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için sağlık açısından riskliydi. 
Fakat koronavirüs yakın vade-
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Editör
Yeniden merhaba!
Covit-19 nedeniyle zorunlu uzun bir ara 

verdik. Derginin matbaa baskısı ve dağıtımı 
doğrudan teması gerektirdiği için sağlık 
açısından riskliydi. Fakat koronavirüs yakın 
vadede gidici olmadığı anlaşılınca dergiyi 
çıkarmaya karar verdik.

Sekizinci sayımızda, Kürtçe ve Türkçe 
farklı konuları ele alan yazıların yanı sıra 
KKP Parti Meclisinin “Savaşa Karşı Barış 
ve Kapitalizme Karşı Sosyalizm Mücade-
lesini Yükseltelim” başlığı ile kamuoyuyla 
paylaşılmış çağrısı yer almaktadır. Kürdis-
tan’ın merkezinde yer aldığı bölgede savaş 
tamtamlarının çalması KKP PM’nin “Sava-
şa Karşı Barış Mücadelesini Yükseltelim”  
çağrısının ne kadar yerinde olduğunu 
gösteriyor. Ege, Akdeniz, Basra Körfezi ve 
Kürdistan’dan Libya’ya vekalet savaşının 
doğrudan devletlerarası savaşa dönüşme 
tehlikesi her geçen gün büyüyor. Savaşı 
tetikleyen faktörlerden biride koronavirüs ile 
ekonomik krizin daha da ağırlaşmasıdır. Bu 
nedenle leş kargaları Libya ve Akdeniz vb. 
kara ve denizlerde enerji kaynakları üzerine 
birbirlerine meydan okuyan savaş naralar 
atıyorlar.

1 Eylül’de savaşa karşı barış mücade-
lesi yükseltme mücadelesini verirken, Kürt 
ulusal güçleri arasında ise iç barışı geliştirip 
güçlendirecek bir mücadeleyi hızla geliştire-
lim. Hem bölgesel düzeyde büyüyen savaş 
tehlikesine karşı hem daha da önemlisi 
Kürdistan’ı kuşatan ve Konfederal statüye 
dayalı iki parçadaki kazanımları ortadan 
kaldırmaya odaklı sömürgeci şer ittifakına 
karşı Kürt siyaseti arasında iç barış şiarını 
yükseltelim. Kürt halkının özellikle Kürdis-
tan Bölgesel Yönetimi ile Özerk Rojava’nın 
fazlasıyla düşmanı varken, Kürt parti ve 
örgütlerinin şimdi kendi aralarında gerilimi 
düşüren diyalog ile sorunların çözümü-
nü hedefleyen bir çabaya girmeleri tarihi 
önemdedir. Kürt partilerini, bu tarihi süreçte 
birbirlerinden tehdit algılamayı diyalogla 
aşarak, sömürgeci düşmanın ortak tehdidi-
ni algılamaya ve karşı ortak tutum almaya 
çağırıyoruz. Parti, örgüt, aydın, sanatçı her-
kesi bugün Kürtler arası diyalogla iç barışı 
güçlendiren adımlar atmaya çağırıyoruz. Ve 
diyoruz ki coğrafik olarak Kürdistan parça-
larını birleştiren Şengal dağı siyasal diyalog 
ve iç barışında köprüsü olsun. Olması için 
çaba harcayalım.

Ekonomistler “Hiçbir kriz çaresiz değil 
ama an itibarıyla tünelin ucunda ışık göre-
miyoruz” diyorlar. “İstihdam oranının yüzde 
40’a inmesi, ekonomik küçülmenin yüzde 
9’u bulması, enflasyonun da yüzde 12’ye 
çıkması, dolar kurunun 8 TL’ye yükselmesi 
bizi şoke etmez. Daha kötüsü de olabilir” 
vb. derken felaket tellallığını değil “büyük 

çöküş”ten söz ediyorlar. Zaten tablo bu 
olduğu için halk ekonomiye ve iktidara gü-
vensizlik olarak altına hücum ediyor. Kaldı 
ki ekonomistlerin uyarılarına gerek kalma-
dan sokak ile teması olan herkes ekonomik 
krizin sosyal sonuçlarını tırmanan işsizlikle, 
artan zamlarla, enflasyonla,  kapanan iş-
letmelerle ve artan sosyal intiharlarla zaten 
görüyor. KKP Parti Meclisinin “Kapitalizme 
Karşı Sosyalizm Mücadelesini Yükseltelim” 
çağrısı burada anlam kazanıyor. Evet, giri-
len süreçte işçilerin, yoksulların, işsizlerin 
yaşamsal sorun ve talepleri üzerinden kapi-
talizme karşı mücadeleyi geliştirelim.

2020 Temmuz ayında en az 7’si çocuk 
164 işçi iş kazalarında (iş cinayetlerinde) 
öldü! Bu bir iş cinayeti rekorudur ve en 
büyük sosyal terördür. AKP hükümeti, 
pandemi koşullarında bile sırf ekonomik 
kaygılarla işçilerin yaşamını tehdit eden 
çalışma politikalarında ısrar ediyor. Buna 
karşı sosyalist hareketin sonbaharda iktidar 
ve sermayenin politikalarına karşı mücade-
leyi sokakta, işçi emekçilerle temasın her 
noktasında geliştirmeleri lazım.

Tam da İstanbul Sözleşmesi tartışılırken 
erkeklerin Temmuz ayında 36 kadını öldür-
meleri yani daha imzanın geri çekilmesi 
tartışılırken bile bunun erkekleri nasıl cesa-
retlendirdiğini gösteriyor. Cumhur İttifakına 
çağrımız, İstanbul Sözleşmesini siyasi 
iktidar hesabınızın aracı haline getirmek-
ten vazgeçin. Kaldı ki İstanbul Sözleşmesi 
mücadelesinde, kadınlar partiler üstü birle-
şerek şimdiden zaferini ilan etti ama halen 
son nokta konulmadı AKP sonbaharda 
fırsat kollayacak imzayı geri çekmek için. 
Bu nedenle mücadele sonuna kadar sür-
dürülmeli. Ve unutmayalım; kadına şiddete 
karşı çıkmak için demokrat-komünist-mu-
hafazakâr-milliyetçi değil İNSAN OLMAK 
gerekiyor! Çünkü kadın İNSAN!

“Ortada seçim falan yok” demelerine 
bakmayın Cumhur İttifakı gerek iç siyasette 
ve ekonomik sosyal politikalarda gerekse 
Kürdistan’dan Libya’ya ve denizlerde iz-
ledikleri siyaset ve attıkları adımlar erken 
seçim odaklı. Ekonominin yakında tama-
mıyla raydan çıkacağı dolaysıyla bundan 
önce bir erken seçim hesapları gözüküyor. 
Ankara’da ittifak denklemleri üzerine ya-
şanan trafik ve Cumhur ile Millet İttifakının 
karşılıklı birbirlerinin bileşen ve etki alanları-
nı daraltma taktikleri de bunu gösteriyor!

Kuzey Kürdistan’da gerek bölgesel sa-
vaş riskine karşı ortak tutum almak, gerek 
iki Kürdistan parçasına yönelik saldırıları 
içeriden göğüslemek ve gerekse muhtemel 
bir erken seçime Kürdistani İttifak olarak 
girebilmek için ulusal birlik adımlarını hız-
landırmalıyız.

Gelecek sayımızda buluşmak üzere.
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KKP Parti Meclisi 2 
Ağustos 2020 tarihli 
toplantısı sonucun-

da; Kürdistan, Bölge ve 
Dünya’daki siyasi sürece 
ilişkin aşağıdaki politik tes-
pit ve çağrılarını kamuoyu 
ile paylaşır.

KKP; önümüzdeki sürece ilişkin politik mücadele ve 
propagandanın ana çizgilerini belirlerken şunlardan ha-
reket eder;

*Covit-19 ekonomik, sosyal, siyasal süreçleri etkiliyor, 
derinleştiriyor, şekillendiriyor. Bunu en net kapitalizmin 
üç yapısal krizini hızla derinleştirmesi (yani kendi ku-
rumlarıyla yaşadığı iki arada bir derede kalma krizi; do-
ğa-çevre ile büyüyen çelişkisi ve zenginlik içinde yoksul-
luğun derinleşmesi) üzerinden izliyoruz. “Artık hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak” belirlemeleri yeni bir durumdan 
çok var olan kriz ve çelişkilerin derinleşmesini ifade edi-
yor. Covit-19 açıkça “Ey insan Dünya salt sana ait değil. 
Sen efendi diğer canlılar ihtiyaçlarının emir eri değil! 
Senin olduğu kadar bütün canlılara, mikroorganizmalara 
ait. Bu gerçeği kabul edip canlılara saygılı davranmaz-
san kaçacak yer bulamazsın” dedi.

*Corona ile birlikte ekonomik, siyasal, askeri güç 
dengelerinde Batı’dan Doğu’ya (Asya’ya)  güç kayması 
hızlanacak. Çin uluslararası alanda ABD ile askeri değil 
ekonomik yani Yumuşak Güç olarak yarışacak. Zaten 
başından beri küresel yarışa askeri değil ekonomik gü-
cüyle katılma stratejisini uyguluyor. ABD halen süper 
askeri güç ama sağlıkta en dipte. Küba küçük bir sos-
yalist ülke ama sağlıkta süper güç! Bu realite çok şeyi 
değiştirecek.

*Kürdistan’ın merkezinde yer aldığı bölgede; halklar 
ve coğrafya, savaş yorgunu! 25 yıldır sürdürülen post-
modern savaşın görünür gelecekte bitirileceğinin işaret-
leri yok. Savaşı yürüten bölge sömürgeci devletleri ve 
emperyalist güçlerin tümü “barış ve istikrarı için ülkeleri 
işgal ettikleri” yalanını sürdürüyorlar!

*Kürt halkının ulusal özgürlük ve bağımsızlık mü-
cadelesine karşı statükocuların işbirliği derinleşiyor! 

Kürdistan Bölgesel 
Yönetimi’ne (KBY) karşı 
Türkiye ile İran 16 Ekim 
2017 Kerkük konseptini 
sürdürüyor. Irak Federal 
Hükümeti ise işgal ve 
saldırılara görünürde karşı 
çıksa da kapalı kapılar 

ardındaki gizli anlaşmalarda destekliyor. Hedef KBY’nin 
yarı bağımsız Konfederal statüsünü geriletmek ayrı Peş-
merge Ordusuna son vermek.

*Rusya-Türkiye-İran statükocu üçlü; 1 Temmuz’da, 
Rojava Özerk Yönetimi’ne (RÖY) “Ya Özerklik Statüsünü 
fesheder kentleri, sınırları Suriye’ye devredersin ya da 
Azez, El Bab-Efrin, GirêSpî, Serêkanî’de olanların bugün 
Kobanî-Minbiç-Ayn İsa’da tekrarlanması için Türkiye’nin 
önünü açarız” diyorlar! Ya kırk katır ya kırk satır ikilemi!

*İran ve Türkiye, “Irak-Suriye parçalanırsa sıra bize 
gelir” tehdit algısından hareket ediyor. Rusya-Çin’de ise 
“İran-Türkiye parçalanırsa sıra bize gelir” tehdit algısı ha-
kim. Yani Kürtlerin ulusal özerklik veya bağımsızlık he-
definin önündeki statüko duvarı Moskova-Pekin’e kadar 
uzanır. Bunlar Kürdistan ulusal mücadelesinin yüzleştiği 
kuşatma ve saldırı halkalarıdır!

*Covit-19 ile birlikte ekonominin geleceği esas gün-
dem. IMF Başkanı Georgieva “Dünya karanlık dönem-
den geçiyor. IMF tarihinde hiçbir zaman dünya ekonomi-
sinin böylesine durma noktasına geldiğine tanıklık etme-
dik” diyor. Bu koşullarda burjuvazi ve siyasal temsilcileri; 
kapitalizmi kurtarmak için “kahrolsun neoliberalizm”e sa-
rıldılar. Çünkü Covit-19 insanı eve hapsetmeyi, kapitalist 
serbest piyasa ekonomisini ulusal sınırlara sıkıştırmayı 
ve küreselleşme trendini frenlemeyi başardı. İlk kez bir 
salgın insanı, ekonomisi ve habitatıyla birlikte hedefledi. 
İşinden-ekonomik-kültürel-siyasal faaliyetinden kopartıp 
evde karantinaya zorladı.

*Türk ekonomisinde toparlanmanın işaretleri yok, 
tersine küresel kaynaklar %4 ile 5 arasında küçülecek 
diyorlar. Yani ekonominin Tsunamisi “geliyorum” diyor. 
Hükümetin “normalleşme” adımları işçi-işsiz-yoksul için 
yaşamı anormalleşiyor çünkü işçinin işten çıkarılması 

“SAVAŞA KARŞI BARIŞ,
KAPİTALİZME KARŞI SOSYALİZM
MÜCADELESİNİ YÜKSELTELİM!”

Kürdistan Komünist Partisi 2 Ağustosta parti meclisi toplantısıyla yaptığı politik tes-
pitleri ve çağrıyı basın ve kamuoyuyla paylaştı…  “Savaşa karşı barış, kapitalizme karşı 
sosyalizm mücadelesini yükseltelim” başlığıyla yapılan çağrının tamamı aşağıdadır.
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normalleşiyor. Zam yağmuru işsiz, yoksulun yaşamını 
cehenneme çeviriyor.

*Korona Virüs “Tarım ve hayvancılığın önemini” göz-
ler önüne serdi. KKP yıllar önce “21. Yy da Özgürlük ve 
Sosyalizm Manifestosu”nda Tarım 21. Yy da stratejik 
önem kazanacak demişti.

*Covit-19 ile birlikte iktidarlar “daha çok devlet, daha 
az özgürlük” politikalarını güçlendiren adımlar atıyor. 
“Fırsat bu fırsat” diyen Cumhur İttifakı; kayyımlar, baskı, 
tutuklatma ve kadınları hedef alma, hak ve özgürlükleri 
kısıtlayan yasaların yıldırım hızıyla Meclisten geçirilmesi 
ile özgürlükleri kuşatıyor, sosyal hakları kuşa çeviriyor.

*Türk rejimi Kürt meselesini çözmek yönetmek yerine 
çözüm-çözümsüzlük ikileminde içeride ve sınır ötesinde 
meselenin arkasından şiddet-savaş sarmalına sürükle-
niyor! Cumhur ittifakı açık dövüşüyor! İktidarı için Kürt 
siyasetini özelde HDP’yi “tehlike” gördükleri için kolu 
kanadı ötesinde belini kırmaya çalışıyor. Millet İttifakı 
ise “23 Haziran gibi Kürtler yine AKP’ye karşı mecburen 
bize oy verir” kaçak ve oportünist dövüşüyor. Demokrasi 
Cephesini değil, AKP’yi iktidardan düşürüp kendilerine 
iktidar yolunu açacak seçim ittifakı taktiğini izliyor! Ve 
taktik ittifakta bile, Kürt siyasi temsilcilerine özelde 
HDP’ye kapalı.

*Küçülen ekonomiye, artan kadın cinayetlerine, füze 
gibi tırmanan işsizliğe, kepenk açmayan esnafa, tırma-
nan dövize çözüm üretemeyen Cumhur İttifakı; muhte-
mel erken seçimi 1 Kasım 2015 politikalarıyla kazanmak 
istiyor. Zaten 7 Haziran 2015 seçim öncesi-sonrası 
HDP’yi baraj altında bırakma amaçlı siyasi mesajlar 
yüklü saldırı politikasını şimdiden izliyor. “Erken seçim 
yok” dense de seçim gündemden düşmüyor! Çünkü eko-
nomik kriz ağırlaşıyor, işsizlik büyüyor Başkanlık Sistemi 
dikiş tutmuyor, Irak-İdlib-Mavi vatan-Libya’nın iç siyaset 
girdisi belirsiz.

Bunlardan hareketle 
KKP PM;
1 – Savaşa karşı barış şiarıyla, 25 yıldır süren ve 

bölgeyi kan gölüne çevirip milyonlarca insanı evinden, 
ülkesinden eden savaş “hayır” demeye ve sömürgecile-
rin, emperyalistlerin; Kürdistan-Irak-Suriye-Lübnan-Ye-
men-Libya başta olmak üzere işgal ettikleri yerlerden 
çıkartılmaları için halkları mücadeleye çağırır.

2 – Sömürgecilerin Kürt/Kürdistani olana koordineli 
saldırılarına karşı parti ve hareketlerimizi; Ulusal strate-
jiyle aralarındaki dar çıkar ve erken iktidar kavgalarını 
aşarak birlikle hareket etmeye… Rusya-Türkiye-İran 
tarafından, Türk sopası gösterilerek Rojava’ya statü-
süzlük dayatmalarını reddederek bu şer ittifakına karşı 
ulusal birlikle mücadele etmeye… Türkiye ve İran’ın ka-
radan, havadan süren saldırı ve işgallerine karşı “hangi 
parçada olursa olsun halkımızın kazanımları bizimdir” 
ulusal bilinciyle KBY ile dayanışma geliştirmeye… RÖY 
ile KBY kazanımlarını ortak ulusal payda görüp savun-
maya… Bölgesel-küresel desteği genişletmek için KBY 
ile RÖY’lerini koordineli diplomatik faaliyet sürdürmeye 

çağırır!
3 – Peşmerge içindeki işbirlikçi sömürgeci elin 

kopartılması; KBY’de ulusal birlik sağlanarak bağımsız-
lığa odaklanması, siyasal parti ile demokrasinin nefes 
alabilmesinin adımlarından biri olarak; Peşmergenin 
hızla YNK-KDP Peşmergesi olmaktan çıkartılıp parti-
ler üstü Ulusal Orduya dönüştürülmesi yönünde KBY 
Hükümetine çağrıda buluyoruz.

4 – Rojava Kürdistan’ında PYNK ve ENKS’yi; 16 
Haziran 2020 Ulusal Birlik çerçeve anlaşmasının halkta, 
siyasetimizde yarattığı heyecan ve umudun sönümlen-
mesine izin vermeden Duhok 2014 Anlaşmasının yol 
haritasını belirleyip hayata geçirmeye çağırır.

5 – Dört parça Kürdistan komünist, sosyalist ha-
reketini, ulusal özgürlük ve sosyalizm mücadelesinde 
öncelikle kendi aralarında ortaklaşmaya, bu amaçla 
gerçekleştirilen Hewlêr ortak Konferans hedeflerini kalı-
cılaştırmaya çağırır.

6 – Kürdistan ve Dünya Komünist hareketini, burju-
vazinin kapitalizmi kurtarmak için “Kapitalizm iyi Neoli-
beralizm kötü” politikalarına karşı “kahrolsun kapitalizm 
çözüm sosyalizmle gelecek” şiarı uğruna işçi sınıfı ve 
emekçi halkları örgütlü mücadeleye ve şimdi “Kapitalizm 
out Sosyalizm in” şiarını haykırmaya çağırır.

7 – AKP iktidarının; kapitalizmin ağırlaşan krizini çöz-
mek amacıyla işçi sınıfının Kıdem Tazminatına el koyma, 
25 yaş altı, 50 yaş üstü işçileri; sigorta, ihbar-kıdem 
tazminatı, işe iade davası açma hakkı vb. olmadan ça-
lışmaya zorlayacak “İstihdam kalkanı Paketi”ne ve zam 
yağmuru, işsizliğe karşı mücadeleye çağırır. Ağırlaşan 
sosyal sorunlar altında bunalan işsiz ve yoksulları, inti-
har etmelerinin çözüm getirmediğini, içe doğru çöküş-tü-
keniş olan intihar yerine öfke ve kararlılıkla kapitalizme 
ve siyasal iktidarlarına karşı mücadeleye çağırır.

8 – Şırnak halkının bir Uzman Çavuşun bir çocuğa 
aleni cinsel saldırısını kitlesel olarak protesto ederek 
uzun süredir süren taş çatlatan sessizliği bozmasını 
alkışlar ve halkımızı artan siyasi, sosyal saldırılara karşı 
demokratik tepki vermeye çağırır.

9 – Siyasetin, iktidar için oy hesabıyla peşinden koş-
tuğu, teknolojiyle gözünü açan, eğitimli işsiz, zenginlik 
içinde yoksul, umut karartan Neoliberalizm ile büyüyen, 
doğa-hayvan haklarına duyarlı, iktidarlara tepkili ve is-
yan-hareket potansiyeli yüksek 2000li yıllarda doğan Z 
Kuşağı Gençliği sömürgeci kuşatmaya, özgürlükleri kı-
san tek adam rejimine, sosyal yaşamınızı ve geleceğinizi 
karartan kapitalizme karşı mücadeleye çağırır.

10 –Halkımızı, halklarımızı, bütün ilerici, demokrat, 
sosyalist dinamikleri; kadınlara özelde Kürdistan kadınla-
rına yönelik Cumhur İttifakının artan saldırganlığına karşı 
kadının direnişini sahiplenip birlikte büyütmeye çağırır.

02.08.2020
KKP Parti Meclisi
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Gözle görülmeyen bir virüs 
bütün dünyaya bir gerçeği 
yeniden gösterdi; bilimin 

gösterdiği yoldan gidilmeden ger-
çeğe ulaşılamaz. Yüzyıllar önce-
sinden Hace Bekaş’ın dediği gibi 
bilimle gidilmeyen yolun sonu ka-
ranlıktır. Bilimin dışına çıkıldığında, 
bilimle hareket edilmediğinde ağır 
bedel ödenir. Bilime ters davran-
dığınızda bedeli ölümdür. Şimdiye 
kadar bu gerçeklik dünya çapında 
birçok kez yaşandı ve hemen unu-
tuldu. Şimdi artık hemen unutmak 
olanaksız. Ne olursa olsun uzun bir 
zaman daha bu gerçeklik yaşamı-
mızda bedel ödeterek devam ede-
cek. Bilim dışı söylem ve tutumlar 
doğrudan bir bedel ödetme ile 
hemen ortaya çıkmıyorsa kullanımı 
kolay ve getirisi yüksek yararlanma 
sağlar. Özellikle kitlelerin yönlen-
dirilmesinde siyasal bir araç olarak 
kullanmada oldukça elverişlidir. 
Karşılığı olmayan, geçerli olmayan, 
hiçbir değeri olmayan sahte bir 
göz boyamadır. Bu sahtelik hemen 
görülmez, ortaya çıkmaz, yapan-
lar için getirisi yüksektir, üzerinde 
uygulanılan kitleler için zararı son-
radan ortaya çıkar ve nedeni anla-
şılmaz; uygulayanlar için bir bedel 
ödeme yoktur.

Covid 19 virüsü gerçekliği sak-
lamaya izin vermiyor, yanlışın, sah-

tenin bedelini anında ödetiyor. Kim 
nerede ve nasıl bir yanlış yapmışsa 
anında onun karşılığını geri dönüşü 
olmayan bir cezayla, ölümle ödü-
yor. Dünyanın neresinde olursanız 
olun bu gerçekliği kabul etmek zo-
runda kalıyorsunuz. Modern dünya 
bilimin, deneyin global ölçüde yolu-
nu açtı ve uyguladı. Modern dünya-
da bilimin global ölçekte uygulama-
sı gerçekleşti. Bilimin ve yaşamın 
standartları oluştu ve uygulama-
sına geçildi. Modernizm sonrası 
bu çağda, dijital çağda yaşamı ve 
dünyayı tamamen sardı, bütün 
dünya, bütün uluslar tek bilimin ve 
standardın içine sığdı ve bütünüyle 
bu gerçeklik yaşanır oldu.

Metropoller, büyük kentler, 
büyük ülkeler, büyük coğrafyalar 
ile küçük kentler, küçük ülkeler, 
coğrafyalar arsında keskin ayrım-
lar ortadan kalktı; dünyanın her 
noktası merkez oldu. Değişen 
dünyayı göremeyenler gözlerini 
büyük yerlere dikmiş oradaki olay-
ları izlemeye çalışıyor ama farklı 
bir şey göremiyor, herhangi bir 
köyde olanlardan, görülenlerden 
farklı bir şey yok. Dünya küçük bir 
köydür artık. Dünyanın küçük bir 
köy olduğunu kabul etmek, görmek 
istemeyenler yanlışlıklarının bede-
lini hemen ölümle ödemiyorlardı 
ama şimdi her yanlışın karşılığı 

ölüm olmaktadır. Dünyanın ger-
çeğine gözlerini kapatarak kendi 
keyfine göre siyaset yapmanın 
bedeli de varlıksal yok oluştur; yani 
yaşıyor olsan da siyasal varlık ola-
rak ölürsün. Yok olursun, siyasal 
alandan silinirsin. Dünyanın hangi 
noktasında bulunursan bulun virüs 
hep aynı, ona karşı tepkin de aynı 
olmak zorundadır. Bütün insanlık 
gözle görülmeyen virüse karşı aynı 
yöntemle savaşacak, aynı korun-
ma yöntemleriyle karşılık verecek. 
Küçük bir köyde yaşayan insanlar 
gibi bütün insanlık aynı şekilde 
davranacak. Olaylar büyük olan 
yerlere göre nitelik değiştirmiyor. 
Büyüklük nicel bir gösterge. Büyük 
bir kentte yaşamakla küçük bir köy-
de yaşamak aynı, virüs her ikisine 
de “adil” davranıyor, ne pozitif ne 
negatif “ayrımcılık” yapmıyor. Bu-
lunulan her noktada yaşam eşit. 
Bu durumda büyük merkezlerdeki 
olayları gözlemleyerek yaşamın 
akışını belirleyeceğini düşünenler 
çağın en az iki yüz yıl gerisine düş-
müşlerdir.

Bulunulan her noktada, her yer-
de dünya bütün olarak kavranabilir, 
görülebilir, oradan bütün dünyaya 
seslenilebilinir. Bütün görme, iletme 
araçlarına, olanaklarına her yerde 
sahibiz. Her nota dünyanın merke-
zidir. Dünyanın her noktasında aynı 

GÖZLE GÖRÜLMEYEN 
KÜÇÜK BİR VİRÜSÜN 
ÖĞRETTİĞİ BÜYÜK GERÇEKLER VAR

Doğan ALMASULU

doganalmasulu@gmail.com
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bilimsel yaklaşım, tavır ve yön-
temle virüsle nasıl mücadele edi-
yorsak siyasal mücadele de aynı 
şekilde olmaktadır. Büyük insanlık 
alemine seslenmek için büyük bir 
metropolde yaşamak gerekmiyor, 
böyle bir zorunluluk yok. Bütün 
insanlığın geleceğine ilişkin çağrıyı 
herhangi bir köyden de yapabiliriz. 
Bu değersiz, önemsiz, yetersiz 
olmaz. Diğerleri kadar önemli ve 
değerlidir. Çağın gerçekliği bize 
şunu söylüyor; nerede olursan ol 
her yer aynı uzaklıkta, aynı bilimsel 
yöntemlerle, aynı bilimsel gerçek-
likle davranmak zorundayız. Tek bir 
bilim var, onun diliyle konuşacağız 
ve yapacağız.

Çağımız proleter devrimlerin 
başladığı yüzyılın başı değil, 
çağımız ulusal kurtuluş 
mücadelelerinin başladığı 
yüzyılın başı değil. Her bölge, 
her ulus, her nokta kendi 
rengini, kendi farklılığını belirgin 
biçimde gösteriyordu. Özgün 
durumlar özgün yaklaşımlar, 
farklar yaratıyordu. Bu gerçekliği 
görmezlikten gelmek elbette 
olmaz. Farklar çok açıktı, farklılık 
yaklaşımlarda farklılık yaratıyordu. 
Özgül bileşenler oluşturmak 
gerekiyordu. Çağ henüz bir 
standarda oturmamıştı. Şu anda 
dünya görülmemiş bir standarda 
kavuştu. Bütün yaşam standartlarla 
belirlendi. Her şeyin bir standardı 
var. Yeme içme, giyim kuşam, 
yaşam yerleri, evler, yollar, aletler, 
teknolojik bütün ürünler... Her şey 
bir standart ile üretiliyor. Standarda 
girmemiş hiçbir şey yok. Dünyanın 
her yerinde aynı standartlar ge-
çerli. Aksi bir durum dünyanın bir 
köy olduğu gerçeğine ters düşmek 
olur. Bütün dünyaya seslenmek 
isteyen bildirgelerin farklı renkleri 
öne çıkarması tuhaf olur. Kürdi, 
Türki, Hindistani vb. renkler taşıyan 
bildirgeler global köy olgusuna ters 
düşer. Çünkü böyle bir renk yoktur, 
her şeyin bir standardı oluşmuştur. 
Olduğumuz yerin farklılığı 
çok dikkate değer olmaktan 
çıkmıştır. Artık olduğumuz yerin 

farklılığı değil benzeşliği, bütünle 
bütünleşmişliği öndedir. Bütüne 
seslenen bildirge bütünün diliyle 
konuşur, yani bütünün dili olan 
bilimle konuşur. Virüsün dili de 
böyledir, o da bütündür, bir dil bilir, 
o dille bütün insanlıkla konuşur, 
bütün insanlar da onun dilinden 
aynı şekilde anlar. Günümüzde 
şuranın buranın rengiyle konuşmak 
ileri bir katkı olmadığı gibi anlaşılır 
bir şey de değildir. Bütünün diliyle, 
bütünsel standartla konuşmayan 
bir bildirge anlaşılmaz olacaktır. 
İki yüzyıl öce dünya çok farklıydı. 
Avrupa kapitalizmi yaşarken Asya 
daha geri bir üretim tarzını yaşıyor-
du. Birçok ülkede birden çok üretim 
tarzı vardı. Bu gerçeklik her ülkenin 
farklı rengini öne çıkartmayı gerek-
tiriyordu. Gerçeklik bunu söylüyor-
du ama şimdi farklılıklar önemsiz 
derecededir, öne çıkarılacak önem-
li bir renk kalmamıştır. Her bildirge 
dünya standartlarının diliyle konu-
şursa anlaşılır olur. Virüsün tek dili 
vardır ve o dil bilimin dilidir. Bilimin 
dili standartlarla konuşur, bütün 
dünya o dille anlar, ayrı renkler 
katmaya kalkmak işi karmaşık-
laştırır, geriletir, global dünyanın 
ruhuna ters düşer. Yani virüs yanlış 
yapana anında bir bedel ödetir.

Virüs dünyaya bütün olarak 
bakmaya zorluyor. Şurada veya 
burada virüsün tamamen yok edil-
mesi olanaksızdır. Virüs bütün dün-
yada vardır ve anacak bütün dün-
yada yenilirse yenilecektir. Yoksa 
bir bölgede temizlendiği için orası 
kurtulmuş olmayacaktır. Her bölge, 
her küçük yer bütün olarak dünya-
daki virüsün ortadan yok olmasıyla 
veya yenilmesiyle huzura kavuşa-
caktır. Yalıtılmış bir alan kendi ba-
şına kurtulmuş değildir. Her parça 
bütündür, her bütün aynı zamanda 
parçadır. Virüsten bir parçayı ya-
lıtırsak kurtulamayız, bir parçada 
virüs varsa dünyanın diğer tamamı 
kurtulmuş olsa bile yine de kurtul-
muş olmaz çünkü dünya o küçük 
parçadır aynı zamanda. Büyük 
olan aynı anda hem büyük hem de 
küçüktür, küçük olan hem küçük 

aynı zamanda da büyüktür. Bu yak-
laşımla baktığımızda yerel sorun-
lar, siyasal, kültürel, toplumsal, ulu-
sal... yalıtılmışlık içinde çözülemez. 
Bütünden kopuk olarak hiçbir 
yerel sorunu çözemeyiz. Yerelde 
olan sorunlar bütüne tamamen 
bağlıdır, yerel güçler kendi 
başlarına orayı çözemezler. Yerelin 
sorunları bütünün sorunudur. 
Bütün içinde çözülemeyen 
yerelde de çözülemez. Yerelde 
çözülmemiş olan sorunlar artık 
yerel güçlerle çözülmekten 
çıkmıştır. Hiçbir yerel güç bütüne 
karışmış yerel sorunu kendi 
başına, kendine özgü çözemez. 
Çözülmeyen her yerel sorun 
çözülememişse o bütünün sorunu 
haline gelmiş olmasındandır. 
Bütünün sorunu haline gelmiş 
olan yerel artık bütünsel çözüm 
ister. Yani çözülemeyen yerel 
sorunları bütünsel güçle, tavırla, 
zamanla çözebiliriz. Yani küçük 
büyüktür büyük küçüktür. Bunun 
örneklendirilmesi nedir diyenler 
için olaylara ve dünyaya dışarıdan 
ve bütün olarak bakan biri olarak 
Filistin örneğini verebilirim. Filistin 
sorunu bütün dünyanın sorunudur, 
bütün içine karışmıştır. Çözümü 
dünya konjonktürü belirler. Aynı 
şekilde bunu Kürt sorununa da 
uyarlayabiliriz. Duygusal yaklaşımı 
bir kenara bırakıp gerçekçi olduğu-
muzda uluslararası konjonktürün 
yani bütün dünyanın sorunu oldu-
ğunu görürüz. Yerel olanın ulus-
lararası, uluslararası olanın yerel 
olduğu bir dünyadayız. Bu gerçek-
lik çok öne çıkmış durumda. Bir 
yeri yalıtarak virüsten kurtulama-
yacağımız gibi bütünün bir yerinde 
bir virüs varsa bütünün kurtulmuş 
olmayacağı gerçeğiyle karşı karşı-
yayız. Dünyanın en küçük parçası 
bütünün kendisi olmuştur. Aynı 
zamanda bütün hem kendisi hem 
parçadır.

Virüs bize bilimi öğretiyor. Virüs 
bize bedel ödeterek öğretiyor. Bü-
tünsel, bilimsel olmadıkça karşılı-
ğını bütün dünyanın ödeyeceği bir 
gerçekliği yaşıyoruz.
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KURD Û MARKSÎZM

Şerefxan CIZÎRÎ

Heyamek hebû hemû tevgerên 
Kurdan xwe weke tevgerên 
Marksîst bi nav dikirin. Di vê 

pirsê de bi hevdû re ketibûn pêşbir-
keke bêhempa. Her tevgerê li gora 
ramanên xwe navek dido li Marks 
zêde dikirin û digotin Marksîstên 
çak û pak em in! Ji bona ku kirya-
riyên xwe bidin pejirandin, çend 
pirtûkên elif be ji weke çavkaniyên 
sereke nîşan didan…

Lê kesî xweşik, bi rêkûpêk niza-
bû çima Marksîzmê diparêzin. Hayê 
wana baş ji xebat û teorîyên Marks 
tunebû. Zanîbûn ku hinek peyamên 
Marks û Marksîzm bikêrî bındestan, 
zehmetkêş û kedkaran dihatın û 
hew. Lê bi haweyekî kûr nizanîbûn 
û agahdariyên wana li ser mijarên 
Marksîzmê wek felsefe, ekonomî, 
dîrok, sosyolojî bi kuranî tunebûn. 
Di wê demê de nifşên nû ji xwe re li 
tiştekî nû digeriyan. Hemû kesan rê 
û rêçikên nû ji xwe re ditîn. Li him-
beriya kevneşopîya civaka Kurdan 
serhildanek hebû. Dem wilo lê hati 
bû, çepitî û Marksîzm bibû mode û 
tevgera Kurdan ya siyasî ji li gora 
modê dimeşiya. Lê eşkereye ku teo-
rî û dîtinên Marks sedsalî biderengî 
hatibûn Kurdistanê!..

Ji ber wan sedeman hinekan 
Marksîzm tenê bi tevgera netewî 
ve girêdidan û li gora vê rastiyê 
helwestên xwe zelal dikirin. Mark-
sîzm weke rizgarbûna netewa Kurd 

li pêşiya xwe datanîn û têgehên xwe 
jî wilo pêşkeşî civata Kurdan dikirin. 
Nêrînên wana bi pıranî tenê netewî 
bûn û li ser pirsa rızgarıya netewî 
dıtınên xwe zelal dikirin.

Hinekan enternasyonalîzm û 
kozmopolîtîzm bi hevdû re dibin 
navê Marksîzm de pêşkêşî civatê 
dikirin û dibûn biyanîyê netewa xwe! 
Navên gund û bajarên Efrika û Latin 
Emerika jî dizanîbûn, dîroka Fi-
listînê jiberkiribûn, lê Kurdistan nas-
nedikirin! Serok û reberên tevgerên 
navnetewî, nav û rêxistinên wana 
hemû zanibûn, lê serokên dîroka 
Kurd û Kurdistanê nasnedikirin…

Gava ku te navê herem û eşîrên 
Kurdan bigotana, digotin qey navê 
teyrik û tilûran e! Hinekan dixwestin 
Marksîzmeke Kurdî ava bikin lê 
tekûzbûn û zanebûna wana têre vê 
yekê nedikir. Ew ji bi wextê re ketin 
nava qerqeşûnên rojane, pêşke-
tinên sîyasî jî derfet ji vê mebestê re 
nehiştin…

Piştî ku leşkerên Tirkan 1980 
an de desthilatdarîya dewletê kirin 
bin destê xwe, helwest û armancên 
tevgera Kurdan jî hatin guhertin… 
Piştre Sîstema Yekitîya Sowyet têk 
çû… Hinek lîberalên sergêj digotin 
dawîya dîrokê hatiye!

Ev ji bû sebebê ku Kurd lêgerina 
xwe ya Marksîzmê têxin kewaran. 
Ne dev jê berdan û ne ji baş xwedî 
lê derketin. Ango Marksîzma ku 

Tevgera Kurdan bi timamî ji tev-
gera çepên Tirkan fêrbîbû, gelekî 
zû vemirî… Gelek tiştên ku Kurd ji 
mamostên xwe yên Tirk fêrbibûn 
zêde bikêrî doza me nedihatin. 
Çavkaniyên me di vî warî de gelekî 
alikarîya me nedikirin.  

Çepên Tirkan ji Marksîzmê 
bêtir nasyonalîzmeke Tirkî, 
nasyonalîzmeke serdestan 
diparaztin û ev ji dibû çavkaniya 
sereke ji bona tevgera Kurdan 
re. Dı nava wana de cudakariya 
Kurdan ji Tirkan weke sucekî 
dihate nırxandin. Dıtinên wana 
bi piranî şoven bûn. Hişmendiya 
Kurdan dagirkiribûn. Mirovên ku 
nizanîbûn di wextê xwe de çima 
bûne Marksîst, bi wextê re nizabûn 
çima Marksîzm terk jî kirin!  Mirovê 
ku bahweriya wîna ne tebût be 
hergav dikare hicetan ji bona 
bêbahweribûna xwe biafirîne! Êmê 
jî wilo li wana hatibû.

Bi haweyekî din em dikarin wilo 
bibêjin; encamê destpêkek lawaz bi 
demê re bibû bidawîbûna têkçûneke 
dîtinên lawaz. Ango mirov çi çandi 
be, mirov çi bizir avêtibe erdê, ji xwe 
mirov encamê wî bi dest dixîne!

Ez dixwazim bala we bi kurtî 
bikişînim ser ve rastîya hane; tev-
gerên Kurdan ne mecburin hemû 
çep û Marksîst bin. Kî çi be bila ew 
be! Hemû kes azad e ku bîrdozî û 
xeta xwe ya sîyasî hilbijêre…
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Gotina min li vir ji bona mirovê 
ku xwe weke Marksîst, weke sos-
yalîstên Kurd binav dikin; Berî hemû 
tiştî divê em li koka Marksîzmê ve-
gerin û ji nû de referansên xwe ava-
bikin. Tenê di vî warî de çavkaniyên 
rast dikarin rê li pêşiya me vekin. 
Çavkanî ji bi rastî divê çavkanî bin! 
Ma mirovê ku bixwaze mislimantiya 
rast fêr bibe, ne divê çavkaniyên 
xwe rast hilbijêre? Heta ku em li 
gora temtêl, têgêh, bingêh û nêrinên 
Marksîstî li ser civata Kurdistanê 
hûr û kûr nebin, taybetmendîyên 
civata xwe baş fêr nebin, emê nika-
ribin bibin Marksîstên Kurd jî…

Ji bona ku mirov bibe Mark-
sîstên baş divê pêşî em çar xalên 
bingehîn ji xwe re bikin stûnên ra-
manweriye;

Tevger û helwesta kedkaran li 
Kurdistanê û Dinyayê. Bi tevahî 
tevgerên ji bona azadkirina mirovan 
û azadkirina netewan. Hemû cûre 
çand û zanyarî li ser civatan. Pratik 
û teorîya sosyalîzmê.

Gava ku em weke Marksîstên 
Kurd li ser wan her çar xalan baş 
hûr bibin, emê wê çaxê karibin 
Marksîzmeke serbixwe li welatê 
xwe avabikin. Ya na ewê tim ma-
mostên bîyanî bixwazin rebêrîye ji 
Marksîstên Kurdan re bikim û me 
tûşî ser şaşîyan bikin.

Divê em bi xwe Marks û Mark-
sîzmê fêr bibin û vê zanistîyê bi 
rastîya Kurdistanê re bênder bikin. 
Divê Marksîzm û rastiyên Kurdis-
tanê li hevdû bibanin. Divê em xûra 
xwe bi destê xwe bixûrînin!

Ji ber vê yekê jî hewcedarîya 
civata Kurdistanê bi Marksîzmeke 
ku karibe pêşkêşiyê ji wana re bike 
heye. Divê em li Marksîzmê vegerin 
û ramanên birêk û pêk biafîrînin.

Yên ku di nava me de daxwaza 
wana ev be, bila vir de werin!..

Gava ku mirov dibêje Marksîz-
meke Kurdî gelek kes dikarin vê 
yekê şaş fêm bikin. Ji ber ku li gora 
hinek têgihiştinên çewt Marksîzm 
tenê dikare gerdûnî be. Lê li hemû 
deveran divabû Marksîzm weke 
hevdû bihata fêmkirin. Ziman, mî-
nak, sîyaset, gotin, analîz, dîrok, 

ekonomî, kultur, şerê çinayetî hemû 
tişt weke hevdû dihat fêmkirin. Lê 
divê mirov zanibe ku Marksîzm ne 
fabrikasyona fikir û ramanan bû. 
Ew dikaribû ji civakan re bibûya 
jêderkek nûjen. Lê Marksıstên 
hemû welatan heta nûha, bi taybet li 
erdnigarıya me ditînên hevdû qopya 
dikirin. Dogmatîzma Marksîzmê jî 
wilo pêş de çûbû…

Ev dîtin ji serî de şaş bû.
Rast e, Marksîzm gerdûni bû. 

Di vir de şik tune bû. Weke hemû 
metod û teoriyên zanyarî Marksîzm 
jî ji bona hemû civatan derbas dibû. 
Ma di Marksîzm de ideolojî û sî-
yaset tuneye? Ma ev ji nê şênber 
bûn? Hemû kes dizane ku îdeolojî û 
sîyaset bi alavên heremî û netewî bi 
pêş de diçûn. Em hemû baş dizanın 
ku rengên hereman û netewan cuda 
bûn. Ziman û kevneşopîya wana 
cuda bûn. Sazî û perwerdebûna 
wana cuda bûn. Mentalite û kesa-
yetîya wana cuda bû. Belê, dibin 
sîwana gerdûniyê de gelek tiştên 
şênber hene ku ji hevdû cuda bûn.

Marksîzma Kurdî di wan xalan 
de dikare Kurdî be û taybetmen-
diyên civaka Kurdistanê bide der.

Hilbet ev taybetmendiyên Kur-
distanê wê di nava pêwendiyên 
gerdûnî de pêş de biçûna.

Ango Marksîzmeke Kurdî wê 
him Kurdî be û him jî gerdûnî be. 
Metodê diyalektîkî ev e. Ev Mark-
sîzm wê tiştên tevahî bixe tevgerê û 

dakeve nava kûraniya Kurdistanê. 
Dûra li Kurdistanê wê tora xwe bi-
avêje nav çem û golan û masîyan ji 
binê avê derxine ser rûwê erdê. Wê 
çaxê Kurdistan wê bibûna bêndera 
ramanên Marksîstî. Kurdan wê li ser 
ax û dîroka xwe ramanên Marksîstî 
bistrana.

Dûra dîsa wê berê xwe bidana 
tiştên tevahî… Em baş dizanin ku 
metodê Marksîstî metodêkî zanyarî 
ye. Ev rastî divê herdem bê dubare 
kirin.

Mînak: Materyalîzma dîrokî û 
metodê dîyalektikê li Çînê û Maçînê 
ji gelekî nêzîkî hevdû ne. Hinek 
qategoriyên Marksîstî hene li hemû 
deverên dinyayê bêproblem rê pêş 
mirovan dikin. Heta nûha ev metod 
û teorîya hanê wilo pêş de çûbû. Lê 
ma ku mirov analîz û pratîka civata 
xwe, dîroka xwe ya şênber, kulturê 
xwe yê bi taybet bi destê mirovên 
xwe pêş de nebe, bi zimanê xwe 
sîyasetê neke, ewê zanebûn çawa 
derkeve ser rûwê erdê! Bi hemû 
haweyan wê zanebûna spesıfîk li 
Kurdistanê çawa derkeve pêş?

Ji ber van sedaman bi navê 
netewe û civatan ekolên Marksîstî 
pêyde bibûn; weke Austro Mark-
sîzm, Ekola Franfurt, Marksîzma 
Rojava, Marksîzma Îtalî, Ya Rusî, 
Ya Fransî ûhw…

Taybetmendiya wan ekolan 
afirandina zanebûnê li ser civata 
wana bû. Marksizm li welatê xwe, li 
cografya xwe, di civata xwe de, di 
avakirina îdeolojî de, di afirandin û 
analîzkirina berhemên hunerî de ev 
Marksîzm piralî realîze bibû. Geş 
dibû û rê li pêşîya mirovan vedikir, 
barê sîyasî û îdeolojî hêsanîtir dikir.

Hemû ramanwerên ku di dîroka 
Marksîzmê de navê wana derdikeve 
pêş, mirovên ku Marksîzm li gora 
şert û mercên xwe bi xwîn û goşt 
kirine. Analîzên şênber li ser rewşên 
şênber kirine! Nav û xebata wan 
mirovan rengekî dewlemend daye 
Marksîzmê. Ji bona mînak Anto-
nio Gramchi û gelek ramanwerên 
Îtalî, Otto Baure, Karl Rennar, Max 
Adlerê Avusturyayî, Plechanov û 
Lenînê Rusî, Mao ye Çînî, Karl Ka-
utskî û Roza Luksembura Almanî, 

Ango Marksîzmeke Kurdî wê 
him Kurdî be û him jî gerdûnî 

be. Metodê diyalektîkî ev e. 
Ev Marksîzm wê tiştên tevahî 
bixe tevgerê û dakeve nava 
kûraniya Kurdistanê. Dûra 
li Kurdistanê wê tora xwe 
biavêje nav çem û golan û 

masîyan ji binê avê derxine 
ser rûwê erdê. Wê çaxê Kur-

distan wê bibûna bêndera 
ramanên Marksîstî. Kurdan 
wê li ser ax û dîroka xwe ra-
manên Marksîstî bistrana.
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Altusserê Fransî… Bi sedan ekolên 
Marksîstî ku ev teorî, metod, sîyaset 
û ideolojî dewlementir kirin hene.

Lê tevgerên Kurdan bi taybetî li 
ser sifra hazir runiştin û berî ku têr jî 
bixwin lingên xwe li sifrê xistin! Tev-
gerên Kurdan zanebûnên taybet, 
yên ku bi metodên Marksîstî hatibûn 
meyandin, zêde pêş nexistin. Sîya-
seta rojanê û nakokiyên navxweyî 
bûne asteng li himberî ku Marksîz-
meke Kurdî pêşbikeve. Gava ku 
baran li Moskova, Peking û Tiranê 
dibariya, gelek Kurdan sîwana xwe 
li Kurdistanê vedikirin!

Belê, mirov hilbet dikarê lîsta 
wan navdaran, astengan, pirsgirê-
kan û ramanweran hîna dirêjtir jî 
bike, lê hewce nine. Ev tenê ji bona 
ku navê Marksîzma Kurdî şaş neye 
fêmkirin, me ev derxistin pêşberî 
çavan. Marksîzmeke Kurdî divê berî 
hemû tiştî li ser rastiyên welatê xwe 
tevger bike. Taybetmendiyên Kur-
distanê derxinê pêş û li ser civata 
Kurdan hûr û kûr bibe.

Ji bona mînak; li Kurdistanê bi 

hezar salan civata Kurdan li ser 
bingehê civatekî eşirtî birêve diçû. 
Em baş dizanin ku civata eşirti him 
Kurdistan ji asimîlasyon û têkçûnê 
parastin û him jî di heman wextê de 
bibû kospek li himberî yekitiya Kur-
distanê jî! Di vê mijarê de xebatên 
bingehin û bıkêrhatî hîna jî nehatine 
kirin.

Dîsa em baş dizanin ku tevgerên 
Kurdan bi zimanê dagirkeran sî-
yaset li welatê xwe meşandin. Ev 
zimanê dagirkeran di nava sîyaset-
medar û rewşenbîrên Kurdan de 
travmayên psîkolojîk derxistin pêş. 
Li ser navê Kurdan dipeyîvin, sîya-
set dikirin, karê rewşenbîrtiyê dime-
şandin lê girêdayîya wana bi welat 
wana re zêde tunebû. Ne li ser axa 
welatê xwe bişkıvîbûn. Di welatê 
xwe de weke mirovên biyanî bûn. 
Weke teyrê xerib bûn. Ma gelek ji 
me hîna ji ne wilo ne gelo? Zimanê 
Kurdî tucara nebû zimanê sereke 
di sîyaseta Kurdan de. Di vî encamî 
de Kurd ji edebiyat, kultur, ziman û 
exlaqê Kurdî dûrketin…

Dîsa em baş dizanin ku me 

tixubên diyarkirî di navbêna rastîya 
welatê xwe û sazî û dezgehên da-
girkerande baş zelal nekirin. Ji bona 
mînak; Em Kurd çima diçin parla-
mentoya dagirkeran? Ev pêwendîya 
hanê li gora sîyaseta rojane hergav 
hatiye guhertin. Lê divê em di vê 
mijarê de bibin xwediye helwesteke 
tebût û hemdemî. Mebesta tevlê-
bûna Kurdan divê baş zelal were 
formulekirin û ji berjewendiyên şexsî 
dûr bikeve, bibe helwesteke netewî. 
Divê mirov baş zelalbike bê Kurd di 
kîjan şert û mercan de dikarin biçin 
paralementoya Tırkan.

Pirsgirêka aşitiyê, demokrasî-
ye, şerê çêkdarî, sîyaseta legal, 
pêwendî bi mentalîta dagirkeran 
re, xwezayîya welatê me, dîrok û 
şaristanîya Kurdistanê û gelek pirs-
girêkên din divê bi metod û teoriya 
Marksîzmeke Kurdî werin hûnandin.

Li welatê me Marksîzm heta 
nûha qaqilekî bê dendik bû. Divê 
Marksîstên Kurdan vî dendikî gav 
bi gav raxin ber çavan û naveroka 
wêna têr û tije bikin!



10SOSYALİST MEZOPOTAMYA

KÜRT ULUSAL BİRLİĞİ İLE 
DEMOKRASİ İTTİFAĞINA*

Sinan ÇİFTYÜREK

canbegyekbun@hotmail.com

Yoldaşlar hepiniz hoş geldiniz,
hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.

Öncelikle Parti Meclisi 
toplantısına başarılar diliyorum!

Yoldaşlar Covid-19 engeli ne-
deniyle fiziki olarak PM toplantısını 
yapamadık. Bu işin olumsuz yanı 
ama bir de işin olumlu yanını gör-
dük; teknolojinin mekan-zaman 
farkı engelini aştığı koşullarda ilk 
kez Ülke ve Yurtdışından PM asil, 
yedek ve fahri üyelerle toplantı ger-
çekleştirdik. İlk kez ve geniş katılımlı 
sanal PM toplantısı gerçekleştirmiş 
olmamıza rağmen başarıyla sonuç-
lanacağına inanıyoruz.

Yoldaşlar,
Kürdistan’ın dört parçasında 

sürdürülen ulusal özgürlük ve ba-
ğımsızlık mücadelelerini selamlıyor, 
bu uğurda yaşamını yitiren tüm öz-
gürlük savaşçılarının anıları önünde 
saygıyla eğiliyoruz.

Dünya işçi sınıfının ve ezilen 
halkların; adalet, eşitlik, demokrasi 
ve sosyalizm mücadelesini selam-
lıyor, bu uğurda yaşamını yitiren 
bütün devrim şehitlerini saygıyla 
anıyoruz.

Beyrut’ta büyük yıkıma yol açan 
patlamada yaşamını yitirenlerin 
ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yara-
lıların iyileşerek can kaybının artma-

ması en büyük temennimiz.
Yoldaşlar,
Temmuz-Ağustos ayları içe-

risinde; 13 Temmuz 1930 Zilan 
Katliamı, 20 Temmuz 2015 Suruç’ta 
33 sosyalist gencin katledilmesi, 
30 Temmuz 1943 Van Özalp’ta 33 
Kürt köylüsünün rejim tarafından 
kurşuna dizilmesi; 31 Temmuz 1983 
Barzani ailesinden 8 bin erkeğin 
Saddam rejimince zorla alınıp diri 
diri toprağa gömülmesi; 3 Ağustos 
2014 Êzidî halkımıza yönelik 73. 
Ferman ve 14 Ağustos 1993 Kars 
Digor katliamı… Bütün katliamlarda 
yaşamını yitirenlerin hepsinin anıları 
önünde saygıyla eğiliyoruz. Onları 
unutmayacağız

Halkımızın, Kürdistan halklarının 
yaşadığı ve gerek kendisinde gerek-
se dağında, vadisinde, ovalarında 
bıraktığı unutulmaz acılarla yüklü o 
kadar çok katliam-soykırım-kitlesel 
göç var ki bunları günü gününe an-
maya yetişemiyoruz. Yeryüzünde 
böylesine ağır katliam, soykırım, 
zoraki kitlesel göç yaşayan çok az 
halk ve coğrafya bulunur. Bütün 
bunları halkımıza ve coğrafyamıza 
yaşatan ırkçı soykırımcı sömürgeci 
rejimleri lanetliyoruz. Bu ırkçı 
rejimlerin er-geç tıpkı Saddam rejimi 
gibi Halkların Büyük Adalet Divanı 
önünde hesap vereceklerine inanı-
yoruz. 

Yoldaşlar,
Tam da İstanbul Sözleşmesi tar-

tışılırken ve farklı siyasal görüşten 
kadınlar, Sözleşmeden imzayı geri 
çekmek isteyen Cumhur İttifakına 
karşı meydanlarda birleşip yürür-
ken; 2020 Temmuz ayında erkekler-
ce 36 kadın öldürüldü! Yani iktidarın, 
İstanbul Sözleşmesi’nden imzayı 
çekmeyi tartışmaya açması bile er-
kek katilleri “demek ki öldürebiliriz” 
yönünde cesaretlendirmiştir. Bir de 
anlaşmadan imzayı çektiklerini dü-
şünün! Ancak Kürdistan ve Türkiyeli 
kadınlar İstanbul Sözleşmesi’nden 
imzayı çekmeye izin vermeyecekle-
rini mücadeleleriyle ortaya koydular. 

Covid-19 koşullarında bile ek-
mek parası için çalışmak zorunda 
olan işçilerden, Temmuz 2020’de 
“en az 7’si çocuk 164 işçi iş ka-
zalarında” yani iş cinayetlerinde 
yaşamını yitirdi. Katledilen kadınları 
ve iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 
işçileri saygıyla anıyoruz. Erkeklerin 
sistematik olarak işlediği kadın cina-
yetleri ve sistem tarafından olağan 
hale getirilen işçi cinayetleri yıllardır 
en büyük terör meselesi olarak gün-
demdeki yerini koruyor. AKP iktidarı 
da diğer iktidarlar gibi sadece konu-
şuyor seyrediyor! Ülke içi, sınır ötesi 
dağ, dere, mağara, ova, kent, köy 
demeden “terörist” arayan Cumhur 
İttifakı neden bir ay içinde 164 işçi-
nin ölümüne yola açan iş cinayetle-

*KKP Genel Başkanı Sinan 
Çiftyürek’in, online yapılan Parti 

Meclisi toplantısında yaptığı açılış 
konuşmasının metni.
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rinin üzerine gitmiyor?
Yoldaşlar,
Siyasal, sosyal ve ekonomik 

gündem, hem içeride hem de 
uluslararası alanda ve özellikle 
Akdeniz-Basra Körfezi ile Güney 
Kafkasya-Libya’yı içeren coğrafyada 
oldukça yoğun ve sıcak gelişmelerle 
yüklü. Bunlar partinin resmi açıkla-
malarında, yayınlarında ve PM’ye 
sunulan “SAVAŞA KARŞI BARIŞ, 
KAPİTALİZME KARŞI SOSYALİZM 
MÜCADELESİNİ YÜKSELTELİM!” 
başlıklı siyasal tezde ele alınmakta-
dır. Bu nedenle belli başlı iç ve dış 
siyasal gelişmeleri sadece başlıklar 
şeklinde sizlere özetleyeceğim.

Sıkça ifade ettiğimiz gibi genel-
de Asya kıtası, özelde Kürdistan’ın 
merkezinde yer aldığı Afganistan-
Mısır-Ukrayna üçgeni üzerinde 25 
yıldan beri süren savaşın ağırlık 
merkezi bu kez Doğu Akdeniz, Lib-
ya ve Basra Körfezi üzerinden ağır-
laşıyor. Yani savaşın ağırlık merkezi 
olarak Suriye halen önemini ko-
rurken, buna Doğu Akdeniz, Libya 
eklendi. Çünkü Doğu Akdeniz’den 
Basra Körfezi arası coğrafyanın 
barındırdığı zengin hidrokarbon 
kaynakları küresel ve bölgesel 
leş kargaları için iştah kabartıyor. 
Suriye üzerinde süren savaşın, 
taraflarıyla birlikte Libya’ya taşın-
ması şimdiden Libya’nın Sirte-Cufra 
hattında hem ikiye bölüneceğinin 
işaretleri güçlendi. Hem ayrıca sa-
vaşın tarafları da AB’den Arap Birli-
ğine, ABD’den Rusya ve en önden 
koşanlardan biri olan Türkiye’den 
İran’a kadar herkes “Libya’da ben 
ne kapabilirim” hesabıyla Libya’da 
askeri, siyasi konumunu güçlendir-
me derdinde. Covid-19 ile birlikte 
ekonomik krizin ağırlaşması belirtti-
ğim leş kargalarının savaşını kızıştı-
rıyor. Ve yıllardır sürdürülen vekalet 
savaşlarının devletler arası doğru-
dan savaşa dönüşme ihtimalini güç-
lendiriyor. Çünkü Libya’da yüzeyde 
“uzlaşma, siyasi çözüm” mesajları 
aldatıcıdır. Zira tarafların dipte 
askeri yığınakla sürdükleri savaş 
hazırlığıyla Libya’yı patlamaya 
hazır yanardağa dönüştürüyor. 
Çünkü küresel kapitalizm ve 

siyasi iktidarları; ekonomik krizi 
atlatabilmek amacıyla hem mevcut 
enerji kaynaklarına el koymak 
hem ayrıca silahlarına daha fazla 
pazar alanı açabilmek için savaşı 
tırmandırıyorlar.

Buna karşı savaş yorgunu halk-
lar ve coğrafyamızda, savaşa karşı 
barış uğruna mücadele bugün çok 
büyük önem kazanmaktadır. Yak-
laşan 1 Eylül Dünya Barış Günü ile 
birlikte barış mücadelesini güncel-
leştiren bir politik kampanya geliştir-
meliyiz.

Yoldaşlar,
Sömürgeci devletler olarak 

Türkiye ve İran, başta Kürdistan 
olmak üzere birden fazla ülkede 
işgallerini sürdürmelerinin altında; 
enerji kaynaklarına el koyma ile 
bölgesel hegemonya hesaplarının 
yanı sıra esasta bağımsız veya 
federal Kürdistan’ı engelleme 
planları yatmaktadır. Siz bu iki 
devletin resmi açıklamalarında 
“biz Irak ve Suriye’nin toprak 
birliğini savunuyoruz” demelerine 
bakmayın. Fiilen yaptıkları, “Irak ve 
Suriye parçalanacak biz bağımsız 
ya da federal Kürdistan’ı nasıl en-
gelleriz” planını hayata geçirmekten 
ibaret. Kürdistan Bölgesel Yönetimi 
ve Rojava Kürdistan’ına dönük ko-
ordineli işgal ve kuşatmalarının al-
tında yatan hesap budur. Kürdistan 
Bölgesel Yönetimi ile Özerk 
Rojava’nın resmi ve fiili konfederal 
yapılarını geriletmek, Irak ve 
Suriye’den bağımsız Peşmerge 
Ordusu ile DSG yapısını ortadan 
kaldırarak ellerini kollarını bağlamak 
istiyorlar. Astana üçlüsünün Özerk 

Rojava’ya “ya silah ve özerklikten 
vazgeçip Suriye rejiminin koşullarını 
kabul et ya da Türkiye saldırıları-
nın önünü açarız” açık tehdidinin 
ve Güney Kürdistan’ın Kuzey ve 
Doğudan kıskaca alınmasının he-
definde “konfederal yapıyı ortadan 
kaldıramıyorsak yetki alanlarını 
sınırlandırmak” bulunuyor.  Açıktır ki 
Irak, Suriye kendilerinin yapamadı-
ğını İran ve Türkiye’nin yapmasına 
perde arkasında destekliyorlar. 
Türkiye’nin 11 Ağustosta Sidekan’a 
SİHA saldırısında dört Irak subayın 
ölmesi sonrası, Arap Birliği’nden 
gelen tepki, Irak’ın Türk Savun-
ma Bakanı Akar’ın ziyaretini iptal 
etmesi ve Habur Kapısı kapatma 
tartışmaları bunlar resmin bir yüzü. 
Diğer yüzünde ise Irak Ordusu’nun 
bu nedenle Kürdistan’a yerleşiyor 
olmasıdır. Şüphe ile bakmamız 
gereken, Türkiye-Irak arası danışıklı 
dövüş planı olup olmadığıdır!

Çünkü gayet iyi biliyorlar ki; 
bu iki Kürdistan parçası mevcut 
halleriyle hem Kuzey ve Doğu 
Kürdistan için emsal teşkil ediyorlar. 
Hem önemlisi yarı bağımsız 
konfederal yapıları ile Irak ve Suriye 
devletiyle birlikte uzun süre yaşaya-
mazlar er-geç bağımsızlığa yönele-
ceklerdir.

Yoldaşlar,
Halkımız ve hatta dağları, ova-

ları, nehirleri sömürgeci rejimlerin, 
ulusal bağımsızlık mücadelesine 
karşı yüz yıldan beri yaptıklarının 
tanığıdır. Yapılanları halkımız ve 
siyaset kadrosu bilmekle kalmamış 
tarih hafızasına nakşediyor ve gün 
gelecek Kürdistan halklarının büyük 
divanında elbette hesabı sorulacak. 
Ancak günün meselesi sömürgeci 
rejimlerin koordineli plan ve saldırı-
ları nasıl engellenecektir? Burada 
şu noktalar önem kazanmaktadır:

Parçalarda ulusal birliği kalıcı-
laştırmak. Rojava Kürdistan’ında 
PYNK ile ENKS’nin 16 Haziran’da 
attığı ulusal birlik adımı; sömürgeci 
düşmanları çıldırtırken başta Dr. 
Qasımlo olmak üzere tüm ulusal 
bağımsızlık şehitlerinin ruhunu şad 
etmiş ve Qazî Mıhemmed’in idam 
sehpasından yaptığı birlik çağrı-

Sömürgeci devletler olarak 
Türkiye ve İran, başta Kür-
distan olmak üzere birden 

fazla ülkede işgallerini 
sürdürmelerinin altında; 

enerji kaynaklarına el koyma 
ile bölgesel hegemonya he-
saplarının yanı sıra esasta 
bağımsız veya federal Kür-
distan’ı engelleme planları 

yatmaktadır. 
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sına yanıt olmuştur. Şimdi Özerk 
Rojava’da görev ulusal birliğin ikinci 
aşama çalışmalarını hızla tamam-
lamak. Bu yönden olumlu haberler 
gelmektedir. Halkımızın beklentisi 
Rojava’da taraflar arası idari, siyasi, 
askeri birliği hızla kalıcılaştırmak. 
Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde 
ise, günün görevi, kanayan yara 
olmaya devam eden partilere özgü 
ayrı Peşmerge birliklerini tek ulusal 
ordu altında birleştirmek. Dış işgal 
ve saldırılara karşı ve halkın eko-
nomik, sosyal, sağlık taleplerine 
eğilmek sorunları halka taşıyarak ve 
şeffaf plan ve adımlarla halkla birlik-
te aşmak.

Kuzey Kürdistan’da, Yerel Se-
çimlerle atılan birlik adımını kalıcı-
laştırmak yönündeki çalışmalarımız 
sürüyor. Kalıcı ulusal birlik yolunda 
yapılan planlama Covid-19 engeli 
olmasaydı Eylül ayına doğru çalış-
malar sonuç alıcı evreye taşınmış 
olunacaktı. Fakat maalesef çalış-
maları fiilen durdurmak zorunda 
kaldık, çünkü bir araya gelmenin 
özellikle halka dönük kitlesel etkinlik 
ve buluşmaların koşulları neredeyse 
imkansızlaştı. Bu engellin nasıl aşı-
lacağı Kürdistani İttifak Çalışması 
bileşenleri aralarında tartışıyorlar. 
KKP olarak biz ulusal ittifak çalış-
malarına hem politik önerilerimizle 
hem de pratik tutumumuzla katkımı-
zı sürdürüyoruz. Altını çizerek be-
lirtiyorum; KKP, Ulusal Birliğe taktik 
değil stratejik baktı, bakmaktadır.

Doğu Kürdistan’da İran ırkçı 
rejimi, tam anlamıyla Kürt halkına 
karşı bir idam mangası rejimine 
dönüştü. Kürt halkının ulusal özgür-
lük mücadelesinden büyük “tehdit” 
algılayan İran rejimi, idam, işkence 
ve tutuklamalarla halkımızın müca-
delesini engelleyeceği gafletine düş-
müştür. İran rejimini halkımıza karşı 
katliam, idam, tutuklama siyaseti 
tehlikelidir ve mutlaka teşhir edilerek 
kamuoyu yaratılmalıdır.

Yoldaşlar,
Kapitalizmin zaten son yıllarda 

ağır bir kriz yaşadığını, Covid-19’un 
sadece var olan krizi derinleştirdiği-
ni anlamak için ekonomist olmaya 
gerek yok. Koronavirüs, kapitalist 

piyasa ekonomisini ulusal sınırlara 
doğru ittikçe birden fazla alanda 
krizin derinleştiğini ve bunun bera-
berinde başta işsizlik olmak üzere 
ağır sosyal sorunlara yol açtığını 
görmekteyiz. Türkiye ve Kürdistan 
özelinde ekonomik krizin boyutunu, 
halk günlük olarak; rekor kıran işsiz-
lik ve döviz tırmanışı, dış borç açığı, 
el ve cep yakan zamlar, asgari 
ücretin açlık sınırının altına düşme-
si… üzerinden izliyor. Üstüne üstlük, 
AKP iktidarının 25 yaş altı ve 50 yaş 
üstü ücretli emek gücünün sosyal 
sorunlarını katlayacak olan “İstikrar 
Kalkanı Paketi” de var. Yani AKP 
iktidarı yeni paket ve hamlelerle kri-
zin yükünü işçi sınıfı ve yoksullara 
yüklemenin hesabı içinde.

Ayrıca altına hücum hayra ala-
met değil! Türkiye’de son haftalarda 
altına hücum var. Bir ülkede altına 
hücum varsa bu üç şeyin işaretidir: 
1-Derin ekonomik buhranın, 2-Hal-
kın iktidara ve ekonomi gidişatına 
derin güvensizliğinin, 3-İktidarın 
savaş siyasetinin. Ki üçü de şu an 
Türkiye’de yaşanıyor. Halk iktidarın 
ekonomi politikalarına derin güven-
sizliği var ama mesele İktidarın po-
litikalarına karşı mücadeledir. KKP 
olarak, işçi emekçileri yaşamsal 
ekonomik ve sosyal, siyasal taleple-
ri için demokratik, meşru mücadele-

lerini yükseltmeye çağırıyoruz. İşçi 
sınıfının bu ağır saldırılar karşısında 
tek alternatifi örgütlü mücadelesini 
geliştirmek.

Yoldaşlar,
İlginçtir küresel burjuvazi, 

bu ağır krizden kapitalizmi 
kurtarabilmek için kriz ve krizin 
sonuçlarını 40 yıldır uyguladığı ve 
kurtarıcı olarak sunduğu neoliberal 
politikalara yüklemek istiyor. 
“Kahrolsun neoliberalizm yaşasın 
kapitalizm” seslerini açık veya 
örtük kamuoyuna şırınga ettiklerini 
görmekteyiz. KKP olarak gücümüz 
yettiğince propagandamızın 
merkezine neoliberal politikalarıyla 
birlikte kapitalizmin kendisini 
koymalıyız. Sonbaharda farklı yol ve 
yöntemlerle “kahrolsun kapitalizm 
yaşasın sosyalizm” şiarı etrafında 
bir propaganda ve mücadele sür-
dürmeliyiz.

Kapitalist krizin ağır sonuçlarını 
işçi sınıfı ile birlikte gençlik yaşa-
maktadır. Gençlik, kapitalizmin sos-
yal sorunlar yumağında özgürlüğü 
unutmuş akıl sağlığından korkuyor. 
OECD “7-20 Nisan arası 48 ülkeden 
hazırladığı rapora göre Covid-19 
krizinin 15-24 yaş arası gençlerdeki 
yıkıcı etkisi sırasıyla; akıl sağlığı-ge-
lir-istihdam-eğitim-bireysel özgürlük 
geliyor”muş! Gençliğe çağrımız, 
kapitalizme karşı haklı öfkesini içe 
değil, dışarıya yani işçi sınıfıyla bir-
likte kapitalizme ve siyasi iktidarları-
na karşı mücadeleye akıtması.

Yoldaşlar
İç siyasette Cumhur İttifakının 

hesapları erken seçim odaklı. 
Cumhur İttifakı “erken seçim yok 
seçim 2023’te” diyor ama seçim 
gündemden düşmüyor. Erdo-
ğan-Bahçeli neden “seçim yok ama 
hazırlıklarınızı şimdiden sürdürün” 
diyorlar? Çünkü ekonomik kriz 
ağırlaşıyor, sosyal kanser işsizlik 
büyüyor, başkanlık sistemi dikiş tut-
muyor, Ayasofya ve Kürdistan’dan 
Libya’ya işgal ve fetih hareketleri 
içerdeki sosyal sorunların ateşini 
düşüremiyor. İktidar baskın erken 
seçimin zamanını kolluyor. Muha-
lefet de “erken seçim olmasın AKP 
iyicene yıpransın” dese de pratikte 

İç siyasette Cumhur İttifakının 
hesapları erken seçim odaklı. 
Cumhur İttifakı “erken seçim 
yok seçim 2023’te” diyor ama 
seçim gündemden düşmüyor. 
Erdoğan-Bahçeli neden “se-
çim yok ama hazırlıklarınızı 

şimdiden sürdürün” diyorlar? 
Çünkü ekonomik kriz ağırlaşı-
yor, sosyal kanser işsizlik bü-
yüyor, başkanlık sistemi dikiş 
tutmuyor, Ayasofya ve Kürdis-
tan’dan Libya’ya işgal ve fetih 

hareketleri içerdeki sosyal so-
runların ateşini düşüremiyor. 
İktidar baskın erken seçimin 

zamanını kolluyor.
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erken seçime göre hazırlık içinde. 
Uzağa gitmeye gerek yok son bir 
haftalık Millet İttifakı ve etrafındaki 
hareketlilik bunun kanıtı. Bu hare-
ketlilikte, Cumhur İttifakı Kürt hal-
kına ve siyasetine yönelik aralıksız 
saldırılar ile mümkün olduğunca 
etki alanını daraltmaya çalışırken, 
muhalefet partileri örtük veya kaçak 
olarak HDP ile ittifakı savunmakta-
dırlar.

Bizim parti olarak tutumumuz 
başından beri özetle şudur; sömür-
geciliğe kalıcı ulusal ittifak ve faşiz-
me karşı Kürdistan ulusal demokra-
tik birliği ile geniş Türkiye demokrasi 
güçlerinin ortak mücadelesini ge-
liştirmek. Bugün her zamankinden 
daha fazla böylesine bir kapsayıcı 
ulusal birlik ile demokrasi ittifakına 
ihtiyaç vardır. Çünkü Cumhur ittifakı 
içeride ve sınır ötesinde izlediği 
baskı, şiddet, tutuklama, irade tanı-
mama ve önemlisi Kürt sivil demok-
ratik partilerini ötekileştiren, terör ile 
anılır hale getirme gayretinde olan 
siyasetiyle Kürt meselesinde tam 

anlamıyla şiddet sarmalını sürük-
lenmiştir. Çözüm AKP iktidarının 
çözümsüzlüğü derinleştiren şiddet 
yüklü politikalarını etkisiz kılacak 
barışçıl çözüm siyasetinin geliştiril-
mesidir.

Bu arada Muharrem İnce’de 
öncülleri gibi Diyarbakır’dan yola 
çıkıyor! CHP’nin en katı Kemalist 
milliyetçilerinden İnce; “Yola çıkıyo-
rum. Bu yol Diyarbakır’da karpuz 
tarlasına gidiyor” diyor. En azından 
Kürtlerin anayasal varlığını, anadil-
de eğitim hakkını tanıyor musun? 
Yok! O zaman Amed halkı haykır-
malı; ne işin var Diyarbakır’da?

Yoldaşlar,
Korona Virüs, siyaset sosyolo-

jisinde ciddi değişiklikleri şimdiden 
siyaset dinamiklerine özelde ko-
münist hareketin önüne koydu. İşçi 
hareketiyle ve emekçi yığınlarla bağ 
kurmakta zorlanan KKP Koronalı 
günlerde nasıl emekçilerle doğru-
dan temasa geçebilecek ve sesini 
nasıl ulaştıracak? Sorular, sorular! 

Bir biçimiyle işçi emekçi kitlelerle 
bağ kurmanın yeni yollarını bul-
mamız lazım. Zaten katı güvenlikçi 
politikalar izleyen Cumhur İttifakına, 
Korona Virüs’ün, gündeme taşıdığı 
“özgürlük mü güvenlik mi” ikilemin-
de halkın, işçilerin kendiliğinden 
“güvenlik” diyeceğinden hareketle 
bunu siyaseten kullanacağını da 
belirtelim.

Ayrıca KKP olarak sorunlarımı-
zın başında mevcut yeni koşullara 
ayak uyduran politik ve örgütsel 
çalışma sistemini oluşturarak kalı-
cılaştırmak. Bu açıdan örgütlenme 
çalışmalarından sorumlu iki yolda-
şın PM’ye sunduğu taslak metin 
önemlidir. Taslak önerme, Politik ve 
Örgütsel çalışmalarımızın, basılı ve 
sanal yayın faaliyetimizin belirlen-
miş sistem temelinde kurumsallaş-
manın güçlendirilmesini amaçlıyor. 
Bu açıdan taslak metin tartışılma-
lıdır.

Bitirirken hepinizi tekrar sevgi ve 
saygıyla selamlar başarılar dilerim. 
02.08.2020
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GOMİDASLI 
HALK MÜZİĞİ(MİZ)
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“Türküler acıların aynası-
dır”;[2] isyanın da; bundan 
hiç şüphem olmadı!

Türküleri, ezen-ezilen ilişkisin-
den doğan ve bunu başkaldırıyla 
ifade eden halkın adalet arama 
serüveni gibi de görebiliriz. Neşet 
Ertaş’a ait olan “Nerede bir türkü 
söyleyen varsa, korkma yanına 
otur. Çünkü kötü insanların türküleri 
yoktur,” ifadesi de bunu destekler 
niteliktedir.[3]

Gerçekten de türkülerin hikâye-
sini bozkırın sınırsız, içten sesi Ne-
şet Ertaş’ın, “Türküleri, bozlakları, 
halay havalarını asırlar boyunca biz 
üretiyoruz. Türkiye’nin her yerinde 
varık biz, her yerinde üreten insan-
larız... Atadan, dededen gelen bir 
kanalın getirileriyiz biz. Ta Kerem 
ile Aslı, Leyla ile Mecnun, Arzu ile 
Kamber, Pir Sultan Abdal, tarihler 
boyundan beri gelen bir kanalın 
getirileriyiz biz...”[4] sözlerinden daha 
iyi kim anlatabilir mi?

Elbette Mart 1971 tarihli satırla-
rıyla Yaşar Kemal: “İnsanlık kendi 
kendini yaratırken iptida ses vardı. 
Sözden önce. İnsanlık acı çekmeye, 
gülmeye, ağlamaya başladığında, 
çalışmaya giriştiğinde iptida ses 
vardı. Ses söz oldu, türkü oldu. 
Türkü, insanlığın bütün duygularını 
kapsadı. Sözden önce İnsanlığın 

duygularını anlatan yalnız ve yalnız 
sesti. Ses ağıttı, acıydı, sevinçti. 
İnsanlık yüz binlerce milyonlarca 
milyonlarca ölüm olayı, hastalık, ay-
rılık, yoksulluk olayı, sevinç, zafer, 
güzellik olayı karşısında milyonlarca 
ezgi oluşturdu. Bir ezgiyi insanlar in-
sanlara, kuşaklar kuşaklara, çağlar 
çağlara taşıdı. Ezgi insandan insa-
na, çağdan çağa geçtikçe, bir suyun 
altında yüz binlerce yıl yıkanmış 
çakıl taşları gibi düzeldi, güzelleşti, 
zenginleşti.

 Çağlar geçtikçe, örneğin bir 
ölüm olayını ele alayım, ölüm olayı 
üstüne her boyun, her kuşağın, her 
insanın, ölüm ezgilerine bir katkısı 
oldu. Bütün dünyada, her boyda, 
her halkta, her millette, her çağda 
ayrı ayrı ezgiler yapıldı ölüm üstüne. 
Ölüm ezgilerini halklar zenginleştir-
di. Bu zenginleşen ölüm, İnsanlığın 
ta yüreğinin kokuydu. Temelde olan 
bir duygusuydu, yok olmanın acısı... 
Her insan, ölüm acısını çeker. Ho-
meros, ‘İlyada’da der ki, dünyada 
tek ölüm acısı çeken yaratık insan-
dır, çünkü yalnız o öleceğini bilir, 
ölümün bilincine varır. Ve İnsanlık 
bu köklü acısını çağlar boyunca, 
milyonlarla milyonlarla insanın acı-
sıyla ezgileştirir, türkü yapar…

Her türkü bir toplumsal ya da ki-
şisel olay üstünedir. Durup dururken 

türkü çıktığı görülmüş değildir. İşte 
gücü de buradadır türkünün. Söz 
gücü de ses gücü de. Sesler de, 
sözler de ilk çıktıkları gibi kalmazlar, 
insandan insana, çağdan çağa deği-
şirler, güzelleşirler.”

Evet Nâzım Hikmet’in dizele-
rindeki üzere: “İnsanların türküleri 
kendilerinden güzel,/ kendilerinden 
umutlu,/ kendilerinden kederli,/ daha 
uzun ömürlü kendilerinden./ Sevdim 
insanlardan çok türkülerini./ İnsan-
sız yaşayabildim/ türküsüz hiçbir 
zaman./ Kadınlarımı aldattım, türkü-
lerini asla/ Hiçbir zaman beni aldat-
madı türküler de./ Türküleri anladım 
hangi dilde söylenirse söylensin./ 
Bu dünyada yiyip içtiklerimin,/ Gezip 
tozduklarımın,/ Görüp işittiklerimin,/ 
Dokunduklarımın, anladıklarımın/ 
Hiçbiri, hiçbiri,/ Beni bahtiyar etmedi 
türküler kadar...”

* * * * *
Türkülerin, halk müziğinin öne-

minden, işlevinden bilgi sahibiyiz 
de; bu gerçeğin mütemmim cüzü 
Gomidas Vartabed’li halk müzik(i-
miz)den haberdar mıyız?

O; XIX. yüzyılda, Kütahya’lı bir 
müzikologdu.

Müzikoloji tarihi Avrupa ve Ame-
rika merkezli başlamışken, Gomidas 
Vartabed’in çalışmalarının da aynı 
döneme denk geldiğini söyleyen 

“Biz değil yaşayan acılardır.
Gitsem de her yerde biraz vardır.”[1]
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Burcu Yıldız ekler: “Gomidas Var-
tabed tam da bu dönemde müzi-
kolojinin bilimsel bir disiplin hâline 
dönüşmesi üzerine tartışmaların 
yürütüldüğü bir ortamda bulunuyor. 
Berlin’e gidip Uluslararası Müzik 
Cemiyeti’nin toplantılarına katılıp 
Ermeni müziği üzerine sunumlar 
yapıyor. Hem bu araştırmayı yapıp 
hem de bir yandan aslında bu top-
rakları temsil eden bir kimlik. 

Ben çalışmalarının bu kapsamını 
anlamaya başladığımda gerçekten 
şok olmuştum, çünkü genelde bizde 
halk müziği araştırmaları özellikle 
Cumhuriyet sonrası dönem olarak 
tartışılır ve konuşulur. Türkiye’deki 
halk müziği genelde 20’li yıllar itiba-
rıyla başlatılmıştır ama baktığınızda 
Gomidas Vartabed’in çalışmaları 
çok daha erken dönemde başlamış. 
Sadece Ermenice derlemeleri açı-
sından değil, Türkçe ve Kürtçe der-
lemelerinin olduğunu da biliyoruz. 

Aslında sadece Gomidas’ın 
değil, Pahtikos isimli bir Rum araş-
tırmacının da erken dönem derle-
meler yaptığı bilinir, bu çalışmalara 
Türkiye’deki araştırmacılık tarihine 
tarihsel perspektif kazandırmak açı-
sından da çok ihtiyacımız var.”[5]

Gomidas Vartabed çoğunlukla 
bugünkü Ermenistan Cumhuriyeti 
içerisinde yer alan Doğu Ermenis-
tan köylerini gezip Ermenice ve 
Kürtçe şarkılar derliyor, Kütahya, 
İstanbul ve Eçmiadzin’de dinledi-
ği Türkçe şarkıları notaya alıyor, 
Sarkis Hayguni’nin Ermeni-Kürt 
destanları derlemesinden parçaların 
transkripsiyonlarını yazıyor ve bu 
transkripsiyonlar, birçok Kürt müziği 
araştırmacısı tarafından notaya ak-
tarılan ilk Kürtçe derlemeler olarak 
tanımlanıyordu. [6]

* * * * *
Rahip Vartabed Gomidas (So-

ğomon Soğomonyan) 26 Eylül 
1869’da Kütahya’da doğdu. Annesi 
1870’te, babası ise 1880 yılında 
öldü, ikisi de müzisyendi. Anasını 
babasını kaybettikten sonra dini bir 
eğitim veren okula gönderildi. Yıllar 
sonra Kütahya’yı ziyarete gittiğin-
de, anne ve babasının bestelediği 
Türkçe şarkıların hâlâ söylenmekte 
olduğunu görmüş, onları kayıt altına 

almıştı.
12 yaşındayken eğitim görmek 

üzere Ermenistan’a giden Gomidas, 
Erivan’a yakın Echmiadzin’da kuru-
lan Ruban okulunda okudu. Ermeni 
nota sisteminde de ustalaşıp mü-
zik hocası oldu. Daha sonra rahip 
olmaya karar verdi. 1893 yılında 
da “Apeğa”lıya yükselmesiyle VII. 
yüzyılda yaşamış Ermeni halk ozanı 
Katolikos Gomidas’a atfen Gomidas 
ismini aldı. 1895’te de papaz anla-
mına gelen Vartabet unvanına layık 
görüldü. 

Gomidas, 1896-1899 kesitinde 
dönemin Katolikos’un izniyle Alman-
ya’ya giderek, Berlin’de müzik tarihi 
ve teorisi, enstrüman bilgisi üzerine 
dersler aldı. Aynı zamanda piyano, 
kompozisyon, orkestrasyon üzerine 
kendini geliştiren Gomidas, Tiflis ve 
Berlin’de konservatuvar öğrenimi 
gördü. Doğu müziğine ilgili birikimi-
ne çok sesli Batı müziği uzmanlığını 
da ekledi. Artık dünya çapında bir 
kompozitördü.

Klasik Batı müziği, kilise müziği 
ve halk müzikleri üzerinde çalışan 
Gomidas, XIX. yüzyıl sonlarından 
itibaren Anadolu’yu karış karış ge-
zerek Ermeni halk müziğinin yanı 
sıra Türk, Kürt ve İran halk müzik-
lerinden derlemeler yaptı. Bu çalış-
malar sayesinde, çok kısa bir süre 
sonra savaşlar, kırımlar ve göçlerle 

büyük kayıplar verecek olan Ana-
dolu’nun çeşitli bölgelerindeki halk 
şarkıları kayıt altına alınmış ve nota-
ya geçirilmiş oldu.[7]

Ermeni halk şarkıları, kilise 
müziği, çok sesli Batı geleneği 
üzerinde çalışarak geçti yıllar. Son-
ra hayat nehrinde izlediği yol onu 
Berlin’e çıkardı. Batı’yı, çok sesli 
müziği bu Alman kentinde daha iyi 
tanıdı. Birbirinden güzel besteler 
yaparken bir yandan da Anadolu 
ve Kafkasya köylerinde derlediği 
Ermenice, Kürtçe, Türkçe halk şar-
kıları üzerinde çalışıyor ve onları 
çok seslilikle yoğuruyordu. Halk 
ezgilerini Hampartsum (Limonciyan 
Hampartsum) notalarına, daha son-
ra da Avrupa’nın kullandığı notalara 
geçirecekti. Ayrıca kendi gayretiyle 
pagan zamanların Ermeni müzik 
geleneğini bu günlere aktaran ‘Haz’ 
nota tekniğini öğrenip geliştirerek, 
eski kilise kantiklerini gün yüzüne 
çıkarıp unutulmamalarını sağladı. 

Avrupa müzik geleneğinin Ba-
ch’ın klasizminden Lizst ve Cho-
pin’in romantizmine nasıl evrildiğine 
dair çalışmalar içine girdi. Doksan-
dan fazla koro kurup çok sesli mü-
ziğin temellerini attı. Düğün ve aşk, 
ninni ve dans müziklerinden oluşan 
Ağın Ezgilerini yayınladı. Önce Tif-
lis’e giderek Rimsky- Korsakoff’dan 
eğitim almış, Avrupai çok sesli 
müziği özümsemiş Magar Yegmal-
yan’dan ders alarak kendini daha 
da geliştirme fırsatı bulmuştu. Daha 
sonra da Berlin’de Avrupa müzik 
konservatuvarına kabul edildi. 

Gomidas, Ermeni müziğine özel-
likle çok seslilik açısından yenilikler 
getirdi, şu an Ermeni kiliselerinde 
okunan ve “Badarak” tabir edilen 
çok sesli ayin müziklerinden birini 
besteledi. Eğer koşullar elverseydi 
şair Hovhannes Tumanyan’ın uzun 
şiiri Anuş’u opera olarak yeniden 
yaratacaktı; olmadı. Ermeni müziği 
hakkında bilgisi olanlar, “Bu opera-
yı Armen Tigranyan bestelemişti. 
Librettosunu da Tumanyan’ın uzun 
şiirinden yola çıkarak yine Tigran-
yan yazmıştı,” diyebilirler. 

Evet, Ermeni müziğinin renkle-
rini taşıyan ilk opera olan Anuş’u 
Tiflisli besteci Tigranyan besteledi. 

12 yaşındayken eğitim gör-
mek üzere Ermenistan’a gi-
den Gomidas, Erivan’a yakın 

Echmiadzin’da kurulan Ruban 
okulunda okudu. Ermeni nota 
sisteminde de ustalaşıp mü-
zik hocası oldu. Daha sonra 

rahip olmaya karar verdi. 
1893 yılında da “Apeğa”lıya 
yükselmesiyle VII. yüzyılda 
yaşamış Ermeni halk ozanı 
Katolikos Gomidas’a atfen 

Gomidas ismini aldı. 1895’te 
de papaz anlamına gelen 

Vartabet unvanına 
layık görüldü. 
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Ancak 1903’te, Tigranyan’dan çok 
önce Tumanyan’ın şiiri üzerinde 
çalışmaya başlayan Gomidas, eğer 
yolu soykırımla kesilmeseydi bu 
operanın yaratıcısı olarak anılacak-
tı. Derler ki, Rahip Gomidas, şair 
Tumanyan’dan Anuş’un metninde 
bazı değişiklikler yapmasını istemiş 
ama o sırada çok meşgul olan şair 
bir türlü bestecinin istediği düzelt-
meleri yapacak vakit bulamamış. 
Gerçi Gomidas yine de bu uzun şiir 
üzerinde çalışmış. Ancak zaman, 
acılar ve Gomidas’ın 1915’te aklını 
yitirmesi yüzünden bu çalışmaların 
büyük bir kısmı kaybolacaktı. Rahi-
bin bu opera üzerindeki çalışmala-
rından birkaç şarkı kaldı geriye. 

Claude Debussy’nin, “Sizin mü-
ziğinizin önünde diz çöküyorum” de-
diği Gomidas, İstanbul’a geldiğinde 
1910 yılını gösteriyordu takvimler. 
Kentte herkes o güleç yüzlü, müte-
vazı rahibi tanıyor, onun müziğini 
hayranlıkla dinliyordu. Sadece Er-
meniler değil, Türkler de onun de-
hasının önünde saygıyla eğiliyordu. 
İstanbul’da büyük bir koro ‘Kusan’ 
kurdu Gomidas, yetiştirdiği korist-
lerle birlikte müziği farklı kentlere, 
ülkelere götürdü... 

O, büyük bir müzisyendir. O bu 
toprakları çok sevdi. Bu toprakların 
sesini… Bu toprakların hüzünlü 
müziğini… İnsanını çok sevdi… Bu 
yüzden yollara düştü. Şehir şehir, 
köy köy dolaştı. Halkın söylediği tür-
küleri topladı. Onları notaya geçirdi. 
Ermeni, Türk, Kürt ayrımı yapmadı, 
kim ne söylüyorsa kayıt altına aldı. 
Yaptığı 4 bin derlemeden sadece 
bin 200 kadarı günümüze kaldı. 
Ermeni malları gibi, Gomidas’ın 
müzikleri de talan edildi. 

Anadolu’da köy köy gezerek 4 
binden fazla Kürtçe, Ermenice, Far-
sça, Türkçe ve Arapça şarkı ve tür-
küleri derleyip notaya geçirmesinin 
yanı sıra bu şarkılar üzerine maka-
leler yazarak dünyanın birçok yerin-
de konferanslar verir. Gelen teklifler 
üzerine 1910 yılında çalışmalarına 
İstanbul’da devam eden Gomidas’a 
Pera’da bir ev tahsis edilir. İstan-
bul’da içlerinde Halide Edip Adıvar, 
Mehmet Emin Yurdakul, Hamdullah 
Suphi Tanrıöver gibi önemli sanat-

çıların ve bürokratların bulunduğu 
ciddi bir hayran kitlesi olur.

* * * * *
“Sonrası mı?”
Bir gece kapısı çalındığında, Go-

midas Vartabed telaşlanmadı. Za-
man zaman gelen arkadaşlarından 
alışkındı bu duruma. Her zamanki 
gibi çalışmakta olduğu piyanonun 
başında, sakince gelenleri bekle-
di… Zor bir dönemden geçiyoruz, 
diye düşündü. Nasıl da yorgunum 
oysa yapabileceklerimin çoğuna 
daha başlamadım bile... Çankı-
rı’ya sürgün edilme kararı yüzüne 
okuduğunda, şaşırmıştı. Tamam, 
İttihatçı yönetim bir takım Türkçülük 
üzerine çalışmalar yapmaya başla-
mış; Osmanlı’nın o çoğulcu, çeşitli 
halklardan oluşan yapısını etkileme-
ye başlamıştı. Oysa üç hafta önce 
düzenledikleri geceye katılıp, sesi 
ve müziğiyle katkı yapmış, övgüler 
almıştı.

“1915’ten sadece üç hafta ön-
ceydi, diye sesli düşündü.” Genç 
Türkler hükümetinin Türk milliyet-
çiliği ve kimliğini tanıtmak üzere, 
bir grup Türk aydını, müzik, şiir ve 
konuşmalardan oluşan bir gece 
düzenlenmişti. Türkiye’nin görüntü-
sünü yükseltmek, kötü propaganda-
yı önlemek, dosta düşmana zorba 

olmadıklarını anlatmak için yapılan 
programa istemese de gitmek 
zorunda hissetmişti kendini… Bu 
kültür kutlamasına başka hiçbir Er-
meni çağrılmadığını ancak gittiğinde 
anlayacaktı…

Teşrifatçı Hamdullah Suphi o 
gece şöyle konuşmuştu: “Bu Ana-
dolu çocuğu, din adamı adanmışlığı 
ve çalışkanlığıyla Ermeni müziğini 
kanatlandırdı… Zamanının çoğunu 
dağda, tepede ve en ücra köylerde 
halk şarkılarını toplayarak geçirdi. 
Gerçek şu ki Ermeni milleti, kül-
türel hayatımızın sınırıdır. Nereye 
giderseniz gidin, Anadolu’nun her 
köşesinde yaratıcı Ermeni zekâsı ve 
sanatı sizi selamlayıp ben burada-
yım diyecektir. Sultanların sarayına 
gidin mimarları mutlak Ermeni’dir… 
Kuyumculuktan, Tıp okuluna, bilim-
sel kitaplara kadar hepsi Ermenile-
rin eserleridir… Bunlar yüzyıllardır 
birlikte yaşadığımız insanlardır.” 

O yüzden o gece kendini gelip 
alanlara direnmemiş, nasıl olsa ha-
talarının farkına varacaklardır, diye 
düşünmüştü…

Bu toplantıdan sadece üç hafta 
sonra 24 Nisan 1915’te Talat Pa-
şa’nın emriyle milliyetçi oldukların-
dan şüphe duyulan 200’den fazla 
lider özellikli Ermeni tutuklandı. 
Birkaç hafta sonra da büyük bölümü 
imha edilen 2345 lider daha… Hep-
si de memleketini seven, çalışkan, 
dürüst insanlardı. 

Gomidas sessiz bir tevekkülle 
kendini almaya gelenlere teslim 
oldu. Kötü bir olayı aklına bile getir-
meyen Gomidas bunu bir şaka ola-
rak nitelendiriyordu. “Birileri mutlaka 
bana şaka yapıyor. Gideceğim son-
ra da kahkahayla gülecek ve omzu-
ma vuracaklardır…” Lakin bu şaka o 
kadar uzun ve acılı olacaktı ki…

Sonra 7 Mayıs 1915’te Talat 
Paşa şifreli bir telgrafla içlerinde 
Gomidas’ın da olduğu sekiz kişinin 
İstanbul’a dönebileceklerini yaza-
caktı. Ne yazık ki yüzyıllardır bu top-
raklarda yaşayan birçok Ermeni bir 
daha gökyüzünü göremeyecekti… 

Gomidas’ın bir daha dünyada 
hiçbir yerde kendini evinde hisset-
memesine yol açan tehcir sırasında 
yaşadığı ve tanık olduğu olaylar 

Anadolu’da köy köy gezerek 4 
binden fazla Kürtçe, Ermenice, 
Farsça, Türkçe ve Arapça şarkı 

ve türküleri derleyip notaya 
geçirmesinin yanı sıra bu 

şarkılar üzerine makaleler 
yazarak dünyanın birçok ye-

rinde konferanslar verir. Gelen 
teklifler üzerine 1910 yılında 

çalışmalarına İstanbul’da de-
vam eden Gomidas’a Pera’da 

bir ev tahsis edilir. İstanbul’da 
içlerinde Halide Edip Adıvar, 

Mehmet Emin Yurdakul, Ham-
dullah Suphi Tanrıöver gibi 

önemli sanatçıların ve bürok-
ratların bulunduğu ciddi bir 

hayran kitlesi olur.
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olacaktır. Bilindiği gibi İstanbul’dan 
tehcire gönderilen aydınlardan çok 
az bir bölümü geriye dönebilmişti. 

Gomidas’ın tehcirden dönüşüyle 
ilgili olarak farklı görüşler öne sürül-
mektedir. Bunlardan biri, rahip Go-
midas’ın Halide Edip, Mehmet Emin 
(Yurdakul) gibi Osmanlı yönetimi 
üzerinde etkisi olabilecek aydınlar 
ve Türk Ocağı yöneticilerinin telkin-
leri sonucu serbest bırakıldığı yö-
nündedir. Gomidas’ın bu aydınlarla 
ilişkisinin olduğu bilinmektedir. An-
cak onun tehcirden dönebilmesinin, 
bu aydınların telkinlerinden ziyade 
Amerika’nın Osmanlı İmparatorlu-
ğu’ndaki büyükelçisi (1913-1916) 
Henry Morgenthau’nun girişimleriyle 
mümkün olabildiği iddiası daha kuv-
vetli görünmektedir. 

Morgenthau da anılarında, 
isimlerini vermediği yedi Ermeni’yi 
tehcirden kurtardığını anlatmaktadır. 
Bir başka iddia da Şehzade Ab-
dülmecid’in devreye girip Gomidas 
için özel bir af çıkarttığı yönündedir. 
Şehzade Abdülmecid’den devreye 
girmesini isteyen Dr. Vahram Tor-
komyan’ın eşiydi, zira Dr. Torkom-
yan Şehzade Abdülmecid’in özel 
doktoruydu ve Gomidas da şehza-
denin eşinin müzik öğretmeniydi. 
Çankırı’da affedilerek dönmelerine 
izin verilenler arasında Gomidas’ın 
yanı sıra yedi kişi daha vardı: 
Bunlar Peder Garabet Kerovpyan, 
Dr. Vahram Torkomyan, Yervant 
Tolayan, Agop Nargileciyan, Zare 
Bardizbanyan, Püzant Keçyan ve 
Rafael Karagözyan’dı.[8]

Halide Edip’in ve Türk Ocağı 
yöneticilerinin rahibin tehcirden dö-
nüşündeki rolleri tartışmalıdır, ancak 
Gomidas’ın onlarla ilişkileri olduğu 
da kesindir. Halide Edip’in rahip Go-
midas’dan sevgiyle söz ettiği satırlar 
bunun bir göstergesidir: “İnsan ve 
sanatçı olarak çok nadir karşılaşa-
bileceğiniz bir değerdi. … Gomidas 
benim evime de gelir, saatlerce ça-
lar, söylerdi.”

“Bu ziyaretler Ermenilerle Türkle-
rin birbirlerini boğazladıkları zaman 
dahi devam etti. İkimizin de içinde, 
bu vaziyet, birbirimize ifade edeme-
diğimiz bir acı uyandırmıştı.”[9]

Halide Edip’in sözünü ettiği Ka-

dırga’daki evidir ve rahip Gomidas 
da o evin müdavimleri arasındadır. 
Türk Ocağı’nda başka milletlerin 
eserlerini tanımanın Türk kültürünü 
geliştirmeye yarayacağı görüşü hâ-
kim olunca Gomidas çalışmaların-
dan örnekler sunmak üzere buraya 
davet edilmişti. Halide Edip, Gomi-
das’ı dinlemeye gelenler arasında, 
insancıl milliyetçilikten yana olan iki 
büyük şair, Mehmet Emin ve Yahya 
Kemal’in, bulunduğunu da yazmak-
tadır. Rahibi dinlemekten zevk alan 
Yusuf Akçura ise “Gomidas’ın şarkı 
ve müzik biçimindeki popüler kül-
türle Türklere büyük zarar verdiğine 
inanırdı.”[10] 

Ancak bu toplantıdan sadece bir 
ay sonra hükümetin girişeceği tehcir 
politikası Hamdullah Suphi’nin söz 
ettiği Ermeni tasavvurunun yerini 
başka bir Ermeni tasavvuruna bırak-
tığını gösterecektir. Dönemin etkili 
aydınları arasındaki Türk Ocağı’nın 
yöneticilerinin Gomidas’ı tehcirden 
döndürebilmek için giriştikleri çaba-
ların bir rivayetten ibaret olduğunu 
öne süren Diran Lokmagözyan, bu 
aydınların Gomidas İstanbul’a dön-
dükten sonra da onunla hiç ilgilen-
mediklerini ileri sürer.[11] 

* * * * *
Gomidas, 15 Mayıs’ta İstanbul’a 

döner. 15 günlük sürgün Gomidas’ın 
hayatını derinden etkilemiştir. Bazı 
kaynaklar yolculuğun başında güçlü 
durup herkese moral verdiğini söy-
ler. Ancak onunla birlikte sürgün edi-
len Ermeni Gazeteci Aram Andon-
yan daha sürgünün başından beri 
içine kapandığını, kimse ile konuş-
madığını yazıyordu.[12] Çankırı’ya 
yaklaştıklarında ise durumu daha da 
kötüleşir. Sürekli sinir krizleri geçirir, 
korku nöbetlerine tutulur. Polisin ve 
askerin onlara karşı davranışı, onun 
zarif ruhunda onulmayacak tahribat 
yaratır.

Gomidas kendi deyişiyle “Kimse-
cik” ruhuna hücum eden acılardan 
kaçmanın yolunu deliliğe sığın-
makta buldu. 1915’ten sonra beste 
yapmadı, şarkı söylemedi, koro 
yönetmedi. Suskunluğunu ölene 
dek sürdürdü ve onun gibi üstün 
yetenekli birçok Ermeni’nin kaybı 
sadece Ermeni Halkının kaybı değil, 
aynı zamanda Türkiye’nin gele-
ceğinin de kaybı olacaktı.1935’te, 
Paris’teki bir akıl hastanesinde 
Dünyaya son kez baktığında, göz-
leri özlemle yanarken “İnçu/ Neden” 
diye hıçkıracaktı...

* * * * *
Toparlarsak…
“Gomidas, Ermeni halk müziğini 

çok iyi anladı” diyen Piyanist Şahan 
Arzruni’nin ifadesiyle, “Dinden çok 
müziğe kanalize olmuş bir din ada-
mı olan Gomidas olmasaydı bugün 
Ermeni müziği tamamen bambaşka 
olacaktı. XIX. yüzyılda Dikran Çuha-
cıyan gibi besteciler vardı, onlar İtal-
yan müziği etkisinde besteler yaptı-
lar. Gomidas Ermeni halk müziğini 
gayet iyi anladı. Ve o halk müziğini 
şehirde yaşayan Ermenilere öğret-
mek istedi. Fakat İstanbul’da yaşa-
yan Ermeniler Avrupalı gibidir. Yani 
1852’de Lizst buraya gelmişti onu 
dinlemişlerdi. Donizetti buradaydı. 
Gomidas ise halk şarkılarının yapı-
sını bozmadan piyano partisyonları 
yazdı. Şuşik Babayan bu parçaları 
piyano eşliğinde seslendirdi. Bu par-
çaları Paris’te dinleyen Debussy’nin 
‘Gomidas bir tek Anduni’yi yazmış 
olsa bile tarihe geçerdi’ dediği hep 
anlatılır…”[13]

Evet bugün Gomidas olmasaydı; 

Gomidas kendi deyişiyle 
“Kimsecik” ruhuna hücum 
eden acılardan kaçmanın 

yolunu deliliğe sığınmakta 
buldu. 1915’ten sonra beste 
yapmadı, şarkı söylemedi, 
koro yönetmedi. Suskunlu-

ğunu ölene dek sürdürdü ve 
onun gibi üstün yetenekli bir-
çok Ermeni’nin kaybı sadece 
Ermeni Halkının kaybı değil, 

aynı zamanda Türkiye’nin 
geleceğinin de kaybı olacak-

tı.1935’te, Paris’teki bir akıl 
hastanesinde Dünyaya son 

kez baktığında, gözleri özlem-
le yanarken “İnçu/ Neden” 

diye hıçkıracaktı...
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Ermeni ve halk müziği elbette ola-
caktı, ama bambaşka bir profili ola-
caktı. Çünkü tam zamanında, yani 
1915’ten önce Anadolu’daki köyleri 
tek tek gezerek, kulağıyla topluyor 
bu halk şarkılarını kentlerde yaşa-
yan Ermenilere ve hatta Avrupa’ya 
dinletmeyi başarıyor. Avrupa müzi-
ğine benzeyen ama Avrupa müziği 
olmayan bir denge kuruyor. Yazdığı 
piyano partileriyle bu halk şarkıları-
nın kendi özelliklerini kaybetmeme-
sini sağlıyordu.[14]

Ve nihayet “XIX. yüzyılın ‘gö-
nenç’ zamanları ile XX. yüzyılın bü-
yük kırım ve savaşları arasında ruh 
yapısı çöken/ çökertilen aydınlardan 
biriydi Gomidas. Onun yaşadığı 
iç gerilim, bana, Avusturyalı yazar 
Stephan Zweig’in yaşadığı dramatik 
finali hatırlattı. Soykırım günlerinin 
akıl sağlığını elinden aldığı bir et-
nomüzikoloğun hikâyesi ile faşiz-
min insanlığı düşürdüğü hâle kızıp 
intiharı seçen bir yazarın hikâyesi 
arasındaki benzerlikti bu.”[15]

 
7 Temmuz 2020 10:54:01, İstan-

bul’dan.
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AŞIK VEYSEL’İN 
ŞEYH SAİD VE 
MENEMEN OLAYINA BAKIŞI

Mahsuni GÜL

Bilindiği üzere; Aşık Veysel’in yaşamına ve şiir-
lerine ilişkin bir çok eser bulunmaktadır. Bun-
lardan; “Atatürk” (*1) adlı şiirine ve “Cumhuriyet 

Destanı” (*2) adlı destanına değinilecektir -ki, her iki 
başlıklı şiir ve destan da- aynı şiir ve destandır. Söz 
konusu eserlerde yer alan şiir ve destanda Atatürk 
şöyle övülmektedir:

“… Atatürk’tür Türkiye’nin ihyası
Kurtardı vatanı düşmanımızdan
Canını bu yolda eyledi feda
Biz dahi geçelim öz canımızdan…”
Konumuzu asıl ilgilendiren ise, aynı destan da 

Doğu’da, kimilerine göre şeriatı geri getirmek için, 
kimilerine göre ise, ulusal Kürt hareketi olarak tanım-
lanan ve bana göre de her iki yanı da olan Şeyh Said 
hadisesine olan yaklaşımıdır. Aşık Veysel şunları 
yazar:

“… Şeyh Said’de yüzün tuttu isyana
Milletini hor baktırdı vatana
Fakir fukarayı boyadı kana
Öyle şeyhler çoktur külhanımızdan

Çağırdım Şeyh Said sağır mı diye
Başında sarığı değirmi diye
Tarttılar şeyhleri ağır mı diye
Haberin doğrulttun urganımızdan

Şeriatı düşündüler şerciler
Birtakım millete fesat verdiler
Her biri bir yerde hep geberdiler

Onlar kurtulmadı toplarımızdan

Aklı başında olan düşünür bunu
Şeriatçı oldu tüketen onu
Dağda belde fukaraya soygunu
Veren onlar idi vatanımızdan…”
Aşık Veysel, Şeyh Said’e takındığı olumsuz tavrı, 

Menemen hadisesinde de tekrarlamaktadır. Şöyle ki:
“… Menemen meselesi geldi meydana
Orda birkaçları uydu şeytana
Mehdi diye kendi kendin urgana
Taktı kurtulmadı darlarımızdan…” (*3)

Aşık Veysel söz konusu şiirinde ve destanında 
görüldüğü üzere Atatürk’ün vatanı hem düşmandan, 
hem de Şeyh Said ve Menemen meselesine ön 
ayak olan şeri güçlerden yani günümüzdeki ifadeyle 
şeriatçılardan kurtardığını yazmıştır.

Veysel, demiryolları hamlesini ve Cumhuriyet reji-
minin eğitim alanlarındaki başarılarını da aynı heye-
canla anlatmıştır:

“… Kurtardık vatanı bu belalardan
Tiren hattı küşat ettik her yerden
Terrakki etti mektebimiz hep birden
Teşekkür kazandık müşranımızdan…”
Tabii burada tartışma konusu olan her iki hadise-

nin de gerçekten şeriatçı olup olmadığı hakkındaki 
tartışmalardır. Bu tartışmalarda hala fikir birliği (kon-
sesus) sağlanmış değildir. Her iki görüşü savunanlar 
da vardır. Şeyh Said hadisesi her iki olasılığı da 
(Şeriat ve Kürt ulusallığını) içinde barındırmasına 
karşın, Menemen hadisesi biraz daha karanlıkta kal-
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maktadır. Özellikle Serbest Fıkra’nın İzmir mitinginde 
halkın galeyana gelmesi ve kurtarıcının (Atatürk) 
aleyhinde sloganlar atmasının akabinde Mene-
men hadisesinin patlak vermesi, olayın arkasında 
kışkırtıcı bir hadisenin olması imkan dahilindedir. 
Özellikle, bu hadise bahane edilerek ülkede tek parti 
diktatörlüğünün yerleştirilmeye çalışılması,  bu tezi-
mizi güçlendirmektedir.  

Veysel’in Cumhuriyet destanı incelendiğinde bir 
zorlamanın olduğu kendini hemen gösterir. Düşüne-
biliyor musunuz, köylü kasketli ve yırtık pantolonla 
Ankara’ya gelen Veysel’i, başkente yakıştıramıyor-
lar ve apar-topar şehrin dışına çıkarıyorlar. Ancak, 
Veysel Cumhuriyet destanını yazdıktan sonra ve 
başında fötr şapka ile şehre girebiliyor. Siz bakma-
yın, “Köylü milletin efendisidir” sözlerine, o dönem 
köylüler değil şehre, kenar mahallelerine dahi 
yaklaştırmıyorlardı. Bu konuda hiciv edilmiş, yazılmış 
sayısız eseri bulabilirsiniz. Dolayısıyla Veysel, 
gerçek kişiliğini bulduktan sonra yazdığı şiirler daha 
çok tutulmaktadır. Bunlardan;

“…Kuran’a bak İncil’e bak
Dört kitabın dördü de hak
Hakir görüp ırk ayırmak
Hakikatte yüz karası…” (4) 

Sözleriyle insani hümanistliğini tüm açıklığıyla 
ortaya sermektedir.

Türk halk ozanlarının Şeyh Said hadisesini resmi 
görüş doğrultusunda değerlendirip yorumlamaları 
sadece Veysel’e ait de değildir. Bunlardan, Munzur 
Dergisi’nin 53. sayısında yer alan “Şeyh Said İsyanı-
na Hacı Bektaş Dergahı Postnişinlerinin Bakışı” adlı 
makalemde de değindiğim gibi, yine bir Alevi ozan 
olan Malatya’lı Fakiri “Atatürk” adlı şiirinde Şeyh Said 

olayıyla Yezid’in Kerbela olayı arasında bağ kurarak 
her iki olayı aynı kefeye koyuyor ve şiirinin bir yerin-
de şöyle yazıyor: 

“... Bu macera Kerbela günüdür 
Bu devranı döndürenler Ganidir
Bu Kafir Yezid’in eski kinidir 
Hak yardımcısı olsun Gazi Kemalin...” (5)

Tabi dönem tek parti dönemidir; ırkçılıkla ve Türk-
çülüğün taban yaptığı bir dönemden de geçtiğimizi 
de unutmamak gerekir. Yine de insan, ozanlardan 
biraz daha tutarlı davranmalarını beklemeden edemi-
yor. Keza bugünde değişen bir şey yok ya…
KAYNAKÇA 
1) Aşık Veysel Şatıroğlu Dostlar Beni Hatırlasın Tür-
kiye İş Bankası Kültür Yayınları 1. Baskı 1970 Sayfa 
168, 169, 170.
2) Aşık Veysel Şatıroğlu Dostlar Beni Hatırlasın Tür-
kiye İş Bankası Kültür Yayınları 2. Baskı 1971 Sayfa 
192, 193, 194, 195.
3) Aşık Veysel Şatıroğlu Dostlar Beni Hatırlasın Tür-
kiye İş Bankası Kültür Yayınları 1. Baskı 1970 Sayfa 
168, 169, 170.
4- https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=402869893832282&external_log_
id=0d32b247-73d3-4809-ba5a-c7f9bae48f93&q=-
menfaattir%20varvaras%C4%B1
5) Şeyh Said İsyanına Hacı Bektaş Dergahı Post-
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KÜRTLER, 
DAĞLAR,  
BARAJLAR VE DİL...                                                                                                                                   

Hüsnü GÜRBEY

hgrby_34@hotmail.com 

Dîrok, hebûna me Kurdane / 
Ziman, hebûna me parestiye

Çenda me jiyana meye / 
Avîstaşarastinîya me Kurdane.

Türkçesi:
Tarih, Kürtlerin varlığıdır. / Dil, 

varlığımızın koruyucusudur.
Kültür, yaşantımızdır / Avesta, 

Kürtlerin uygarlığıdır.
Şeyh Said direnişi kanla 

bastırıldıktan sonra, Kürtlerin 
Türkleştirilmesi çalışmalarına hız 
verildi. Bu amaçla 24 Eylül 1925’te 
bakanlar kurulu kararıyla “Şark 
Islahat Planı” hazırlandı. Bu plana 
göre Kürtler, bulundukları yerlerden 
zorla alınarak, Batı’da Türk nüfus 
içinde %5-10’u geçmeyecek şe-
kilde serpiştirilecek, onların hızla 
Türkleşmesi sağlanacaktı. Yine plan 
gereği Kürdistan’da kamuya açık 
alanlarda, çarşı-pazarda Kürtçe 
konuşulması yasaklandı, yasağı 
delenlere ağır cezai müeyyideler 
uygulandı. Böylece Kürtler, yüzyıl-
lardır üzerinde yaşadıkları anayurt-
larında dilleri yasaklanan bir ulus 
olarak tarihe geçtiler.

Sömürgeci, devlet veya devletler 
neden buna gerek duydular, dilin 
önemi nedir?

Bir halkın varlık nedeninin dile 
bağlı olduğunu, bilim insanları tara-
fından uzun zamandan beri kabul 

edilen bir fenomendir. Bir halkın 
anadili onun varlık nedeni ve aynı 
zamanda onun ruhudur. Bir ulusun 
ruhu ile anadili birbirine kopmaz 
bağlarla bağlıdır, biri olmadan öteki 
de olmaz. Bunun bilincinde olan Ke-
malist rejim, Kürdün anadilini yasak-
lamakla ruhuna zincir vurmuş, Şark 
Islahat Planı ile kölelik dayatılmış, 
Kürt ulus bilincini kırmak istemiştir.

Bu tür yasakların tutunabilmesi 
için onun ne kadar değersiz, kötü, 
utanç duyulan aşağılık bir şey oldu-
ğu propagandası yapılır, onun yeri-
ne ikame edilen şeyin de ne kadar 
değerli, üstün, benimseyenlerin ne-
ler kazanacakları, benimsemeyen-
lerin neler neler kaçıracakları uzun 
uzun anlatılır. Bu dönemde Türklük, 
Türk olmak aranan bir değer olur-
ken, Kürtlük, Kürt olmak aşağılık 
derecede yerilir. Devletin, kitle ikna 
araçları yani okullar, radyo ve gaze-
teler, kışlalar, camiler kısaca halkın 
toplanma mekânları bu açıdan kul-
lanılan birer propaganda araçlarına 
dönüştürülür.

Kürtçenin yasaklanması, yukarı-
da açıklandığı gibi ilk önce Kürdün, 
kendisini değersiz, düşük görmesi-
ne, efendilerini ise üstün görüp ona 
hayranlık duyması sağlanır. Ke-
malist rejim, Kürtleri toptan tasfiye 
etmek için ilkin 1927’de, sonra daha 
ayrıntılı bir kanunla 1934’te zorunlu 
“İskân Kanunu” çıkartır, bunu 1935 

Tunceli Kanunu izler. Bütün bu 
baskılar sonucunda başta Kürt dili 
olmak üzere, tüm ulusal ve toplum-
sal değerler birer utanç araçlarına 
dönüştürülür. Kürt bireyi için hızla bu 
değerlerden kurtulmak ve bir Türk 
gibi yaşamak daha cazibelidir. Çok 
acıdır ve bir o kadar da insan hak-
larına aykırıdır ki Kürtler, anadilleri 
olan Kürtçe ile konuşmaktan utanır 
hale getirilmişlerdir.

Cumhuriyet hükümetleri, Kürtleri 
toptan asimile etmek için denemedi-
ği yol-yöntem bırakmamıştır. Alınan 
bütün bu tedbirler Kürtleri asimile 
etmeye yetmemiştir. Çünkü Kürtler, 
her darda kaldıklarında sığındıkları 
muhteşem dağlara sahipler. Bu dağ-
lara dayanarak ölümüne direndiler. 
Direniş, Kürt kimliğini, Kürt dili ve 
kültürünün kaba imha ve inkâr politi-
kalarını boşa çıkarmıştır. 

Dağların önemi;
Kürdistan tarihi, direnişler ve 

isyanlar tarihidir. Bu direnişte, Kürt-
lerin tek güvendikleri biricik dostları 
dağlarıdır. Dağlar, hiçbir zaman 
Kürtlere ihanet etmemiştir.  Kürdis-
tan’ı işgal eden ve egemenliklerini 
kalıcılaştırmak isteyen egemen 
devletler, dağların bu özelliklerini 
bildikleri için, dağlar ile birlikte or-
manları ve içinde barındırdıkları tüm 
canlılarla birlikte yok etmeye çalış-
mışlardır. Kürdistan doğasının ve 
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ekolojik yapısının tahribatı, devlet 
için egemenlik sağlama bakımın-
dan stratejik alan iken, Kürtler için 
stratejik olmakla birlikte hayatlarını 
idame ettikleri coğrafya olduğundan 
fazlasıyla önemlidir. Türk devleti 
açısından doğaya, özellikle de dağ-
lara hâkim olmak, Kürtler üzerinde 
kuracağı egemenliğin ön koşulu 
gibiyken, Kürtler içinse Kürdistan 
coğrafyasının büyük bir parçası olan 
dağlar, her isyan ettiklerinde veya 
devletin katliamlara varan uygula-
malarından kurtulmaya çalıştıkların-
da çıktıkları/sığındıkları neredeyse 
tek adres olmuştur. Bu özellikle-
rinden dolayı, dağlar, ormanlar ve 
dağlık alanlar, devletin öncelikli 
hedefleri olmuştur. Çünkü direniş-
çilerden geriye kalanlar ve devlet 
baskısından kaçanlar, buralara sı-
ğınmışlardır. Dolayısıyla çoğunlukla 
dağ eteklerindeki köyleri, mağaraları 
ve ormanlık alanları tahrip etmek ya 
da yakmak Kürtleri zapturapt altına 
almanın ön koşulu olarak görülür. 
Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi 
yayını olarak 1972’de basılan “Tür-
kiye Cumhuriyeti’nde Ayaklanmalar 
(1924-1938)” adlı kitapta Şeyh Said 
İsyanı’ndan sonra, 1927 yılı yaz 
aylarında ve özellikle Eylül ayında 
Şarkın Islah edilmesi çerçevesinde, 
Hani, Lice, Silvan ve Bicar dolayla-
rında askerlerin yaptığı müdahaleyi 
ve yaşanan trajedi ayrıntılı olarak 
anlatılır. Aynı kitapta, Ağrı isyanı ve 
Dersim soykırımı da ayrıntılı anlatı-
larak, geçmişten-geleceğe Kürtlere 
mesaj verilmek istenmiştir.

Dağlar, son Kürt isyanı sayılan 
Özgürlük Hareketinin de mekânı 
olmuştur/olmaktadır. Son isyanın 
bastırılması için devlet, neredeyse 
yüzyıllık bir gelenek haline getirdiği 
Kürdistan coğrafyasının tahribatına 
bu dönemde de (1985-2020) devam 
etmektedir, ayrıca doğa tahribatına 
“güvenlik barajları” yapmak gibi faklı 
boyutlarda katmıştır.

1983 yılında çıkarılan 2935 sa-
yılı Olağanüstü Hal Kanunu (OHAL) 
çerçevesinde Şark Islahat Planı’nın 
güncel versiyonu olan ve 10 Tem-
muz 1987 TBMM kabul edilen 285 
nolu Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 
İhdası Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ile eski “Umumi Mü-
fettişlikler” geri getirildi. 1990’da 
yetkileri artırılan OHAL Valileri, tıpkı 
4. Umumi Müfettişliği gibi köyleri 
boşaltma, yerlerini değiştirme gibi 
olağanüstü yetkilerle donatılırken, 
hesap verirlilikten de muaf tutuldu-
lar.

Bütün bu yasal düzenlemelerle 
birlikte Türk devletinin kuruluşunun 
ilk yıllarından bu yana Kürdistan’da 
doğa/ekolojik tahribatı bağlamında 
yaptıklarının 90’lardaki karşılığı 
dört uygulama alanı üzerinden ele 
alınacaktır. Birbiriyle ilişkili olan bu 
uygulamalar ve bunların devletçe 
yapılma nedenlerini Serhat Arslan; 
“Kürdistan’da Doğa/Ekoloji Katliamı” 
adlı çalışmasında şöyle özetlemek-
tedir: 

“1- PKK’nin mali, insan, lojis-
tik ve bilgi kaynağını kesmek için 
köylerin boşaltılıp/yakılıp köylülerin 
kırsaldan sürülmesi; 

2- Gerillanın gizlendiği ve korun-
duğu ormanların yakılması ve birçok 

yerin bombalanmasıyla gerillaya 
sığınacağı alan bırakılmaması;

3- Doğrudan gerillanın hayatına 
kast etmek ve yine gerillanın sığın-
dığı doğayı tahrip etmek için kimya-
sal silah kullanımı;

4- Kürdistan’ın birçok yerine 
barajlar kurarak gerillanın geçiş gü-
zergâhlarını ve yollarını su altında 
bırakmak”(*1)

Bütün bunlar ve daha başka uy-
gulamalar yan yana koyulduğunda 
Türk devletinin, Kürtleri ve Kürdistan 
coğrafyasını, bir daha kendine tehli-
ke olabilecek hiç kimsenin ve hiçbir 
yerin kalmayacağı şeklinde tahrip 
etmeye, yok etmeye çalıştığı ve bu 
konuda kısmen de başarılı olduğu 
söylenebilir.

Güvenlik Barajları (HES):
Kürtleri dağlardan koparmak 

zorsa, dağlar güvenlik barajlarıyla 
pekâlâ birbirinden kopartılabilir. 
Böylece Kürdistan coğrafyası 
barajlarla, HES’lerle paramparça 
edilerek, “dağlar ülkesi”, “barajlar 
ülkesi”ne dönüştürüldü. Ülkenin 
işgali, gölet alanlarının istimlak edi-
lerek tamamlandı. Hiçbir ekonomik 
getirisi olmayan çoğu, güvenlik 
kaygısıyla yapılan barajlarla Kürdis-
tan coğrafyası paramparça edildi. 
İnsanlığın değerli mirası olan eski 
yerleşim yerlerinde doğru dürüst bir 
arkeolojik araştırma yapılmadan bu 
hazineler sular altın bırakıldı. En 
hazin olanı ise eline birkaç kuruş 
sıkıştırılan yerli halkın bölgeden 
uzaklaştırılması oldu.

Barajlar politikasıyla Kürt halkı-
nın derin tarihi kökleri sökülmekte, 
toprakla olan bağları koparılmakta, 
sürekli ve yerleşik karakteri bozul-
maktadır. Şehirlere doğru sürükle-
nen bu insanlar, kapitalist pazarın 
birer tüketici unsuru, sermayenin 
ihtiyaç duyduğu ucuz işgücü haline 
gelmişlerdir; üretici durumda iken bir 
anda tüketici durumuna düşürülmüş 
ve hayat standartları düşürülerek 
yoksullaşmışlardır. Yoksullaşmaları, 
siyasi ranta dönüştürülmüş, bir pa-
ket makarna ile bir çuval kötü kömü-
re mahkûm edilen bu insanların oy-
ları yıllarca ipotek altına alınmıştır. 
Bu şekilde şerefli bir halk olan Kürt 

Barajlar politikasıyla Kürt 
halkının derin tarihi kökleri 
sökülmekte, toprakla olan 

bağları koparılmakta, sürekli 
ve yerleşik karakteri bozul-
maktadır. Şehirlere doğru 

sürüklenen bu insanlar, ka-
pitalist pazarın birer tüketici 
unsuru, sermayenin ihtiyaç 
duyduğu ucuz işgücü haline 

gelmişlerdir; üretici durumda 
iken bir anda tüketici durumu-
na düşürülmüş ve hayat stan-
dartları düşürülerek yoksul-

laşmışlardır. Yoksullaşmaları, 
siyasi ranta dönüştürülmüş, 

bir paket makarna ile bir çuval 
kötü kömüre mahkûm edilen 
bu insanların oyları yıllarca 
ipotek altına alınmıştır. Bu 

şekilde şerefli bir halk olan 
Kürt halkının şerefiyle alay 

edilmektedir.
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halkının şerefiyle alay edilmektedir.
Baskı, imha ve tehcir tedbir-

leriyle Kürtleri tasfiye etmeyi ba-
şaramayan sömürgeciler, barajlar 
aracılığıyla Kürdistan coğrafyasını 
parçalayarak egemenliklerini pekiş-
tirmek istemektedirler. Sömürgecili-
ğin ve kültürel soykırımın yeni silahı 
barajlar, hidroelektrik santralleri ve 
sulama göletleri olmuştur.

Kürt dilinin karşı kaşıya olduğu 
tehlikeye geçmeden önce, tarihte 
şehirli Kürt ile köylü Kürt ilişkisine 
de kısaca değinmem gerekir. Os-
manlı’dan Cumhuriyete hatta 1960’lı 
yılların sonuna kadar Kürtler, köylü 
bir halktı. Her köylü milleti gibi, köy-
lü Kürtler de muhafazakâr ama ulu-
sal değerlerine sahiptiler. Şehirliler 
ise kendilerini, köylülerden farklı ve 
üstün göstermek için Türkçe konuş-
mayı tercih ediyorlardı. Kemalistler, 
köye ulaşmak, Kürdü Türkleştirmek 
projesi olan Halkevleri-Halkodaları, 
Kürt köylerinin dağınık ve ulaşılması 
güç bölgelerde bulunması, projenin 
başarısını engelledi. Ardından baş-
latılan eğitim seferberlikleri, yer yer 
başarılı olsa da yine istenilen so-
nucu veremedi. Bütün bu çabalara 
rağmen Kürt köylüsü, Kürt halkının 
milli ve ulusal değerlerini kurumayı 
başardı. Kürt köylüsünün bu diren-
cini kırmak, devlet için her zaman 
öncelikli hedef olmuştu. 1990’larda 
şiddetlenen Devlet-PKK çatışması, 
devlete, Kürt köylüsünden kurtulma 
imkânını sağladı. Sivrisineklerle 
uğraşılacağına, bataklığı kurutmak 
mantığıyla hareket eden devlet, 
bir yandan yukarıdan anlatıldığı 
gibi Kürdistan’ın ekolojik denge-
sini bozarken, öte yandan Kürt 
köylerine zorla boşaltmayı dayattı, 
dayatmanın özellikle asimilasyona 
en dirençli olan dağ köylerinde baş-
latılması nedensiz değildir. Türkiye 
Kürdistan’ın da Kürtçenin tehdit 
altına girmesi, yok olmayla karşı 
karşıya kalması, bu tarihten sonra 
başlar. Şehirlerde, çarşıda, pazarda 
hâkim dillin Türkçe olması ve ulusal 
bilincin de zayıf olması, Kürtçenin 
asimilasyonunu hızlandırdı. Çok 
değil bundan yirmi yıl önce bir araya 
gelen Kürtler, Türkçe ile başladıkları 
konuşmalarına kısa bir süre sonra 

Kürtçe ile devam ederlerdi. Günü-
müzde ise, iki bilinçli Kürt, Kürtçe ile 
başladıkları konuşmalarına farkında 
olmadan kısa bir süre sonra Türkçe 
devam ederler. Yirmi ve daha alt 
yaştakiler ise hiç Kürtçe bilmemek-
tedirler.

Dil yasakları insanlığa karşı 
işlenmiş suçtur.

Her dil; insanoğlunun doğa ile 
yaptığı mücadelenin ürünüdür, kay-
bolan her dil ise insanlık hazinesinin 
bir kaybıdır. Kim bilir kaybolan bu 
dillerde “seni seviyorum” ne güzel 
söylenirdi ve ağıtlar ne acı yakılırdı. 
Kaybolmaya yüz tutmuş Trabzon 
Rumcası üzerinde çalışan ve bu 
dilde “Trabzon Romeikası Sözlü-
ğü”nü yayınlayan Vahit Tursun’un 
çalışmasına danışmanlık yapan ve 
önsözünü yazan Oxford Üniversitesi 
Modern Yunanca Emeritus Profesö-
rü Peter Mackridge sözlüğün öne-
mini şöyle ifade etmiştir: “Karadeniz 
Rumcası şu anda tehlikede olan 
yani yok olma tehdidi altında bir dil 
olarak tasnif edilmektedir. Her bir 
dilin dünyayı görme ve hissetmeye 
dair kendine özgü̈ bir yolu vardır, 
dolayısıyla dünya dillerinin topla-
mı, insanlığın toplam tecrübesine 
eşittir. Karadeniz Rumcası bütün 
bir kültürün açıklayıcısı, hissiyatı, 
bilgisi, bakış açısı ve fikriyatıdır. 
Bu kültür Karadeniz dışındaki 

Helen kültüründen çarpıcı biçimde 
farklıdır, ancak Türkiye’nin geri 
kalanındaki kültürden de farklıdır. 
Tehlike altındaki bir dil, tehlike 
altındaki bir tabiat varlığı gibidir; 
bir dil yok olduğunda, insanlık 
kültürünün zengin çeşitliliği ve 
tecrübesi azalır ve fakirleşir, tıpkı 
tabiatta bir tür yok olduğunda 
tabiatın çeşitliliğinin azalması 
gibi. Tüm bunlar Vahit Tursun›un 
sözlüğünün zamanlamasının ne 
kadar yerinde olduğunu açıklıyor 
sanırım. Bu eser, bölgenin çok 
kıymetli Rumca söz varlığı ve 
gramer hazinesini muhafaza 
edecek ve halen konuşabilenlerin 
bu dili bütün tafsilatıyla kullanmayı 
sürdürmelerini teşvik edecektir.”

Dilin önemi herkesçe bilinmesine 
rağmen bugün Türkiye’de asgari 
otuz beş milyon insanı temsil eden 
Kürtçe, Çerkesçe, Lazca, Pontosça, 
Arapça, Ermenice, Asurice, Yahudi-
ce ve diğer mazlum dilleri özgürce 
konuşmak, yazmak ve yayın yap-
mak yasaktır. Bu, bir dil jenosidi ve 
apaçık bir terör faaliyetidir. Binlerce 
yıl önceki ilkel topluluklarda bile ol-
mayan bu yasak, ayrıca bir insanlık 
ayıbıdır ve BM tarafından insanlığa 
karşı işlenmiş suçlar kapsamında-
dır.

Dil konusunda ne yapmalıyız?
Kürt dili, dünyanın en eski ve 

en zengin dilleri arasında yer al-
maktadır, bunu ben söylemiyorum, 
bilimsel kaynaklar söylüyor. Dün-
yaca tanınmış dil dergilerinden Le 
Français Dans Le Monde; 335’inci 
sayısında yayımladığı “Dünyanın 
En Etkili ve Zengin Dilleri” listesin-
de, resmi dil olmamasına rağmen 
binlerce dil arasından Kürtçe’ye 31. 
sırada yer verdi.” Dünyada 6.000 
dil olduğu bunun 3.000’inin doğal 
asimilasyon sürecinde yok olduğu 
ya da yok olmakla yüz yüze oldu-
ğu konuşuluyor. Böyle bir ortamda 
Kürtçenin dünyaca tanınmış bir dil 
dergisinin sıralamasında 31. sıra-
dan yer bulmuş olması önemlidir. 
Peki, böyle zengin bir dilin, sırf 
asimilasyon uğruna kaybolmasına 
göz yumak, insani değerler için 
utanılacak bir durum değil midir? 

Dilin önemi herkesçe bilinme-
sine rağmen bugün Türkiye’de 
asgari otuz beş milyon insanı 
temsil eden Kürtçe, Çerkesçe, 

Lazca, Pontosça, Arapça, Er-
menice, Asurice, Yahudice ve 
diğer mazlum dilleri özgürce 
konuşmak, yazmak ve yayın 
yapmak yasaktır. Bu, bir dil 
jenosidi ve apaçık bir terör 
faaliyetidir. Binlerce yıl ön-
ceki ilkel topluluklarda bile 
olmayan bu yasak, ayrıca bir 

insanlık ayıbıdır ve BM tarafın-
dan insanlığa karşı işlenmiş 

suçlar kapsamındadır.
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Türkçeyle birlikte okullarda eğitim 
dili olarak Kürtçenin öğretilmesi, 
Türkiye halklarına kazandıracakları 
değerleri bir düşünsenize…

Fakat bu zengin dili günümüzde 
başka bir tehlike, oldukça da sinsi 
bir tehlike beklemektedir; o da şe-
hirleşmedir. Kapitalizm, Kürdistan’a 
çok yakın bir zamanda (1960’lardan 
itibaren) girdiği için, Kürtler’de şehir-
leşme yakın bir dönemde ama ol-
dukça hızlı gerçekleşmiştir. Bu hızlı 
şehirleşmeye 1990’ların köylerin zo-
runlu boşaltılması da oldukça etkili 
olmuştur. Hızlı şehirleşmenin Kürtler 
üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri 
olduğu açıktır. Bir yandan asırlardır 
Kürtleri bağlayan geleneksel yapıları 
yıkarak, Kürt bireyin, bireysel bazda 
da olsa özgürleşmesini sağlayarak, 
uluslaşmanın önünü açmıştır, diğer 
yandan şehre egemen olan Türk 
dili ve kültürünün etkisine maruz 
kalarak, Kürtçenin konuşma ve 
kullanma dili olmasını engellemek-
tedir. Konu hakkında Kürdistan 
Komünist Partisi’nin Genel Başkanı, 
S. Çiftyürek’in, “Herkes için geçerli 
olan Kürtler için geçerli değil” 
başlıklı makalesi oldukça anlamlıdır. 
Çiftyürek bu makalesinde şunları 
yazmıştır:

“Bütün uluslar kendilerinden 
önceki ulusların izlediği yolu izlemiş-
tirler. Zira ulus olmanın, ulus devlet 
olmanın başka bir yolu yoktur. Ulus 
devlet demek, burjuva (kapitalist) bir 
yol izlemek demektir. Şehir kültürü-
nü kabul etmek, o yönde yürümek 
demek, bu alanda kurulu olan pira-
midin daha üstünde bir yer tutmak 
için çabalamak demektir.

Kürtlerin de bu yola girmeleri 
kaçınılmazdır, zira ulus olmak tam 
da budur. Lakin Kürtler açısından 
farklı olan bir husus mevcuttur ve bu 
hususun mevcudiyeti Kürtlerin varlık 
koşullarını ortadan kaldırma potan-
siyeli taşımaktadır. Kürtlerin şehir 
kültürüne entegre olması, Cezayirli 
ya da Filistinlilerin şehir kültürüne 
entegre olmalarına benzemiyor. 
Örneğin bir Filistinli şehir kültürüne 
entegre olduğunda İsraillileşme 
riski taşımıyor. Lakin Kürtler için 

durum böyle değil. Kürtlerin şehir 
kültürüne entegre olmalarının 
karşılığı, her geçen gün daha fazla 
Türklüğe entegre etmektir. Zira bu 
coğrafyada şehir kültürünü temsil 
eden Türklüktür. Kürtler şehirlere 
entegre oldukça Kürtlük deforme 
olmakta, Kürtlerin şehirlerle bağı 
güçlendikçe Türklükle olan bağları 
da güçlenmektedir. Geçmişte Ceza-
yir’de şehirli olmanın karşılığı Fran-
sız olmak değildir. Bugün Filistinli 
için şerhli olmanın karşılığı İsrailli 
değildir ama Kürtler açısından şe-
hirli olmanın karşılığı Türklüktür.” 
Ve tehlike her geçen gün artarak 
devam etmektedir.

Bu tehlikenin farkında olan ve 
aralarında Kürdistan Komünist 
Parti’nin de (KKP) olduğu 9 Kürt 
partisi, 10-11 Kasım 2018 tarihinde 
“Bugün anadilimiz yarın milletimiz” 
sloganıyla Diyarbakır’da bir çalıştay 
düzenlemeleri oldukça olumlu bir 
gelişmedir. “Kürt Dili Platformu”nu 
oluşturan bu partiler, çalışmalarında 
Türkiye’de bir sonuç alamazlarsa, 
sorunu Birleşmiş Milletler (BM) gün-
demine taşıyacaklarını açıklamışlar-
dır. Konu; “insan hakkı ihlali”, “azın-
lık hakkı ihlali”, “çocuk hakları söz-
leşmesinin ihlali” başlıkları altında 
BM gündemine taşınacak. Birleşmiş 

Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgü-
tü’nün (UNESCO) daha önce Kürt-
çenin Kırmanckî (Zazaca) lehçesini 
“Tehlike Altındaki Diller Atlası”na 
almasından hareketle UNESCO’nun 
bir bütünen Kürtçe için harekete 
geçirilmesi hedeflenmiştir. Diller 
serbest ve resmi statü kazandığı 
ve devlet güvencesi altında olduğu 
zaman gelişebilir, yaşar ve korunur. 
Anadili yasak olan halk ve uluslar 
resmi dil ve devlet organizasyonuna 
sahip olmazlarsa zamanla asimile 
edilen dilleri yok olmaya başlar. Bu 
Kürtçe içinde geçerlidir.

Kürt diline ilişkin taleplerini gö-
rüşmek üzere Ankara’da bir dizi faa-
liyetlerde bulunan Kürt Dil Platformu 
Sözcüsü Şerefhan Cizîrî, Kürtçe’nin 
resmi dil olarak kabul edilmesi için 
siyasi partiler nezdinden girişimde 
bulunurken, Kürt halkına şöyle ses-
lenir; “Ben Kürdüm diyen herkes 
Kürtçe bilmelidir. Yaşamın her alanı 
Kürtçe olmalıdır” diyecektir. Bu 
önemli ve olumlu girişimi, her Kür-
dün, her demokratın ve ben insanım 
diyen herkesin mutlaka destekleme-
si gerekir.

Gelinen aşamada dil konusunda 
yasakları delmek Kürtler için sorun 
olmamalıdır. Devlet eğitim için okul 
tahsis etmiyorsa, her ev bir okula 
dönüştürülebilir. Bireyler, hayatın 
her alanında ister telefonda, ister 
fiziki temaslarında, sokakta, kah-
vede evde, hastahanede, isterse 
sosyal medyada olsunlar, aralarında 
mutlaka anadilleriyle konuşmalı ve 
yazmalıdırlar. Kısaca dil konusunda 
inisiyatifi Kürt halkı mutlaka ele al-
malı, devlet yasağını işlevsiz kılma-
lıdır. Devlet yasağı işlevsiz kaldığı 
oranda, Kürt halkı da özgürleşir. 
Konu hakkında Spinoza şöyle der; 
“Bizim için olup bitenler dış neden-
lerle belirlendiği ölçüde köleyiz ve 
biz kendi kendimize karar verdiğimiz 
ölçüde özgürüz.”Evet, özgürlük ken-
di ellerimizdedir. Yeter ki bireyselliği 
bırakıp, toplumsal hareket etmeyi 
başarabilelim…
*1,-Serhat Arslan, Kürdistan’da 
Doğa/Ekoloji Katliamı, Toplum ve 
Kuram, sayı: 9, Bahar 2014

Aralarında Kürdistan Komü-
nist Parti’nin de (KKP) olduğu 

9 Kürt partisi, 10-11 Kasım 
2018 tarihinde “Bugün anadi-
limiz yarın milletimiz” sloga-

nıyla Diyarbakır’da bir çalıştay 
düzenlemeleri oldukça olumlu 
bir gelişmedir. “Kürt Dili Plat-
formu”nu oluşturan bu parti-

ler, çalışmalarında Türkiye’de 
bir sonuç alamazlarsa, sorunu 
Birleşmiş Milletler (BM) gün-
demine taşıyacaklarını açık-

lamışlardır. Konu; “insan hakkı 
ihlali”, “azınlık hakkı ihlali”, 

“çocuk hakları sözleşmesinin 
ihlali” başlıkları altında BM 

gündemine taşınacak.
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ÎSKENDERÎ ZULQENDÎL
Û PANXANRÛT

Herdem HEVRA

Îskender, ku  Avrupaîan jî vera 
dibêjên  Îskenderê mezin, telvi 
leşkeri xwe Anatolîa dagir dike 

û pîye (alîyê) rojhelatêva diçe. 
Dema ku tê Kurdistanê; Pirs dike?

--Va welata çito (çer) welate?
Wezîr, bersîva wî didine
--Sultanê mezin, Kurdîstan, 

welatîkî pir bêbave.
--Çer yanî?
--Bav  i qalê Kurdan li 

dagirkiran ra nifir kirine. Gotine 
ku, kî ku Kurdîstanê dagirkir dike, 
ola Kurdan, zimanê Kurdan û 
çanda Kurdan qedexe dike, bila 
ew Sultan ser herdê retîye nebînî, 
ter nebî.

Îskender li wezîrê xwe dipirsî
--Lê em çi bikin?
--Sultanê mezin, ser rêya me 

birca (qela) Gêxîyê heye. Em 

herin wêderê konê xwe danîkin. 
Leşker hinekî  vêsa xwe bigîrî. 
Tu jî here Bılece, wêdere Ocaxê 
Qereslî heye, pîrozgehik  mezine, 
wêderê ziyaret bike. Jurî Bılêca 
da jî Merxîn bawa heye, liwêderê 
jî  niyaza xwe bela bike.

--Ez Îskenderê Zulqendîlim, 
minra dibêjên Îskenderê mezin. 
Ez narim ser pîrozgeha Kurdan.

Îskender u leşkere xwe didini 
rê û pîye rojhelata va terin. 
Îskender dixwazî ku payîtextê 
Persîan dest xweke. Leşker, 
hina Wanê derbas nebûne, 
sere Îskender duxurî  û duxurî. 
Îskender, ber nifirê Kurdan ketîye 
serîda du hustirî derdikevin. Her 
çî ku porê îskender direj dibî, 
terin berberîkî tînin. Berber ku 
porê Îskender dike xar û qur dike. 
İskender ji berber dipirsî:

--Te sere minda çî dî?

--Du husturî.
Aniha emir dide leşkeran, vî 

merîya bibin serî bipekînin,
Wer, wer, li welat berber 

namînin.
Dîsa rojekê, porê Îskender pir 

direj dibî. Emiran dide, herin minra 
zû berberîkî bibinin. Leşkeran 
diğerin nagerin berberîkî nabînin. 
Êkî kokim li leşkeranra dibêjî:

--Li Bılêce mezra Xişmanan 
heye. Li wêderê Husê Parxanrût 
heye. Lêbelê ew porî Îskender 
qurdike.

Leşker terin Xişmanan, merîki 
belengaz, pêxas, nîvtazî  ber 
sermay pezî xwe diçêrînî. Leşker:

--Tu Husê Parxanrûtî?
--Belê.
--Gerek tu telvi me bêy.
Parxanrût, ber leşkeran 
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diğeri nagerî ku kar nake. 
Leşker, parxanrût digirin duwin 
cem  Îskender.

Parxanrût, rûyê Îskender dike 
xar, por qur dike û serî dişoy. 
Îskender jê pirs dike:

--Te serî minda çî dît?
--qe min dawa nedît Sultanê 

mezin.
--Te qe tawa nedît?
--Tawa nedît.
Îskender, deng li  wezîrê xwe 

dike.
--Vî  berbera kîsek zêr bidinê û 

rêwî bikin.
Husê Parxanrût, zêr digirî û 

dikevî rê ema ret nine. Pişulîkî 
kotî dikevî zikê wî. Dixazî ku bang 
bike.

--Serê Îskenderê Zulqendîl da 
du hustirî derketine.

Lêbelê, tirsanra niqonî bang 
bike. Wer, wer, Husê Parxanrût 
nexeş dikevî. Serî û çav, zik her 
pî diperçivin. Gundî top û dorê 
duwin. Duwên, em viyan ben 

cem hekîmîkî. Wê demê li Amedê 
hekîmîkî pir baş heye, Gundî, 
Husê Parxanrût duwun cem vî. 
Hekim, Parxanrût sehandin dike û 
dibêjî:

--Li hundirî te da tiştikî kotî 
heye. Heta ku wî tişta neqî der, 
xeş nabî. Ez niqonim dermanêke 
tedim.

Vana şuva vedigerin tên mala 
xwe.

Ema, Parxanrut pir bêrete. 
Roj bi roj perça canê vî zede dibî; 
xwe dide gaz û çîyan. Rojekê tere 
ber çemî qêrê. Demsal bihare, av 
zedeye, cem xûş û xûşe. Keyfa 
Parxanrût pir te şûnê. Çima nexeş 
ketîye zanî. Wê demê aqilik têye. 
Ez ku sere xwe bikim bin avê û 
biqurêm, “Îskender  ê Zulqandîl 
du hustirîyê xwe hene.” Kes 
nabîyê, ez jî  vî derda xilas dibim. 
Parxanrût sere xwe dike bin ave û 
diqurê.

--Îskender ê Zulqendîl du 
hustirîyê xwe hene.

Dû wêra, Parxanrût ret diwî û 

perça canê wî tê xar.
Ema, ava ceme Qêrê tere 

ser ceme Pêrîyê, Pêrî tere ser 
Mûradê, Mûrad tere ser Firatê. 
Firat digerî û digerî tere telvi bahra 
kendava Persê dibî. Li dora her 
çar ceman jî qamîş hêşin dibin. Li 
wan qamişanda jî bilûrvanciyan 
pir bilûrê xeş çêdikin. Wê salê 
li wan qamişanda çi bilûr ku 
çêbûne,wexta ku tê kutanê, deng 
didin “Îskendir ê Zulqendil du 
hustirîyê xwe hene.” Va denga 
tere qerika Îskender. Îskender pir 
berxwe dikevî. Duwê:

--Ez ber nifirî bav û qalî Kurdan 
ketime.

Cardin hosîyê xwe dike.
Qedra Kurdan bizanin, ber 

nifirî bav î qalî Kurdan nebin. 
Va hosîya, ewî ku çar parçey 
Kurdîstan dagirkirine bi vanra buyî 
fêruku mezin.

Gundî
(*) Bêja Zulqendîl, wate xwe du 

hustirîye…
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DİGOR NE İLK NE DE SON!
“ROJBAŞ” YAPTIRIM GÜCÜ NE?

Fevzi KARTAL

14 Ağustos 1993 Kars 
Digor katliamının yıl 
dönümü. Türk devleti-

nin koruculuk dayatmalarını pasif 
bir yürüyüşle protesto etmek için 
20’yi aşkın köyden gelen köylüler 
bir yürüyüş gerçekleştiriyorlar. 
Hepsi bu kadar! Devlet güçlerinin 
ateş açması sonucu 5’i çocuk 17 
kişi hunharca öldürülmüştü. 

Digor katliamı ne ilkti ne de 
sondu Kürtlerin tarihinde. Hâlâ 
Kürtler ya topluca ya onlarca ya 
da bireysel olarak katledilmeye 
devam ediliyor. Daha bugünlerde 
onlarca Kürt İran’da Mollakrasi 
rejimi tarafından idam edildiler. 
Irak’ta defacto statü elde eden 
Kürtler şimdilik Irak devleti tarafın-

dan Halepçeler yaşamasa da İran, 
Suriye ve Türk rejimleri tarafından 
baskı ve tehdit altındalar. Tabi bu 
arada IŞİD’in katliamlarını unut-
mamalıyız.

Türk devletinin katliamları taa 
eskilere Osmanlı’ya kadar gitmek-
tedir. 1514 yılında Osmanlı devleti 
Kürtlerle anlaşarak Kürtlere yarı 
bağımsız bir statü verilmişti, daha 
doğrusu Kürtler elde etmişti. Ve 
Osmanlı Kürtlerin yaşadığı bölge-
lere Kürdistan diyordu, haritaların-
da da Kürdistan olarak gösterili-
yordu.

2. Mahmut 1826’da yerel Kürt 
hükümetlerine son verdi. Bu tarih-
ten bu yana Kürtler katledilmek-
tedirler. Aslında, bana göre, bu 

statüsüzlüğün durumu ve katliam-
ların sür gitmesi Kürtlerin bir türlü 
kendi aralarında yekvücut olma-
masındandır. Eğer yekvücut olup 
“Müslüman kardeş”liği yalanına 
kanmasalar bir statü elde etmeleri 
daha da kolaylaşır.

1826’dan sonra 19.yy’ın en 
önemli isyanı Şeyh Ubeydullah 
isyanıdır. 1880 yıllarından sonra 
isyan eden Ubeydullah Fars ve 
Osmanlı devletlerine savaş aça-
rak her ikisine karşı aynı anda 
savaşmıştır. Araştırabildiğim kada-
rı ile Ubeydullah çok zor olan Kürt 
birliğinin temelini atıyor ve ilk Kürt 
ligasını gerçekleştiriyor. Bu günde 
olduğu gibi “dalevere”, “Müslü-
man kardeş”liği yalanı, ‘Rojbaş’ 
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söylemleri ile kandırılıp yenilgiye 
uğratılıyor.

Ubeydullah isyanı ile birlikte 
Kürdistan’ın uluslararası sömürge-
cilik statüsünün temelleri atılıyor. 
Bu muhteşem Kürt birliği temelli 
isyan Almanya, Fars İmparator-
luğu, Fransa, İngiltere, Osmanlı 
İmparatorluğu ve Rusya’nın iş 
birliği sonucu bastırılıyor.

20. yy’a gelindiğinde Kürt 
aydınları Kürt sorununu siyasal 
zeminde çözme arayışına girdiler 
ama siyasal çözüm yolları da ka-
pandı I. Dünya Savaşı ile birlikte. 
20. yy’a katliam ve soykırıma 
uğrayarak giriş yapan Kürtler kı-
rıma uğradı, komşuları Ermeniler 
soykırımdan geçirildi, Almanya’nın 
desteği ile Talat Paşa ırkçılığı İTT 
komitesi aracılığı ile binlerce Kürt 
Sivas, Urfa, Adıyaman, Diyarbakır 
kamplarına toplatıldı ve bu kamp-
larda yemeklerine zehirli ilaçlar 
katılarak katledildi. Ve de daha 

sonraları bunların cesetleri yakıldı.  
Aynı zamanda 300 bin Kürt Bitlis 
ve Erzurum’a sürüldü, bir kısmı da 
Irak’a, bir kısmı da Konya’da mec-
buri iskana tabi tutuldu. Zaten yol 
boyunca açlık ve hastalıklardan 
yarısı da ölmüştü “Müslüman kar-
deş”lerin yaptıklarından.

Uzatmadan kısaca yazarsam; 
1916’da Sykes -Picot antlaşması 
ile Kürdistan dörde parçalandı. 

M. Kemal ile birlikte Kürtlere, 
1921 Anayasası 10. maddeyle 
muhtariyet verildi ama bu da Ana-
yasanın raflarında kaldı ve de ‘Ro-
jbaş’tan öteye gidemedi. 

1923 Lozan’da yine Kürtler 
kandırılıyor, ‘Rojbaş’ların bir yaptı-
rım gücü ve getirisi olmuyor ve de 
inkâra ve asimilasyona devam.

1830’da başlayan kitlesel Kürt 
katliamları 1938 Dersim katlia-
mı ile bitiyor. Resmi yalanları bir 
kenara bırakacak olursak gerçek 
olan şu ki 1925-1938 yılları ara-

sında Kürdistan’da yaklaşık 800 
bin ile 1 milyon arasında insanın 
katledildiği dile getiriliyor ve 1 
milyon Kürdün de sürgün edildiği 
yazılıyor. 

Özetle, 1960’tan sonra da bin-
lerce Kürt öldürüldü. 1980-2020 
arasında binlerce Kürt sakat bı-
rakılmış, 4 milyonu göç ettirilmiş, 
çoğunluğu Kürt 100 bin insan kat-
ledilmiştir. 

M. Kemallerin, Demirellerin, 
Çillerlerin, Ağarların, Yılmazların, 
Davutoğluların, Sarıgüllerin, ‘Roj-
baş’ güzellemelerinin bir yaptırım 
gücü var mıdır? Bence hiçbir kar-
şılığı yoktur.

Derin devlet aklı ve pratiği “tek 
tek”, “herkes Türk’tür” devam edip 
duruyor. 

Gerçek Rojbaş’ı gerçekleşti-
recek ve bir yaptırım gücü olacak 
pozisyon acilen amasız, fakatsız 
Kürtlerin birliğidir. Gerisini sen 
külahıma anlat. 14 Ağustos 2020
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SAVAŞ VE BARIŞ

Yaşar KAZICI

Sınıflı toplumlar gerçekliği; 
üzerinde tartışılan her olgu-
nun, her kavramın, her olayın 

farklı çıkarlara sahip olan sınıflar 
açısından farklı anlamlar taşıdığını 
göstermektedir. Bu farklılık bir algı 
problemiyle, bakış açısıyla ilgili ol-
mayıp; o sınıfın sınıflar ilişkisindeki 
objektif konumundan ileri gelmekte-
dir. Bütün meselelerde olduğu gibi 
savaş ve barış meselesinde de sı-
nıfsal zeminde değerlendirme yap-
maya buna uygun düşen bir konum 
almaya ihtiyaç vardır. Öteki türlü 
öncüsü olma iddiasında olduğumuz 
sınıfa uygun düşmeyen politik ko-
numlarda bulunma riskimiz olduğu 
gibi aynı zamanda ezilenleri yanlış 
bir politikanın peşinden sürüklemiş 
de oluruz. Sınıf devrimcileri başkaca 
siyasi hareketlerin meseleleri nasıl 
ele aldığından bağımsız olarak po-
litika ve söylem geliştirirler. Bunun 
en temel nedeni proletaryanın ba-
ğımsız bir sınıf olarak kendisi için bir 
sınıf olabilmesi, politikaya kendi ör-
gütü ve araçlarıyla müdahale etmesi 
içindir. Diğer türlü burjuva, küçük 
burjuva sınıfların siyasal öncülerinin 
peşi sıra sürüklenip, çözümsüzlük 
içinde kıvranmaktan başka bir so-
nuç çıkmaz.

Marksizm, ortaya çıktığı ilk 
dönemden itibaren sınıfsal ayrım-
lara dikkat çekerek ezilen sınıf-
ların dinamosu olan işçi sınıfının 

sınıfsal konumu gereği neyi/nasıl 
savunması gerektiği üzerinde il-
kesel yaklaşımlar, politik açılımlar, 
taktikler geliştirmiştir. Erken dönem 
Marksizm tartışmalarında; ütopik 
sosyalistlerin burjuvazinin vicdanına 
seslenerek ikna etme çabalarıyla, 
Wilhelm Weitling’in temsilcisi oldu-
ğu Gerçek Sosyalistler akımının 
dünyayı sevgi kurtaracak tezi ile 
ideolojik mücadeleler geliştirilmiştir. 
1848’de silahlı işçiler barikat başın-
da burjuva düzenli ordulara karşı 
yenilgi alsalar da uzun süre sokak 
savaşları gerçekleştirmiş, 1871’de 
Prusya ile Fransa burjuvaları birbi-
rine girdiğinde aradan Paris sıyrılıp 
Komün bayrağını şehre dikmiştir. 72 
gün boyunca yine barikatlar başında 
daha önce kavgalı olup sonrasında 
işçilere karşı birleşen Prusya ve 
Fransa burjuvalarına karşı silah 
elde son işçi kalana kadar savaş-
mışlardır. Tüm bu süreçlerde Mark-
sistler ileri sürdüğü tezlerle, değer-
lendirmeleriyle işçi sınıfına doğru 
bir pusula olma uğraşında olmuş 
diğer yandan bu süreçlere örgütlü 
bir şekilde gücü oranında katılımlar 
gerçekleştirmiştir.

20. yüzyılın başında, 1. Em-
peryalist Paylaşım Savaşı’nın 
arifesinde ise anayurt savunması 
adı altında kendi burjuvalarını des-
teklemeyi öğütleyen sosyal şoven 
Avrupa işçi aristokrasisinin örgütü 

haline gelmiş olan II. Enternasyonal 
ve Dönek Kautsky ortaya çıkmıştır. 
Bu akımlarla da Marksizm’in yegane 
mirasçısı olan, ideolojik mücadele-
ler geliştiren Lenin ve Bolşevikler; 
dünya paylaşım savaşı esnasında 
savaşa karşı iç savaş, düşman 
içeride parolası ile haksız emper-
yalist savaştan devrimci anlamda 
yararlanarak proleter devrimler 
sürecini başlatmıştır. Yine Lenin’in 
Sosyalizm ve Savaş isimli eseri 
herhangi bir ülkede bu konu üzerin-
de pratik politika geliştirmek isteyen 
Marksist hareket için okunup kendi 
topraklarına uyarlanmayı bekleyen 
bir başyapıt olarak durmaktadır. 
Devrim sonrası yayınlanan bildiride 
ise Bolşeviklerin barıştan ne anla-
dıkları çok berrak bir şekilde orada 
yer almaktadır. 

***
Özel mülkiyettin ilk biçimi olan 

köleci dönemden imparatorlukların 
kurulduğu feodal döneme, feodal 
dönemden kapitalizmin ilk evresine 
ve bugünkü emperyalist aşamaya 
kadar olan süreçte insanlık çokça 
savaş gördü. Savaş olgusunu 
bugün kapitalizmin emperyalist 
aşamasının içerisinde aldığı 
modern biçimiyle yaşıyor olsak 
da esasında bu olgunun tarihsel 
arka planı neredeyse 15.000 yıla 
dayanmaktadır. Kölecilik döneminde 
köleler, ganimetler, yeni topraklar 
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elde etme uğruna, feodal dönemde 
imparatorluk sınırlarını genişletme, 
yayılma amacıyla, kapitalist 
dönemde ise yaşanan krizlerle 
ve sermayenin rekabeti ile pazar 
paylaşımı uğruna yüzlerce savaş 
gerçekleştirildi bugün de o süreç 
bölgesel planda dünyanın belirli 
bölgelerinde yoğunlaşmış haliyle 
devam ediyor. 

Savaş kadar onun ayrılmaz bir 
parçası olan barış da eski bir olgu-
dur. Her yapılan savaşın ardından 
yenilenler, yenenlerin istediği ağır 
talepleri, imtiyazları kabul etmek 
koşuluyla ve daha sonraları yeniden 
başlayacak olan savaşa hazırlık için 
barış yapmışlardır. Tarihte isminde 
barış geçen, savaşta yenilgi almış 
tarafın; ağır koşulları, yaptırımları ve 
bir takım dayatmaları kabul etmek 
dışında başka bir anlama gelmeyen 
yığınla anlaşma bulmak mümkün-
dür.

Savaş ve barış olgusunun ege-
menler tarihindeki yeri ve anlamı; 
sade ve sadece özel mülkiyetin ve 
buna dayanan iktidarlarının sürdü-
rülmesi, korunması, geliştirilmesidir. 
Meseleyi ‘iyiler’ ve ‘kötüler’ dün-
yası olarak algılamak apolitik bir 
yaklaşımdır. Egemenler savaşları 
insanlığa düşman oldukları için 
çıkarmadıkları gibi barışları da in-
sanlığı düşündükleri için yapmaz-
lar, yapmadılar da. Tarihsel mater-
yalizm bize savaş ve barış olgusunu 
açıklamamızda ve anlamamızda; 
sınıf ilişkilerine, hangi sınıfın iktidar 
olduğuna, savaşların karakterine, 
amaçlarına, savaşın gerçekleştiği 
tarihsel koşullara, hangi sınıfın poli-
tik güçlerinin karşı karşıya geldiğine 
bakmamız gerektiğini öğütler. Diğer 
türlü metafizik kategoriler açıp sa-
vaş ve barışı içinden çıktığı somut 
maddi dünyadan koparmış oluruz. 

Bir yerde savaş varsa hemen 
onun karşısına savaşın tam zıttı 
gibi görünen barışın konulması 
gerektiğini savunan, soyut insani 
değerler manzumesini sıralayan 
pasifist barışçılar yığınını dünyanın 
her yerinde görmekteyiz. Savaşlar 
neden var? Kim çıkarıyor bu savaş-
ları? Neyi amaçlıyor bu savaşlar? 

Kim kime karşı savaşıyor? Me-
selenin esasını ortaya koyup onu 
tartışmak yerine savaşın sonucu 
olan acılar ve yıkımlar üzerinden 
tartışma yürütmek savaş gerçeğini 
ortadan kaldırmayacağı gibi kısır 
bir döngü, egemenlerin insafına 
kalmış bir durum yaratmaktan öteye 
gitmez.  Savaşa karşı barış savu-
nusu ilk bakışta gayet mantıklı ve 
çözüm odaklı bir önerme gibi duru-
yor. Oysa bu önermeye biraz daha 
yakından, gerçek toplumsal, siyasal 
ilişkiler içerisinde baktığımızda 
ezilenlerin çıkarına olan bir savunu 
olmadığı çok açık bir şekilde görü-
lecektir. Bir Marksist askeri anlamda 
savaş kısmına dair görüş belirtme-
den önce; sınıf savaşı gerçekliğini 
kendine temel alır. Askeri anlamda 
ortaya çıkan haksız savaşları; sınıf 
savaşına, iktidarı elinde bulunduran 
sınıfın ihtiyaçlarına, amaçlarına 
bağlar. Temeline sınıf savaşını alan 
Marksizm; askeri anlamda gerçek-
leşen savaşların, politikanın başka 
araçlarla devamı olduğunu görerek 
hangi savaşa karşı çıkacağını hangi 
savaşa destek vereceğini veya han-
gi savaşı savunacağını da böylelikle 
sağlam bir zeminde ortaya koyar. 
Sınıf savaşını karartan, ezen ile ezi-
lenin arasındaki uzlaşmaz çelişkiyi 
yadsıyan, olmayacak duaya amin 
demek anlamına gelen genel an-

lamda bir ‘barış’ savunusu Marksist-
lerin alacağı bir pozisyon olamaz. 
Savaşın formel anlamda zıttı barış 
olsa da gerçek yaşamda savaşın 
zıttı yine savaştır. Bu zıtlık kendine 
egemenlerin savaşına karşı ezilen-
lerin savaşı olarak yer bulur.  Mark-
sistlerin barıştan anladığı egemen 
sınıfın iktidarının ortadan kaldırıl-
masıdır, bu da gerçek anlamda top-
lumsal barışın sağlanabilmesi için 
toplumu sınıflara bölen özel mülki-
yet düzeninin iktidarına karşı zorun-
lu olarak savaşmayı gerekli kılar. 
Öyleyse savaşı ortadan kaldıracak 
olan barış değil savaşı ortadan kal-
dıracak olan yine savaştır. Ama bu 
savaş enternasyonal marşta geçen 
‘son kanlı kavga’dır. Proletaryanın 
barışı, burjuvaziyi ortadan kaldıra-
cak savaştan geçer. Bu belirlemenin 
tarihsel doğruluğu hem Marksizm’in 
kurucuları tarafından öne sürüldüğü 
gibi hem de somut tarihsel olaylarla 
1871 Paris Komünü’nde, 1917 Ekim 
Devrimi’nde çok bariz ispatlanmıştır. 

Haklı ve Haksız 
Savaşlar Ayrımı
Toptancı bir şekilde ‘Tüm sa-

vaşlar kötüdür, savaşlara kar-
şıyız’ gibi bir savunu Marksizm’in 
tarihinde yoktur. Bu savunu daha 
çok sınıf savaşımını yadsıyan, sa-
vaşların nedenini kapitalizmde ara-
mayan, gerçek anlamda barışın ise 
kapitalizmi ortadan kaldırmakla bağ-
lantısını kur(a)mayan liberal pasifist, 
post-modern barışçıların yaklaşımı-
dır. Savaşların içerisinde sınıfsallığı 
çıkarıp bulan Marksistler; halkları 
birbirine boğazlatan, işçileri-emekçi-
leri burjuvazinin cephelerinde asker 
haline getiren, yayılmacı, başka 
ulusları boyunduruk altına almayı 
amaçlayan tüm haksız savaşlara 
karşıdır. Ancak bunun yanı sıra hak-
sız savaşlara karşı çıkarken aktif bir 
politikayla hareket edilir. Savaşların 
yaşanıp yaşanmaması doğrudan 
bizlere bağlı olmadığı için, ortaya 
çıkacak savaş objektif bir olasılığı 
içerdiğinden dolayı; Marksistlerin 
görevi devrimin örgütlenmesi 
doğrultusunda bu savaşın nasıl 
kullanabileceği üzerine tartışma 
yürütmektir. İdeolojik anlamda olma-
sa da pratik ulusal anlamda Rojava 

Marksistlerin barıştan anladı-
ğı egemen sınıfın iktidarının 

ortadan kaldırılmasıdır, bu da 
gerçek anlamda toplumsal 
barışın sağlanabilmesi için 
toplumu sınıflara bölen özel 

mülkiyet düzeninin iktidarına 
karşı zorunlu olarak savaş-
mayı gerekli kılar. Öyleyse 
savaşı ortadan kaldıracak 
olan barış değil savaşı or-
tadan kaldıracak olan yine 

savaştır. Ama bu savaş enter-
nasyonal marşta geçen ‘son 

kanlı kavga’dır. Proletaryanın 
barışı, burjuvaziyi ortadan 
kaldıracak savaştan geçer. 
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bu konuda tarihte defalarca tescil 
edilmiş olan savaştan devrim çı-
karma şeklinde özetlenecek Mark-
sist taktiği güncel olarak doğrulayan 
bir örnektir.

Bir savaşın; haksız bir savaş 
olduğunu o savaşı yürüten dev-
letin sınıfsal karakterine, savaşın 
amaçlarına bakarak anlayabiliriz. 
Sezar’dan İskender’e, Osmanlı’dan 
Britanya’ya, ABD’den Avrupa’ya ka-
dar tarih içerisinde haksız savaşlar 
yürütmüş ve yürütmekte olan yığınla 
örnek sıralayabiliriz. Şuan yeryü-
zünde birkaç ülkeyi dışında bırakır-
sak tüm devletler burjuva karakter-
de olup yer yer sınır anlaşmazlıkları 
şeklinde, yer yer ‘demokrasi ge-
tirmek’ adına, yer yer ‘terörizmle 
mücadele’ adına vs. herhangi bir 
gerekçeyle çeşitli bölgelerde ya 
fiilen ya da vekalet vererek bölgesel 
güçlerle, alt taşeron örgütlerle kendi 
varlığını haksız savaşlar ve işgaller 
yoluyla idame ettirmektedir.

Tarih, egemenlerin çıkarları 
doğrultusunda örgütlediği haksız 
savaşları gördüğü gibi ezilenlerin 
öncülüğünde eşitlik, adalet, özgür-
lük gibi idealleri yaratma uğruna 
oldukça haklı, ilerici, devrimci 
savaşlar da görmüştür. Tarih, kö-
leci dönemde kölelerden oluşan 
özgürlük için savaşacak orduları 
kuran Spartaküs’ü, feodal dönemde 
derebeylerine, krallara, padişahla-
ra başkaldıran köylüleri, kapitalist 
dönemde burjuvazinin iktidarına 
karşı barikatlar kuran silahlı işçileri, 
sömürgecilik faaliyetlerinin sonu-
cunda boyunduruk altına alınan 
ulusların bağımsızlık savaşlarını, 
diktatörlüklere karşı geliştirilen ge-
rilla savaşlarını da gördü. Tam da 
bu noktada şiddetin devrimci olanını 
savunan Marksistler aynı zamanda 
savaşın haklı ve ilerici olanını 
savunur; şiddetin gerici olanının 
vücut bulmuş en organize hali olan 
burjuva devletleri yok etmeyi önüne 
koyan Marksistler savaşın haksız, 
işgalci, yayılmacı olanını reddeder. 
Haklı savaşlar; ezilenlerin uygula-
dığı devrimci-haklı şiddeti, amaç 
olarak kolektif değerleri ve çıkarları, 
ilişkilenme bağlamında ezilenlerden 
ezenlerin iktidarına yönelik güç 

kullanımını içerir. Haksız savaş-
lar; burjuvaların kendi aralarında 
gerçekleşebileceği gibi doğrudan 
ezilenlerin öz güçlerine, ezilenlerin 
örgütlerinin öncülüğünde gelişen 
direnişlere, kurtuluş mücadelelerine 
yönelik olarak da gündeme gelir. 
Bu ayrımlar, tanımlamalar gerçek 
siyasal ilişkileri tarif etmekle birlikte 
esasında güncel politikada genel 
olarak bir duruş belirlemeye, kitleleri 
o çizgide örgütlemeye yönelik pratik 
bir tartışmadır. 

Kürdistan’da Savaş ve Barış
Sömürgeciliğin ilk kurumsal-

laştığı Osmanlı-Safevi devletleri 
arasında Kürdistan’ın bölünmesini 
referans alırsak yüzyıllardır toprak-
larımız üzerinde sömürgeci haksız 
savaşların içerisinde, ulusal boyun-
duruk altında yaşadığımız sonucuna 
ulaşırız. Yine aynı tarihe göz attı-
ğımızda Kürdistan’ın bölünmesine, 
parçalanmasına ve sömürgeci hak-
sız savaşlara karşı Bedirhan Beyler-
den Simkolara, Berzencilerden Bar-
zanilere, Azadi’den Xoybun’a, Şeyh 
Sait’ten İhsan Nuri’ye kadar haklı 
bir savaş sürecini örmeye çalışan 
Kürt ulusal gerçekliğini de görmüş 
oluruz. Bu gerçeklik ideolojik konu-
mundan, savunduğu programdan 
bağımsız olarak güncel özneler 
üzerinden halen devam etmektedir. 
Bir önceki başlıklarda genel olarak 
çizmiş olduğum haklı-haksız savaş 
ayrımı ülkemizin ulusal kurtuluş 
mücadelesini vermiş olan güçlerle 

[haklı savaş]; ülkemizi sömürgeleş-
tirmiş olanlar [haksız savaş] arasın-
da da geçerliliğe sahiptir. 

Kuzey için konuşursak yakın ta-
rih ve güncel planda 93’ten bu yana 
soyut ve hiçbir temeli, gerçekçiliği 
olmayan (ateşkesler, açılım, çözüm 
süreçleri vs. ile de defalarca ağır 
sonuçlarla deneyimlenmiş) barış fe-
nomeni siyasete hakimdir. Savaşla 
barış; savaşların içeriği ortaya ko-
yulmadan, sonuç kısmına her daim 
barış yazılarak, umutsuz bir vaka 
olarak Kürt tarafının kendi çalıp ken-
di oynadığı bir içeriktedir. Sivil-de-
mokratik siyaset, sınırlar değişme-
yecek, çözüm yeri TBMM, üniter 
devlet içinde kültürel-dar yönetsel 
haklarla, anayasa değişikliği, vatan-
daşlık tanımı gibi sınırlı tartışmalara 
ve sürekli Türk Devleti’nin ve 
toplumunun hassasiyetlerini 
önceleyen alt başlıklara da sahip 
olan ‘barış’ savunusunun Kürtleri 
entegrasyona uğratan, tarafların 
haklı-haksız olanlarını ayırmayan, 
ulusal talepleri atomize eden, ayrıl-
ma hakkını hiçbir şekilde tartışma-
yıp zoraki birlik yaklaşımını esas 
alan bir içeriği bulunmaktadır. 

Kürdistan’ın bölünmüşlüğünü ve 
sömürgeci rejimin iktidarını örten, 
ulusal hakların budanmasını içeren, 
şovenizmle, sömürgeci paradig-
mayla hesaplaşmayan bir barış 
tartışması Kürdistan Marksistlerinin 
kesinlikle karşı olması gereken, bu 
tarz bir barış savunusu ile arasına 
mesafe çekmesi elzem olan bir 
konudur. Kürdistanlı Marksistlerin 
barıştan ne anladığını, barış denilen 
şeyin nasıl gerçekleşeceğini sömür-
geci ile sömürge olan arasındaki 
uzlaşmaz çelişki temelinde geniş 
kitlelere izah etmesine ihtiyaç vardır. 
Ana akım barış savunusu ile Mark-
sistlerin barış savunusu arasında bir 
fark olmalıdır ve bu fark kaynağını 
proleter ideolojiden almalı, geniş 
kitlelere politika olarak götürülmeli, 
geniş kitleler farkı anlayabilmelidir. 
Eğer böyle bir fark oluşmazsa; ana 
akım barış savunusunun [niyetimiz-
den bağımsız olarak] basit bir eklen-
tisi konumuna düşülmüş olur. 

İki tane Kuzey Kürdistan 

Kuzey için konuşursak yakın 
tarih ve güncel planda 93’ten 

bu yana soyut ve hiçbir temeli, 
gerçekçiliği olmayan (ateş-

kesler, açılım, çözüm süreçleri 
vs. ile de defalarca ağır sonuç-

larla deneyimlenmiş) barış 
fenomeni siyasete hakimdir. 

Savaşla barış; savaşların içe-
riği ortaya koyulmadan, sonuç 

kısmına her daim barış yazı-
larak, umutsuz bir vaka olarak 
Kürt tarafının kendi çalıp ken-

di oynadığı bir içeriktedir.
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olmadığına göre her iki tarafın da 
aynı anda kazanabileceği bir barış 
mümkün değildir. Çünkü mesele 
iktidar olma ve politik çıkarlarla 
ilgilidir. Her şeyden önce barışın 
gerçekleşmesinde bir tarafın kıs-
men veya kesin bir şekilde yenilgisi 
şarttır. Egemen ile ezilen arasında 
gerçekleşecek olan barış (daha 
doğrusu barış anlaşması); ya ezi-
lenin artık nihai hedeflerini, temel 
yaklaşımlarını bir kenara bırakmak 
zorunda kaldığı (ki bugün tüm 
talepler en aşağıya çekilmesine 
rağmen olmuyor) ya da egemenin 
artık eskisi gibi yönetemediği, krizler 
yaşadığı, daha büyük sorunlar ya-
şamaktansa bir takım tavizler ver-
meyi kabul etmek zorunda kaldığı 
bir süreçte gerçekleşir. Sömürgenin 
lehine bir barış tartışması çıkabil-
mesi için; sömürge tarafın masayı 
kurdurabilmesini sağlayan güçlü ve 

talepler konusunda net bir konumda 
olması gerekir. Diğer türlü 2005’te 
açılım, 2013’te Çözüm Süreci’nde 
gördüğümüz üzere bu tarz süreç-
lerden ‘barış’ değil oyalama, güçten 
düşürme, tasfiye etmeye yönelme 
gibi sonuçlar çıkmaktadır. Diğer 
yandan sömürgecilerle yapılacak 
olan barış görüşmelerini ve ger-
çekleşirse barışı; soyut söylemlerle 
(tarihi kardeşlik vs.) değil politik 
tanımlarla yapmak gerekir. Yüzyılı 
alan sömürgeci rejimle yapılacak 
olan bir görüşme ve anlaşma güç 
dengelerinin sonucudur, hiçbir soyut 
değerle, tarihi kardeşlik edebiyatıyla 
alakası yoktur. Ne vicdana gelebi-
lecek ne de vicdana çağırmamızı 
gerektiren bir devlet vardır. Barış 
dediğimiz olay güçlü olanın gücünü 
ve koşullarını dayatmış, mücadele 
ettiğini masaya getirmek zorunda 
bırakmış olmasından başka bir an-

lama gelmemektedir. Barış tartışma-
larını yaparken bu noktaya oldukça 
dikkat edilmesi gerekiyor, çünkü 
‘geldi geliyor, şöyle güzel böyle 
güzeldir’ denilen barış tartışması 
insanlarımızda tozpembe hayaller 
yaratırken bir anda karşı karşıya 
kalınan savaşla iki kat zihinlerde 
yıkım yaşatıyor. Kürdistan komünist 
hareketi; ana akım barış savunu-
sunun dışında durarak, ilkelerden 
ödün vermeyen, çerçevesi net bir 
şekilde çizilmiş, Kürdistan ve Kürt 
ulusunun tanımını bozmayan, tarih-
sel haklarımızı karartmayan, Kür-
distan proletaryasının çıkarları ile 
genel ulusal çıkarları birleştirebilen, 
sınıf devriminin önünü açan, bölge 
gericiliğinin koçbaşı haline gelmiş 
olan sömürgeciliği gerileten bir ze-
minde barış tartışmasını yapmalıdır.
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KÜRESEL COVID-19 KRİZİ:
‘OY KORONA KORONA’!

Mustafa KORKMAZ

Adına şarkılar yazılıp tür-
küler söylendi. Halaylar 
çekilip horonlar tepildi. 

‘Oy korona korona’. Kim korkar 
korona virüsten dediler. Elhamdü-
lillah biz… dediler ise de ölümler 
başlayıp herkesi ölüm korkusu 
sardığında, ancak işin ciddiyeti 
anlaşılabildi.

Bu korona virüs döneminde 
salgın hastalıklarla, laboratuar-
lardan virüs çalınması, biyolojik 
silahların kötü niyetli kişilerin eline 
geçmesi, depremle veya başka 
bir nedenle laboratuarların tahrip 
olması sonucu virüsün atmosfere 
karışması, kimya fabrikalarında-
ki patlamalar ile ilgili ne kadar 
dizi, film, belgesel varsa bu Co-
vid-19 sürecinde televizyonlarda 
gösterildi. Korkuyla her şey tüm 
toplumsal kesimlere kabullendiri-
lerek zihinlere kazındı.

Türkiye’nin var olan krizine 
isim babası oldu Covid-19 krizi. 
Ekonomik kriz iyiden iyiye kedini 
hissettiriyordu ki tam bu sırada 
Covid -19 yani korona imdada 
yetişti. Bahane ve isim bulamı-
yorlardı onu da bulmuş oldular. 
Tam da ekonomi şahlanmış uçu-
yordu ki, gözü kör olasıca korona 
girdi memlekete. Gerçi ekonomi 
yeniden şahlanıp uçuşa geçti şu 

günlerde!
Önceleri şaka zannedildi. 

Koronavirüs ilk önce Müslüman 
olmayan ve batı ülkelerinde orta-
ya çıkması gerici cenahı oldukça 
sevindirmişti. Hatta zil takıp oy-
namışlardı. Olayı dini bir kılıfa 
büründürerek insanların dinden 
uzaklaşması, Müslüman olmayan 
toplumların ve devletlerin varlığı, 
yaşam tarzları, kültürlerini eleştire-
rek ve bu farklılıkların İslam’a göre 
sapkınlık olduğunu propaganda 
etmeye başlamışlardı ki, İran’ın 
Kum kentinde mabetlerde insanlar 
birer ikişer yerlere düşmeye baş-
ladı. Kabe ziyarete kapatıldı. Ca-
miler belki de bu kadar uzun süre 
ibadete kapalı kalmamıştır. Umre 
ziyaretleri yarıda kesildi. Dönüş 
yapanları karantinaya almada 
zorluklarla karşılaşıldı. Günahla-
rından arınarak dönmüşlerdi, nasıl 
olurda kendilerine hastalık bulaşa-
bilirdi. Akılları bir türlü almıyordu. 
Beş vakit abdest alıyorlardı, yani 
temizdiler kendilerine göre. Kamu-
oyunda tepkiler yükselince karan-
tina zorunlu hale geldi, ancak bir 
türlü kabullenemeyip öfkeden deli-
ye dönüyorlardı, bu bize yapılır mı 
diye. Hastalık bulaşsın diye polis-
lerin yüzüne tükürmeye kadar işi 
ileri götürmüşlerdi. Umreciler bizi 

yaktı diyen doktoru linç etmeye 
kalkıp, özür diletmişlerdi. İşin garip 
tarafı dört yüz umreciye yapılan 
testlerde üç yüz kırk beşinin testi 
pozitif çıkmıştı. 

Bazı şeyhlere ve tarikat tem-
silcilerine Koronavirüs bulaşıp 
ölmeleri işin ciddiyetini gözler 
önüne sermişti. Hatta şeyhin biri 
Koronavirüsten ölünce müridi de 
olayı kabullenemeyip intihar etti. 
İran’da Koronavirüsten korunmak 
için bir Fatiha okumanın yeterli 
olacağı topluma telkin ediliyor-
du. Bakan ve milletvekillerinin 
hastalanıp ölmeye başlamasıyla 
ciddi anlamda tedbirler almaya 
başladılar. Müdahale edilmese 
idi Koronavirüs eşitlikçi bir rota, 
izlemeye başlamıştı. Egemenler 
hızla kendilerini korumaya aldılar. 
Kendilerini toplumdan izole edip 
hayatı zorlaştırmaya başladılar.

Yapılan her şey göstermelik, 
göz boyama ve siyasi propagan-
daya dönüştü. Maske dağıtımları 
ve temini bile başlı başına sorun 
oldu. Kendi halkı maske bulamaz 
iken başka ülkelere nasıl yardım 
yaptığımız propagandası yapıldı. 
Bizler de yedik. Bulaşıcı hastalığın 
ilk dönemlerinde birkaç objektif 
açıklamanın dışında kamuoyu-
na yansıyan hiçbir bilgi, gerçeği 
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yansıtmıyor ya da inandırıcı değil. 
Resmi olarak açıklanan vaka ve 
ölüm rakamlarının aksine, ba-
ğımsız tıp otoriteleri açıklanan 
rakamların en az on katı olduğunu 
açık açık söylüyorlar ki doğrudur. 
AKP medyasına bakarsan bütün 
dünyaya biz yardım ediyoruz ve 
dünyada bizi kıskanıyor.

Bu satırların yazıldığı sıralarda, 
şu ana kadar dünyada doğrulan-
mış Koronavirüs (COVID-19) vaka 
sayısı 21.389.514 kişidir. Korona-
virüsten ölenler 765.029 kişidir. 
İyileşen hasta sayısı 13.287.261 
kişidir.

Türkiye’deki resmi açıklamala-
ra göre aynı tarih itibari ile durum 
şöyledir. Doğrulanmış Koronavirüs 
(COVID-19) vaka sayısı 248.117 
kişi, Koronavirüsten ölenler 5.955 
kişi, 229.972 kişidir. Bu rakamlar 
günlük olarak değişmekte ve art-
maktadır.

İstisnalar hariç hiçbir devlet 
doğru bilgi vermiyor. Hepsi yalan 
söylüyor, günü kurtarma ve iç 
siyasette nasıl pazarlarımın pe-
şindeler. Velhasıl bizimkiler çok iyi 
pazarlıyorlar.

İŞİN ASLI NEDİR?
Koronavirüs pandemisi bir 

anda ortaya çıkmadı. Dünya sağ-
lık örgütü kapitalizmin güdümünde 
olsa da on beş yıl öncesinden 
bütün devletlere uyarısını yap-
mıştı. Olası bir pandemiye karşı 
tedbirlerinizi alın, programlarınızı 
yapın diye. Görünen o ki kimse 
uyarıları dikkate almamış. Dikkate 
alsalardı rejimler, yönetimler bu 
kadar çuvallamazdı.

Koronavirüs salgını bir sağlık 
sorunu olarak başlamış, ancak 
hemen herkesi ve her alanı etkile-
yen küresel bir kriz durumuna gel-
miştir. Kriz ve yaşam, çok büyük 
oranda bilim kurgu tartışmalarına 
indirgenerek ve herkes tartışma-
lara katıldığından sorun kaotik bir 
hal aldı. 

Covid-19 ile ilgili sorulara yanıt 
arar iken ne ile uğraştığımızı iyi 

bilmeliyiz. İmge ile korku arasın-
daki ilişkide olduğu gibi, insan ile 
doğa arasındaki harap olmuş bir 
ilişkinin karmaşık bir yansımasıdır 
Covid-19 salgını ya da hastalığı. 
Covid-19 doğanın bir uyarısıdır in-
sanlığa karşı. ‘’Yeter artık benimle 
oynamayın. Ben size mecbur de-
ğilim, siz bana muhtaçsınız. Ben 
verdiklerimi her an için alabilirim. 
Her şeyi aşırı kar hırsı ile yok 
ederseniz telafisi mümkün olma-
yan sonuçlar ortaya çıkar’’ diye 
her seferinde uyarıyor doğa.

NELER OLDU/OLUYOR?
Egemen sınıf ekonomik krizi 

perdelemek ve toplumsal muha-
lefeti zararsız hale getirmek için 
salgını bekliyormuş. Anında pusu-
dan çıkıp saldırıya geçti. Demek 
ki fırsat kolluyormuş. Krizi fırsata 
çevirmek diye buna denir. Tıpkı 
askeri darbe girişimini bahane 
ederek var olan sınıf ve Kürt mu-
halefetinin üzerine çullandığı gibi. 
Yine aynı yöntem. İnsanlar aylar-
ca sokağa çıkamadılar. 8 Mart, 
Newroz, 1 Mayıs gibi emekçilerin 
taleplerini dile getirdikleri eylemli-
likler yasaklandı. Grev yapılamaz 
hale geldi. İşten çıkarmalar sözde 
yasaklandı ancak işsizlik tavan 
yaptı. Maskesiz sokağa çıkmak 

yasaktı ama maske de yoktu. 
AKP Kürdistan’daki halkın 

oylarıyla seçilmiş belediyelere 
kayyum atama işini sonuçlandırdı. 
Milletvekili, belediye başkanları, 
belediye meclis üyelerini ve diğer 
Kürt muhaliflerini hapse atma işini 
büyük oranda tamamladı. Atanan 
kayyumlar kamuya ait ne varsa 
talan etme ve satma işini epeyce 
hızlandırdılar. Sona yaklaştılar 
gibi. Kürt halkına ve Kürdistan’a 
saldırıların şiddeti artarak devam 
ediyor.

Ekonomi dibe vurdu. İşsizlik 
zirvede. Yoksulluk tavan yaptı. 
Yolsuzlukta “batan geminin malları 
bunlar” mantığı işliyor.

Sağlık emekçilerine ruhani 
anlamlar da yükleyerek ‘’sizin 
hakkınız ödenmez’’ diyerek sözde 
iltifat ediyorlardı. Ama gerçekten 
haklarını hakkedişlerini, fazla 
mesailerini maddi olarak ödeme-
diler. Sendikal tercihten dolayı 
çalışanlar arasında ayrımcılık 
ayyuka çıktı. Döner sermaye 
ödemelerindeki eşitsizlik sağlık 
çalışanlarının en önemli sorunu. 
Koronavirüs ile mücadelede sağlık 
emekçileri, zorlu çalışma koşulları, 
ayrımcılığa tabi tutulmaları, maddi 
yetersizlikler çalışanlar arsında 
korona virüsün yaygınlaşması, 
meslektaşları arasında ölümlerin 
artması, pandeminin meslek has-
talığından bile sayılmaması, sen-
dikaların çalışanların sorunlarına 
uzak kalması ve ilgilenmemesi ya 
da iktidar yanlısı politika izlemele-
ri, emekçiler arasında tükenmişlik 
sendromuna yol açıyor ve tetikli-
yor. Özellikle doktorlar arasında 
istifa edenler hızla artıyor.

Bu dönemde sevinçlerimizi 
mutluluklarımızı buruk yaşadık. 
Acılarımızı dostlardan uzakta, 
yalnız yaşadık ve paylaştık.

NE YAPMALI?
Gelelim herkesin sorduğu 

dillendirdiği düşünürlerin akade-
misyenlerin sosyalistlerin kafa 
yorduğu soruya. ‘’Hiçbir şey eskisi 

Covid-19 ile ilgili sorulara 
yanıt arar iken ne ile uğraş-
tığımızı iyi bilmeliyiz. İmge 

ile korku arasındaki ilişkide 
olduğu gibi, insan ile doğa 
arasındaki harap olmuş bir 
ilişkinin karmaşık bir yansı-
masıdır Covid-19 salgını ya 
da hastalığı. Covid-19 doğa-
nın bir uyarısıdır insanlığa 
karşı. ‘’Yeter artık benimle 

oynamayın. Ben size mecbur 
değilim, siz bana muhtaçsı-
nız. Ben verdiklerimi her an 

için alabilirim.” şeklinde uya-
rısını yapaıyor doğa.
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gibi olmayacak ya da kim kaza-
nır’’sorusuna. Bu soru her olağan 
üstü dönemden sonra sorulur. As-
lında bu sorunun cevabı açık. Kim 
hazırlıklı ise o kazanır ve öyle de 
olmuştur. Birinci ekonomik kriz ve 
dünya savaşı sonrası Bolşevikler 
dünya halklarına devrim hediye 
etmişlerdir. İkici ekonomik kriz ve 
dünya savaşı sonrasında sos-
yalist bir dünya ve devamında 
dünya petrol kriziyle birlikte ulusal 
kurtuluş hareketleri ve sosyalist 
karakterli bağlantısızlar hareketi 
sosyalist hareketin literatürüne 
yazılmıştır. Bu başarıların asıl ne-
deni uzun erimli mücadele ve en 
önemlisi ÖRGÜTLÜLÜKTÜR. 

Bu dönemden, yani seksenler-
den sonra kazanan hep emperya-
list kapitalizm olmuştur. Kapitalizm 
yani egemen siyasal sistem işçi 
ve emekçilerin her türlü örgütlü-
lüğünün önüne geçip dağıtırken 
sermaye sınıfı kendi örgütlülüğü-
nü alabildiğine güçlendirmiştir.

İşçi sınıfı cephesine şu an için 

bakıldığında tarihindeki en güçsüz 
ve örgütsüz dönemini yaşamak-
tadır. Bu ezilen tüm toplumsal 
kesimler için geçerlidir. Var olan 
örgütlülüklerin büyük bölümü sis-
temin tamamlayıcısı ve savunucu-
su durumundadır. Bir defa bunun 
aşılması lazım. Çünkü dünya 
küçük artık. İnsanlığın başına 
gelebilecek her felakete karşı, 
ezilen sınıfların enternasyonal bir 
dayanışma anlayış ve yöntemlerle 
mücadele etmesi gerekiyor. Bu 
sorun kendini Covid-19 salgının-
da hissettirmiştir. Hissettirmek bir 
yana kendini dayatmıştır. Herkes 
kaybetti bu korona kriziyle. Tek ka-
zanan şimdilik kapitalist sistem.

Bu Covid-19 döneminde büyük 
işletmeler istisnasız ve aralıksız 
çalışmıştır. Sermaye hiçbir dö-
nemde olmadığı kadar işçi sını-
fına vahşice saldırmış hak gaspı 
yapmıştır. Sendikalı olduğu için 
işten atılmaların kanunen yasak 
olmasına rağmen, sendikalaşma 
çabaları bastırılmış olanlar ise bir 

bahaneyle işten çıkarılmışlardır. 
Koronavirüs döneminde yüzlerce 
emekçi yaşamını yitirmiştir. 

Dünya genelinde yüz milyon-
larca işçi işsiz kalmıştır. Milyonlar-
ca insan açlıkla karşı karşıyadır. 
Yüz binlerce küçük işyeri kapan-
mıştır.

Ancak Koronavirüs sürecinde 
insanların doğayı kirlettiklerine 
ve kirletildiğine dair düşünceleri 
yükselişe geçmiş, çözüm çare 
üretme ve mücadele etme güdüsü 
güçlenmiştir.

Siyasi iktidar cenahında burju-
va sınıf turizm bakanının otellerin-
de yaz tatillerini tamamlayıp eğitim 
bakanının okullarına doğru yola 
çıktılar. Eğitim bakanının okulları 
varsılların çocukları için pandemi 
koşullarına göre dizayn edilmiş ve 
eğitim öğretime başlayacaklardır. 
Olası sağlık sorunlarına karşı sağ-
lık bakanının hastaneleri hazırlıklı. 
Çünkü gelecekte bizi yönetecek, 
onların deyimi ile sağlıklı nesiller 
yetiştirilecek!
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BİR İNSANLIK DRAMI:
MÜLTECİLİK!

Eyüp YALUR

Mültecilik evrensel bir so-
rundur. Yani insanlık tarihi 
kadar eskidir. Öyle ki mül-

teciliğin miladı insanlık tarihi ile 
başlar diyebiliriz.
Dünyanın farklı bölgelerinde in-
sanlar doğal afetlerden, savaşlar-
dan, iç çatışmalardan ya da tota-
liter rejimlerden dolayı yaşadıkları 
toprakları, ülkelerini terk ederek 
bireysel veya topluca başka top-
raklara, başka ülkelere göç ederek 
sığınmak zorunda kalmışlardır.

Filistinliler, Bosnalılar, Soma-
liler, Nijeryalılar, Kürtler ve daha 
haberdar olamadığımız birçok 
halk bireysel veya toplumsal ola-
rak gördüğü baskı ve şiddetten 
dolayı başka ülkelere sığınmak 
ve oralarda yaşamlarını mülteci 

statüsünde idame etmek zorunda 
kalmışlardır.

AVRASYA MÜLTECİLER 
KÖPRÜSÜ
Türkiye Asya Avrupa arasında 

köprü vazifesi görmesi bakımın-
dan Asya, Afrika, Ortadoğu, Uzak-
doğu ülkelerinden kaçmak zorun-
da kalan göçmenler için önemli 
uğrak ve geçiş yollarıdır.

MÜLTECİLERİN DRAMI
Her sorunda olduğu gibi ya-

sadışı göçlerde de en ağır bedeli 
ödeyen ve mağdur olan kadınlar 
ve çocuklardır.

UNICEF göçmen ve mülteci 
çocuklar konusunda ülkelerin so-
rumluluklarını yerine getirmelerini 
istemektedir. El Salvadorlu, Oscar 

ve on bir aylık kızı Valeria, Rio 
Bravo Nehrine kapılarak can ver-
mişlerdir. Kürt göçmen Aylan be-
bek henüz üç yaşındayken cansız 
bedeni Bodrum ilçesinde kıyıya 
vurdu. Kim bilir daha kaç Valeria 
kaç Aylan ya da kaç kadın kaç 
insan bedeni okyanusların, deniz-
lerin, ırmakların sığ sularında can 
verdi, kıyılarına vurdu.

DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ
4 Aralık 2000 Birleşmiş Millet-

ler Genel Kurulu her yıl 20 Nisan 
tarihinde Dünya Mülteciler Günü 
düzenlenmesine odaklanarak 
dünya genelinde mültecilerin 
durumuna dikkat çekmek için 20 
Haziran tarihini Dünya Mülteciler 
Günü olarak kutlanmasına karar 
vermiştir.
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Birleşmiş Milletler Mülteci Ajan-
sının verilerine göre:

- Göçmen sayısı dünya 
nüfusunun %1’ine (76 milyon) 
ulaşmıştır.

- Göçmen ve mülteci sayısı 
bir önceki yıla göre 2,3 artış gös-
termiştir.

- Küresel çapta her gün 37 
bin insan yerlerinden ediliyor.

- Dünyadaki mültecilerin 
2/3 fazlasının Suriye, Afganistan, 
Güney Sudan, Myanmar ve So-
mali’den kaçanlar oluşturuyor.

MÜLTECİLER 
AVRUPA KAPISINDA
Hepimiz 21. yy’da en büyük 

mülteci tsunamisine tanık olduk. 
Suriye göçmen politikasında ba-
şarılı bir sınav veremeyen AKP 
hükümeti ve küçük ortak MHP bu 
krizin ekonomik faturasını emek-
çi yoksul halka ödeterek ülkeyi 
ekonomik çıkmaza sokmuştur. 
Mültecilere ödenen ağır faturanın 
altından kalkamayan hükümet 
AB’den para alabilmek için çareyi 
sınır kapılarını açıp mültecileri 
serbest bıraktı. Yunan hükümeti 
göçmenlere orantısız şiddet kul-
lanmasına rağmen Yunan halkı 
insanlık onuruna yaraşır bir sınav 

verdi. Mültecilik bir insan hakkıdır 
diyerek göçmenlerle ilgili Atina ve 
Selanik’te mülteciler lehine kitlesel 
eylemler ve yürüyüşler yaparak 
hükümetlerinin yanlış göçmen 
politikalarını protesto ettiler.

Suriyeli mülteciler nedeniyle 
George Soros “3,5 milyon mül-
teciye ev sahipliği yapan Türkiye 
Avrupa’nın desteğini hak ediyor” 
diyerek Erdoğan’a destek verdi. 
Lakin Erdoğan ise her aklına gel-
diğinde Gezi direnişçilerinin des-
tekçisi olarak gösteriyor Soros’u! 
Zamanında Soros’la aynı masada 
oturan kendisi, mülteciler politika-
sını hiç kimse desteklemiyorken 
Soros onu destekliyor. 

MÜLTECİ HUKUKU
Eski hayatlarını geride bırakıp 

yeni riskli ve zorlu bir hayata yel-
ken açan mültecileri Uluslararası 
Hukuk korunması gereken bireyler 
olarak kabul eder. Mültecilerin 
iltica ettikleri ülkelerde güven-
liklerini Mülteci Hukuku sağlar 
ayrıca Mülteci Hukuku mültecinin 
iltica etmeden önceki yaşamına 
geri döndürmek eğer bu mümkün 
değilse başka bir ülkede insanca 
yaşam hakkı (barınma, sağlık, 
eğitim, güvenlik vb.) sağlamaya 
çalışır. Mülteci Hukuku temel 

insan haklarının üzerinde durur. 
Rehabilite edilmeleri, günlük ya-
şamlarının normalleşmesine, se-
yahat özgürlüğüne kavuşmasına 
katkı sağlar. 

Türkiye mülteciler konusunda 
Avrupa ülkelerini hukuki anlamda 
zora soktu. 

AB’nin en yüksek mahke-
mesi olan Avrupa Adalet Di-
vanı İtalya ve Yunanistan’ın 
yükünü hafifletmek için Polonya, 
Macaristan ve Çekya’nın yeniden 
yerleştirme programı çerçeve-
sinde alması gereken mültecileri 
kabul etmediği için AB yasalarını 
çiğnediğine karar verdi.

Polonya, Macaristan ve 
Çekya’nın savunmasını reddeden 
Avrupa Adalet Divanı iç güvenlik 
veya yeniden yerleştirmenin işlev-
siz olduğu gibi gerekçelerinin mül-
tecilere kapılarının kapatılmasının 
kabul edilemeyeceğini bildirdi. 
Almanya bu ülkelerin AB fonla-
rından yaralanıp gerekeni yerine 
getirmediklerini dile getirdi.

Sonuç olarak mültecilik bir in-
sanlık dramıdır. Bir yaşam hakkı 
ihlalidir. Herkes bir gün mülteci 
olabilir. Bunun için mültecileri sa-
vunmak onlara yardımcı olmak 
insani vicdani bir görevdir!
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İnsanlık, halklar; Çin’in Wuhan kentinde görülen ve 
hızla yayılan Koronavirüs adıyla yeni küresel teh-
ditle yüz yüze. Çin, Singapur, Hong Kong, Taylan 

virüsü kontrol altına alırken; başta AB olmak üzere 
küresel olarak Korona tehdidi ağırlaşıyor.

Nasıl ve ne zaman tümüyle kontrol altına alınaca-
ğı belli olmayan Koronavirüs salgını; kürenin ekono-
mik, siyasi ve sosyal dengelerinde ciddi değişikliklere 
yol açacak. Küresel olarak, Doğu-Batı güç dengeleri 
yeniden şekillenecek. Bunun ilk işareti, Koronavirüs 
salgınını çok ağır yaşayan İtalya; AB’den talep ettiği 
yardımın karşılıksız kalması ve AB yerine Çin’in, 
yardımına koşmasında görüldü. Öyle ki ülkesinde 
virüsü kontrol altına alan Çin’in İspanya-İran-I-
rak-Japonya-G. Kore’ye deneyli ekipmanıyla yardım 
göndermesi değişecek ekonomik-siyasi sonuçların 
bir yönüne ışık tutuyor! Bu krizden, Çin’in yumuşak 
güç olarak  güçlenerek, AB’nin ise tersine zayıfla-
yarak çıkma ihtimali yüksek. Kısacası başta Rusya 
ve ABD’de olmak üzere siyasi, ekonomik dengeler 
yeniden şekillenecek.

Krizi başta gerekli ciddiyet ve sorumlulukla ele 

almayan AKP iktidarı izlediği politikalarla; Türkiye’yi, 
Koronavirüsün ağır sonuçlarına maruz bırakma 
tehlikesi her geçen gün büyüyor. Zaten ciddi bir 
ekonomik kriz yaşayan Türk ekonomisinin daha da 
kötüleşmesinin faturasını izlediği politikalar yerine 
“Koronavirüste arayın” demenin işaretlerini de veri-
yor.

Açıklanan 100 milyar TL (15 milyar dolar) “Eko-
nomik İstikrar Kalkanı” paketi 82 milyonluk ülkede bir 
derde deva olmayacak kadar çok küçük bir “kalkan”!

Ayrıca bu sınırlı “Ekonomik İstikrar” paketinin 
dağıtımına bakıldığında AKP iktidarı;

“500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendiri-
lebilir miktarını yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartacak, 
asgari peşinatı yüzde 10’a düşüreceğiz”… “Ekonomi 
yönetimimiz ve ilgili kurumlarımız tüm iş dünyası-
nın taleplerini, öngörülerini toplayarak hazırlıklarını 
yaptı”… İhracatçıya “geçici yavaşlama sürecinde 
kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla 
stok finansmanı desteği” sağlanacak… derken kim-
den yana ne için “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi 
hazırladığı netçe görülür. Özeti işverene destek, işçi 

Covid-19 pandemisinin ülkede yayılmasıyla birlikte dergimizin yayınına ara vermiştik. Mart 
ayında Kürdistan Komünist Partisi’nin Covid-19 pandemisi üzerine yayınladığı parti görüşlerini 
buradan yani sayfalarımızda yer veriyoruz. İlgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz...

SUÇLU OLAN KORONAVİRÜS DEĞİL 
DOĞAYI YOK ETMEYE ODAKLI KAPİTALİST SİSTEM!

partiden açıklamalar
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ve yoksula öğüt!
“Kalkan” paketiyle, müteahhitlerin ve TOKİ’nin 

konut stoklarının eritilmesini bu koşullarda düşünmek 
ancak tacir-tüccar AKP’ye özgü olabilir. Sanayicinin, 
ihracatçının, ithalatçının, turizmcinin(!) yani “tüm iş 
dünyasının taleplerini, öngörülerini toplayarak” eko-
nomik paket hazırlarken, işçinin, işsizin, küçük esnaf 
ve çiftçi kurumlarının görüşlerini almak bir yana 
adları bile geçmez “kalkan” paketinde.

İşverenlere somut destek beyan edilirken, işçi-
ye “Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz” gibi 
belirsizlik vaadedilir! Pakette ücretlilerden yana tek 
olumlu adım, “En düşük emekli maaşını 1.500 liraya 
yükseltiyoruz” açıklamasıdır ki bu adım da hem ye-
tersizdir hem ayrıca seçim ayarlı görünüyor.

Bunlardan hareketle Kürdistan Komünist Partisi 
olarak;

I – Öncelikle Koronavirüs nedeniyle hayatını 
kaybedenlerin ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz. 
Dünya halklarının başı sağ olsun. Hastaların tedavi-
sinde yaşamlarını tehlikeye atarak görev yapan tüm 
sağlık emekçilerine teşekkür eder başarılar diliyoruz.

II – Önce Avusturalya kıtasını yok etmekle tehdit 
eden yangınla, hemen ardından Koronavirüs ile 
doğa, insana bir kez daha kırmızı kart gösterdi. Bu iki 
büyük doğa felaketi; genelde insanlığa ve esas ben-
cil sınıf çıkarlarının esiri davranarak doğa ve çevreye 
düşmanca saldıran, eline geçirdiği teknolojik üstün-
lükle “Küreyi deler, dağları yarar, nehirlerin akışını 
değiştiririm” böbürlenmesiyle her şeyi yapacağını 
sanan burjuvaziye gücünün sınırlarını ağır bedellerle 
gösteriyor. İnsanlığı, yaşananlardan ders çıkararak 
ve Doğanın organik bir parçası olduğunu unutma-
dan, Doğa ve çevreye barışçıl, saygılı davranmaya 
çağırıyoruz.

III – Küremizin de sınırlı kaynakları olduğunu; bu 
sınırlı kaynakların çoktandır piyasa (kâr) için sınır-
sız meta üretimini kaldıramadığını yükselen ateşi 
sonucu son yıllarda sıkça mega tepkilerle ortaya 
koyduğunu; kâr amaçlı meta üretimi yerine insanlığın 
yaşamsal ihtiyaçlarının üretimini esas alan planlı 
sosyalist ekonominin tek çıkış yolu olarak kendini 
dayattığını; başta işçi sınıfı ve işsizler olmak üzere 
toplumun %1’nin dışında kalan %99’unu bu amaçla 
mücadeleye çağırır.

IV- Irkçı-Neonazi grupların; başta İtalya-Alman-
ya-Fransa olmak üzere, Koronavirüs salgınıyla ağır-
laşan can kayıplarının toplumda yaratacağı öfkeyi, 
göçmen ve yabancı düşmanlığına dönüştürmemeleri 
için iktidarları tedbir almaya ve demokrat-devrim-
ci-sosyalist dinamikleri barikat kurmaya çağırır!

V – Gerek ağır can kayıplarına gerekse eko-

nomik, sosyal sonuçlarına karşı; toplumu, halkları, 
kent, köy, mahalle ve site yaşayanlarını her konuda 
dayanışma içerisinde olmaya çağırır.

VI – “Ya hep birlikte batacağız, ya hep birlikte 
kurtulacağız” nutuklarıyla işverenlere muslukları 
açarken, işçinin, küçük üreticinin ağır krizle yüz yüze 
bırakıldığı durumda, “işçi-işveren el ele milli mutaba-
kata” çağrılarını reddediyoruz. Unutmayalım ki, fab-
rikayı kapatıp işçileri sokağa atan işverenin birikimi 
torunlarına yeterken, işçi işsiz kaldığı gün açtır!

VII – AKP iktidarının “terör suçları hariç” deyip 
uyuşturucu baronlarını-tacizciyi-katil ve sübyancıyı… 
dışarı salıp; gazeteci-yazar-düşünce-siyasi tutuklula-
rı içeride tutacak yasa hazırlığı yapmakta. “MHP ile 
temasa geçildi” beyanı bunu güçlendiriyor. Böyle bir 
infaz kanun teklifi sorunları daha da ağırlaştıracağını 
belirtir, başta yaşlı-hasta-düşünce-siyasi tutuklular 
olmak üzere şartsız bir genel affın çıkarılmasını, atıl-
ması gereken acil adımlardan biri olarak görür.

20.03.2020
Kürdistan Komünist Partisi – KKP

partiden açıklamalar
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partiden açıklamalar

TÜRKİYE, İKİ KÜRDİSTAN PARÇASINDA 
KALICI İŞGAL PEŞİNDE!

19 Haziran 2020 günü Türk savaş uçaklarının 
bombardımanı sonucu, Kürdistan Bölgesel 
Yönetimi’ne bağlı sınır yerleşim kentleri 

Şeladize ve Kani Masi Nahiyelerine bağlı köylerde si-
vil halktan 5 kişi yaşamını yitirdi çok sayıda yarlı var.

Bombardımanlarda yaşamını yitirenlerin ailelerine 
başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyoruz. Saldırıları 
şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ni; Kürdistan 
Bölgesel Yönetimi’nin sınırlarına, toprak ve millet 
egemenliğine saygı göstermeye çağırıyoruz.

35 yıldan beri sürdürülen askeri harekâtlar, so-
runları ağırlaştırmaktan öteye hiçbir şeyi çözmemiş-
tir. Çözüm, Türkiye Devleti’nin, Kürdistan Bölgesel 
Yönetimi ve Kuzey Doğu Suriye Özerk Yönetimi ile 
karşılıklı dostluk ilişkilerini geliştirmektir.

Türk Devleti’nin, Rojava ve Güney Kürdistan’da 
yaptıkları çoktandır “sınır ötesi operasyonlar” olmak-
tan çıktılar. 1985 yılından beri yapılan sınır ötesi 
askeri harekatlar son yıllarda kalıcı işgale dönüştürü-
lüyor.

Türk Devleti; Kandil Dağının İran sınırından Kilis’e 
kadar uzanan ve 35-40 km derinliğinde “Güvenli Böl-
ge” adı altında fiilen sınırlarını genişletiyor. Bu uzun 

hat boyunca askeri karakollar, üsler kuruyor, Türk 
PTT ve Banka Şubeleri, okullar, üniversiteler açıyor 
ve Türk Lirasını tedavüle sokarak kalıcılaşıyor.

Türk Dışişleri Bakanının, Osmanlı Sömürge Veziri 
gibi; saldırılara tepki gösteren YNK’ye ve Kürt Ulusal 
Birliği Partileri (PYNK) ile ulusal birlik kuran ENKS’yi 
uyarması ve açıkça tehdit etmesi dikkat çekicidir. 
Kabul etmiyoruz.

Türkiye ve İran’ın Kürdistan’a paralel saldırıları-
nın durdurulması için Dünya Kamuoyu, BM ve AB’yi 
tepki vermeye çağırıyoruz.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Hükümetini, artan ve 
giderek kalıcı işgale dönüşen saldırılara karşı kararlı 
ve kalıcı çözüm odaklı tutum almaya çağırıyoruz. 
Irak Federal Hükümeti’ni, bir yandan Türk Hüküme-
tiyle görüşüp saldırılara onay verirken diğer yandan 
zevahiri kurtarmak adına kamuoyuna simgesel tepki 
verme ikili tutumuna son vermeye çağırıyoruz.

Kürt ulusal demokratik parti ve güçlerini, saldırıla-
ra karşı ortak tepki vermeye ve ulusal birlik adımları-
nı güçlendirmeye çağırıyoruz. 

20.06.2020
Kürdistan Komünist Partisi - KKP
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partiden açıklamalar

PYNK İLE ENKS’NİN 
BİRLİK UZLAŞISINI KUTLUYORUZ!
Rojava Kürdistanında, Kürt Ulusal Birliği 

Partileri (PYNK) ile Suriye Kürtleri Ulusal 
Meclisi (ENKS) arasında süren ulusal birlik 

görüşmelerinde, taraflar 16 Haziran 2020 günkü 
toplantıda önemli bir karara ulaştı. ENKS ve PYNK 
tarafından yapılan ortak açıklama şöyle:

“Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile Kürt 
Ulusal Birliği Partileri heyetleri, 16 Haziran günü 
gerçekleştirdiği görüşmeyle Kürt ulusal birliğinin 
sağlanması amacıyla yürütülen diyalogların ilk 
aşamasını tamamladı. Heyetler bir ortak siyasi 
görüşe varmış ve 2014 Duhok Anlaşması’nın 
(Yönetim, Ortaklık, Güvenlik ve Savunma) madde-
lerini her iki heyet arasındaki görüşmelerin temeli 
olarak kabul etmiştir. Kısa bir süre içerisinde yeni 
bir genel anlaşma imzalanacaktır” deniliyor.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Kuzey Doğu 

Suriye Özerk Yönetimi’nin kazanımlarına ciddi 
saldırıların yapıldığı şu süreçte böyle bir adım 
atmaları önemlidir. Kutluyoruz ve birlik için emek 
harcayan herkese teşekkür ediyoruz.

Bundan sonraki adım önemlidir. 2014 Duhok 
Anlaşması’nın pratik sahada hızla gerçekleştiril-
mesi için PYNK ile ENKS’nin özveri ve sorum-
lulukla emek harcayacağına inanıyoruz. Duhok 
2014 Anlaşması’nın bir an evvel pratik politikada 
karşılık bulması, iki Kürdistan parçasının ulusal 
özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine büyük ivme 
katacaktır. Diğer parçalarda ki ulusal birlik çalış-
malarını hızlandıracaktır.

17.06.2020
Kürdistan Komünist Partisi (KKP)
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partiden açıklamalar

DİGOR KATLİAMI, BUGÜN EFRIN, 
SEREKANÎ, ZAXO’DA TEKRARLANIYOR!
14 Ağustos 1993 yılında Kars Digor ilçesinde 

koruculuk dayatması, ev baskınları, işken-
ce ve zulüm politikalarına “hayır” diyerek 

yürümek isteyen halkımızın üzerine açılan ateş so-
nucu çocuk, genç ve yaşlı 17 insan yaşamını yitirir-
ken, 200’den fazla insan da yaralanmıştı. Katliamda 
yaşamını yitirenleri saygıyla anıyoruz. Yakınlarını 
yitirenlerine baş sağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz. 
Üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen katliamın acıları 
halkımızın zihninde ve yaşamında taze.

Savunmasız sivil halka ağır silahlarla saldırarak 
katliam yapanları ve izlenen siyaseti lanetliyoruz. Her 
katliam ve saldırıda olduğu gibi Digor katliamında da 
yıllar süren mahkeme sonucu saldırganlar korunarak 
beraat ettirildiler. Türk rejimi halkımıza karşı uygula-
dığı baskı ve katliamları her yerde devam ettirmekte-
dir. Askere alınan Kürt gençleri sıklıkla “kaza” ya da 
“intihar” örtüsü altında katledilmekte. Ekmek parası 
için Türkiye metropollerine giden halkımız sıklıkla 
bindirilmiş kıtaların ırkçı saldırılarına uğramakta.

Öyle ki Digorlar sadece içerde değil diğer Kürdis-
tan parçalarında da sürdürülüyor. Sömürgeci işgalci 
rejim Digorları bugün Efrin, Serekanî, Gri Sîpî, Side-
kan, Metina, Avaşîn… bölgelerinde doğrudan ya da 
desteklediği cihadist gruplar eliyle sürdürmektedir.

Halkımız, rejimin bütün saldırı ve imha politikala-
rına karşı direnerek bugüne geldi ve baskı, işkence, 
katliam politikalarının çözümsüzlüğünü defalarca or-
taya koydu. Rejimi yüz yıldır sürdürdüğü ve çözüm-
süzlüğü derinleştiren baskı, soykırım siyasetine son 
vermeye çağırıyoruz. Çözüm barış ve demokratik 
zeminde Kürt meselesinin çözümlenmesindedir.

Halkımızı, Ortadoğu’da ağırlaşan savaş koşulla-
rında, daha örgütlü barış ve ulusal özgürlük mücade-
lesini yükseltmeye çağırıyoruz.

13.08.2020
Kürdistan Komünist Partisi – KKP
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“*Corona ile birlikte ekonomik, siyasal, askeri güç 
dengelerinde Batı’dan Doğu’ya (Asya’ya)  güç kay-
ması hızlanacak. Çin uluslararası alanda ABD ile 
askeri değil ekonomik yani Yumuşak Güç olarak 
yarışacak. Zaten başından beri küresel yarışa as-
keri değil ekonomik gücüyle katılma stratejisini uy-
guluyor. ABD halen süper askeri güç ama sağlıkta 
en dipte. Küba küçük bir sosyalist ülke ama sağlık-
ta süper güç! Bu realite çok şeyi değiştirecek.
*Kürdistan’ın merkezinde yer aldığı bölgede; halk-
lar ve coğrafya, savaş yorgunu! 25 yıldır sürdürülen 
postmodern savaşın görünür gelecekte bitirileceği-
nin işaretleri yok. Savaşı yürüten bölge sömürgeci 
devletleri ve emperyalist güçlerin tümü “barış ve 
istikrarı için ülkeleri işgal ettikleri” yalanını sürdürü-
yorlar!
*Kürt halkının ulusal özgürlük ve bağımsızlık müca-
delesine karşı statükocuların işbirliği derinleşiyor! 
Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (KBY) karşı 
Türkiye ile İran 16 Ekim 2017 Kerkük konseptini 
sürdürüyor. Irak Federal Hükümeti ise işgal ve 
saldırılara görünürde karşı çıksa da kapalı kapılar 
ardındaki gizli anlaşmalarda destekliyor. Hedef 
KBY’nin yarı bağımsız Konfederal statüsünü geri-
letmek ayrı Peşmerge Ordusuna son vermek.”


