeye ve davaların ilerlemesine 

engel olmaya çalıştılar.
Ailelerin umudu bir kez daha 

kırılıyor. Bu iktidarda diğerleri gibi 
Cumartesi Anneleri’ni “terörle” irti-
batlandırmaya, itibarsızlaştırmaya 
çalışarak işledikleri suçların üstünü 
örtmek ve suçluları korumak iste-
diler.

Demokrat parti milletvekili 
ve başbakan yardımcısı Samet 
Ağaoğlu 1992’de yayımlanan gün-
lüğünde 14 Ocak 1949 tarihli say-
fasında “Dün Menderes Sabahattin 
Ali’nin hükümetçe öldürüldüğünü 
söyledi” diye yazmıştı.

Cumartesi Anneleri’nin 
Talepleri
Zorla kaybetme suçunun Türk 

Ceza Kanunu’nda insanlığa karşı 
işlenen suçların zaman aşımına 
uğramayacak şekilde düzenlen-
mesi.

Türkiye’nin BM Gözaltında Ka-
yıplar Sözleşmesi’ni imzalaması.

Devlet arşivlerinde kayıt-
lı olan kayıpların akıbetlerinin 
açıklanması…

*Cumartesi Anneleri’nin başlat-
tıkları bu adalet arayışı toplumsal 
harekete dönüştü. Birçok ilde bu 
hareket mağdur aileler, insan hak-
ları aktivistleri ve vatandaşlar tara-
fından sahiplenildi. Başka kayıp-
ların olmaması için bu toplumsal 
hareket her geçen gün büyüdü ve 
büyüyerek devam etmektedir.

Cumartesi Anneleri pasif di-
renişle seslerini bütün dünyaya 
duyurabildiler ve çok ciddi anlamda 
destekte buldular.

Uluslararası Af Örgütü’nün baş-
lattığı kampanya çerçevesinde ül-
kedeki kayıplar uluslararası alanda 
da ciddi bir biçimde dikkat çekme-
ye başladı. Avrupa Parlamentosu, 
Avrupa’daki düşünce kuruluşları, 
ABD’deki düşünce kuruluşlarının 
da dikkatini çekmişlerdir.

*Bu sivil ve uzun soluklu direni-
şin belgesel filmleri çekildi. Yerli ve 
yabancı ses sanatçıları bu sorunu 
eserlerinde dile getirip seslendir-

diler.
Cumartesi Anneleri’nin belgesel 

filmi Fransız yönetmen tarafından 
çekilerek Fransa’nın Biarritz ken-
tindeki 10. FİPA yarışmasında en 
büyük ödülü kazanmıştır.

Yönetmen Volkan Güney Eker 
“Bıraktığın Yerden” belgeseli Cu-
martesi Anneleri’nin mücadelesine 
ışık tutuyor. Yönetmen Eker “Bil-
meyen insanlara yaşananları anlat-
mak için film yaptım” diyor. 

Bıraktığın Yerden belgeselinde 
zorla kaybettirilen Fehmi Tosun’un 
kızı Besna Tosun yaşanan hak 
ihlallerini anlatıyor.

Birçok festivalde gösterilen bel-
gesel 24. Adana Film Festivali’nin 
Uluslararası Kısa Film Yarışması’n-
da “En iyi belgesel film” ödülünü 
aldı. 7. Avrupa Birliği İnsan Hakları 
Kısa Film Yarışması’nda birinci 
oldu.

İngiliz Rock grubu U2’nin bir 
albümünün kapağında “Türkiye’de 
gözaltında kaybolan Fehmi To-
sun’u unutma” ibaresi yer almıştır.

Sezen Aksu’nun Cumartesi 
Türküsü, Bandista’nın Benim An-
nem Cumartesi adlı güftesi, Berat 
Güncıkan’ın anneler ve kayıp 
çocuklarının kısa hikayelerini topla-
dığı eseri, bütün bunlar ortak kimlik 
yaratmaya katkı sağladılar.

* Cumartesi Anneleri’ne Uru-
guay Eski Devlet Başkanı Jose 
Mujika gibi birçok yerli ve yabancı 
devlet adamı, siyasetçi destek zi-
yaretlerinde bulunmaktadır. 

* Cumartesi Anneleri 1995’ten 
bu yana birçok İktidar gördü. Ama 
iktidarlar bu insanlara karşı üç 
maymunları oynadılar. Görmediler, 
duymadılar, bilmiyorlar. Görünen o 
ki bu sorun da kronikleşmiş diğer 
sorunlar gibi kanamaya hep devam 
edecek.

Basiretsiz iktidarlar sorun çöze-
mez, sorun biriktirirler.

Bize yaşattığınız zulmü tarihe 
not düşmeye devam edeceğiz.
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Artık mızrağın çuvala sığma-
dığı günümüz Türkiye’sinde 
gelişen toplumsal huzursuz-

luk, yarın endişesinin toplumun her 
kesiminde artış göstermesi, ekono-
mik dibe vurmuşluk ve siyasi kaos 
gibi nedenlerle muhalif kesimler 
ve partiler tarafından erken seçim 
talepleri sıklıkla dillendirilir oldu.

Bu talep toplumun önemlice bir 
kesimi tarafından destek görünce 
ittifaklar meselesi de başköşedeki 
yerini aldı.

Hali hazırda devam eden dü-
zen partilerinin Cumhur ve Millet 
İttifakları, kendilerine yakın olduk-
larını varsaydıkları çevreler ve 
partilerle yoğun bir temas trafiği 
başlattılar. Bu süreçte kim kimi 
yanına çekecek çok da belli değil. 
Çünkü bu gibi kaotik durumlarda 
ve ilkesizlik temelinde gelişen, sa-
dece çoğunluk olabilme kaygısının 
dayattığı savrulmuşlukta, ayağına 
gelinen konumunda olan ve aslın-
da toplumdaki nicelliği son derece 
düşük olan kesimlerin egoları aşırı 
bir şişkinlik gösterir ve talepleri 
çoğalır. Ancak tam da bu gibi dö-
nemlerde esas açığa çıkma olgusu 
muhalif, sol, sosyalist kesimlerde 
kendini belli eder.

Bu kesimler, özellikle içinde 
bulunduğumuz ve gerçekten de 

halkların yakın geleceği açısından 
belirleyici bir etkiye sahip böylesi 
bir dönemde, bu güne kadar ki 
söylemleri ile bu andan itibaren 
ki eylemlerinin birbirini tutması 
konusunda tutarlı davranmak için 
yeni siyasetler geliştirmeye mecbur 
kaldıklarını görmektedirler. Öyle 
ya, bir tek oyun bile çok önemli 
olduğu ısrarla vurgulanan bu dö-
nemde birden bire, kendilerine 
önem atfedilen durumuna gelmek 
doğru siyasi kararlar almayı gerek-
tirecektir. Çünkü bu günün bir de 
yarını olacaktır.

Sonuçta, yaşanan bu süreçteki 
kavga, mevcut düzen partilerinin 
politik iktidarı elinde tutmaya de-
vam etme ve politik iktidarı ele ge-
çirme kavgasıdır ve yine bu kavga 
devletin temel kurallarında köklü 
bir değişim öngörmeyen, sadece 
kendi meşrebine göre yeniden 
şekillendirilmek istenmesinin kav-
gasıdır.

Bu kavganın başat aktörleri 
bellidir. Bir tarafta ırkçı, faşist ve 
siyasal İslamcı mevcut iktidar, di-
ğer tarafta uzun yıllardır hükmetme 
fırsatı bulamamış, genetik kodları 
tek milletçi devlet aklının ve geç-
mişte Türk olmayan tüm halkların 
yok edilmesi veya asimile edilme-
leri üzerinde şekillenmiş bir parti 
ve onunla ortaklık yapan, özünde 

faşizan bir diğer partinin ittifakı.
Aslında bunların dışında üçün-

cü bir taraf daha var. Beğeniriz be-
ğenmeyiz. Destekleriz destekleme-
yiz. Önümüzde toplumsal bir olgu 
olarak duran ve kendi ifadeleri ile 
Kürd siyasi hareketinin belirleyicisi, 
taşıyıcısı konumundaki HDP. Diğer 
tüm partiler tarafından, neredeyse, 
“cüzamlı” muamelesi gören bu 
partinin en büyük kozu, olası her 
türlü yasal seçim sürecinde sonucu 
belirleyecek bir toplumsal desteğe 
sahip olmasıdır. Aslında “cüzamlı” 
(siz Kürd diye okuyun) olmasalar 
diğer her iki ittifak da onları yanına 
alabilmek için her türlü fedakarlığı 
yapmaya hazırlar.

Ama neylersiniz ki bu partinin 
oy tabanını oluşturan ve Türkiye 
nüfusunun yaklaşık üçte biri olan 
bu halkın bireyleri, (TKP’nin tabiriy-
le Kürd dinamiği) üzerlerindeki her 
türlü devlet baskısına ve yıldırma 
politikalarına karşı ısrarla partile-
rine sahip çıkmaya ve çoğalmaya 
devam etmekte karalı görünüyor-
lar.

Onların “cüzamlı” olmaları, ken-
dileri açısından değil ama onların 
oyuna ihtiyacı olduğunun bilincinde 
olan diğer iki ittifak için önemli bir 
sorun teşkil etmektedir.

Ama aynı sorun Türk sol 

SEÇİMLER, 
İTTİFAKLAR, 
KÜRDLER...

Hamit YILMAZ
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ve sosyalist hareketi açısın-
dan da el yakmaktadır. Üstelik 
bu mesele Kürdlerle Türk solu 
arasında yıllardır kangrenleşmiş 
Kürdistan›ın özgürlüğü 
konusundaki derin görüş ayrılıkları 
gibi hayati bir noktayı daha sıcak 
şekilde gündeme getirmektedir. 
Öyle ki HDP’nin kendisini Türkiye 
partisi olarak tarif etmesi ve bile-
şenleri içinde Türk solundan bir 
çok isme yer vermesine rağmen.

Üstelik Türk solunun önemlice 
bir kısmına hakim olan ‘’büyük 
ağabey” sendromu salt HDP’yi 
kapsamıyor. Kürdistani partilerde 
bu kapsamda değerlendiriliyor. Siz 
istediğiniz kadar kendinize Komü-
nist partisiyim, sosyalist partiyim, 
vs... deyin, ııh, olmaz. “Mademki 
önce sınıf meselesi çözülecek son-
ra ulusal mesele demiyorsun, yani 
büyük ağabeyinin sözünden çıkı-
yorsun, o zaman “kimlik siyaseti” 
yapıyorsun. Yani ürettiğin siyaset 
doğru değil”.

Oldukça indirgemeci ve buram 
buram Kemalizm kokan bu yakla-
şım doğal olarak her iki halkın kur-
tuluşunun mücadelelerini verdiğini 
söyleyen kesimlerin ortaklaşmala-
rının, birlikte mücadele vermeleri-
nin önüne dikilmektedir.

Her iki sorun da (sınıfsal mü-
cadele ve ulusal mücadele) kendi 
tarihsel koşulları çerçevesinde çö-
zülmesi gereken sorunlardır. Bun-
lardan birinin temel sorun, diğerinin 
tali sorun olduğunu dikte ettirmeye 
çalışmaktır yanlış olan.

Aslında her ikisi de iç içe geç-
miş durumdadır. Bir ölçüde Gü-
ney Kürdistan’da hayata geçmiş 
olmasına rağmen Kürdistan’ın 
diğer parçaları ulusal sorunlarını 
çözememiş, kendi bağımsız dev-
letini kuramamış olan Kürdler 
açısından yakıcı sorun öncelikle 
ulusal taleplerinin yerine gelmesi 
ama aynı anda da sınıfsal 
sorunlarının çözülmesidir. Bu bir 
süreçtir. Dünden bu güne çözüle-
memiştir ve yakın bir zamanda da 
çözülecek gibi görünmemektedir. 

Bunda Kürdlerin birlik olamama 
başta olmak üzere birçok konudaki 
politik perspektiflerinin eksikliği 
olduğu kadar sömürgeci ülkelerin 
yurtsever, demokrat ve sol çevre-
lerinin ulusal soruna bakışlarındaki 
tekçi zihniyet de belirleyicidir.

Ulusal sorunların çözümü 
elbette ki çevre ülkeler ve ege-
men devletlerin bölge üzerindeki 
politikaları bağlamında da birçok 
başka etmene de bağlıdır ama iç 
dinamiklerin belirleyici rolü göz ardı 
edilmemelidir.

Şimdi, bu tespitlerden sonra, 
önümüzdeki seçimlerde nasıl bir 
ittifak politikası güdülecek bekleyip 
göreceğiz. İttifak kurmak ile tabi 
olmak arasındaki farkın doğru 
tespiti kimlik mücadelesinin sınıf 
mücadelesi içinde eritilmeye çalı-
şılmaması halinde hatasız olacak-
tır.

Türk sol çevrelerinde bir süredir 
üçüncü yol arayışı tartışılıyor. On 
iki Eylül’le birlikte büyük bir güç 
kaybına uğrayan sol hareketler 
ne yazık ki bir daha eski görkemli 
günlerine dönmeyi başaramadılar. 
Yeniden toparlanmaya başlayan bu 
örgütler bölünerek çoğalmayı ise 
başarabildiler. Bir partiden beş, altı 
parti çıkarmak bir başarı sayılırsa 
tabi. Ancak bu süreçte neredeyse 

tüm sol örgütlerin ideolojik yeniden 
yapılanmaya gittiklerini de belirte-
lim. Bir kısmı 20.yy’ın katı ideolojik 
teorik yapısını korumaya devam 
etme gayreti içindeyken büyük bir 
kesimi ise farklı görüşler ortaya 
koymaya başladılar. Bunların en 
başında da bana göre ulusal sorun 
konusundaki görüşleri gelmektedir.

Türk solunun ulusal sorun ko-
nusundaki tekçi tutumu geçmişte 
neyse bu gün de aşağı yukarı aynı 
doğrultuda kaldı, hatta daha geriye 
düştü.

Yukarıda değinmiştim. Büyük 
ağabey konumunu kaybetmek 
ve özellikle de 80 sonrası gelişen 
Kürd siyasi hareketinin yarattığı 
ivmenin gölgesinde kalmak gibi bir 
gerçeklikle yüzleştiler. Bu süreçte 
bazı sol çevreler Kürd siyasi ha-
reketleri ile kaynaşmayı veya en 
azından onlarla birlikte davranmayı 
tercih etti, diğerleri ise araya ciddi 
bir mesafe koymayı tercih etti. İşte 
bu araya mesafe koymayı tercih 
eden ve çoğunluğu oluşturan sol 
gruplar, hangi görüşten olursa 
olsun, Kürd siyasi hareketlerine 
karşı kapsayıcı, yapıcı bir politi-
ka geliştiremediler. Türkiye’de ki 
halklar sorununun sınıf sorununa 
bağlı bir çözüm gerektirdiğini ıs-
rarla vurgulayıp kendi görüşlerini 
biricik çözüm yolu olarak sunmaya 
başladılar. Bu tutum doğal olarak 
Kürd cephesinde de gerekli karşı-
lığı buldu. Sonuçta her iki halkın 
birlikte mücadelesi gibi önemli bir 
olgu gerçekleşmesi zor bir hayale 
döndü.

Biraz örneklendirelim bu konu-
yu.

HKP’nin genel başkanı 2015’te 
yazdığı “Yeni sahte KP’nin kafadar 
hafızları” başlıklı makalesinde şöy-
le diyor:

“Eğer proletarya Kürd mese-
lesini eline almış ve uluslararası 
proletarya hareketinin çıkarları 
doğrultusunda çözmek için bir 
program, strateji belirlemiş ve o 
uğurda bir mücadele yürütüyorsa 
o kavga devrimci bir kavgadır ve 

Üstelik Türk solunun önemlice 
bir kısmına hakim olan ‘’bü-
yük ağabey” sendromu salt 

HDP’yi kapsamıyor. Kürdistani 
partilerde bu kapsamda de-

ğerlendiriliyor. Siz istediğiniz 
kadar kendinize Komünist par-
tisiyim, sosyalist partiyim, vs... 

deyin, ııh, olmaz. “Mademki 
önce sınıf meselesi çözülecek 
sonra ulusal mesele demiyor-

sun, yani büyük ağabeyinin 
sözünden çıkıyorsun, o zaman 
“kimlik siyaseti” yapıyorsun. 
Yani ürettiğin siyaset doğru 

değil”.
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bütün gerçek Marxist Leninistler 
o kavgayı benimser. Ona destek 
verir, omuz verir ya da birlikte mü-
cadele eder yan yana.

Tabii proletaryanın bu mücade-
lesi şu üç ilkeyi önde tutacaktır:

1. Antiemperyalist olacaktır. 
Yani uluslararası emperyalistler 
cephesine, ABD, AB emperyalistle-
rine karşı olacaktır.

2. Anti feodal olacaktır. Orta-
çağcı şeriatçılığa karşı olacaktır. 
Laikliği savunacaktır kararlılıkla.

3. Anti şovenist olacaktır. Millet-
lerin eşitliğini, halkların kardeşliğini 
savunacaktır.

Kürd proletaryasının ve onun 
gerçek devrimci, Marxist Leninist 
partisinin bu ilkeler çerçevesinde 
verdiği mücadele sonucunda de-
mokratik halk devrimi zafere ulaşır 
ve demokratik halk iktidarı kurulur-
sa, ki bu iktidar en uygun moment-
te sosyalist devrime ve sosyalist 
iktidara sıçrayacaktır. Kürd halkının 
çıkarlarını her hal ve şartta sonuna 

kadar temsil eder. Okuyan efendi-
nin sözcülüğüyle taşır.”

Yazıda devamen, Leninist ulus-
ların kendi kaderlerini tayin hakkı 
teorisine istinaden ayrılma, birlikte 
daha güçlü olma vs... gibi ilkeler-
den bahsedilmekte ve sonucen de

“... bu sebepten dolayı biz ayrı 
çözümden değil, birlikte çözüm-
den yanayız gerçek komünistler 
olarak. Bu sebeple de bu çözümü-
müzü Türk Kürd Halk Cumhuriyeti 
olarak formüle ediyoruz. Gerçek 
anlamda eşitlik, özgürlük ve 
kardeşlik temelinde oluşturulacak 
bir federatif yapı, çözüm biçiminde 
ifade ediyoruz» denmekte.

Aslında makalenin tamamını 
incelediğinizde TKP ile HKP gö-
rüşleri arasındaki o kıl gibi ince 
farkı görmek için deyim yerindeyse 
dürbün kullanmak lazım. (Bu arada 
dürbün Kürdçedir)

Görüldüğü üzere büyük 
ağabeylik tutumu ve üstencilikle 
malul bu makaleyi yazan arkadaş 
ve benzerleri yeri gelince şu nok-

tayı, sanki anormal bir şeyi normal 
göstermeye çalışır gibi özellikle 
vurguluyorlar:

“Mesela genel başkan yardım-
cımız Mustafa yoldaş Kürd’dür, 
İstanbul il başkanımız Arzu hanım 
Kürd’dür, Ankara il başkanımız Sait 
yoldaş Kürd’dür.”

Şeytan dürttü, aklıma şu cümle 
geldi, “hakim bey, benim anam da 
Türk.”

Ne var yani, bende Türküm 
ama tüm hayatım Kürdistani 
mücadele içinde geçti. Üstelik de 
uzun yıllardır KKP üyesiyim.

Biraz uzattım. Toparlarsak önü-
müzdeki bu seçim süreci her iki 
halkın yurtsever, demokrat ve dev-
rimcileri için esaslı bir sınav süreci 
olacaktır. Eteklerdeki taşlar bir kez 
daha dökülecektir.

Olumlu gelişmeler yaşanmasını 
umut edelim. Umuda ihtiyacımız 
var.

07/12/2021 (Zaxo)   
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Toplumsal olarak yaşadığımız 
bugün düne hakim olarak 
onu egemenlik altına alarak 

inşa ediliyor. Egemenliğin sürekli 
kılınması da bugünün ihtiyaçları 
doğrultusunda geçmişin sürekli 
yeniden anlatım ve düzeltmeleri ile 
mümkün. Geçmişi sipariş üzerine 
yeniden yazmak karşımıza kurgu-
lanmış tarih anlayışını çıkarmakta. 
Buraya kadar söylediklerimizi 
içinde barındıran resmi tarih, olanı 
değil olması isteneni anlatıyor di-
yebiliriz. Ritüellerle, metinleri çarpı-
tıp sözü eğip bükmeyle, deneyimin 
veriyle değil fikirlerle, hatta aksi-
yomlarla yol alan bir tarih anlayışı 
ile karşı karşıyayız. Kestirmeden 
söylersek; olmayanı olmuş, olanı 
da olmamış gibi gösteriyor bizlere. 
Böyle olunca da efsaneler, putlar, 
cengaverler, sultanlar... havada 
uçuşuyor her yeri kaplıyor.

Her yanımız “resmi”yetle kaplı. 
Resmi bayram, resmi daire, resmi 
tören... Belirtmekte yarar var; bir 
yerde bir kavramın olması orada 
o kavrama uygun düşen şeylerin 
olduğu anlamına gelmiyor. Ya da 
bir şeylerin olması ona uygun kav-
ramları var etmiyor. 

Resmi tarih yazımında ana 
amaç savaş meydanlarında za-
fer kazanmaktan önce insanların 

zihinsel algısını kazanmaktır. 
Savaş meydanlarda değil zihnin 
içindedir ve galibiyet ebed müddet 
geçerlidir. Bu anlamı ile yazım 
yeniden tanımlama (tanımlananı 
yapma) yaptığını dayatma şeklinde 
ilerlemektedir. Bu dayatma aslında 
‘yalan’ tarihin de yaratılmasıdır. 
Yalan tarih Dünyayı değiştirile-
mez kılmayı anlatmakla kalmayıp 
Dünyayı değiştirmek isteyenleri 
de değiştirmek için çabalar. Tabi ki 
bu nafile bir çaba olmaktan öteye 
geçemez. Egemen siyasi yapılara 
alternatif üreten, bundan daha faz-
lasını yapan siyasi hareketlerin en 
zorlandığı ama en çok dayandığı 
gerçeğin kendisi ve onun dillendi-
rilmesidir. Yalanlara karşı gerçeği 
savunmak, muhalif olmak zor iştir. 
Muhalif olmak dönemin üretim ilişki 
ve biçimlerini, bunların içinde yoğ-
rulduğu sınıf mücadelelerini iktida-
rın gözlüğü ile değil kendi gözü ile 
bakabilmektir.

Dilediğimiz ortamda değil, ken-
dimizden önce var olan belirli ya-
salarla ve zorlarla belirlenmiş verili 
koşullar altında Dünyaya geliyoruz. 
Bu süreç kendiliğinden oluşmuyor, 
bir savaşın sınıflar arası savaşın 
sonucu olarak doğuyor. Bu savaşın 
tarihi kendi gerçeğine kendi gözü 
ile bakan resmi olmayan tarihtir...

Resmi tarih yazımında tarihsel 
olgular ile kurgular arasında ki 
sınırlar kaldırılır. Geçmişin kuruluş 
efsaneleri bugünün ve geleceğin 
kurtuluş felsefeleri olarak sunulur. 
Bu anlamı ile resmi tarihin iki kez 
yazıldığını söyleyebiliriz. Birinci ya-
zım gerçekleri saklamak, gizlemek, 
var olanı yok etmek, yok olanı 
var etmek içindir. İkinci yazım ise 
birincide yazılanlara inandırmak, 
rıza göstertmek, olmazsa zihinsel 
ve bedensel işgal ile ele geçirmek, 
kabul ve dikte ettirmek içindir. Ek-
lemekte yarar var; resmi tarih ger-
çek tarihin anti-tezidir...

Resmi tarih savunma tarihi ol-
masının yanında ve hatta ondan 
daha önemli olarak pozitivist bir 
tarih yazımıdır. Bu durumda yazıl-
mış bir tarih toplumsal yapıları ve 
ilerlemeyi tek boyutta, tek yönlü 
ele alır. Sınıfların yapısını, bir adım 
ileri giderek sınıfların varlığını inkar 
eder. Bütün toplumların aynı tarih-
sel diziliş yolunda, belirli bir şema-
ya göre ilerlemeleri gerektiğini sa-
vunur. Bununla da kalmaz sosyal 
olayları doğa olayları ile bir tutar, 
özdeş sayar. Bu bir tutmanın altın-
da çok önemli ipuçları yatar. Eğer 
toplumsal yaşam ile doğa arasında 
bir uyum ve doğa yasalarının karşı 
konulmaz işleyişi toplum içinde 
geçerli ise o zaman toplumsal 

RESMİ TARİH ÜZERİNE

Hakan YURDANUR
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gelişme insanın hem bilincinden 
hem de eyleminden bağımsız işler 
demektir. Böyle olunca da insan 
bilincinin gereği eylemi ile toplumu 
anlayamaz, anlasa da etkileyemez, 
etkilese de değiştiremez... Toplum 
daha önceden belirlenmiş doğa 
yasalarına uygun işler, onu değiş-
tirmeye yönelik çabalar nafiledir 
sonuç almak imkansızdır. Bu yasa-
lara karşı müdahale etmek dengeyi 
bozar ve evrim yasalarına karşı 
gelmeyi gerektirir. 

Resmi tarih ısmarlama olduğu 
için görevlendirmeyi de gerek-
tirmekte. Görevlendirilmiş kişi 
memurlaştırılmanın etkisi altında 
yazma işine girişir. Memur gö-
revlendirme ile geldiği için onu 
görevlendirenlerin ihtiyaçlarını 
gidermeye koyulacaktır. Bu maaşlı 
memurlar aynı zaman da profes-
yoneldir. Kendilerinden istenileni, 
istenilen şekilde senaryolaştır-
makla görevlerini yapacaklardır. 
Senaryolarında insanların kendi 
tarihlerini yapamayacaklarını ve 
yazamayacaklarını sık sık belirtir 
ve eklerler; insanlar tarihe değil, 
siyasi erke karşı sorumludurlar.

Siz hiç kendi yazdığını olum-
suzlayan, eleştirel bakan resmi 
tarih yazımı okudunuz mu? Oku-
yamazsınız. Çünkü resmi tarih 
tezlerinde toplumsal bellek canlı 
tutulmaz, unutturulur. Unutturma-
nın önemli bir uygulama alanı da 

önce yer değiştirmek sonra yerine 
geçmek şeklinde olmakta. Devlet 
vatanın, hükümet halkın yerine 
geçmekte. Hükümetin devlete 
dönüşmesi ile halklar tektipleş-
tirilmekte. En sonunda da hepsi 
vatana dahil edilmekte. Bu aslında 
soyut kimlikten ulusal birey inşa 
etme çabasıdır. 

Resmi tarihin tarihsiz ve tehlike-
li şimdiki zamanında birey savun-
masız, korkak, muhtaç ve güçsüz 
olarak tanımlanmakta, kurtarıcısı-

na sıkı sıkı sarılması ve onun izin-
den ayrılmaması tembihlenmekte.

Tarih unutulanı hatırlamak ise 
resmi tarih hatırlananı unuttur-
maktır. Geçmiş ne kadar abartılır, 
mükemmelleştirilirse bugün ya-
şanan kötülüklerin üstü o derece 
örtülmüş olur. Bu örtü çelikten bir 
zırh gibidir. Bir yapının içi ne kadar 
boş, uydurma efsanelerle dolu ise 
dışı  o kadar korunaklı, kaplamalı, 
şatafatlıdır. 

Resmi tarih tartışmayı yok eden 
tarihsiz bir tarihtir. Diyaloğun yeri-
ne monoloğu koyan, konuşmayan 
iktidarların sessiz dilidir. 

Tarihin sonunun ve kapitalizmin 
nihai zaferinin ilan edildiği günü-
müzde resmi tarih gelişen, deği-
şen, yok eden yeni liberal politika-
lara uyum sağlamanın da tarihidir. 
Bu anlamı ile bırakın egemen sis-
teme muhalif olmayı onu sonuna 
dek destekler ve kutsar.

Resmi tarihin en büyük panze-
hiri gerçeğin siyasallaşması, politik 
olarak su yüzüne çıkarılması ola-
caktır.

Geçmişin yok sayılmaya çalışıl-
dığı bir süreçte geçmişin yok edi-
lemeyeceğini biliyoruz. Bu anlamı 
ile nereden geldiğimizi bilmeliyiz ki 
nereye gittiğimizi de bilelim.

Seneca’nın anlamlı sözü ile bi-
tirelim “Tarih geriye doğru anlaşılır, 
ileriye doğru yaşanır .”

Resmi tarih ısmarlama olduğu 
için görevlendirmeyi de ge-

rektirmekte. Görevlendirilmiş 
kişi memurlaştırılmanın etkisi 
altında yazma işine girişir. Me-
mur görevlendirme ile geldiği 

için onu görevlendirenlerin 
ihtiyaçlarını gidermeye koyu-
lacaktır. Bu maaşlı memurlar 

aynı zaman da profesyoneldir. 
Kendilerinden istenileni, is-

tenilen şekilde senaryolaştır-
makla görevlerini yapacaklar-
dır. Senaryolarında insanların 

kendi tarihlerini yapamaya-
caklarını ve yazamayacakla-

rını sık sık belirtir ve eklerler; 
insanlar tarihe değil, siyasi 

erke karşı sorumludurlar.
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BO ÇAPEMENÎ Û RAYA GIŞTÎ
Gelê Kurdistanê û gelên Tirkiyeyê
Rewşenbîr, hiqûqnas û siyasetmedar…
Em dê bi daxuyaniya kurt û bi belgenameyên 

resmî û ewraqan behsa skandala hiqûqî ya hatî 
serê Partiya Komunîst a Kurdistanê bikin. Bayîsê 
vê skandal û ecêbiyê Serdozgeriya Komarê ya 
Dadgeha Bilind bi xwe ye. Serdozgeriya Komarê 
ya Dageha Bilind ji ber hêceta hebûna navê “Kur-
distanê” doza girtinê lê vekiriye! Ne tenê ev doz, 
herwiha bi keyfî pêşî li kongreyên bajar û navçeyên 
Partiya Komunîst a Kurdistanê girtiye. Ji roja ku 
Partiya Sosyalîzm û Azadiyê navê xwe kirî Partiya 
Komunîst a Kurdistanê, mu’emeleyên qanûnnenas 
û keyfî yên Serdozgeriya Komarê ya Dadgeha Bi-
lind dest pê kirin û her dewam dikin.

Dostên ezîz, cemaeta welatperwer, 
sosyalîst û demokrat
21ê Kanûna 2011an me daxwaznameya da-

mezrandina Partiya Sosyalîzm û Azadiyê radestî 
wezareta karûbarên navxweyî kir. Li gel wergir-
tina “Belgenameya teslîm”ê Partiya Sosyalîzm û 
Azadiyê nasnameyeke hiqûqî/tûzel bi dest ve anî. 
Partiya Sosyazlîzm û Azadiyê, 01.12 2013an kong-
reya xwe ya damezirînê pêk anî û serokê giştî û 
endamên birêvebir bi hilbijartinê diyar kirin. Piştre, 

15.11.2015an duyemîn kongreya xwe ya giştî pêk 
anî û xebatên xwe berdewam kirin. 17.11. 2018an 
jî, di 3yemîn kongreya xwe ya giştî ya asayî da 
navê Kürdistan Komunist Partisi (KKP) (Partiya 
Komunîst a Kurdistanê) li xwe kir.

3yemîn kongreya asayî ya Partiya Sosyalîzm û 
Azadiyê, di bin çavdêriya karmendên erkdar yên 
sêyemîn mudîriyeta hilbijartinê ya navçeya Çanka-
yayê da serokê giştî ûn endamên birêvebir hilbijart. 
Hindek gorankariyên di bername û rêziknameyê de 
hatine qebûlkirin û biryarên hatî dayîn qebûl bûn. 
3yemîn mudîriyeta hilbijartinê ya navçeya Çanka-
yayê bi dîroka 20.11.2018an û hejmara 86495167-
140.10-E332841, bi sernivîsa BO SEROKARTIYA 
GIŞTÎ YA PARTIYA KOMUNÎST YA KURDISTANÊ/
ENQERE “Di kongreya we ya asayî da hilbijartinên 
birêvebiran û serokatiya giştî di dema xwe ya ya-
sayî da tekûz bûye û dengên ku wergirtine di pêve-
ka nivîsa me da hatine şandin” gotine û mezbateya 
me radestî me kirin. Bi vî rengî Partiya Komunîst ya 
Kurdistanê resmiyet bi dest ve anî.

Bi sernivîsa 30.11.2018an, Partiya Sosyalîzm û 
Azdiyê bi rojeva hilbijartina endaman, rêzikname, 
bername, guherîna navî 3emîn kongreya xwe ya 
asayî 17.11.2018an da pêk anî û navê xwe yê nû 
Partiya Komunîst ya Kurdistanê bo Serdozgeri-
ya Komarê ya Dadgeha Bilind ragehand. Hemû 
belgenameyên derbarê kongreya me da jî bi 

POLÎTÎKAYA GIRTINA PARTIYAN XITIMÎ YEPOLÎTÎKAYA GIRTINA PARTIYAN XITIMÎ YE
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teblîxeke resmî me radest kir. Di heman tarîxê da 
Mehkemeya Bingehîn, Serokatiya Sayiştayê jî tê 
da, me bo hemû saziyên resmî yên peywendîdar 
ragihand ku em bi navê Partiya Komunîst ya Kur-
distanê li heman navnîşanê karûbarên xwe bi rê 
ve dibin. Navenda giştî jî tê de, me bo mudîriyetên 
hilbijartinê yên ku rêkxsitinên me lê ne, defterên 
qeydiyê yên endanam yên bajar û navçeyan, def-
terên qeydiyê yên çûn-hatinê, deftera karkirinê ya 
mesref-dahatan hwd… bo ku bên qebûlkirin, me bi 
nivîseka fermî serî lê da. Defter hatin qebûl kirin û 
radestî me kirin. Li şûna navê Partiya Sosyalîzm û 
Azadiyê, navê Partiya Komunîst ya Kurdistanê hate 
nivîsîn û wekî tabela li avahiyên partiyê ve hatine 
hilawîstin.

Û serdozgeriya komarê ya dadgeha 
bilind hereket kir!
Îmzeya Serdozgeriya Komarê ya Dadgeha 

Bilind û bi serenava “BO SEROKATIYA GIŞTÎ 
YA PARTIYA KOMUNÎST A KURDISTANÊ”, 
13.12.2018an di yekemîn belgenameyê de ku bo 
partiya me hate şandin, “rêzikname û bernameya 
partiya we ji aliyê serdozgeriya me ve hatiye 
raçavkirin, û gihiştine wê encamê ku rêzikname 
û bernameya we hukmên dijber dihewîne ji bo 
Yasaya Partiyên Siyasî û Makeqanûnê”. Hişya-
riyeka bi vî rengî li me hate dayîn! Serdozgeriya 
Komarê ya Dadgeha Bilind hişyarî da me ku li gel 
navê Partiya Komunîst ya Kurdistanê, hindek go-
rankariyên di bername û rêziknameyê da di nava 
30 rojan da bêne kirin.

Bo vê hişyariyê, îmzeya serokatiya giştî ya Par-
tiya Komunîst a Kurdistanê û bi dîroka 06.01.2019ê 
di bin serenavê “Bo bûroya Partiyên Siyasî ya 
serdozgeriya Komarê ya Dadgeha Bilind/Enqere” 
me bersivek da ku sekna xwe ya derbarê hişyarî 
û telebên me yên rêzikname û bernameya Partiya 
Komunîst a Kurdistanê de nîşan dide. Me di paras-
tinê de beyan kir ku em ê di rêziknameyê de goran-
kariyên mecbûrî yên derbarê birêvebirinê de tetbîq 
bikin, lê em ê nikaribin di rêzikname û bernameyê 
de gorankariya navî pêk bînin.

Dost û rêvehalên xoşewîst
Li ser vê sekna me, Serdozgeriya Komarê ya 

Dadgeha Bilind bi du awayan hereket kir. Serê 
pêşî, 11 roj piştî bersiva me ya 17.01.2019ê îddi-
anemayek amade kir û bi daxwaza girtina Partiya 
Komunîst a Kurdistanê doz li Qanûna Bingehîn 
vekir. Di sebebê girtinê de dibêje ku, “tevî nivîsa 
hişyariyê Partiya Komunîst a Kurdistanê ya ku be-

yan dike, dê gorankariyên hewcedar di rêzikname 
û bernameya xwe de pêk neyîne, li gorî xala 101/a 
ya Qanûnên Partiyên Siyasî ya bi hejmara 2820, 
GIRTINA wê tê daxwaz û telelbkirin. Di belgename-
ya 13.12. 2019an de ya fermî ku bo me hatî şan-
din, dibêje ku “Bo Serokatiya Giştî ya Partiya Sos-
yalîzm û Azadiyê” û proseyeke wisa da destpêkirin 
ku çalakiyên me asteng dike. Yanî, polîtîkayek da 
dest pêkirin ku Partiya Komunîst a Kurdistanê ya 
ku doza girtinê lê hatî vekirin, bi tuneyî hesab dike. 
Serdozgeriya Komarê ya Dadgeha Bilind, bi keyfi-
yeta ku qanûnên xwe nas nake, rê li ber pêkanîna 
kongreyên bajar û navçeyên Partiya Komunîst a 
Kurdistanê girt. Bo nimûne, Rêkxistinanavçeya Ye-
nişehira Diyarbekirê ya Partiya Komunîst a Kurdis-
tanê ji bo ku yekemîn kongreya xwe ya asayî pêk 
bîne serî li mudîriyeta hilbijartinê ya navçeyê da. 
Mudîriyeta hilbijartinê ya navçeya Yenişehirê beyan 
kir ku nabe bi navê Partiya Komunîst a Kurdistanê 
kongreya navçeyê pêk bîne. Ji bo ku biryara mu-
dîriyeta hilbijartinê ya navçeya Yenişehirê bê sere-
rastkirin, me serî li mudîriyeta hilbijartinê ya bajêr 
da. Ev serlêdan jî bi heman sebeb û hêcetê hate 
redkirin.

Di sebebên redkirinê yên mudîriyetên hilbijartinê 
yên navçe û bajaran da hat gotin ku “Di dosyeya 
sicîlê ya partiyên siyasî ya Serdozgeriya Komarê 
ya Dadgeha Bilind da endamên tomarkirî yên Par-
tiya Komunîst a Kurdistanê nîn in. Ji ber vê yekê, 
hûn nikarin bi navê Partiya Komunîst a Kurdistanê 
kongreyê pêk bînin. Ya ku asteng dike ne lijneyên 
bajar û nevçeyan, Serdozgeriya Komarê ya Dadge-
ha Bilind bi xwe ye! Çunkî, Serdozgeriya Komarê 
ya Dadgeha Bilind bi rengekî xeyrî-hiqûqî di dos-
yeya xwe ya sicîlê ya partiyên siyasî da cih nade 
Partiya Komunîst a Kurdistanê ya kongreya xwe 
pêk aniye û mezbataya xwe wergirtiye. Hetta di 
nîvîsê de ya ku bo lijneyên bajar û navçeyan şandî, 
dibêje “Partiya Komunîst a Kurdistanê nîne, Partiya 
Sosyalîzm û Azadiyê heye; nehêlin bi navê Partiya 
Komunîst a Kurdistanê kongre bê pêkanîn”. Kong-
reyên bajar û navçeyan hatin astengkirin.

Ji bo ku em serederiyê li vê rewşa xeyrî-hiqûqî 
bikin, me ewilî serî li serdozgeriya komarê ya dad-
geha bilind da. Di serlêdana me ya 06.12.2019an 
de me daxwazên xwe yên wekî “biryara kongreya 
17.11.2018an bê raçavkirin û gorankariyên pewîst 
di qeydiyên serdozgeriyê de bêne kirin… Ji ber ku 
serdozgerî bi xwe nikare xwe di ser makeqanûn 
û Qanûna Partiyên Siyasî re bibîne, em tomarne-
kirina navê Partiya Komunîst ya Kurdistanê wekî 
xetayeka teknîk dinirxînin û em dixwazin ev yek 
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bê sererastkirin.” Me ev daxwaz ji wan kir. Lê belê 
Serdozgeriya Komarê ya Dadgeha Bilind daxwaza 
me ya 13.12.2019an bi nivîsekê red kir û sekna 
xwe ya qanûnnenas domand. Hetta got ku “Heta 
ku Mehkemeya Qanûna bingehîn biryarekê bigire, 
ev hukmên dijber yên di rêzikname û bernameyê 
da nikare li sicîla partiyê bêne nivîsîn û halê wê yê 
beriya guherînê derbasdar e.” Û bi vî rengî îrade-
ya kongreyê binpê kir. Bi vî awayî guherîna navî, 
rêzikname û bernameya partiyên siyasî bi destûra 
serdozgerî ve girê girêdan û ev yek li ser Partiya 
Komunîst a Kurdistanê tetbîqkirin. Tevî ku biryare-
ka mahkemeya qanûna bilind derbarê vê yekê de 
tuneyî, vê yekê tetbîq dikin!

Di heman bersivê da ya ku Serdozgeriya Ko-
marê ya Dadgeha bilind bo me şandî, got “herwiha 
kongreyên navçe û bajaran di bin destûra lijneyên 
hilbijartinê yên navçe û bajaran da têne kirin, 
biryarên ku ji aliyê van lijneyan ve tên dan, ne di 
çarçoveya karê serdozgeriya me da ne. Li dijî van 
biryaran heqê we heye hûn îtirazê li saziyên hilbi-
jartinê bikin.” Bi vî rengî henekên xwe bi me dikin. 
Çunkî her kes dizane ku lijneyên hilbijartinê li gel 
serdozgeriyê dixebitin. Mudîriyetên navçe û baja-
ran sicîlên partiyan tomar nakin, hejmara endamên 
wan qeyd nakin. Partiya ku dê kongreya xwe pêk 
bîne, bi nivîseke fermî dikare ji Serdozgeriya Ko-
marê ya Dadgeha bilind bipirse “ka dosyeya wê ya 
sicîlê heye yan na, çend endamên wê hene” û li 
gorî vê yekê kar bike.

Gelên Kurdistan û Tirkiyeyê, raya giştî ya
welatperwer, şoreşger û demokrat!
Kiryara Serdozgeriya Komarê ya Dadgeha 

Bilind, li gorî encamên 3yemîn kongreyê, negu-
herandina dosyeya sicîlê ya Partiya Sosyalîzm 
û Azadiyê wekî Partiya Komunîst a Kurdistanê û 
bo mudîriyetên hilbijartinê şandina emrê “Partiya 
Komunîst a Kurdistanê tune, Partiya Sosyalîzm û 
Azadiyê heye” û astengkirina kongreyên me, sû-
cekî hiqûqî ye. Em ji bo ku serederiyê li gel vê bê-
hiqûqiya Serdozgeriya Komarê ya Dadgeha Bilind 
bikin, me ewilî serî li Lijneya Hilbijartinê ya Bilind 
da. Daxwaza me, yek ne tê da, bi zorîneya dengan 
hate redkirin. Şerha muxalif ya endamekî Lijneya 
Hilbijartinê ya Bilind girîng e û di pêvekê de berdest 

e. Piştre, me serî li Lijneya Dozger û Hakiman û 
Mehkemeya Qanûna bingehîn da, lê me tu encam 
bi dest ve neanîn. Û sermaweza 2021ê Duyemîn 
Kongreya Giştî ya Asayî heye. Ya rastî, helwesta 
rêgir ya Serdozgeriya Komarê ya Dadgeha Bilind 
ya kongreyên navçe û bajaran, me ew endîşe heye 
ku di Kongreya Giştî da jî ev yek bê serê me. Ji ber 
vê yekê em bangewaziya xwe digehînin çapemenî 
û raya giştî.

Ev tetbîqên keyfî yên Serdozgeriya Komarê ya 
Dadgeha Bilind ne tenê ji bo wergirtina navê “Kur-
distanê” pêk hatin. Li gel vê yekê, ev tetbîq ji sala 
2015ê ve ya ku Tifaqa Cumhurî ne ku dibêje “siya-
set qedexe ye ji bo kurdan”. Ev, encamek wê ye. 
Çunkî bername û rêziknameya Partiya Komunîst 
ya Kurdistanê û ya Partiya Soyalîzm û Azadiyê 
eynî ne. Lê doza ku li Partiya Sosyalîzm û Azadiyê 
nehatî vekirin, ji ber navê “Kurdistanê” li Partiya 
Komunîst ya Kurdistanê hate vekirin. Û her wiha 
ev helwest ne tenê ji bo Partiya Komunîst a Kurdis-
tanê ye. Ji be navê “Kurdistanê” Partiya Azadiyê ya 
Kurdistanê, Partiya Demokrat a Kurdistanê- Tirkiye 
û Partiya Sosyalîst a Kurdistanê jî doz li wan hati-
ne vekirin û ev yek jî nîşaneya heman polîtîkayên 
desthilatê ne.

Wekî encam; bangewaziya me, hem bi desthi-
latê hem jî bi muxalefeta xwe ve, bo siyaseta Tir-
kiyeyê ew e ku; ji ber peyva “Kurdistanê” siyaseta 
girtina partiyan neçarî ye. Çunkî gotin û kiryarên we 
li hev nayên. Her roj di bin alaya Kurdistanê û alaya 
Tirkî de rayedarên Tirk li gel rayedarên Kurdistanê 
wêneyan digirin û nikarin vê dubendiyê heta hetayê 
bikin.

Vê astengê rakin. Di vê atmosfera heyî da ya 
ku hilbijartin û makeqanûna nû tê minaqeşekirin, 
ku kurd rolekî serekî digêrin di hilbijartinan da, ban-
gewaziya me ew e ye ku siyaseta kurdî bi tifaqê be, 
Kurd di makeqanûnê da bêne nasîn, mafê perwer-
deya bi kurdî, bi navê kurd û Kurdistanê mafê 
rêkxistinê û derfetên siyasetê bên nasîn û vekirin. 
Bangewaziya me ew e ku ev tekoşîn bê mezinkirin.

Bi rêz û hurmet!
16.08.2021
Partiya Komunîst a Kurdistanê / KKP
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BASINA VE KAMUOYUNA!
Kürdistan ve Türkiye halkları
Aydınlar, hukukçular, siyasetçiler….

Şimdi yapacağımız kısa açıklama ve 
sunacağımız resmi belge ve evraklarla 
Kürdistan Komünist Partisi’nin (KKP) yaşadığı 
hukuk skandalını özetleyeceğiz. Bu skandalın 
ya da tuhaflığın sahibi Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın (YCB) kendisidir. Çünkü önce yok 
saydığı KKP hakkında, isminde Kürdistan var diye 
kapatma davası açmıştır! Bununla da yetinmemiş, 
KKP ilçe ve İl kongrelerinin yapılmasını tam bir 
keyfiyetle engellemiştir. YCB’nın yasa tanımaz keyfi 
uygulamaları, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi’nin 
(ÖSP) Kürdistan Komünist Partisi ismini almasıyla 
başladı ve devam ediyor.

Dostlar, yurtsever, sosyalist, 
demokrat kamuoyu
21 Aralık 2011 tarihinde ÖSP’nin kuruluş dilek-

çesini İçişleri Bakanlığına verdik. “Alındı Belgesi”-
nin verilmesiyle ÖSP Tüzel kimlik kazanmış oldu. 
ÖSP, 01.12.2013 tarihinde kuruluş Kongresini ger-
çekleştirerek Genel Başkan ve Yönetim organlarını 
seçimle belirledi. Ardından 15.11.2015 tarihinde 
İkinci Genel Kongresini yaparak yoluna devam etti. 

17 Kasım 2018 tarihinde ise ÖSP gerçekleştirdiği 3. 
Olağan Genel Kongresi’nde KKP ismini aldı.

Çankaya 3. İlçe Seçim Müdürlüğü tarafından 
görevlendirilmiş memurların gözetiminde, ÖSP 3. 
Olağan Kongresi; Genel başkan ve ilgili organları 
seçti. İsim değişikliğini onayladı.  Program ile 
Tüzükte belirli değişiklikleri ve sunulan kararları 
onaylayarak sonuçlandı. Çankaya 3. İlçe Seçim 
Müdürlüğü, 20.11.2018 tarih ve 86495167-140.10-
E332841 sayılı KÜRDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ 
GENEL BAŞKANLIĞINA/ANKARA başlıklı yazı ile 
“Partinizin Olağan Kongresinde yapılan Genel Baş-
kanlık ve organ seçimleri yasal süresi içinde kesin-
leşmiş olup, almış oldukları oylar yazımız ekinde 
gönderilmiştir” diyerek mazbatamızı verdi. Böylece 
KKP resmiyet kazanmış oldu.

30.11.2018 tarihli üst yazıyla, ÖSP’nin organ 
seçimi, tüzük, program, isim değişikliğini içeren 
gündemle 3. Olağan Genel Kongre’sini 17.11.2018 
tarihinde gerçekleştirerek KKP ismini aldığını YC-
B’ye bildirdik. Kongremizle ilgili tüm belgeleri de 
resmi yazıyla teslim ettik. Aynı tarihlerde Anayasa 
Mahkemesi, Sayıştay Başkanlığı dâhil ilgili resmi 
kurumlara KKP ismiyle aynı adreste faaliyet yürüt-
tüğümüzü de resmen bildirdik. Genel merkez dâhil, 
teşkilatlarımızın bulunduğu yerlerin seçim müdür-

PARTİ KAPATMA SİYASETİ ÇIKMAZ YOLDUR!PARTİ KAPATMA SİYASETİ ÇIKMAZ YOLDUR!
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lüklerine; İl ve İlçe Üye Kayıt Defteri, Gelen-Giden 
Evrak Kayıt Defteri, Gelir-Gider işletme Defteri vs. 
defterlerin onaylanması için resmi yazıyla başvur-
duk. Defterler onaylanıp bize teslim edildi. ÖSP 
yerine KKP ismini taşıyan yeni tabelalar parti bina-
larına asıldı.

VE YCB derhal harekete geçti!
YCB imzası ve “KÜRDİSTAN KOMÜNİST PAR-

TİSİ GENEL BAŞKANLIĞINA” başlığıyla partimize 
gönderilen 13.12.2018 tarihli ilk belgede; “partinizin 
tüzük ve programı Başsavcılığımızca incelenmiş, 
tüzüğünüzün, programınızın, Anayasaya ve Siyasi 
Partiler Yasası’na aykırı hükümler taşıdığı kanaa-
tine varılmıştır” uyarısını aldık!  YCB, KKP ismi ile 
birlikte program ve tüzükteki kimi değişikliklerin 30 
gün içerisinde yapılması ihtarında bulunuyordu.

Bu ihtara, KKP Genel Başkanlığı imzası ve 
06.01.2019 tarih ile Yargıtay Cumhuriyet Başsav-
cılığı Siyasal Partiler Bürosuna/Ankara” başlığı al-
tında, “KKP Tüzük ve Programı hakkındaki ihtar ve 
istemlerinize ilişkin tutumumuzu” içeren savunma 
ile yanıt verdik. Savunmada tüzükte işleyişe ilişkin 
zorunlu olan teknik değişiklikleri yapacağımızı ama 
Tüzük ve Programda isim değişikliği dahil istenen 
siyasal içerikli değişikliği yapmayacağımızı ilettik.

Değerli dostlar, yoldaşlar
Bu tutumumuz üzerine YCB iki yönden hare-

kete geçti. Önce 17.01.2019 tarihli yani bizim ya-
nıtımızdan 11 gün sonra hazırladığı İddianameyle 
Anayasa Mahkemesine KKP’nin kapatılması dava-
sını açtı. Kapatılma gerekçesinde, “uyarı yazısına 
rağmen, tüzük ve programında gerekli düzeltmeleri 
yapmayacağını bildiren Kürdistan Komünist Par-
tisinin 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 101/a 
maddesi uyarınca KAPATILMASINA karar verilmesi 
arz ve talep olunur” diyor. 13.12. 2019 tarihte bize 
gönderdiği resmi evrakta ise KKP yerine “Özgürlük 
ve Sosyalizm Partisi Genel Başkanlığına” diyerek 
faaliyetimizi engelleyici bir süreç başlattı. Yani ka-
patılması için dava açtığı KKP’yi resmen yok sayan 
politika izlenmeye başladı.

YCB, kendi yasalarını tanımayan keyfiyetini 
KKP İlçe, İl kongrelerinin yapılmasını engelleye-
rek sürdürdü. Örneğin KKP Diyarbakır Yenişehir 
İlçe Örgütü I. Olağan Kongresini yapmak üzere 
İlçe Seçim Müdürlüğü’ne başvurdu. Yenişehir İlçe 
Seçim Müdürlüğü KKP adıyla İlçe kongresinin 
yapılamayacağını bildirdi. Yenişehir İlçe Seçim 
Müdürlüğünün kararının düzeltilmesi için İl Seçim 
Müdürlüğüne yaptığımız başvuru da aynı gerekçey-

le reddedildi.

İlçe ve İl seçim müdürlüklerinin ret 
gerekçelerinde, “Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın siyasi partiler sicil dosyasında 
Kürdistan Komünist Partisi ve kayıtlı üyeleri 
bulunmuyor. Bu nedenle KKP adıyla kongre 
yapamazsınız” dediler.  Yani engelleyen esas il, il 
seçim kurulları değil YCB! Çünkü YCB, kongresini 
yapmış ve mazbatasını almış KKP’ye hukuk dışı 
tutumla siyasi partiler sicil dosyasında yer vermiyor. 
Hatta İlçe, İl seçim kurullarına gönderdiği resmi 
yazıda “KKP yok ÖSP var, KKP adıyla kongre 
yaptırmayın” diyerek KKP‘nin İlçe ve İl kongreleri 
engelledi.

Bu hukuk dışı durumu aşabilmek için önce 
YCB’ye başvurduk. 06.12.2019 tarihli başvuruda 
“17.11.2018 tarihli Kongre kararı gözetilerek gerekli 
değişikliğin Başsavcılık kayıtlarında yapılmasını,… 
Başsavcılığın kendisini Anayasa ve Siyasi Partiler 
Kanunu üzerinde tutmayacağından, Kürdistan Ko-
münist Partisi adının kayıtlara işlenmemiş olmasını 
işlem hatası olarak değerlendiriyor ve düzeltilmesini 
istiyoruz” talebimizi ilettik. Fakat YCB, 13.12.2019 
tarihli yazı ile talebimizi reddederek yasa tanımaz 
tutumunu sürdürdü. Hatta “Anayasa Mahkemesi 
karar verinceye kadar bahse konu kanunlara aykı-
rı hükümler içeren tüzük ve program parti siciline 
işlenmez ve değişiklikten önceki hali geçerliliğini 
devam ettirir” diyerek Kongre iradesini yok saydı. 
Ve böylece siyasi partilerin program, tüzük, isim 
değişikliğini Başsavcının iznine tabi kılmak gibi tu-
haf uygulamayı KKP üzerinden uyguladı, uyguladı. 
Bunları AYM’nin KKP davası ile ilgili bir ara kararı 
yokken uyguluyor!

YCB, bize yanıt olarak gönderdiği aynı belgede 
“Ayrıca il ve ilçe kongreleri İl ve İlçe Seçim Kurul-
larının denetiminde yapılmakta olup bu kurullarca 
alınan kararlar Başsavcılığımızın görev alanında 
bulunmamaktadır. Bu kararlara karşı ilgili seçim 
organlarına itiraz hakkınız mevcuttur” diyerek dalga 
geçer. Çünkü Seçim kurullarının Başsavcılıkla bir-
likte çalışmakta olduğunu herkes bilir. İlçe, İl Seçim 
müdürlükleri partilerin sicillerini tutmaz, üye sayı-
larını kayıt altına almaz. Kongre yapacak partinin 
Yargıtay’da “sicil dosyası var mı, kaç üyesi var” res-
mi yazı ile YCB’ye sorar ve buna göre işlem yapar.

Kürdistan ve Türkiye halkları, yurtsever, 
devrimci, demokrat kamuoyu!
YCB’nin; 3. Kongre sonuçları doğrultusunda 

ÖSP sicil dosyasını KKP olarak değiştirmemesi ve 
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Seçim müdürlüklerine “KKP yok ÖSP var” talimatını 
göndererek kongrelerimizi engellenmesi açıkçası 
hukuk suçudur. YCB’nin bu hukuksuzluğu aşmak 
için önce Yüksek Seçim Kuruluna yazılı başvuruda 
bulunduk. Talebimiz bire karşı oy çokluğuyla red-
dedildi. YSK’daki bir üyenin talebimizi haklı bulan 
muhalefet şerhi önemlidir ekte sunuyoruz. Sonra 
Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Anayasa Mahkeme-
si’ne başvuruda bulunduk ancak sonuç alamadık. 
Ve Kasım 2021’de KKP’nin II. Olağan Genel Kong-
resi var. Açıkçası YCB’nın ilçe, il kongrelerindeki 
engelleyici tutumuyla Genel Kongrede de yüzleşe-
ceğimiz kaygısını taşıyoruz. Bu nedenle şimdiden 
basın ve kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz.

YCB’nin bu keyfi uygulamaları sadece Kürdis-
tan adının alınmasına bağlı olarak da gelişmedi. 
Bununla birlikte bu uygulamalar, Cumhur İttifakının 
2015 yılından beri izlediği “Kürde siyaset yasak” 
politikasının da bir gereğidir. Çünkü KKP program 
ve Tüzüğü, ÖSP’nin program ne tüzüğünün ay-
nısıdır. Ama ÖSP’ye açılmayan kapatılma davası 
Kürdistan ismi nedeniyle KKP’ye açılmıştır.  Ve bu 
tutum sadece KKP ile de sınırlı değil. Kürdistan 

ismi nedeniyle Kürdistan Özgürlük Partisi, Kürdis-
tan Demokrat Partisi-Türkiye ve Kürdistan Sosyalist 
Partisi hakkında da kapatılma davasının açılması 
iktidarın aynı politikasının gereğidir.

Sonuç olarak; İktidarıyla ve muhalefetiyle Tür-
kiye siyasetine çağrımız şudur; Kürdistan kelimesi 
nedeniyle parti kapatma siyaseti çıkmaz yoldur zira 
çoktandır mızrak çuvala sığmıyor. Her gün Kürdis-
tan bayrağı ile Türk bayrağının altında Kürdistanlı 
yetkililerle fotoğrafa giren Türk devlet yetkilileri bu 
çelişkiyi uzun süre taşıyamaz. Bu engeli kaldırın.

Seçimlerin ve yeni anayasanın tartışıldığı, Kürt-
lerin seçimde kilit konumunu koruduğu bu süreçte 
Kürt siyasetini ittifakla; Anayasada Kürt milletinin 
tanınması, Ana dilden eğitim-öğretim hakkı ve Kürt, 
Kürdistan adıyla örgütlenme-siyaset yapma hakkı-
nın tanınması talepleriyle mücadeleyi büyütmeye 
çağırıyoruz.

Saygılarımızla!

16.08.2021

Kürdistan Komünist Partisi / KKP
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Ji çapemenî û raya giştî re!
NEHIŞTINA KKP’Ê LI MÎTÎNGÊ BÊQANÛNÎ Û KEYFÎ YE!NEHIŞTINA KKP’Ê LI MÎTÎNGÊ BÊQANÛNÎ Û KEYFÎ YE!

Tevlîbûna Partiya Komunîst a Kurdistanê (KKP) 
a mîtînga “Em nikarin debara xwe bikin” ji aliyê 
polîsên Amedê ve hat astengkirin.

Em vê helwesta ku hiqûqa xwe jî nas nake, şer-
mezar dikin.

Polîsan, ketina KKP’ê ya li qada mîtînga “Em 
nikarin debara xwe bikin” ku ji aliyê Konfederasyo-
na Sendîkayên Kedkarên Cemaweriyê (KESK) ve 
di 18’ê Kanûna 2021’an de li Qada Îstasyonê ya 
Amedê hat lidarxistin, astengkirin. Wek hincet hat 
gotin ku “KKP di dosyaya qeyda Partiyên Siyasî ya 
Serdozgeriya Komarê ya Dadgeha Bilind de (YCB) 
tune.”

Di hevdîtina bi rayedarên KKP’ê re ji bo çare-
serkirina pirsgirêkê, berpisîyarên polîsan bi israr 
gotên, “Biryara YCB’ê ye, KKP tune, ÖSP heye” û 
hwd. helwesta xwe dubare kirin. Dema ku rayedarên 
KKP’ê gotin, “Wê demê sedema ku we nehişt KKP’ê  
tevî qada mitîngê bibe bi nivîskî bidin me” gotin, “Na, 
em nikarin bidin”. Ji ber ku wan baş dizanibû ku ne-
hiştina KKP’ê ya li qada mitîngê derqanûnî ye.

Wekî diyare ku Partiya Azadî û Sosyalîzmê 
(ÖSP) di Kongreya Giştî ya Mijdara 2018an de navê 
xwe guhert û kir KKP. Lijneya Hilbijartinê ya Nav-
çeya Çankayayê jî ku xebatên kongreyê dişopand, 
fermana (Mazabata) ku li ser navê KKP’ê hat dayîn 
jî ji Partiya me re ragihand. Û heta îro em di bin navê 

KKP’ê de xebatên xwe didomînin. Di van 3 salên 
dawî de KKP gelek caran beşdarî mîtîngên Amedê 
bû, daxuyanî da çapemeniyê û belavok belav kirin. 
Dem bi dem pirsgirêk derdiketin, lê îro cara ewil 
ketina qada mitîngê hat astengkirin. Ji ber vê yekê 
helwesta polîsan a niha keyfî ye. Weke KKP em ê 
heta dawiyê têkoşîna xwe ya hiqûqî bidomînin.

YCB’ê li Dadgeha Destûra Bingehîn li dijî KKP’ê 
doz vekir û ev doz dewam dike. Çalakiyên me yên 
di bin navê KKP’ê de, dema ku doz berdewam dike 
qanûnîye û rewa ye. Astengkirina çalakiyên me 
neqanûnî û keyfî ye.

YCB hem doza girtinê li KKP’ê vedike û hem jî 
dibêje “KKP tune, ÖSP heye”! Dadkirina partiyeka ku 
tune ye, bi tevahî tiştekî pir ecêb e! Her wiha ji ber 
ku Dadgeha Destûra Bingehîn der barê KKP’ê de 
biryareke demkî jî nedaye, ji alîyê YCB’ê ve asteng 
kirin a Kongreyên me yên Navçe, Parêzgeh û ya 
Giştî cardin neqnûnîye.

Eşkere ye ku ev skandala hiqûqî bi giranî ji ber 
peyva Kurdistan a li ser navê KKP’ê hatiye kirin. Em 
bang li gelê û partiyên xwe yên siyasî dikin ku li dijî 
helwesta bêqanûnî û keyfî piştgirîyê bi KKPê re pêk 
bînin!

19.12.2021
Partiya Komunîst a Kurdistan – KKP
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28ê Kanûna 2021ê de gundiyên Roboskî dema ji 
bazirganiya ya Herêma Kurdistanê vedigeriyan 

ji aliyê balafirên şer ên Tirkiyê ve hatin bombebarankirin. 
19e ji wan zarok bi giştî 34 gundiyên Kurdên feqîr hatin 
qetilkirin.

Di 10emin salvegera de em yên ku di êrişa Roboskiyê 
da jîyana xwe ji dest dane hemûyan bi rêzdarî bi bîrtînin.

Û em vê polîtîkayê û qetlîamê bi tundî şermezar dikin.
Dewletê bi vê êrîşê peyameke zelal da gelê me û si-

yaseta Kurdan a li her çar parçeyên Kurdistanê. Peyama 
ku dewletê bi balafirên şer dabû gelê Kurd wiha ye: “Em 
bi top-tank û balafirên şer tim li ser serê we ne. Em qebûl 
nakin ku hûn li ti parçeyekî Kurdistanê de xwedî maf û 
statu bin”. Dewletê ev peyama xwe li erdnegirîya Robos-
kîyê anku di sînorê her sê parçeyên Kurdistanê de dabû! 
Ji ber vê yekê wateya wê peyamê girînge.

Eşkere ye ku komkujiya Roboskî ji aliyê balafirên şer 

yê Dewletê ve hatiye bombekirin. Yanî bi awayekî zelal 
diyare ku, kîjan pîlotan bi kîjan firokeyan û di kîjan demê 
de qetlîam a Roboskî hatiye kirin. Û hukûmet jî vê rastiyê 
qebûl dike. Lê belê di ser qetlîamê re 10 sal derbas bûn 
hîn jî kesek nehatiye darizandin. Kesek hatiye cezaki-
rin? Na! Çima? Ji ber ku dema mijar dibe mijara Kurd û 
Kurdistanê, hiqûq û edalet namîne. Dewlet zagonên xwe 
binpê dike û gelek caran binpê kiriye. Tiştin ku ev 10 sal 
in li Roboskîyê diqewimîye ev e.

Malbat û gelê Kurd dixwazin ku berpirsyarên qetlîamê 
û yên ku ferman dane bên darizandin. Û heta ku ev yek 
pêk were dê têkoşîna xwe bidomîne. Dema gelê me 
têkoşîna xwe ya ji bo azadiya neteweyî bi biryardarî 
didomîne, wê dest ji darizandina berpirsyarên komkujiya 
Roboskî jî qet bernede.

27.12.2021
Partiya Komunîst a Kurdistan - KKP

KOMKUJIYA ROBOSKÎYÊ 
RASTERAST ZILM Û ÊRÎŞ A DEWLETÊ YE!
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının keyfi uy-
gulamaları sadece Kürdistan adının alınmasına 
bağlı olarak da gelişmedi. Bununla birlikte bu 
uygulamalar, Cumhur İttifakının 2015 yılından 
beri izlediği “Kürde siyaset yasak” politikasının 
da bir gereğidir. Çünkü KKP program ve Tüzü-
ğü, ÖSP’nin program ne tüzüğünün aynısıdır. 
Ama ÖSP’ye açılmayan kapatma davası Kür-
distan ismi nedeniyle KKP’ye açılmıştır.  Ve bu 
tutum sadece KKP ile de sınırlı değil. Kürdistan 
ismi nedeniyle Kürdistan Özgürlük Partisi, Kür-
distan Demokrat Partisi-Türkiye ve Kürdistan 
Sosyalist Partisi hakkında da kapatma davası-
nın açılması iktidarın aynı politikasının gereği-
dir.

Sonuç olarak; İktidarıyla ve muhalefetiyle Tür-
kiye siyasetine çağrımız şudur; Kürdistan keli-
mesi nedeniyle parti kapatma siyaseti çıkmaz 
yoldur zira çoktandır mızrak çuvala sığmıyor. 
Her gün Kürdistan bayrağı ile Türk bayrağının 
altında Kürdistanlı yetkililerle fotoğrafa giren 
Türk devlet yetkilileri bu çelişkiyi uzun süre ta-
şıyamaz. Bu engeli kaldırın.

Seçimlerin ve yeni anayasanın tartışıldığı, 
Kürtlerin seçimde kilit konumunu koruduğu bu 
süreçte Kürt siyasetini ittifakla; Anayasada Kürt 
milletinin tanınması, Ana dilde eğitim-öğretim 
hakkı ve Kürt, Kürdistan adıyla örgütlenme-si-
yaset yapma hakkının tanınması talepleriyle 
mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.


