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Editör
Sosyalist Mezopotamya’nın 9. 

sayısıyla yeniden merhaba! Bu 
sayıda Kürtçe ve Türkçe farklı 

konuları ele alan yazılar var. 
Geçen sayıdan bu yana, içeride ve 

dünyada farklı ve yoğun siyasal geliş-
meler yaşandı, yaşanıyor. Bunları kısa 
kısa özetlemek gerekirse şunlar öne 
çıkmış durumda:

*Önce aileleriyle birlikte 30 milyon 
insanı ilgilendiren asgari ücret ve me-
mur ile emeklilere yapılan zam ücretli-
ler için tam bir yıkım. Sokak-pazar-çar-
şı yani gerçek enflasyon %35-40 arası, 
asgari ücretliye verilen zam %21! Dört 
kişilik ailenin sadece aylık mutfak mas-
rafı olarak açlık sınırı 2600 TL iken kira, 
faturalar, eğitim, sağlık, ulaşım… dahil 
dört kişilik işçi ailesine verilen asgari 
ücret 2825 TL. Hükümet ayrıca memur 
emeklilerine %7.33, SGK ve bağkur 
emeklilerine %8.36 zammı kararlaştır-
dı. Bu zamlar hem sefalet ücreti bile 
değil hem ayrıca yılbaşından hemen 
sonra yeni zam müjdeleriyle kaşıkla 
verdiğini de kepçeyle almaya başladı 
bile.

Asgari ücret pazarlığında sendi-
kaların tutumu ise “dostlar alışverişte 
görsün”ü aşan bir tepki ve mücadeleci 
tutum geliştirmediler. Çare ve çözüm 
işçilerin örgütlü mücadeleyi geliştirme-
leri.

*Boğaziçi Üniversitesine atanmış 
kayyum rektöre öğrencilerin, akade-
misyenlerin haklı tepkisi genişleyerek 
sürüyor. Bu atamayı protesto etmek 
öğrenciler için suç değil en demokratik 
haklarıdır! Suç olan evleri, adresleri, 
okulları belli olan ve demokratik bir tep-
kiyi seslendirilen öğrencilerin evlerinin 
kapıları kırılarak gözaltına alınmaları-
dır. Öğrencilerin; “Tüm üniversitelerdeki 
kayyum rektörlerin istifasını, rektörlerin 
demokratik yöntemlere uygun seçimle 
belirlenmesini istiyoruz” taleplerini des-
tekliyor ve ekliyoruz; üniversiteler baş-
ta Kürt dili-kültürü olmak üzere farklı 
dil-kültürlerin özgürce yaşayıp geliştiği 
özerk kurumlar haline getirilmelidir.

*Trump’ın kışkırtmasıyla taraftarları-
nın kongreyi basması sonucu yaşanan 
kriz gündemdeki yerini koruyor. ABD, 
kongre baskınının altında Trump’ın; 
küstahlığı, deliliği, dengesizliği olmakla 

beraber başka hangi gerçekler var za-
manla göreceğiz.

*Anket sonuçlarını gören Erdoğan, 
muhtemel bir erken seçim için Cumhur 
İttifakını genişletmek için peş peşe 
siyasi ziyaretler yapıyor. En son DSP 
ve SP’li Oğuzhan Asiltürk ziyaretini 
gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerin “terörle 
mücadelede kendimizi yalnız hissetme-
mek” ile ilgisi yok bal gibi ittifakına des-
tek arayışlarıdır. Ancak ittifaka aranan 
taze kanı bulamayacak.

Bahçeli ile görüşmesinde; “ekono-
mi ve hukuk reformu”, erken seçim, 
HDP’nin kapatılması, AİHM, Demir-
taş-Kavala kararı, Rojava ve Güney 
Kürdistan, Libya, Mavi Vatan… mese-
lelerinde Cumhur İttifakının yol harita-
sını görüştü. Ancak bu kadar farklı ve 
karşıt sorunlarla yüklü siyasi bagajı ile 
özellikle de Kürt meselesinde bu yükle 
yürüyemezler!

*Kürdistan Bölgesi; Kuzeyden Tür-
kiye, Güneyden Irak, Doğudan İran 
kıskacında nefes almakta zorlanıyor. 
Tahran’ın desteğiyle Bağdat, Kürdis-
tan’ın ayrı Ordu, uluslararası ekonomik 
ilişkiler ve dış ilişkilerini ortadan kaldı-
rarak klasik otonom yapıya dönüştürme 
peşinde. Bu hedefini şimdi Kürdistan 
bütçesini kısma oyunlarıyla sürdürüyor. 
Buna karşı öncelikle Kürt ulusal birli-
ğiyle tutum alınmalı ve ayrı Peşmerge 
orduları hızla tekleştirilmeli. 

*Özerk Rojava Kürdistanı üzerinde 
de benzer oyunlar Rusya koordinasyo-
nunda Rusya-Türkiye-Suriye üçgenin-
de sürdürülüyor. Hedef, Rojava’da coğ-
rafik statüye dayalı federal yapılanmayı 
engellemek. Bunu başaramazlarsa 
mevcut ayrı ordu, ekonomi, dış ilişki-
lere dayalı yapısını geriletme üzerine 
saldırılar sürüyor. Ayn İsa üzerinden 
Rusların Kürtlere dayattığı “kırk katır 
mı kırk satır mı seçeneği” bunun son 
örneği. Bu koordineli saldırılara karşı, 
Rojavalı Kürt partileri somutta PYNK ile 
ENKS, içerden-dışarıdan gelen çelme-
lere rağmen Ulusal Birliği derinleştirip 
kalıcılaştırmakla yüz yüze. 

Gelecek sayımızda buluşmak üze-
re!

Yeni yılınız kutlu olsun!
Ocak 2021
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Gelo pêdivî ye, ku meriv 
ji ber vîrûsa koronayê 
maskeyê bide ber rûyê 

xwe? 
Ma jixwe di rûyê herkesî da 

mîna çîrokên 1001 şevê, 1001 
maske ne pêcayî ne? Meriv her 
carê derewekî dike, maskeyekê ji 
wan dide ber rûyê xwe. 

Hem jî bi curbecur rengan, reş, 
spî, sor, zer... Maskeyên qirêj û 
gemar, ku bîhna genîyê jê tên. 

Jixwe yên sîyasetmedar û 
dîplomatan ji bîhna genîyê meriv 
nikare nêzîk be. Mesela Turumpî, 
di 1700 rojan da 18 000 derew 
kirîyê. Yanê hejdeh hezar maske.

Yên din jî her wisa û hîn 
xirabtir jî...

Hevîrê bazirganî, aborî, 
medîyayê jixwe bi maskeyê 
çêbûye. 

Mixabin evîn jî bi maske ye. 
Welhasil di jîyana rojane da çi 

were bîra we, meriv hemûyan bi 
maskeyan pêçaye. 

Heta zarok jî dema dest bi 
derewan dikin, rûyên xwe di pişt 
maskeyan da vedişêrin. 

Maskeyên êşdar û 
“masûmane”.

Ji ber “metirsîya” koronayê 
û ji tirsa mirinê meriv maskeyan 
didin ber rûyên xwe. Fabrîqeyên 
tekstîlê, terzîxane niha rangareng 
bi mîlyaran maske hildiberînin! 

Gelo pêdivî heye?
Di şûna wê da deng li dilên 

xwe bikin ne çêtir e?
Nizanim. Çima ev çeşîdê însan 

çêbûye li ser zemînê vê cîhanê? 
Ku ji bilî zirarê ti fayîdeyekê wê 
tineye ji gerdûnê ra. 

Di şeran da bi mîlyonan ji 
hev dikûjin, niha ji tirsa koronayê 
maskeyan didin ber rûyên xwe. 
Her sal bi deh hezaran meriv ji 
birçîyê, ji nexweşîyan dimirin. 
Meriv bi maskeyan digerin! 

Bi têra xwe hawildorê xirab 
kirine û niha xwe di mal û xanîyan 
da vedişêrin, hepis dikin! Xwe bi 
îzolasyonê dikûjin. 

Hemû cîhan bûye girtîgeh. 
Girtîgeheke global. 

Dewlet, sîyastmedar û medîya 
jî polês, zerevan û gardîyanên wê. 

Yanê însan bi xwe, bûye 
gardîyana/ê xwe. 

Stephen Hawking berîya ku 
bimire, hişîyar kiribû, “Jîyê cîhanê 
kêm bûye û nikare êdî barê we 
rake. Ji xwe ra li planetekê din 
bigerin!”  

Esas mîqrob mirov e. Cîhana 
me êdî nikare pîsîtîya heft mîlyar 
mirovî rake. 

Xweza dixweze bi vîrûsên xwe 
yên xwezayî, xwe ji mîqrobê paqij 
bike û xwe bigihîne aramîya xwe 
ya destpêkê.

Ji me ra jî tenê şîretekê 
dimîne: 

“Divê em jîyanê bi tirsa mirinê, 
mirinê bi tirsa jîyanê neherimînin!”

Panîk ne pêwist e.

Berlîn, 11. 05. 2020

MASKE

Ewdil ARARAT
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Manîfestoya Komûnîst navé 
pirtûkek  Marks û Engels 
e. Manîfesto pirtûkek pirr 

biçûk e lêbelè pirr jî bi nav û deng 
e. Manîfesto, di nav xebata Marks 
û Engels ya entellektuelî de, dika-
re weke pelek ji pirtûkeke mezin 
were ditin. Dema ku Manifesto 
hate nivîsandin, tekoşîna polîtîk 
li hemû welatèn Ewrupa gelek 
xurt bû.Li gelek welatan tevgera 
şoreşgerî li deriyê burjuvazî dixist. 
Burjuvazî jî di oda xwe ya germ 
de ji serma diricifîn!

Ji gelek alîyan de Ewrûpa di 
guhertinên bingehin re derbas 
dibû. Rûwê civakê roj bi roj dihat 
guherandin. Di pirr beşên civakê 
de kapîtalîzm serweriya xwe da-
tanî û berfireh dibû. Hemû tiştên 
ku ji aliyê civakî de giringiya xwe 
hebûn, li gora danûstandinèn 
kapîtalîstî dihat guherandin. 
Ekonomî kapitalist bû, armanca 
hilberînê qezenc bù û ev jî, bi 
taybeti ji bona bazarê weke mal 
dihat çékirin. Di bin van danûstan-

dinèn bingehîn de du çinèn mezin 
qristalize bûbûn; proletarya û 
burjuwazî. Ev her dû çînên sosyal, 
ji bo desthilatdariya ekonomî û 
polîtîk li himberî hevdû têkoşîneke 
germ diajotin.

Tevgera çîna karker xwe li 
hemû Ewrûpayê organize kiribû 
û sazîya xwe ya navnetewî jî ava 
kiribû. Bi navê Enternasyonala 
Karkeran tevgera çîna zahmetkêş 
xwe bi çek û rêxistin kiribû. Parola 
Enternasyonala Karkeran ”Kar-
kerên  hemû welatan bibin yek” 
bibû sembol ji bo tekoşina sos-
yalîzmê. Di vir de tiştè herî girîng 
ev bû; “Karkerên hemû welata 
bi yek bin” gotina herî dawî ya 
Manîfestoya Komunîst jî bû. Ev 
rasti nîşanî mirovan dide ku li ba 
Marks û Engels xebata zanyarî 
û polîtîk diviyabû bi hevdû re bi-
meşîyana. Manîfestoya Komûnîst 
di rastiya xwe de weke programa 
Enternasyonala Karkeran dihat pe-
jirandin. Ji xwe Manîfesto jî weke 
xebateke kolektîf dihat dîtın. 

Manîfesto berjewendî ù îdeolojiya 
çîna zahmetkéş dianî ziman. 

Hilbet aliyê Manîfesto yè zan-
yarî û aliyê wè yê polîtîk jî hebûn. 
Ji aliyè polîtîk de Manîfesto bang 
çîna karkeran dikir ku xwe orga-
nize bike û tekoşinê bide. Ji aliyê 
zanyariyè de ji Manîfesto, ma-
teryalîzma dîrokî li dema xwe û li 
dîroka kevnare diceriband. 

Li gora Manîfesto Burjuwazî di 
dema pèşketina kapitalizmê de, 
roleki pèşverû dilîze. Burjuwazî 
di civaké de pirr tiştèn nûh û hêja 
pêk tine. Ji aliyè ekonomî de ba-
zar dibe faktoreke polîtîk ya mezin 
û girîng. Burjuwazîya nûjen ji bo 
azadiya bazirganiyè kar dikir, hewl 
dida ku komînîkasyon û hèzên 
hilberînê pêşxîne. Bi çewsandina 
bazara cîhanê, îmkanên pirr 
welatan çêdibû ku hilberîn û kon-
sumsiyona (mezaxtina) xwe zêde 
bike. Bi alîkariya burjuwazî bazara 
cîhanê dest pè dike ku formekî 
kozmopolît bigre. Globalîzekirina 
kapîtalîzmê bi xwe re pirr netewan 

MARKS Û MANÎFESTO

Şerefxan CIZÎRÎ
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û welatan dixe tevgerê û cîhanê 
hîn bêtir nêzikî hevdû dike. Bi 
başkirina teknîkê re, mirov dikarin 
ji aliyekî de xebata xwe bibertir 
û wextè karê xwe ji kurtir bikin. 
Bi pêşketina kapîtalîzmê re, pirr 
danûstandinèn sosyal, feodal û 
kevnare, danûstandinê malbatî û 
pederşahî, exlaq û danûstandinên 
mirovayî ji hevdû hatine qetandin 
û perçekirin. Di navbera mirovan 
de formèn nû hatine  afirandin,  li 
şûna dezgehèn kolektîf û feodal, 
dezgehên kesayetî û burjuwazî 
hatiye rûniştandin. Qayîşa ku di 
navbera hêza kapîtalîst de li dar 
ketiye, ji bo pirr mirovan feqiri 
û hejartî afirandiye. Pirr kesên 
xwedî pişe weke textor, hiqûqzan, 
zanyar, teknîsyen, nivîskar ùwh, 
bûne karmend ji bona burjuwazî. 
Kesèn pişekar bûne bêqîmet û 
qapanîya wan ya bi sedsalan jî 
hatiye wûndakirin. Armanca hemû 
tevgerên ekonomî bûye zêdekirina 
qezencê.  Ji  bo vê armancê hinek 
azadiyên nû pêde bûne. Kesên 
karker ji aliyekî de ”azad” bûye, lê 
belê divê karker héza xwe ya kar 
karibe li bazarê bifiroşe. Karker bi 
kapitalîzmê  re bûne “xwefiroş.”

Heza kar bûye weke malekî 
normal ku Ii bazara mirovatiyê 
dikare bê firotin. Danûstandinen 
kapitalistî mirov ji hevdû îzole 
kirine û di civakê de dûalîbûn 
pekanîne. Ev her du alî bûne dij-
minê hevdû. Li aliyeki burjuwazi 
tevli dewlet, qanûn, exlaq, 
sosyete û polîtîka xwe ve û li 
aliyê din jî çîna karker û hezên 
zehmetkeş bi feqîrtî, hejartî, 
birçîbûn û çewsandina xwe ve 
Ii miqabilî hevdû sekinîne. Bur-
juwazî di qesr û koşkên xwe de 
ne û karker ji di xanikên xwe de 
dijîn. Jiyana sosyal îzole kirîye. 
Tenê wexta kar ew herdû aliyên 
mirovan dikarin hevdû bibînin.

Di Manifesto de hinek gotinên 
zanistî û bingehîn jî hene, weke 
minak; danûstandinên hilberîn û 
hêzên hilberîn. Hêzên hilberînê 
qapasîteya teknikî ye, komûnî-
kasyon û mekine ne, kontrolkiri-
na hêzên xwezaye ji, weke hêza 

hilberinê têne hejmartin. Li aliye 
din ji axa ku ji bo çandiniye te 
amadekirin, keşifkirina elektrik û 
paqijkirina çeman ji bo trafikê û 
hemû alevên ku ji bo hesankirina 
kar têne bikaranin, weke hêzên 
hilberînê têne pejirandin. Ji bo 
danûstandinên hilberînê jî mirov 
dikare wiha bibeje; danûstan-
dinên mirovî ku li ser hîmê mal 
ava dibin û bandorê Ii tevahiya 
civakê dikin. Ev mal dikare malê 
feodal be, dikare malê komunal 
be, dikare malê burjuwazî be. 
Bi kurtî hemû danûstadinên ku Ii 
ser, danûstan-dinên mal ava dibin, 
weke danûstandinên di navbera 
qapital û keda mirovan de, weke 
komkirina dewlemendî û kapîtal di 
destê hinek kesan de, belê hemû 
babetên tekoşina çînayeti jî,  di 
rastiya xwe de weke hêzên hil-
berînê têne danasandin. 

Bi alikariya van tiştên ku me 
Ii jor hejmartin jî burjuwazî di ci-
vata kapitalistî de, bandora xwe 
Ii ser bazarê, Ii ser febrîqa û ba-
zirganîyê, ûhw datine.Wexta ku 
mirov bixwaze dîrok û civake baş 
fêr bibe, dive hergav  mirov van 
herdû têgehan Ii ber çavan bigire. 

Ev herdû têgeh bingeha civakê  
pêktînin. Li ser vî bingehî formas-
yonên civakî pêktên û avaniya 
jorîn tê damezrandin. Di civaka 
berî komûnîstî de hêzên hilberînê 
û danûstandinên hilberînê bandor 
li hev dikirin û di navbera wan de 
hergav nakokî hebûn. Le bi ava-
kirina civaka komûnîstî re,  na-
kokîya di navbera hêzên hilberîn û 
danûstandinên hilberîn de  dawîya  
wan  tê. Di civaka komûnistî de, 
Ii gora ku Marks dibeje;  harmoni  
di  navbera wan her du têgehan 
de çêdibe. Mirov bi xwe dikarin 
jiyana xwe organize bikin û Ii 
ser wê biryar bidin. Heger mirov 
bixwaze vê yekê bi hawayekî din 
bibêje, ew dê wiha be gotin; Mirov 
wê bikaribin dîroka xwe bi hawa-
yekî hişmendî û azadî biafirînin. 
Pêşketina civakê, weke ku Marks 
û Engels dibêjin, ew ê ji welatê 
pêwistiyê derbasî welatê azadiyê 
bibe. Bi civaka komûnistî re ew 
ê pêşketin ji konaxa pêwistîyê 
derbasî konaxa azadiyê bibe. 

Em dizanın ku civaka kapita-
listî û burjuwazî bi xwe re gelek 
tiştên nû anibûn.Yek ji van ev 
bû; çîna serdest ku je re digot 
burjuwazî bûbû xwediye gelek 
dijminên nû. Li aliyekî arîstokrat 
û kevneperest, li aliyekî  tebeqa  
navîn  û gundî ji ber hinek se-
bebên civakî û sosyal bûbûn 
dijminê burjuwazî. Van grub 
û çînên sosyal, bi pêşketina 
kapitalizmê re gelek mal, milk, 
hebûn, maf û berjewendiyên 
xwe wûnda kiribûn. Gelek ji van 
bûbûn qûrbanê kapîtalîzmê. 
Derfetên wan yên bingehîn ji 
meydanê hatibûn rakirin.  Dew-
lemendên doh, bi pêşketina ci-
vakê re bûbûn feqîrên îro...

Di heman wextê de mirov di-
kare di civakê de hêzeke polîtîk 
yê nû jî bibîne. Ew hêza nû çîna 
karkeran bû, kesên bê milk û 
mal bûn, kesên ku hêza xwe ya 
kar difirotin, kesên ku ji wan re 
tê gotin; proleterya. Proletarya 
jî, weke  hemû çîn û tebeqên 
din, ji bo  berjewendîyên xwe 
ya ekonomîk û sosyal li himbert 

Heza kar bûye weke malekî 
normal ku Ii bazara mirova-

tiyê dikare bê firotin. Danûs-
tandinen kapitalistî mirov ji 

hevdû îzole kirine û di civakê 
de dûalîbûn pekanîne. Ev her 
du alî bûne dijminê hevdû. Li 
aliyeki burjuwazi tevli dew-

let, qanûn, exlaq, sosyete 
û polîtîka xwe ve û li aliyê 
din jî çîna karker û hezên 

zehmetkeş bi feqîrtî, hejartî, 
birçîbûn û çewsandina xwe 

ve Ii miqabilî hevdû sekinîne. 
Burjuwazî di qesr û koşkên 
xwe de ne û karker ji di xa-
nikên xwe de dijîn. Jiyana 

sosyal îzole kirîye. Tenê wex-
ta kar ew herdû aliyên miro-

van dikarin hevdû bibînin.
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burjuwazî têkoşîn dide. Di nav 
hemû tebeqe û çînên sosyal ku 
me li vir hejmartin, ew ê ku bi 
rastî şoreşger bû, tenê prole-
tarya bû. Manîfesto wilo digot. 
Piraniya xelkê dikete nava vê 
qategorîyê. Proletarya, di he-
man wextê de daxwaz nedikir 
ku civakekê ji çînê nû pêk bîne. 
Proleterya li dijî civaka çînayetî 
têdikoşaya. Armancê wan ew bû 
ku hemû çînan ji meydanê ra-
kin û mercên çînayetîyê ji navê 
hilînin. Li aliyê din mirov dikare 
bibeje ku, di nav çinên sosyal de 
ne tenê tekoşîn lê belê hevkarî 
jî hebû. Pirr caran burjuwazi û 
arîsrokratan, ji bo berjewendiyên 
çtnî bi hev re kar jî dikirin. Bihev-
rekarkirin di navbera proletarya, 
gundi û burjuwaziya biçûk de jî 
hebû. Hemû çîn û tebeqên sos-
yal li gora berjewendîyên xwe ji 
xwe re tifaq çêdikirin. Pêşketina 
civakê, teknolojî û felsefa nû 
hergav dikaribû, li gora konjuk-
tura rojane tifaqên nû pêk bînin. 
Ev rastî jî normekî polîtîkayê bû. 

Gelo Marks ji bo çî behsa 
pêşverûtiya burjuwazî dike? 

Wexta ku mirov li praktîka 
burjuwazî temaşe bike, dikare 
pirr tiştên nû û pêşketî derbike-
vin miqabilî çavan. Burjuwazî 
bi rastî pirr guherandin kirin, 
weke guherandinên ekonomîk, 
polîtîk û sosyal. Ji bo mirovatîyê 
derfetên nû pêda kirin. Her gav 
daxwaz kirin ku hêzên hilberînê 
nûjentir bikin. Teknîk û zanistê 
pêşde bibin. Li himberî feo-
dalîzmê û şahîtiyê têkoşîn dan. 
Daxwaz kirin ku azadiya bur-
juwazî ji bo hemû kesan derbas 
bibe. Pêşveçûn û guherandin ji 
bona wana bibû felsefa wan ya 
bingehîn. Ji ber ve yekê jî Marks 
behsa pêşverûtiya burjuwazi 
dikir û ew dipesinand. Li aliyê din 
ji li hemberi vê pêşverûtiyê, lîte-
ratureke sosyalîst jî pêk hatibû. 
Bi navê sosyalîzmê vê lîteraturê 
dijîtîya pêşverûtiyê dikir. Bi pi-
ranî ev tevger di navbera huner-
mend, nivîskar û rewşenbîran 
de pêş de çû bû. Wan bawer 

dikirin ku sosyalîzm wiha ye. Lê 
Marks ji, ji bo vê tevgera litera-
turî digot;  kevneperest û paşverû!  
Ji ber ku wan daxwaz dikirin ku 
çerxa dîroke bi paş de vegerînin. 
Kî dibe bila bibe, ew ê ku daxwaz 
bike ku çerxa dîrokê bi paş de 
vegerine, rasterast dibe kevnepe-
rest. Ev tevgera kevneperest ku 
di bin navê “sosyalîzma feodal, 
sosyalîzma burjuwaziya biçûk, 
sosyalizma ‘rastî’ an jî sosyalîzma 
burjuwazi “ xwe organize kiribû, 
daxwaz dikirin ku civatê bi paş de 
vegerînin. Wan daxwaz nedikirin 
ku bibin temsila çina karker. Bi 
gelemperî dîtinên xwe pêşkêş 
dikirin. Polîtîkaya wan ne zelal bû. 
Mirov dikare bibêje ku polîtîkaya 
wan hergav di qarakter û di felse-
fa xwe de sosyalizm, daxwazîya 
burjuvazi û romantîzma gundîyan 
dicivand…

Baş e, çima divê sosyalîst 
Marks û xebata wi biparezin? 
Marks di sala 1818’an de Ii Ger-
manîstanê Ii bajare Trier hate 
cîhanê û di 1883’an de jî li Ingîlîz-
tanê çûbû ser dilovanîya xwe. Di 
dema ku Marks lê jiyane bû, hemû 
Ewrûpa serubino bûbû. Marks bi 
xwe zarokê dema ronahiye bû. 
Baweriya wî bi pêşeroje, bi aqiI 
û bi zanıstê dihat. Marks tucarî 

bi çavê pêxembera Ii xwe meyze 
nedikir. Lê  mixabin  pirr kes û tev-
geran xwestin Marks bikin weke 
pexêmber. 

Encamê vê çewtîyê jî îro 
baş diyar e. Marks divê bi hemû 
hawayî ji qonaxa  pêxembertiyê  
derkeve û bibe  mirovekî zanistê. 
Divê Marksîzm wek zanist bê peji-
randin ya na ew ê Marksîzm bibe 
weke dîn û tevgerên dîndaran 
jî weke tê zanîn Ii pêxemberan 
digerin.

Li ba Marks hîna jî tiştên pirr 
hêja hene. Ev tişt dem dem tên 
rojev e.Yek ji van tişten hêja jî 
teorîya Marks ya biyanibûnê ye.  
Xebata Marks Ii ser biyanibûnê 
wek pirtûk di 1932’an de hate çap 
kirin. Cara pêşi li Sovyetê di bin 
navê Manuskripta Ekonomî di 
beşa Felsefi de ev pirtûk hate we-
şandin. Dengê vê xebatê Ii Sov-
yetê, weke tê zanîn zû hate birîn. 
Ji ber ku bi alîkariya vê xebatê, 
sistema Stalînîst dihate rexnekirin. 
Li ser vê xebatê pirr gotûbej hatin 
kirin. Piştî wan gotûbêjan mirovan 
dest pê kirin behsa Marks e xort û 
Marks e gihiştî kirin. Lê di rasti ya 
xwe de Marks, hey Marks bû,  çi 
xort û çi gihişti! Hin jt ev gotûbeja 
kur pirrali berdewam e. 

Li aliyê din, ditinên Marks li 
ser qapîtal û keda mirovan îro jî 
bi hemû hawayan rê nişanî miro-
van didin. Sosyalîzm weke teorî û 
pratîka xelasbûne, îro piralî bûye 
pêwistîyeke sosyal. Dewlemendi-
ya cîhanê divê di nav hemû gelan 
de bi hawayekî adiI bê parvekirin. 
Pirsa wekheviyê hertim aktuel e. 
Ji bo azadkirina mirovatiyê ji şer, 
barbarî ye, ji çewsandina mirovan 
bi destê mirovan, disa sosyalizm 
û îdeolojiya Marks pêwistîyek e. 
Ji aliyê zanistê de jî Marks dîsa 
xwedî gotin e. Materyalîzma 
dîrokî û  modela şerê çinayetî  iro  
jî teorîyek û metodeke di cîh de 
ye. Rêbaza diyalektîk îro jî der-
bas dibe. Em baş dizanin ku tu 
dîrokzanê modern û biaqil îro 
nikarin bêjin ku dîrok û qeder 
wek hev in. Dîrok berhemê mi-

Baş e, çima divê sosyalîst 
Marks û xebata wi biparezin? 

Marks di sala 1818’an de Ii 
Germanîstanê Ii bajare Trier 

hate cîhanê û di 1883’an 
de jî li Ingîlîztanê çûbû ser 
dilovanîya xwe. Di dema ku 

Marks lê jiyane bû, hemû 
Ewrûpa serubino bûbû. Marks 
bi xwe zarokê dema ronahiye 
bû. Baweriya wî bi pêşeroje, 

bi aqiI û bi zanıstê dihat. 
Marks tucarî bi çavê pêxem-
bera Ii xwe meyze nedikir. Lê  
mixabin  pirr kes û tevgeran 

xwestin Marks bikin weke 
pexêmber. 
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rovan e.Ye ku dirokê dixe nava 
tevgerê ne Xwedê û ne ji manevî-
yat e. Herkes dizane ku mercên 
madî û hilberîna ku di civakê de 
tê afirandin, dibe bingeh ji bo 
pêşveçûna dîrokê. Weke tê zanîn 
danûstandin di navbera hêzên 
madî û hêzên manevî de hene. 
Dîsa mirov dikare bibêje ku kultur 
û ideolojî roleke mezin di civakê 
de dilîzin. Lê bingehê civakê ji 
hilberîn û mercên madî pêk tê.  
Di navbera hêzên madî û hêzên 
manewî de bandoreke dûalî heye.
Ev yek pirr eşkere ye. Di pirr alî-
yan de teorî û praktîka Marks rast 
derketibû û ew ê ku digotin Marks 
miriye û nema paş de te, bi rastî 
xapîyan. 

Rast e, Marks  fizîkî, miri bû 
lê belê  teorî  û îdeolojiya wî di 
nav me de bû û riya rast nîşanî 
me dida.Yek jî dîtina Marks ya 
heli ·giring jî ev bû; kapîtalîzm 
hemû danûstandinên mirovî dikir 
danûstandinên peran. Perê di-
ketin şûna hemû danûstandinên 

mirovî. 
Baş e, kes dikare îro bêje 

kapîtalîzm ne wilo ye!? Pere, di 
civaka kapitalîstî de ketiyê şûna 
hemû cûre ideolojî, kultur û ex-
laq. Pere, di rastiya xwe de bûye 
îdeolojî bi xwe! 

Li aliyê din Komûnizm hergav 
wek îdeolojîyeke dihate nîşandan. 
Lê li gorî Marks Komûnizm tucara 
ne îdeoloji bû. Komûnizm wek 
tevgereke tenê berê we bi pêş de 
bû. Ev tevgera berbipêşde divîya-
bû rewşa ku îro heye ji meydanê 
rakiriba. Ev yek li ba Marks pirr 
eşkere bû. Wexta ku Marks behsa 
civaka sosyalîstî û komûnistî dike, 
bêtirîn wek reşnivîsekê pirs der-
dikevê meydanê. Sosyalizm ge-
lek caran li ba Marks wek utopya 
te ditin. Ez nabejim utopîk lê 
belê utopya. Yanî tiştekî ku li 
pêşiya mirova ye û dikare tişten 
baş di xwe de kom bike. Ji bo ku 
civaka sosyalist karibe tişte baş 
bike, dive berî pirr tiştan mercên 
madi yên civakê baş bistewin. 

Civak piralî bistew e. An na ew ê 
avakirina sosyalîzmê tije çewtî, 
beravêtîbûn, zehmetî û ecemîtî 
be. 

Em dizanin ku heta îro li şûna 
sosyalizmê, weke ku tê zanîn 
Stalînîzm û diktatorî pêş ket. 
Sosyalîzma ku divîyabû li ser 
himê civatek sivîlayetî û kulturî 
ava bûbûya, milîtarîzm û dagirkerî 
bi pêş xist. Prensibê enternas-yo-
nalizmê ketin nav ligan û ber-
jewendîyên dewletê di ser hemû 
tiştan re hatibûn girtin...

Belê, di dema şoreşa Oktobere 
de, bavê Marksîzma Rusî û ma-
mostê Lenin, Georgi Plechanov 
wiha digot:”Heger ev ditinên 
çewt bêne serî, ew ê têgeha 
sosyalizmê heta sedsali qredî-
ya xwe winda bike”. Pêşketina 
dîroka şênber dîtinên Plechanov 
rast derxistin. Ji ber vê yekê ji 
ez dibêjim; ji bo Marksîzmeke 
zanîstî û sosyalîzmeke mirovî divê 
em dîsa li Marks vegerin.
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ŞERÊ BERJIWENDÎYAN LI SER 
ŞENGALÊ BERHEVYÊN 
CÎNUSAYIDEKA DININ DI 
DERHEQÊ ÊZDYAN DE!

Cemal ÇELKÎ

Naxwazim di evê nivîsînê 
de, behsê dîroka tejî 
tirajîdî ya Êzidyan bi kem, 

çunke em hemû baş di zanîn di 
drêjahya mêjoya Êzidyan de, 
bi piraktîk çend caran hewlên 
cînusayid û tonekirna wan 
hatiye encamdan, dawî car li ber 
çavên cîhaneka vekirî,  cîhana 
teknelojyayê, cîhana mafê mirovî 
û dîmukrasyetê, cîhana derfetên 
derbirînên azad, pîr û xurt, jin 
û zarok çawan nirxên wan yên 
mirovbûnê hatine binpêkirin û bi 
krêtirîn şêwaz kerameta wan hate 
şikandin.

Ew dîmenên reva Êzidyan çi 
caran li bîra mirovî naçin, çaxê 
mirovên dironde, mirovên kirêt, 
mirovên têr ji vê cîhanê, mirovên 
xwazyarên leza pêkînana sefera 
cîhaneka din, bi dilên xwe yên reş 
hemû cîhan reş kirm, bê sinur, 
bê sansor, ên vekirî mucahidên 
xwe kişkirne Gelê meyê Êzidî, 
di encam de qirkirin, revandin, 
kuştin, ser birin, krêtkirin rastî 
civaka Êzidî kirin, heta îro jî hêşt 
bi hizaran qîzên wan dinav destên 
Da’şên hov dane û çarenivîsê 
wan nehatiye aşkirakirin, birînên 
wan gelek û gelek yên koyrin û bi 
asanî nahêne sarêşkirin.

Zêdetirî şeş salane Êzidî 

nikarin azad li ser axa xwe 
bijîn, bi hizaran malbatên wan 
di rewşa penaberyê de, di nava 
kempên bê xizmetguzrayên pîtvî 
de li cihên cuda cuda jiyana 
xwe derbas di ken, her roj ew 
di nava cînusaydan de dijîn, 
rojên wan, şevên wan, xewnên 
wan cînusayidin, berdewam 
hest bi bêxwedî bûnê di ken, 
wesan di hizrin ku ew yên bê 
pişt û penane, çi kes û çi alyek 
naxwazît bi hezkirin ve wan 
rakêşîte ber hemêza xwe û bi 
dilovanî serederyê digel de pîşan 
det, ew li benda dilovanyê ne, 
li benda hindê ne bi dil û can 
jiwan re bihête gutin, em birayên 
hevîn, hûn kezeba mene, hûn 
xwîna mene, di binekuka xwe 
de babkalkên me êkin,Êzidî iha 
çaverêya evê çendê diken..! 

Kartêkirnên nîgetîf yên 
hingaftina saykulojyeta Êzidyan:

Di hêlên saykulojî de Êzidî yên 
hatye hingaftin, mitmana wan bi 
çikes û alyan nemaye, ew di wan 
bîrkirnan dane, ku kesek digel 
wan yê rastgo nîne, kes ji dil bi 
viyan û hezkirin nêzî wan nabît, 
di xwandinên wan de buçûnên 
herî zêde ewin, ku ew dhêne 
bikarînan bu mebestên bertesk 
û şerminok, mixabin demeke 

dinav wan de,gelek dengên neşaz 
bilind bûne, dixwazin înkara 
kurdbûna xwe ragehînin, dixwazin 
ji Kurdistanî bûna xwe yaxî xwe bi 
dene hesibandin, hejmareka zur 
ji pêkhata Êzidyan întîmaia wan 
jibuy ax û netewey ya lewaz û berf 
nemanê di çît, eve hejî helbet ya 
bê hukar nîne..!

Rastiyek ya hey nabît bihête 
înkarkirin, Kurdên musilman 
heta evên siyasetê jî diken, 
gelek jiwane helgirên zihnyeteka 
paşverone, bêguman ew zihnyet 
ya bi reftarên wan ve diyar û 
xweyaye, renge hin caran jî 
bi zelalî di wan derbaran de 
helwîstên berçav heb, nkurdekê 
musliman eger hêşt helgrê ewê 
bîrokê bît, ku Êzidî miletekê 
pîsin û xudê bîs yên dayn û dê 
her pîs mînin, evî mejyê genî 
çawan dayelok digel de bi hête 
encamdan, eha ev zihniyeteye 
lêktirazan û derzan di êxîte 
dipêşya piroseya pêkve jiyana 
aştyane û şik bûna Êzidyan di 
kurdbûna xwe de..!

Deshelata Başorê Kurdistanê 
nikarîn bi zihniyeta caran vegerît 
deverên Êzidyan: 

Li başorê Kurdistanê gereke 
siyaseta çawanya serederyê 
digel Êzidyan bihête guhartin, 
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wate pêşdabirna byavên hizrî 
giringtirin ji pêşveçûnên leşkerî û 
pirosên çekdarkirnê û durpêckirna 
hşên wan di lulya tivengê û çekî 
re, ew siyaseta berî niha ji alyê 
deshelatdarên herêma Kurdistanê 
ve hatye peyrewkirin li deverên 
Êzidyan siyaseta avakirna takî ne 
bûye, gelek caran me rastewxo 
yan nerastewxo li Êzidyan bihîstî 
ye, ku ew bi mamele û reftarên hin 
hêzan yên nerihet û dilgiran bûne, 
ew reftarên neşyaw jî mimkine 
derbirê ji siyaseta bngehîn ya 
wan alyan neken, di esas de 
baweryên wan yên kesukî bin her 
çawa bît eve weke nwînerên wan 
alyên çekdar dihêne dîtin,şaşyên 
wan yên kesukî li ser wan alyan 
bi giranî weke xalên reş dihêne 
tumarkirin, bngeha durkeftina 
hin Êzidyan vedigern ji buy evê 
siyaseta siqet û îflîc bwyî..!

Dem yê hatî em jixwe bi pirsîn, 
çima me ew dever hemî bê şer 
çulkirin؟ Eger kes hukarbin, 
çima ew weke sucdar nehatine 
sizadan؟ Eger jî nexşê siyasî li 
wê deverê bi wî away hatbûye 
bingehkirin, bizanin ev rewşa îro 
li wê deverê hatye pêş berhem û 
bersva ewê çendê ye, di esas de 
ew dever di dema xwe de, hemî 
di bin kuntirola hêzên herêma 
Kurdistanê de bûn, bi dehan salan 
rêveberya ewan deveran di kirin, 
îro jî hin zehmetyên mezn hatîne 
pêş, bi çi rengan nikarin vegerne 
ewan deveran, lewra jî pena ya 
birye ber morkirna rêkeftinê digel 
Îraqê di derbarê asaykirna rewşa 
Şengalê de.

Deshelata Kurdî nabît bi 
heman zihniyeta caran bxwazît 
vegerîte deverên Êzidyan, çunke 
hebûna wan bi awayên caran 
nahête qebulkirin, pirsa Êzidyan 
piştî evê Fermana dawyê ya bûye 
pirseka nîv netewî, di her warî 
de agehyên siyaseta dewlî li ser 
rewşa Şengalê û Êzidyan hene, 
dîsan jî Êzidî hem li herêmê hem 
jî l Îraqê hem jî li cîhanê bûne 
xwedî deng,curekê huşyar bûnê 

cihê xwe dinava hemû civatên 
wan de vewijartî ye, wate Êzidyên 
îro ne Êzidyên berî fermana 
dawyê ne, desheladarên başor 
fere pêdaçûnekê di xwe de biken, 
bi rengekê vekirî xwe rexneken 
û bîrê di vekirna laperekê nwî 
de bi dene pêş xwe rexnekirin 
û xwe nwîkirin take rêke ji buy 
vegerandina mitmana xelkê 
deverên Êzidyan.

Piştî şeş salan rêkeftin di 
nîvbera bexda û herêmê li dor 
rewşa şengalê: 

Şeş salin Êzidî liŞengalê bitinê 
hêlay, taze rayedarên Bexda û 
Herêmê di derbarê normalkirna 
rewşa Şengalê de, roja şembî 
rêkeftî (10/10/2020) ê rêkeftinek 
îmzakir, xema herî mezin di 
rêkeftinê de ewe kî û çawan 
îdaredana Şengalê bi hêtekirin, li 
tengavyê de her du alî dibêdeng 
bûn,ew hemî êş û azar bi serê 
Êzidyan hatîn, carekê bitinê jî 
nexwastin bi awayekê fermî rewşa 
ewan deveran pêxne rojava xwe 
û bîrê di çareserya prsgirêka wan 
de biken.

Ya berçave ku deverên 
Êzidyan yên hatye wêrankirin, 
hêşt bi hizaran qîzên Êzidyan di 

destên Da’şê dane, beşê here 
zurê Êzidyan niha dinav kempan 
de dwîr ji cih û warên bab û kalên 
xwe jiyana xwe derbas diken, 
deverên wan mirov dikarît bêjît 
yên çulin û berdewamya jiyaneka 
asayê ya bê girift nehatye 
çêgîrkirin, pirsa (danan, sepandin, 
helbijartin) ya qaymiqamekê 
hin babetekê giring nîne li cem 
Êzidyan, jiberku ew pirs çi li 
derdeseryên wan kêminaket û çi 
girêdan jî bi xem û xwastîkên wan 
ve nîne.!

Eger mirov li her Êzidyekê bi 
pirsît, ka pirsgirêkên hewe yên 
evê qûnaxê çne؟ Renge gelek bi 
zelalî bêjît: berî her tiştekê derfetê 
biden em vegerîn ser çih û warên 
xwe,li dwîf şiyanan destekên 
madî biden me em dîsan cih û 
malên xrab buyî serlinwî çêkeyn 
û avakeyne ve, xzmetguzaryên 
mîna (elktirîk, av, rêgawban) 
bihêne pêşkêşkirin, bi evan xalan 
jiyan dê hête nurmalkirin, piştî 
evê çendê Êzidyan destvekirî 
ken ew rêveberyekê li gur dilê 
xwe avaken, gelek ya giringe 
taybetmendiya Êzidyan bihête 
parastin, maytêkirin di karubarên 
wan de di hemû byavekê de dê 
verêjên nîgetîf hebin.

Weke di rêkeftnê de hatî 
îmajekirin ku carek din pêkhatên 
din yên cekdar û leşkerî bihêne 
pêkînan, bi mebestên peydakrna 
asayş û êminahya deverê ،ev xale 
dhêt wê ramanê، ku enyet hene 
dxwazn bi heman staylê caran 
serederyê dgel deverê biken, 
divan şeş salan de xelkek li wan 
deveran heye, bi hin awayan xwe 
birêvediben,weke dihête zanîn 
hêzên Îraqî jî li wan deveran 
hene, ya giring ewe hemahengî 
digel ewê rêveberyê hatbayekirin, 
heta hemî xelk vedgerya sercihên 
xwe, paşan bi rêkên medenî 
û dîmukratî derfet bw giştan 
hatbaye rexsandin rêveberyek 
yasayî û rewa ji xwe re pêkbînin.

Gereke êzidî di rêkeftina bexda 

Şeş salin Êzidî liŞengalê 
bitinê hêlay, taze rayedarên 
Bexda û Herêmê di derbarê 
normalkirna rewşa Şengalê 

de, roja şembî rêkeftî 
(10/10/2020) ê rêkeftinek 
îmzakir, xema herî mezin 
di rêkeftinê de ewe kî û 

çawan îdaredana Şengalê bi 
hêtekirin, li tengavyê de her 
du alî dibêdeng bûn,ew hemî 

êş û azar bi serê Êzidyan hatîn, 
carekê bitinê jî nexwastin bi 
awayekê fermî rewşa ewan 
deveran pêxne rojava xwe û 
bîrê di çareserya prsgirêka 

wan de biken.
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û herêmê de alyê serekîban:
Pirsgirêk pirsgirêka Êzidyane, 

ziyanên madî û giyanî yên deverê, 
Êzidyan baca wan ya day, xelkê 
hatye êşandin û malwêrankirin 
Êzidîne, girtiyên di destên Da’şan 
her Êzidîne, xelkê dinava kempan 
de dijîn dîsan Êzidîne, aya 
mequle rêkeftinek bihête morkirin, 
xelkê me yê elqedar alyê serekî 
nebît yê rêkeftnê, eger mirov bi 
huyrî li xalên rêketnê mêzeket, dê 
baş bu xweya bît, ku xelkê Êzidî ji 
naveroka rêkeftinê yê bê agehe.!

Êzidî weke pêkhat xwedyê 
mudêleka taybetin di hêla xwe 
rêvebrnê de, di bwarên olî de wan 
(mîr, civata rohanî, feqîr, şêx) 
yên heyn di biwarên leşkerî de jî 
wan gelek kesayetyên leşkerî û 
teşkîlatên cuda cuda yên heyn, 
di biwarên rewşenbîrî û ekadmî 
de wan sedan kesayetyên hêja 
û berkeftî yên heyn, dinava 
damudez gehên hikumetê û 
pelementuyê de jî nwînerên wan 
hene, dinava hizb û alyên siyasî 
de kewadirên jêhatî yên Êzidyan 
hene, başe çima rawêj û îstîşare 
bi evan hemyan nehatyekirin, 
eve eger bi zanîbûn hatbîtekirin 
wate bila kes libenda çareserya 
bingehîn ya pirsgrêka Êzidyan 
nebît, eger ne bizanîbûn bît derfet 
ya may evî mafî bidene Êzidyan 
bixwe pirsgirêka xwe çareserken.

Dwîkêla bumbên turkya dinav 
rêkeftinê de dihête hestpêkirin:

Berî evê rêkeftinê jî Turkiya 
çendîn çalakyên leşkerî li ewê 
deverê encamdan, gelek kesên bi 
bandur jî bûne qurbanî, livê dawyê 
jî bi awayekê aşkira gefên lêdana 
Şengalê dxwastin, liser evê mijarê 
Turkiya ya rijde û di gelek biyavan 

da hewlên cîbecîkirna xwastîkên 
xwe di ket li deverê, ev rêkefitna 
hatye murkirin di nîvbera Bexda û 
Herêmê de, şiyn destên siyaseta 
Turkya gelek bi rohnî pêve dyar û 
xweyane.

Rêkefitn di tewerê eulehyê de 
dibêjît: pulîs û asays û hewalgîrî 
dê bi erkên parastina deverê 
rabin, çekdarên heta niha rol li wê 
deverê hey hemî dê li navendên 
bajarî hêne durêxistin, hejmareka 
din ya xelkê dê hêne çekdarkirin, 
ew alî û xelkê nêzî eaydîwlojya 
Paritya Karkerên Kurdistanê, bi 
çi rengan nikarin cihê xwe bibînin 
dinaf wan pêkhatên leşkerî de 
evên ku biryare ser lnwî bihêne 
damezrandin, dîsan di hin mlên 
din de kar yêt hêtekirin ew bi 
temamî li deverê bihêne ramalîn û 
çansê hindê nebît ew li Şengalê û 
derdurên deverê bibne xwedî rol 
di rêvebrnê de.

Ev bergrafa liserî me amajekrî 
ji xeyrî razîkirna Turkya hîç 
ramaneka din nagehînît, naveroka 
wê jî çi peywendî bi êş û azarên 
Şengalya û Êzidyan ve nîne, 
belku fişar û bandora Turkya ye 
liser darştina rêkeftnê, verêjên 
evê rêkeftnê dê gelek û gelek 
yên nîgetîf bin, çunke evê nêrînê 
derfeta dayelok û lêktêgehiştinê 
ya binbirkirî, wate dergehê şerî û 
zimanê hêzê lipêşya cîbecîkirna 
rêkeftnê ye,di evê hawkêşê 
de tinê dagîrkerên Kurdistanê 
sodmendin..! 

Dever bergê cînusayd û 
şerekê din nagirît:

Hêzên li ewê deverê bûye 
xwedî hebûn, bi praktîk yê erkên 
îdaredanê digêrin,liciha zimanî 
şerî fere zimanê dayelokê bihête 

bikaranîn, di heman dem de 
supasya ked û qurbanyên wan 
bihêtekirin, paşan jibuy pêkînana 
gohrînan digel hemû alyekê 
bikevne giftogoyan, bi evê çendê 
mimkine guncawtrîn mîkanîzm 
jibuy çareserya pirsgrêkên 
bingehîn bibîte ryalîte, husan jî 
dever dê li pêşbînya cînusayd û 
şerekê din hête parastin.

Serederî digel rewşa deverê 
bi zmanê zivir û tejî hesasyet 
dê malwêranyê liduyf xwe 
înît, eger bi lojîkane herêm 
dîrasa etmusferên deverê 
biket, pêtvyatya wan bi çi alyan 
nabît, wî çaxî dê rêk li fişar û 
destêwerdanên Turkya jî hête 
girtin, di heman dem dajî bîrkirnên 
Îraqçiyatya bertesk jî dê jihulê 
hêne rakirin, di encaman dajî dê 
herêm bi hêz hête nîşadan, başe 
hêzên eleqedar bi hestyarî rewşê 
bişupînin, daku derfetên dihêne 
pêş rêkê li boyerên xwînawî û 
tirajîdî bigrin.

Bila em berjoendên bertesk 
yên hizbî û kesokî bideyne alyekê, 
berjwenda Êzidyan û xelkê deverê 
bikeyne bingeha kar û xebatên 
xwe yên çareserkirna pirsgrêkan, 
bikarînana xelkê deverê weke 
kerstek bo êklayikirna milmilane 
û dûberekyan, guneheka mezne 
di derheqê Êzidyan de, wîjdana 
mirovî evê çendê na pejirînît, 
berçav wergirtina taybetmendiya 
Êzidyan gelek ya girnge, bila êdî 
em wan azadkeyn di helbjartin û 
destnîşankirna rêveberyek nwî 
de, em tinê dikarîn fakterekê 
harîkarbîn nek fişara liser wan 
pêkbînîn bo mebestên hejandin û 
hejarkirna Êzidyan.
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Sosyalist Mezopotamya Der-
gisi’nin 9. sayı dosya konu-
su, dünyada ve Kürdistan 

özelinde Komünist hareketin zayıf-
lamasının nedenlerini sorguluyor. 
Sorgulanmalı çünkü kapitalizm 
tarihi boyunca nesnel olarak hiç bu 
kadar komünizme yakın olmamış-
tı. Dünya komünist hareketi de hiç 
bu kadar zayıf düşmemişti. Örne-
ğin dün kitle desteği %30’u bulan 
muhalefetteki kimi komünist parti-
lerin bugün %1 ile 3 arası desteğe 
gerilemesiyle paralel üye ve kadro 
yapısında da yer yer yüzde 90’ları 
bulan güç kaybı yaşandı. Neden? 
Bu soruya ilişkin genel görüşlerimi 
aşağıda belirteceğim kaynaklarda 
ayrıntılı yazdım. Burada sayfa 
sınırını da dikkate alarak dosya 
kapsamında KKP ile sınırlı olarak 
görüşlerimi özetleyeceğim. 

I – Öncelikle KKP’de mesele 
“tartışmamak” değil biraz fazla 
tartışmış olmakta! 

“İdeolojik, teorik sorunlar” üze-
rine üretimde, KKP kadar tartışan 
öyle ki kamuoyuna açık tartışan 
başka bir gelenek-parti yok. İdeo-
lojik teorik olarak stratejik rotamızı 
belirleyen “21. yy’da Özgürlük ve 
Sosyalizm Manifestosu”na ulaşa-
bilmek için 7-8 yıl süren ve KKP’li, 
KKP’li olmayan aydın, entelek-

tüel, siyasetçilerin de katkılarıyla 
12 adet Kürt Solu kitap dizisinin 
üretildiği uzun örgütlü tartışma 
yaşadık. Onca gazete, dergi ve 12 
adet kitap çıkarırken tartışmadık 
ise ne yaptık? Ayrıca tek bir parti-
linin “ben partiyi, yönetici kadroları 
eleştirdim diye yazım yayınlan-
madı veya sansürlendi” dediğini, 
yazdığını duymadık, okumadık. 
Duyan, okuyan var mı? Şayet var-
sa buyursun açıklasın.

Bu süreçte “Kapitalizmin Ta-
rihsel Fiziksel Sınırlar”, “Kürdistan 
İşçi Sınıfı”, “Ulusal Soruna Somut 
ve Tarihsel Yaklaşım”, “Emperya-
lizmin Avrasya Stratejisi Ortadoğu 
ve Kürdistan” kitaplarıyla ideolojik 
tartışma sürecine ben de katıldım.

Manifesto, içimizden bir kad-
ronun oturup taslağını yazarak 
tartışmaya açmak yerine, çevre-
mizdeki aydın-entelektüel halkayı 
da katan bir tartışmanın sonu-
cunda üretildi. Demem şudur ki 
ideolojik-teorik alanda KKP’nin 
meselesi “tartışmamak” ya da 
yeterince tartışmamak değil belki 
biraz fazlasıyla tartışmış olmasıdır. 
Soru şudur, tartıştık ama tartışma 
belgelerinden çıkarılması gereken 
bağlayıcı sonuçları çıkarabildik 
mi? Ve aşil topuğumuz olarak, 
bağlayıcı belgelerin hayatla bağını 

kurabildik mi? 
KKP uzun soluklu ve zengin 

katılımla ideolojik-teorik üretime 
dayalı tartışma sürecinde, parti 
program ve tüzüğüne ulaşmıştı. 
Ancak program ve tüzüğün pra-
tikte yaşamla buluşturulmasında 
ve örgütlenmesinde tıkanıklık 
yaşamıştır. Aşil topuğumuz bu-
rasıdır. Bunu yazarken KKP’nin 
ideolojik-teorik meseleleri yoktur, 
bitmiştir demiyoruz, denilemez de. 
Her komünist parti gibi KKP’de 
de ideolojik-teorik yeniden üretim, 
sürekli değişen-yenilenen yaşamın 
sosyolojisi gereğidir. Teorik, ideolo-
jik meselelerimiz var ama KKP’nin 
tıkanıp daraldığı esas alan teorik-i-
deolojik alan değil, pratik-politik ve 
örgüt, örgütlenme alanıdır. Pratik 
politika ve örgüt/örgütlenmede, 
hangi araç ve yöntemlerle ve nasıl 
mücadele edeceğimiz meselesidir.

Örgütlü uzun tartışma sürecin-
de örgüt, örgütlenmenin teorisine 
ilişkin de; ortak üretilmiş parti bel-
gelerinin yanı sıra, “Aydınlanma 
ve Örgüt”; “Kadro ve Gelecek” 
kitapları ile  “Tüzük sorunu ya da 
örgütte özgürlük ve disiplin ilişkisi”, 
“Rejimin ve sermayenin planını 
bozacak yeni bir hareket/örgütlen-
me”, “Merkezileşme-yerelleşme 
trendinde siyaset/politika!”; “Ben 

KKP’NİN AŞİLTOPUĞU:
ÖRGÜT, ÖRGÜTLENME VE 
KURUMSALLAŞMA!

Sinan ÇİFTYÜREK

canbegyekbun@hotmail.com
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ve bizim olanın organik birliği”; 
“Sosyalist harekette can alıcı 
sorun; Teşkilatlanma ve takım 
çalışması”…. başta olmak üzere 
yazdığım kitap ve makalelerle ben 
de katıldım!

Parti içi özeleştiri meselesinde 
de tıpkı tartışma gibi ucunu kaçır-
dığımız oldu! 

KKP’nin “yönetici kadro ile or-
ganların özeleştiri vermemesi” vb. 
eleştirileri doğru değil. KKP pratik, 
politik, örgütsel çalışma, sorunlar 
ve eleştiri-özeleştiri üzerine 27-28 
Ağustos 2016 tarihli “Genişletilmiş 
MYK toplantı sonuçları” önemlidir 
tekrar bakılmalı. Ayrıca KKP’nin 
kuruluşundan Kasım 2018’de 
Ankara’da gerçekleşen 9. Genel 
Kongresi’ne kadar geçen 40 yıllık 
süreçte, merkez komitesi faaliyet 
raporları, iki kongre arası yaptıkla-
rından çok yapamadıklarının öze-
leştirisini içerir.

II – İki kongre arasında kaç 
partili; program ve kongre ka-
rarlarını rehber yapıyor! 

“21. yy da Özgürlük ve Sosya-
lizm Manifestosu” ve Manifesto’ya 
dayanılarak yeniden üretilen KKP 
program-tüzüğü, yeterli mi yetersiz 
mi, tespit ve hedefleri emekçilerin 
politik mücadelesinde doğrulandı 
mı yoksa yanlışlığı mı sergilendi? 
Bu sorunların yanıtları; programın 
yaşamla buluşturularak test edil-
memesi politik ve örgütsel sorun-
ları ağırlaştırmıştır. Başta “örgüt 
daraldı, küçüldü” diye eleştiren 
yoldaşlarımız, KKP kadro, üye ve 
sempatizanları; politik mücadelede 
KKP programına, günlük bakmak 
bir yana ayda hatta altı ayda bir 
bakan var mı? Kongre kararlarına 
bir sonraki kongreye kadar bakan 
var mı? Yanıt çok az! Ve bu durum 
KKP’ye özgü de değil birçok parti 
ve hareketin ortak özelliğidir. 

Madem program politik müca-
delenin rehberidir, o halde günlük 
politik mücadele sürdürülürken 
programa uygun mu değil mi prog-
ram ön açıcı mı değil mi bakılması 

gerekmez mi? Kaç yoldaş parti 
programını günlük politik müca-
delenin rehberi olarak kullandı, 
kullanıyor? Herkesi bu sorunların 
yanıtları üzerinde düşünmeye ça-
ğırıyorum.

III – Üye-kadronun yurtdışına 
çıkması örgütsel sorunların ne-
denlerinden biri!

Dünya komünist hareketinin 
1990 öncesi üye ve kadro yapısı 
yer yer %90’ı sosyal demokrat, 
yeşiller ve yeni sol partilere geçti-
ler veya siyasetten koptular. KKP 
özelinde de yaşanan bundan çok 
farklı değil. Kadro, üye yapısı ve 
kitle damarı, 1980 faşist darbe-
siyle daralmaya başladı ve esas 
1990 SSCB ve sosyalist sistemin 
yıkılmasıyla hızlandı. KKP Merkez 
Komitesi’nin 12 Eylül 1980 darbe-
sine karşı içeride kalıp direnmesi 
daralmayı başta büyük oranda 
önlemişti. Ancak KKP kadro, üye 
ve sempatizan yapısından önemli 
bir sayının 1990’larda başlayan 
Avrupa’ya gidişi içeride pratik ve 
örgütsel alanda çok ciddi boş-
luklar yarattı. Kolay değil birkaç 
yıl içerisinde hücreler, komiteler 
cezaevlerinin yanı sıra esas 
yurtdışına çıkışlarla boşalmıştır. 
Özellikle önemli sayıda yönetici 
öncü kadronun da cezaevinden 
çıktıktan sonra aranmadığı halde 
yurtdışına çıkması içeride kalanları 
olumsuz etkilemiştir. Ülkede ka-
lan kadroların ailesi ve içerisinde 

siyaset yaptığı kitle damarı; “sen 
hala neye uğraşıyorsun baksana 
herkes yurtdışına gitti hayatını 
kurtardı” kuşatmasıyla yüzleşerek 
hareket alanı daralmıştır. Bu ne-
denle propaganda ve örgütlenme 
faaliyetinde “enerjisi alınmış tarla-
lardan çıkalım” yani dayandığımız 
kitle damarını yenileyecek alanlara 
yönelelim diyoruz.  “Yerel - Mahal-
le - Fabrika Çalışma Projesi”nin 
ana amacı budur.

IV – Plan-proje ve kararlar 
var ama uygulanmada sorun 
yaşanıyor.

KKP, tarihinde bazı ilklere imza 
attı ancak süreçte ilklerin bazıları 
pratik ve örgütsel nedenlerle tı-
kandı. Yani karar ve planlama var 
fakat pratikle buluşmada ve kalıcı 
kurumlaşmada sorun yaşıyoruz. 
Somutta birkaç örnek vereceğim.

Bunlardan biri 1994’te Antep’te 
kurulan ve Kuzey Kürdistan ta-
rihinde bir ilk olan “Özgürlükçü 
Kadınlar Vakfı” idi. Vakıf çok geç-
meden devlet tarafından kapatıldı 
ama biz de devamını getiremedik 
ve ciddi bir kadın potansiyelinin 
dağılmasına neden oldu. Farklı 
da olsa benzer sorunlar, Hafta-
lık Newroz Gazetesi, Yurtsever 
Sosyalist İşçiler, Avrupa’da ko-
münist partilerle enternasyonal 
ilişkiler…vb. alanlarda yaşadık. 
Bu alanlarda önemli işler başardık 
ancak başarıyı uzun soluklu kalı-
cılaştıramadık. Neden? Yine aşil 
topuğumuz dediğimiz yer üzerinde 
düşünmeliyiz.

Yakın dönemde ise “8 Mart 
2017’de Adıyaman’da gerçek-
leşen Parti Meclisi toplantısının 
onayladığı ve bu sayıda da tekrar 
yayınlanacak olan “Yerel - Mahal-
le - Fabrika Çalışma Projesi” ile 6 
Ekim 2014 tarihli “ÖSP Örgütlen-
me Bürosu’nun (ÖB) Belli Başlı 
İşleyiş İlkeleri Olarak” belirlenen 
örgütsel çalışma planıdır. Bu ikisi 
de resmiyette halen partinin bağla-
yıcı belgeleridir. Yani uygulanması 
gereken kararları ancak yaşamla 

Başta “örgüt daraldı, küçüldü” 
diye eleştiren yoldaşlarımız, 

KKP kadro, üye ve sempatizan-
ları; politik mücadelede KKP 
programına, günlük bakmak 
bir yana ayda hatta altı ayda 
bir bakan var mı? Kongre ka-

rarlarına bir sonraki kongreye 
kadar bakan var mı? Yanıt çok 

az! Ve bu durum KKP’ye özgü 
de değil birçok parti ve hare-

ketin ortak özelliğidir. 
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buluşturulması gereken plan ve 
kararlar olarak duruyorlar! Bütün 
bu alanlarda coşkuyla, heyecan-
la başladık ama disiplin ve uzun 
soluklu perspektifle sonlandır-
mada sorun yaşıyoruz. Aşmamız 
gereken bir diğer asıl meselemiz 
budur. Yani küçüğü istikrarlı bü-
yütmede sorun yaşadık, halen de 
yaşıyoruz. Dolayısıyla şu an gün-
demimizde olan politik, örgütsel 
plan projelere geçmiş deneyimleri-
mizin ışığında bakalım.

NE YAPACAĞIZ?
V – Can alıcı sorunumuz; te-

oriyi yaratıcılığa zorlayan pratik 
ile pratiği yaratıcılığa zorlayan 
teorinin diyalektiğini yakalamak.

KKP, örgüt/örgütlenme alanın-
da ciddi sorunlarla yüz yüze. Ör-
gütlenme sorunlarının çözümünde 
hem mimara hem de mühendise 
düşen sorumluluklar var. Başka 
bir ifadeyle hem planlayıcıya hem 
de inşa edecek olana yaşamsal 
önemde ihtiyaç var. İşçi emekçile-
rin mücadelesi içerisinde ikisinin 
uyumlu birliğine, karşılıklı birbirini 
yaratıcılığa zorlayacak diyalektik 
birliğine ihtiyaç var. Teoriyi (plan-
lamayı) sürekli yaratıcı yeniden 
üretime zorlayacak örgütlenmenin 
pratiğine (inşa faaliyetine) ihtiyaç 
var. Tersinden de pratiği yani ör-
gütlenmenin inşa pratiğini sürekli 
yaratıcılığa zorlayacak teoriye ih-
tiyaç var. Plan ve kararları pratiğe 
uygulamada yaşadığımız sorunları 
ancak bütünlüğü sağlamakla aşa-
biliriz.

Örgütlenmenin mimarına da 
mühendisine de komünist hare-
ketin ihtiyacı yaşamsal ama KKP 
somutunda belirttiğimiz sorunlar 
dikkate alındığında, öncelikle örgüt 
(inşa) mühendisliğine soyunacak 
kadro sorunumuz var. Örgütün, 
örgütlenmenin inşasını üstlenecek 
örgüt mühendisleri boşluğu var ve 
bu sürgit devam edemez. Örgüt 
mühendislerinin önünde, hem 
yaşamın içinden örgütün kalıcı 
temel direklerini inşa etme hem de 

sokağın talep ettiği militanlığa ya-
nıt verecek örgütlenmenin inşası 
duruyor. Yani örgüt mühendisliğine 
soyunacak birden fazla kadroya 
öncelikle ihtiyaç var ama 21.yy ko-
münist örgütü inşa edilecekse, bu 
tepedeki birkaç kadronun ötesinde 
örgütlenme bürosu öncülüğünde 
bir kadrolaşma ve yönelimi gerek-
tiriyor.

VI – Örgütlenmede temel me-
selemiz, Örgütlenme Bürosu ve 
Takım Çalışması yaratmak

“Komünistler olarak; örgütlen-
mede işleyen bir sisteme, yerelden 
en tepedeki merkezi birime kadar 
örgütün her kademesinde sistem 
yaratıcıları olarak örgütçülere da-
yanan bir Örgütlenme Bürosu’na 
(ÖB) dün ulaşabilseydik bugün 
farklı konumda olurduk, olabilirdik! 
Partinin üye ve kadro yapısının 
örgütlendirilmesinde aslına uygun 
görevlendirilmeye mi gitmek istiyo-
ruz? O zaman öncelikle:

*Alan açan, ilişki yaratan ajita-
tör - propagandist ile düğüm atan 
yani örgütleyici olanı;

*İdeolojik-teorik duyarlılığı ön 
planda olan ile pratik-örgütsel 
duyarlılığı ön planda olanı; ya da 
analitik kimliği önde olanla siyaset-
çi kimliği önde olanı;

*Politik, örgütsel sorunları duy-
gu ağırlıklı ele alanla mantık ağır-
lıklı ele alanı;

*Doğal yapısı gereği ağır dav-

rananla, dinamik olanı;
*Paylaşılması gereken poli-

tik-örgütsel yükün ağırlığını sürekli 
birlikte yürüdüğü yoldaşının sırtına 
daha fazla yükleme eğiliminde 
olan ile ağırlığı kendi omzuna 
alma eğiliminde olanı;

*Sorunlara, olgulara mekanik 
ya da tek boyutlu yaklaşan ile ola-
sılıkçı yaklaşanı yani birden fazla 
seçeneği dikkate alanı;

*Doğal yapısı gereği örgütte 
sürekli sorun üreten ile sorun çö-
zümleyeni;

*Zaaflarının, hatalarının sürgit 
esiri olarak yaşayanla, arkaladığı 
pratik süreçte yürüdüğü yolu eleş-
tirel irdeleyen ve durmaksızın açı-
ğa vuran hata ve zaaflarını aşan, 
aşmaya çalışanı:

*Eylemci yönü ağır basan ile 
planlayıcı yönü ağır basanı;

*İdeolojik, siyasal ve örgütsel 
aidiyetinden bağımsız yani doğal 
kişiliği demokrat olan ile otoriter 
olanı... vb. tüm bunları dikkate 
almanın ötesinde ayırt edebilen ve 
parti örgütlenmesinde veri alan bir 
ÖB’ye ulaşmalıyız.

Somutumuzda birden fazla ye-
teneği (değeri) temsil eden kadro 
sayısının sınırlı olması nedeniyle 
bu tür kadroların partinin her ala-
nında yetiştirilmesi için çaba har-
camalıyız. Kim çaba harcayacak? 
ÖB!

Başka açıdan bakarsak:
Partide; kadro var açık denizde 

hırçın dalgalar gibi, kadro var din-
gin liman misalidir; kadro var ağır-
lıkla iyi söz söyler, kadro var ağır-
lıkla iyi düşünür; kadro var ağırlıkla 
iyi iş yapar ve kadro var tümünün 
ortalamasını temsil ediyor olabilir. 
Bu bilinçle davranabilen bir ÖB!

Demek ki yukarıda belirttiğimiz 
ve yer yer karşıtlıkları da içeren 
zengin farklılıklar az ya da çok 
ama daima partide var olacak, ol-
malıdır da. Bütün mesele bu fark-
lılıkları temsil eden dinamik takım 

Örgütlenmenin mimarına da 
mühendisine de komünist 

hareketin ihtiyacı yaşamsal 
ama KKP somutunda belirtti-
ğimiz sorunlar dikkate alındı-
ğında, öncelikle örgüt (inşa) 
mühendisliğine soyunacak 
kadro sorunumuz var. Örgü-
tün, örgütlenmenin inşasını 
üstlenecek örgüt mühendis-
leri boşluğu var ve bu sürgit 

devam edemez. 
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çalışması yaratabilmek.
Tüm bu farklılıkları, örneğin 

duyguları baskın olanla, mantığı 
baskın olanı; dingin ve toparlayıcı 
olan ile dinamik olanı; örgütlen-
mede sistem yaratıcısı olanla sis-
teme salt dâhil olabileni; mekanik 
bakanla olasılıkçı bakanı, ideolojik 
duyarlılıkları baskın olanla, siyasal 
refleksleri ön planda olanı müm-
künse daha küçük ya da rüşeym 
halindeyken gören, algılayan, ayırt 
eden hatta gerektiğinde ayıklayan 
bir ÖB’nin yaratılması! Belirttiğimiz 
zengin farklılık üzerinden orga-
nik işleyen bir görevlendirmeyi 
Lenin’in “orkestra şefliği” dediği 
türden bir misyonu ancak ÖB ya-
pabilir!” (06. 01.2015 tarihli “Sos-
yalist harekette can alıcı sorun: 
Teşkilatlanma ve takım çalışması 
başlıklı yazımdan.)

VII - Sosyal medya ve iletişim 
önemli, asıl önemli olan ise ha-
yata dokunmak 

Önce her ülkenin bir TV’si, 
radyosu vardı. Artık her kenttin, 
kurumun ve giderek bireyin tv, 
web sayfası vb. var. Eskiden her 
parti bir gazete, dergi çıkarıyordu 
şimdi artık her parti bir tv kuruyor. 
Bu propaganda ve örgütlenmede-
ki araç değişiminin işaretidir. Bu 
trend bir yanıyla bireyselleşmedir 
ve bireyin dünya ile ilişkilenmesi-
dir.

Twitter, Facebook, WhatsApp, 
instagram, Google… Her gün bir 
yenisi eklenen sanal medya ağ-
ları.  Sanal olarak sınırsız haber, 
bilgi, görsel akışını sağlayan bilgi 
otoyolları olarak internet! Bunlar 
elbette 21. yy propaganda ve hatta 
örgütlenmenin de araçları olarak 
öne çıkıyor. Ama yine de tayin edi-
ci siyasal mücadele ve örgütlen-
menin nabzının attığı alan sanal 
değil, canlı yaşamın kendisi. Kaldı 
ki sanal dünyadaki propaganda 
ve örgütlenmenin de beslendiği 
alan, ayakları yere basan, yaşam 
alanları içerisinde işçi ve emekçiye 
dokunabilen örgütlenmenin kendi-

sidir. Kentte, mahallede, fabrikada, 
okulda ve tarımsal alanda sıcak 
temasa, birebir ilişkiye dayanan 
örgütlenmedir. Sorunlarımız 
bugün esasen burada odaklanı-
yor. Komünist hareketin, özelde 
KKP’nin aşil topuğu burasıdır. Yani 
yaşamın her alanında doğrudan 
ilişkide, süreğenlik taşıyan sıcak 
temasa dayalı propaganda ve 
örgütlenmede! İşte örgüt mühen-
dislerinin üzerinde kafa yoracağı 
temel sorun. Ancak böylesine bir 
örgütsel faaliyet ve faaliyetin açığa 
çıkaracağı sorunlar, örgütlenmeyi 
merkezine alan teorik üretimi yara-
tıcılığa zorlayabilir. Ve ancak böy-
lesine bir teorik üretim, örgütsel 
yaratıcılığı sürekli kamçılayabilir. 
Bununla birlikte esnek örgütlenme 
olarak, KKP WhatsApp Sosyal 
Dayanışma ağını güçlendirmemiz 
lazım. Bu esnek ağ ile parti yapısı 
birbirini beslemeli.

VIII - Komünist Kimlik ve 
Aidiyete Yeniden İçerik Kazandı-
rabilmek

Komünist kimliğe kavga içe-
risinde yeniden içerik kazandır-
mamız için siyasal ufuk, iddia ve 
sağlam duruş önemli ama yetmez; 
yığınlar nezdinde de az çok ve 
esnetilmiş çizgide anlaşılır olmak 
gerekiyor. Anlaşılır olmak, popü-
lizmle özdeşlik anlamında baya-
ğılaşmak değil, ideolojik, felsefi 
doğrularımızın, yaşama, kavgaya 
bakışımızı içeren değerlerimizin 
anlaşılır, sade bir politik dil ve söy-
lemle yığınlara taşınmasıdır. Yerel 
çalışma planında üzerinde durdu-
ğumuz mesele.

İdeolojik, felsefi doğrularımız 
var ve bu doğrularımızı sürekli 
yeniden diri tutuyoruz, tutmalıyız. 
Ancak ideolojik üretim zemini üze-
rinde yeterince ortak doğrularımızı 
üretemiyoruz. Ve de pratik politika-
lara yön veren ortak doğrularımızı, 
komünist kimliğin güçlenmesini 
sağlayacak doğrultuda yeterince 
siyasal, örgütsel bakışla ve yoğun 
iç tartışmalarla “terbiye” edebil-
miş değiliz. Üzerinde durulması 

gereken bir başka sorunumuz da 
budur. Dolayısıyla pratik politika ile 
yüzleşmiş ideolojik kavrayışı geliş-
tirmek ve tam da bunun üzerinden 
komünist kimliği şekillendirmek.

IX – Sonuç yerine, KKP po-
litik etkinliğini yeni bir örgütsel 
atakla taçlandırmak!

KKP, kuruluşunun üzerinden 
aylar geçmeden 12 Eylül 1980 fa-
şist diktatörlükle yüzleşti ve 1980-
86 arası içeride faşist rejime karşı 
kesintisiz ve başarılı bir mücadele 
verdi. 1986’da ağır darbe alınsa 
da altı yıllık kesintisiz direniş-mü-
cadele ve ardından merkez komite 
kadrolarının cezaevi ve siyasi 
savunma ile 1990’lı yıllara dinamik 
girildi. Yeni atılım 1990’lı yılların 
sonlarına kadar sürdü. Ama 20 yıl-
lık bir dinamik mücadele sürecinde 
açığa vuran temel sorun yani aşil 
topuğumuz kalıcı kurumlaşama-
mak! Bunun üzerinde herkes dü-
şünsün.

ÖSP’nin kuruluşu ve ardından 
KKP adının alındığı yasal parti sü-
recinde politik aktive ve tanınırlığı 
sadece içeride değil Kürdistan’ın 
diğer parçalarında da karşılık 
bulmaya başladı. Bugün itibarıyla 
KKP’nin politik etkinliği örgütsel 
yapısıyla ters orantılı güçlüdür. 
Yapılması gereken örgütsel yapı-
lanma ve etkinliği politik etkinlik ile 
paralel büyütebilmek. Başka bir 
ifade ile şimdi bu politik etkinliği 
kalıcı örgütlenme bürosu öncü-
lüğünde yeni bir örgütsel atakla 
taçlandırmak.

Hangi açıdan bakarsak baka-
lım, hem dünya çapında hem de 
özgülümüzde komünist hareket 
kendine yeniden alan açarak yeni 
değerler üretmek; bir nevi sarp 
ve karlı arazide yürümeyi göze 
alarak yeni yollar açmakla yüz 
yüze. Çünkü hem dünyada hem 
de özgülümüzde komünist hareke-
tin 20.yy’la özgü değerleri önemli 
oranda sermaye ve siyaseti tara-
fından içselleştirildi.

28.12.2020
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I - Proje esası iki temel ayaktan oluşmaktadır.
Birincisi; yerelde hayata dokunabilmek!
İkincisi; bunu tamamlayacak adım olarak etkili basın 

(basılı ve sanal) ayağını geliştirmek. Çünkü küreselleşme 
ile yerelleşme birbirini bütünleyen iki kutup olarak gelişi-
yor. Bu nedenle küresel düşünelim, yerel davranalım!

II – Yerel merkezli politik ve örgütsel çalışmamızı 
özlü tarif eden belli başlı şiarlarımız:

*Hedefi daralt ve odaklan!
*Yerelde örgütlenemeyen genelde örgütlenemez.
*Yerel de/mahalle de sorunlarına sahip çıkmayan ge-

nelde ülke sorunlarına sahip çıkamaz!
*Mahalleden kentte, kentten ülkeye…
*Yerelde kök salıp büyüyerek meydanlara taşıyalım!
 III – Yerel/mahalle nedir? Yerelin belli başlı sorun-

ları
Yerel birimler olarak mahalle, semt, fabrika, köyler 

toplumların sosyal, ekonomik, kültürel temelini oluşturur. 
Yerel, maddi ve manevi tüm değerlerin üretiminde dai-
ma evrensel olanın temelidir. Bu nedenle yerel olmadan 
evrensel olmaz gerçeğinden hareket emeliyiz. Parti ör-
gütlenmesinin yeniden inşasında, hedefi küçült odaklan 
şiarıyla yerel çalışmayı esas almalıyız.

Genel yönelimin ışığında her parti örgütü, somut 
yerel çalışma alanlarını doğrudan gözlem ve temaslara 
dayanan ön çalışma ile belirlemeli. Bunun için ilgili yerele 
dönük ekonomik, sosyal, kültürel sorunlar içerikli envanter 
çıkarılmalı.

Söz konusu yerelin belli başlı hangi meseleleri var 
ve öncelikle neye el atılacak? Bunun belirlenmesi la-
zım. Böylece ilgili yerel, hem kendi özgünlüğü içinde ele 

alınmış hem de öncelikleri belirlenmiş olur. Bütün bunlar 
yapılırken mümkün olduğunca yereldeki halkı ile birlikte 
çalışılmalı.

Yerelde öne çıkan belli başlı sorunlar:
*İşsizlik, düşük ücret ile mücadele,
*Çocukların/halkın ortak yaşam alanları olarak; mahal-

le, meydan, sokak, park, tarihi kültürel yer ve değerlerin 
durumu,

*Ana dilden eğitimden yoksun oluşunun yarattığı ağır 
kültürel ve sosyal sorunlar,

*Tank/Tomalarla yıkılan kentlerimiz ile birlikte ortaya 
çıkan ağır sosyal, ekonomik sorunlar,

*Sokak ve kimsesiz çocukların durumu,
*Kitle ulaşım ve işçi servisleri araçlarının ve hizmetleri 

alanında yaşanan sorunlar,
*Mahallenin çöp temizliği ve kanalizasyon meseleleri,
*Uyuşturucu ile mücadele,
*Sokak hayvanları ve yaşama haklarına saygı, hayvan 

katliamına karşı tutum,
*Ev-iş- okul- mahalleden uzaklaşmak zorunda bırakı-

lan LGBTİ’lilere yaşamak hakkı,
*Engellilere saygı ve tüm yerleşimlere erişim sağlan-

ması…
Bu güncel hedefler ile genel ulusal özgürlük ve sınıfsal 

kurtuluş hedeflerinin bağının kurulması ve yığınlarla bu-
luşturulmaları meseleleri var. Yerel ile genelin bağını nasıl 
hangi yol yöntemle kuracağız?

Daha somutta:
Kimi Yerelde, işçisiyle işsiziyle ücretli emeğin yereldeki 

sorunlarını merkeze alırken diğer sorunlarla bağını kurma-
lıyız.

YEREL - MAHALLE - FABRİKA ÇALIŞMA PROJESİ*
GOMİDASLI 
HALK MÜZİĞİ(MİZ)

Temel DEMİRER

demirertemel@gmail.com
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Kimi Yerelde kadın emekçilerinin özgün talepleriyle 
genelin bağını kurabilmeliyiz!

Kimi Yerelde gençlik meselelerinden kalkış yaparak 
diğer meselelerle bağını geliştirmeliyiz.

Kimi yerlerde sokak ve kimsesiz çocukların durumun-
dan kalkış yaparak diğer sorunlara gideceğiz.

IV - Mahalle/yerel çalışmanın belli başlı örgütsel ve 
siyasal amaçları

Bir projenin birden fazla amacı olabilir ama projenin 
amacı ne kadar net belirlenirse, başarı da o oranda netlik-
le gelir. Amacımızı ana haklarıyla özetlersek:

Amaç; yerelde daraltılmış hedef kitle olarak halkla, 
somutta gençlik, kadın ve işçilerle yaşamsal sorunları 
üzerinden ilişkilenmek.

Amaç; işçilerin, kadınların, gençlerin kendi mahalle, 
fabrika, köyünde sorunlarına sahip çıkıp çözümü için ör-
gütlenmelerini geliştirmek. “Yerel bizim biz yöneteceğiz” 
bilincini geliştirmek.

Amaç; fabrikada işçiler arasında, mahallede halk ara-
sında, sokakta, kahvede işsizler arasında dayanışma ve 
örgütlenme bilincini geliştirmek.

Amaç; yerelin özgün hedef ve talepleriyle yoğrulmuş 
özgün slogan, propaganda diliyle hayata müdahale edebi-
len bir parti örgütü yaratmak.

Amaç; yerelde yeni kitle ilişkileri içerisinde ÖSP’nin 
kadrosal yapısını genişletmek, üye ve kadro yapısında 
politik-pratik eylem sürecinde ortak siyaset dilini yaratmak.

V – Mahalle/yerel çalışmanın belli başlı esasları
Çalışma Esasları, amaç kadar önemli çünkü amacı 

hayata geçiren önemli kaldıraçlardır. Bu açıdan yerel ça-
lışmada şu esaslara dikkat edilecek:

Bir; bu çalışmaya katılacak olan yoldaşlarımız, yerelde 
halkın öğretmeni olmaktan çok öğrencisi olmayı prensip 
edinmeli. İyi birer dinleyici olunmalı, görüştüklerine kendi-
lerini ilgiyle dinlediğini hissettirmeli.

İki; mahalle, semt, fabrika, köy halkının; evinde, işye-
rinde, cebinde artık internetin bulunduğu ve küremizin her 
köşesindeki bilgiye ulaşabildiklerini bilerek gideceğiz. Yani 
halkı “cahil, bilmez” gözüyle görmeyen bir ön hazırlıkla 
gitmeliyiz.

Üç; halkla en etkili iletişim olan yüz yüze görüşemeye 
ilk gidiliyorsa giden kadro/kadrolar kendini ve amacını 
kısaca tanıtmalıdır.

Dört; yerelde halkla ilişkilerde beden dili, göz teması, 
hitap, üslup, ses düzeyi, tepkilere vereceği yanıt ve kıya-
fete varana kadar etkili kullanmak diğer önemli husustur.

Beş; yerel çalışmada durum, koşul ve ele alınan me-
seleye göre partili kimliğin öne çıkartılıp çıkartılmayacağı 
tamamıyla ilgili parti örgütü ve kadrolar karar verecek.

Altı; Parti adına çalışacak olanın yerel halk tarafından 
sevilip güvenmesi kadar, ilgili yerelde sevilen, sayılan ve 
bir nevi yerelin vicdanı olan kadın/erkek kanaat önderleri 
ile buluşup desteğini alabilmek önemlidir.

Yedi; yerel ve esas mahalle çalışmasının temelini, 
birebir ev ve işyeri ziyaretlerine dayalı çalışma oluşturur. 

Oluşturulacak ve kadınların da yer alacağı ekipler, mahal-
leyi, yereli tarayan bir çalışma yapacak.

VI- Yerel çalışmada, kitle iletişim araçlarının önemi 
ve değerlendirilmesi

Tv-radyo-internet gibi görsel, işitsel ve sanal/sosyal 
medya araçlarının her gün her saat her dakika evde, 
kahvede, iş yerinde halkta algı oluşturan kuşatıcı etkileri 
ile yüz yüzeyiz. İletişim deyip geçmeyin, “iletişimin akışını 
kontrol edenler, insanlar üzerinde iktidar kurma gücünü de 
ellerinde tutarlar”. Öyle ki halkın neyi düşüneceğine hatta 
“nasıl düşüneceğine” varana kadar köklü etkileri olan kitle 
iletişim araçlarında söz ediyoruz.

Rejimin, sermayenin elindeki bu propaganda araç-
ları karşısında; yerelde nasıl durabileceğiz? Yanıltıcı ve 
amaçlı algı operasyonlarına karşı ne yapabiliriz? Yerelde 
kamuoyu ve halkta doğru düşünce ve karar oluşumuna 
nasıl katkıda bulunabiliriz? Halkın dikkatini asıl gündemi-
ne nasıl çekeceğiz?

Bu sorulara yanıtları esas hayatın içerisindeki müca-
delede yürüyerek üreteceğiz, burada ana hatlarıyla şunlar 
söylenebilir:

*Görsel ve işitsel kitle iletişim araçlarına karşı en bü-
yük silahımız, yüz yüze görüşmeye dayalı iletişim temelin-
de propaganda geliştirmektir. Halkla doğrudan teması bir 
program dahilinde sürdürmeliyiz.

*Yerel radyo, televizyon, gazete, bildiri, mahalle kültür 
evi gibi araçları etkili kullanmalıyız.

*Yerelde halkın sevdiği, halkla iletişimi güçlü kanaat 
önderleri ile ortaklaşmalıyız.

*Yerelin sorunlarına odaklanmış, bazen de ülkenin 
öne çıkan ve yereli de ilgilendiren genel politik meseleleri 
konu alan kısa bildiriler, afişler hazırlamak, panel, semi-
ner, konferanslar düzenlemek. Bütün bu etkinliklerde yerel 
halkın doğrudan rol alması hedeflenmeli. Halk etkinlikler 
hakkında,“bu benim etkinliğim, ben etkinliğim öznesiyim” 
diyebilmeli.

Öncelikle fabrika, atölye, apartman, sokak, mahalleyi 
ilişkin bir çalışmayı sürdürelim sonra halkın esnek örgüt-
lenmesi olarak Yerel Temsilciler, Meclisler, İş Yeri Komite-
leri vb. örgütlenmesine ilişkin yaşanmış pratiğin ışığında 
somut yönelimler belirlenebilir.

Sonuç olarak, yerel mahalle çalışmasında;
Mahalle, fabrika, köyde işçi ve yoksul halk kitleleriyle 

ilişkilenme başta olmak üzere mücadeleye ilişkin hiçbir 
yer ve alanda bizi bekleyen hazır başlama noktaları yok!

Her alanda yeniden yol açma ile yüz yüze olduğumuzu 
bilerek yola çıkıyoruz.

Bizi tarif eden propaganda dili, sembolleri ve üslubu-
muz ile kendi tarzımızı oluşturalım. Evet, yürüyeceğiz-öğ-
reneceğiz-tarzımızı oluşturacağız! Meselemizin özeti bu-
dur! Yeter ki söz ile davranışın arasındaki makası ortadan 
kaldırarak işe başlayalım! Kitleler için gözlerinin kulakla-
rından daha iyi tanıklar olduğunu unutmadan davranalım! 
8 – 03- 2017
*KKP PM tarafından 08.03.2017 tarihli toplantıda belirle-
nen parti kitle çalışması perspektifi..
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EKONOMİK VAZİYET(İMİZ) 
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Bir “acı reçete” ile yüz yüze 
olduğumuzdan söz edilse 
de; bu, krizle uzun süredir 

çalkalanan coğrafyamızda ma-
lumun ilamından öte bir anlam 
taşımıyor!

“Karakışa hazır olun” uyarı-
larının dillendirildiği tabloda “acı 
reçete” (neo-liberal kemer sıkma 
politikaları) esas olarak borç kri-
zine giren ya da girmekte olan 
“bağımlı” ülkelere, kaynakları 
ekonomik büyümeden, halkın re-
fahından (tüketim kapasitesinden) 
alarak uluslararası mali sermaye-
nin alacaklarını karşılamaya yön-
lendirmenin adıyken; “acı reçete” 
her şeyden önce, emperyalizme 
bağımlı bir ekonomiyi yönetmeye 
çalışanların beceriksizliğinin ve 
de acımasızlığının (kötülüğünün) 
bir semptomudur.[2]

“Nasıl” mı?
Ekonomide hızlı bir V çıkışı 

yaşadığımız söylenirken, Berat 
Albayrak’ın garip bir istifayla gittiği 
veya Merkez Bankası Başkanı’nın 
1.5 yılı dolmadan görevden alın-
dığı coğrafyamızda “V Tipi Çı-
kış”tan, “U Dönüşü”ne gelinmesi 

meseleyi gayet net biçimde özet-
lemiyor mu?

Evet acı reçete yüksek faiz, 
ilave vergi ve kemer sıkma poli-
tikaları yanında; krizin şiddeti ve 
sistemin kırılganlığı ile alâkâlı bir 
getiri.

Hem de ihracatın ithalatı karşı-
lama oranı da yüzde 86.3’ten yüz-
de 75.8’e düşüp, açık yüzde 193 
büyümüşken.[3]

Bu kadar değil!
Hazine ve Maliye Bakanlığı 

verilerine göre, dış borç stoku 
AKP’nin iktidara geldiği 2002’de 
41 milyar dolar iken 2019 sonun-
da 437.6 milyar dolara yükselip; 
2002’de yurttaşların tüketici kre-
disi ve kredi kartı borcu 6.3 milyar 
liradan 2019 sonunda 583.6 mil-
yar liraya ulaşmışken…

Ailelerin yüzde 65’i borç batağı 
içinde yaşamaya çalışırken, icra 
dairelerindeki dosya sayısı 2019 
sonunda 20 milyon 662 bine çıkıp; 
tarımsal alanlar 2002’ye göre yak-
laşık 3 milyon hektar küçülürken 2 
milyonu aşkın insan tarım üretimi-
ni terk etmişken…

Her yıl ortalama 1000-1500 
işçi iş cinayetlerinde katledilip; 18 
yıllık iktidarları sürecinde en az 
22 bin işçi iş cinayetlerine kurban 
gitmişken… 

İşsizlik 8 milyonu aşarken, 
Covid-19 salgın sürecinde 17.7 
milyon kişi işsiz kalmışken…

Geniş tanımlı işsizlik ve iş kay-
bı oranı yüzde 52 olarak hesapla-
nıp; istihdamın bir yılda 2 milyon 
585 bin kişi azaldığı; işsizlerin 
sayısının iş bulmaktan ümidini 
kesmiş 553 binden 1 milyon 310 
bine yükseldiği[4] bir coğrafyadır 
sözünü ettiğimiz…

Dahası da var…
Krizin 2021 ve sonrasını da 

etkileyeceğini düşünen firmaların 
oranı yüzde 11’den yüzde 48’e 
çıktı. Coronavirüs nedeniyle fir-
maların yüzde 64’ü yeni yatırım 
ve büyüme planlarını erteledi. Fir-
maların yüzde 47’si yeni borç aldı 
veya borcunu yapılandırdı.[5]

Bu tabloda ‘Sektörel Dernek-
ler Federasyonu’ Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Avcı, “Doğu illerimiz-
deki işletmelerin yüzde 38’inde 
çalışan sayısının azaldığını belir-

“Yoksulların sefaletine… kurumlarımız
yol açıyorsa, suçumuz çok büyüktür.”[1]
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tiyor. Bu oran İstanbul’da yüzde 
14. Ekonomik durgunluk sonucu 
yaşanacak istihdam kaybına ülke-
mizin tahammülü yok… Yüzde 69 
ile mikro ve küçük ölçekli işletme-
lerimiz krizden en fazla etkilenen 
yapılarımız oldu. Büyük firmalarda 
bu oran yüzde 31’ler seviyesinde 
kaldı. Sektörler bazında faaliyetini 
durduranların oranı konaklama 
ve yiyecek sektöründe yüzde 72, 
eğitim hizmetlerinde yüzde 50, 
inşaatta ise yüzde 27. Tüketicilere 
satış yapan firmaların bu açıdan 
daha olumsuz etkilendiklerini 
görüyoruz. Bunun yanı sıra, dış 
ticaret yapmayan şirketlerin yüzde 
31’i faaliyetini durdururken, dış 
ticaret yapanlarda bu oran yüzde 
14 oldu,”[6] diye ekliyor! 

Bunlar böyle olunca beş yılda 
Mali Suçları Araştırma Kurulu’na 
iletilen şüpheli işlemler yüzde 510 
artıp;[7] 2018’de karşılıksız çek 
sebebiyle 58 bin kişinin hapis ya-
tarken;[8] bu sayıların hızla tırman-
mayı sürdürdüğü coğrafyamızda 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
açıkladığı 2019 yılı ‘Yaşam Mem-
nuniyeti Araştırması’ verilerine 
göre, Türkiye’nin yüzde 48.6’sı 
mutsuz![9]

Ve ‘İBB İstanbul İstatistik Ofi-
si’nin 2020 Ekim ayı raporunda 
katılımcılara duygu hâlleri sorul-
duğunda ortalama stres seviyesi 
10 üzerinden 7.3 olarak belirle-
nirken; kaygı seviyesi 6.3, üzüntü 
seviyeleri ise 5.6 olarak saptandı. 
Kadınların ortalama stres seviyesi 
7.8 iken erkeklerde bu oran 6.8 
dolayında.[10]

* * * * *
Onca yoksulluğun ortasında, 

kolay mı?
Nüfusun yüzde 43’ü asgari 

ücretle geçiniyor. 10 milyon kişi 
yardım alıyor.[11]

Türkiye’nin en yoksul yüzde 
20’lik kesimi aile bütçesinin yüzde 
30.7’sini gıdaya ayırmak zorunda.
[12]

‘Kırmızı Et Sanayicileri ve 
Üreticileri Birliği’nin tüketim veri-
lerine göre, yıllık kişi başı kırmızı 
et tüketimi 2019’da 8.6 kilo iken 
2020’de 7 kiloya düştü. ‘Türkiye 
Makarna Sanayicileri Derneği’ ise 
pandemi sürecinde makarna tüke-
timinin yüzde 25 arttığını açıkladı.
[13]

2019’da 4 milyon abonenin 2.4 
milyar TL’lik borcunu ödememe-
sinden dolayı elektriği kesildi.[14]

Yurttaşın yüzde 30-44’ünün 
gelirleri azaldı, yüzde 42.7’sinin 
borçları arttı.[15]

2013’de halkın en yoksul 5’te 
1’inin milli gelirden payı 3 bin 809 
dolardı. 2019’da 2 bin 837 dolara, 
Angola, Papua Yeni Gine düzeyi-
ne; 2020’de Gana ve Kongo orta-
lamasına indi.[16]

Asgari ücretlinin geliri, 2017-
2019 yıllarında her yıl bir altın 
bilezik kadar azaldı.[17]

Emekliler ve hak sahipleri ciddi 
bir yoksullukla ve sefalet düzeyin-
de bir gelirle yüz yüze. En düşük 
emekli aylığı ve geliri alan yüzde 
20’lik dilimin, 2.6 milyon emekli 
ve hak sahibinin aylık harcanabilir 
geliri Temmuz 2020 itibarıyla ayda 
763 TL’dir. 2.6 milyon emekli hak 
sahibi bu sefalet geliri ile yaşıyor. 
Oysa ülkede açlık ve yoksulluk 
sınırı Türkiye İstatistik Kurumu’na 
(TÜİK) göre bile 2 bin 331 lira.[18]

* * * * *
Yoksulların böylesine mülksüz-

leştirilmesi, mülk sahiplerinin de 
“devr-i saadeti”ne denk düşüyor.

Mesela 2019’un üçüncü çeyre-
ğinde net kârını yüzde 69 artıran 
Sabancı Holding, 2020’nin 9 aylık 
dönemi itibarıyla toplamda 3.8 
milyar TL kâr rakamına ulaştı.[19]

Mesela 2020’nin ilk altı ayında 
13.3 milyar TL gelir elde ederek, 
ilk altı aylık dönemler içerisindeki 
en yüksek büyüme performansına 
ulaşan Türk Telekom’un, net kârı 
1.6 miyar TL oldu.[20]

‘Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu’nun 2020 
Eylül’üne ilişkin verilerine göre, 
bankacılık sektörünün toplam 
aktif büyüklüğü ilk kez 6 trilyon 
lirayı aşarak, 6 trilyon 3 milyar lira 
olarak kaydedildi. Bankalardaki 
hesapların içinde 3 trilyon 444 
milyar lira bulunurken, bankacılık 
kesiminin kredi hacmi ise, 3 trilyon 
555 milyar lira olarak kaydedildi. 
2019’da 185 bin 889 olan milyo-
ner hesap sayısı 2020’de 268 bin 
820’ye yükseldi.[21]

* * * * *
Zengin(ler)le yoksul(lar) ara-

sında derinleşen iktisadî yapının 
yarattığı yıkımın önemli verilerin-
den birisi de borçlanma olarak 
karşımıza çıkıyor.

‘Uluslararası Finans Enstitü-
sü’nün ‘Küresel Borç İzleme Ra-
poru’na göre Türkiye’de borçların 
milli gelire oranı yüzde 137.6’dan 
167.2’ye, toplam borç 1.24 trilyon 
dolara ulaştı. Böylelikle de Türkiye 
borcu en hızlı artan ülkeler arasın-
da rekor kırdı.[22]

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
yayımladığı, “2020 Hazine Finans-
man Programı’na” göre, 2020’de 
129 milyar TL’si faiz olmak üzere, 
toplam 352 milyar TL borç öde-
mesi yapılacak! Bunun 287 milyar 
lirası “iç borçta”, 65.1 milyar lirası 
ise “dış borçta” kullanılacakken;[23] 
borçların milli gelire oranı yüzde 
137.6’dan, yüzde 167.2’ye, toplam 
borç 1.24 trilyon dolara ulaştı. 

2013’de halkın en yoksul 
5’te 1’inin milli gelirden payı 

3 bin 809 dolardı. 2019’da 
2 bin 837 dolara, Angola, 

Papua Yeni Gine düzeyine; 
2020’de Gana ve Kongo or-

talamasına indi.
Asgari ücretlinin geliri, 

2017-2019 yıllarında her yıl 
bir altın bilezik kadar azaldı.
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Bu borcun yüzde 50.9’u TL, 
yüzde 49.1’i döviz cinsindenken; 
82 milyonluk Türkiye nüfusunun 
kişi başına borcu 7 bin 394 TL… 
Kişi başına devlet borcu 1346 
TL… Kişi başına kredi kartı borcu 
1231 TL… Kişi başına tüketici kre-
disi borcu 4817 TL civarında.[24]

‘Türkiye Bankalar Birliği Risk 
Merkezi’nin “Aylık Bülten”ine göre, 
2020 Mayıs sonu itibarıyla birey-
sel kredi borcu olan kişi sayısı, 
2020 Nisan’ına kıyasla 428 bin 
kişi artarak 32 milyon 813 bine 
ulaştı. Bu rakam 2019’un aynı 
ayına kıyasla da 1 milyon 277 bin 
kişi arttı.[25]

Yine ‘TBB Risk Merkezi’nin 
2020 Eylül’ü itibarıyla yayımladığı 
verilere göre, 33 milyon 643 bin 
kişinin 836.8 milyar lira bireysel 
kredi borcu var. 2019’un aynı 
ayında kişi sayısı 31 milyon 375 
bin, borç miktarı 572.1 milyar 
liraydı. Ortalama borç da 18 bin 
235 liradan 24 bin 874 liraya çıktı. 
Tasfiye edilecek toplam bireysel 
kredi (batık kredi) miktarı ise 22.7 
milyar lira.

Öte yandan BETAM’ın araştır-
masına göre 2020’nin Şubat’ından 
Eylül ayına ortalama kişisel gelir 
yüzde 4.6 azalırken, hanelerin 
yüzde 42.7’sinin borçları arttı.[26]

* * * * *
Bunlar böyle olunca da; artan 

hayat pahalılığı ve derinleşen iş-
sizliğin etkisiyle intihar edenlerin 
sayısı artıyor. 

2018 Ağustos’ta yaşanan 
kur kriziyle derinleşen ekonomik 
kriz, sadece 2 yılda 566 yurttaşın 
intihar etmesine yol açtı. Ülke ge-
nelinde ekonomik sebepler yüzün-
den yaşanan intiharların toplam 
intiharlar içindeki payı 2018’de 
yüzde 7.3 iken 2019’da yüzde 
9.4’e yükseldi. Güvenilirliği sorgu-
lanan TÜİK’in verileri bile son 7-8 
yıldır, her yıl 3 bini aşkın yurttaşın 
geçinemediği için intihara sürük-
lendiğini ortaya koyuyor.[27]

Ekonomik kriz dönemlerinde 
yaşanan intihar ve intihar girişim-
lerinin temelinde artan işsizlik, 
milyonlarca ailenin geçim sıkıntısı 
nedeniyle yaşam dengelerinin 
altüst olması, hayat pahalılığı, bo-
şanmaların artması, borçların ve 
faturaların ödenememesi vb. pek 
çok neden yatıyor. Krizin yarattığı 
ekonomik etkiler ve bunların sonu-
cu ortaya çıkan belirsizlik, birey-
lerde ruh sağlığı bozukluklarına, 
stres, depresyon ve umutsuzluğa 
yol açarak intihar eğilimini güçlen-
diriyor.

Modern sosyolojinin önemli 
isimlerinden Emile Durkheim, 
insanların bozulan bir düzende, 
kendi yaşamlarının bir kargaşa 
hâline dönüştüğü hissine kapılma-
ları ve bu hisle başa çıkamamaları 
nedeniyle dengelerini yitirdiklerini 
belirterek bu tür intiharları ‘anomik 
intihar’ olarak tanımlıyor. Toplum-
sal yaşamla birlikte kişisel yaşam 
dengesinin altüst olmasının, 
insanların çözüm olarak intiharı 
seçmesinde belirleyici olduğunu 
söylüyor.

Türkiye’de yaşanan ekonomik 
krizlerin de özellikle işçilerin inti-
hara sürüklenmesinde belirleyici 
olduğu görünüyor. İktidarın uy-
guladığı ekonomi politikalarının 
yarattığı yoksulluk ve işsizlikle 
birlikte yaşanan çaresizlik durumu, 
bireylerin intihar eğilimini belirgin 

bir şekilde artırıp özellikle işçileri 
intihara sürükleyen temel etkenler 
arasında yer alıyor. Ancak bu du-
rumun TÜİK’in yayımladığı intihar 
verilerine yeteri kadar yansıdığı 
söylenemez.

2002-2018 kesitinde Türki-
ye’de 50 bin 378 kişi hayatına 
son vermiş. Resmi verilere göre 
aynı dönemde intihar edenlerin 
10 bin 887’i hastalık, 5 bin 318’i 
aile içi sorunlar, 4 bin 481’i geçim 
sıkıntısı, 1004’ü ticari başarısız-
lık, 2 bin 412’si aşk ve istediği ile 
evlenememe, 3 bin 896’sı diğer 
nedenlerle intihar ederken, 21 
bin 256 kişinin neden intihar ettiği 
belirlenememiş.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 
intihar olayları, nedenleri itibariyle 
incelendiğinde hastalık nedeniyle 
intiharlar ilk sırada yer alırken 
aile geçimsizliği en belirgin ikinci 
neden olarak karşımıza çıkıyor. 
Ekonomik kaynaklı nedenlerin 
üçüncü sırada yer alması dikkat 
çekici. Ekonomik kriz dönemlerin-
de yaşanan intiharların önemli bir 
bölümünün farklı nedenler gerek-
çe gösterilerek üzerinin örtülmeye 
çalışılması boşuna değil.[28]

2002-2018 aralığında 5 bin 
485 yurttaşın geçim sıkıntısı ve 
ticari borçlanma yüzünden intihar 
ettiği coğrafyamızda[29] konuyla 
bağıntılı olarak ‘İSİG Meclisi’, AKP 
iktidarı ile işçi intiharlarının arttığı 
belirtip, “İşçi intiharlarını tetikleyen 
en büyük etmen ekonomik kriz, 
yoksulluk ve işsizlik. İnsanlar, çı-
kış yolu bulamadığı için intihara 
yöneliyor,” vurgusuyla ekliyor:

“AKP döneminde TÜİK verile-
rine baktığımızda geçim zorluğu 
sebebiyle 2002-2018 kesiti ince-
lendiğinde 4 bin 481 kişinin intihar 
ettiği ortaya çıkmaktadır. 2008 
küresel krizinin teğet geçtiğinin 
söylendiği yıllardan itibaren ge-
çim zorluğundan kaynaklı intihar 
sayılar nispeten artış hâlinde. Ge-
çim zorluğundan kaynaklı olarak 
2006’da 215 kişi intihar etmişken, 

2002-2018 kesitinde Türki-
ye’de 50 bin 378 kişi hayatına 

son vermiş. Resmi verilere 
göre aynı dönemde intihar 

edenlerin 10 bin 887’i hastalık, 
5 bin 318’i aile içi sorunlar, 
4 bin 481’i geçim sıkıntısı, 

1004’ü ticari başarısızlık, 2 bin 
412’si aşk ve istediği ile evle-

nememe, 3 bin 896’sı diğer 
nedenlerle intihar ederken, 21 
bin 256 kişinin neden intihar 

ettiği belirlenememiş.
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2008’de 289 kişi, 2009’da 318 
kişi intihar etmiştir. Bu intiharların 
hepsinin yoksul olmasından veya 
iş bulamadığından ya da borçları-
nı ödeyemediğinden yaşandığını 
tespit ediyoruz.”[30]

* * * * *
İşte birkaç örnek!
√ Coğrafyamızda hükümet 

“ekonominin uçtuğunu”(?) söyle-
se(!) de birçok insanın borç bata-
ğına saplanıp, ekonomik krizden 
dolayı intihara sürüklenenlerin 
sayısının her geçen gün arttığı 
tabloya bir örnek, evli ve biri be-
bek 3 çocuğu olan 39 yaşındaki 
Levent Akar... Dış cephe işiyle uğ-
raşan ve doların artmasıyla borcu 
yaklaşık 400 bin liraya çıkan Akar, 
24 Eylül 2020 sabahı borçlarını 
ödeyemediği için Gebze Çayıro-
va’daki ofisinde intihar etti![31]

√ Ayrıca derinleşen yoksulluk 
koşulları intiharlara yol açıyor. İki 
ayrı intiharın yaşandığı yer bu kez 
Çorum oldu. Kentte 17 Aralık 2019 
akşamı ilk intihar olayı saat 16.30 
sıralarında Bahçelievler Mahallesi 
Karşıyaka 18. Sokak’ta meydana 
geldi. Gökhan T.’den (27) haber 
alamayan yakınları, polise baş-
vuruda bulundu. Bunun üzerine 
belirtilen adrese polis ve itfaiye 
ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiple-
rinin yardımı ile evin balkonundan 
içeriye giren polis ve sağlık ekip-
leri Gökhan T.’yi asılı hâlde buldu. 
Şahsın intihar etmeden hemen 
önce üç yaşındaki kızına “Seni 
seviyorum kızım. Özür dilerim” 
şeklinde not bıraktığı ortaya çıktı!

Saatler 17.30’u gösterdiğin-
de yine Bahçelievler Mahallesi 
Karşıyaka 1. Cadde de ikinci bir 
intihar olayı yaşandığı öğrenildi. 
33 yaşındaki Oktay A., evinde 
kendini elektrik kablosu ile asmak 
suretiyle intihar etti. İntihar eden 
Oktay A.’nın eşi polis ile yaptığı 
görüşmede maddi sıkıntılarının 
olduğunu, evde yiyecek yemekle-
rinin olmadığı için babasının evine 

gittiğini, bugün de çocuğunun eş-
yalarını almak için babası ile tek-
rar evine geldiklerini, ancak eşinin 
kapıyı açmaması üzerine anahtar 
ile içeri girdiklerini ve eşini asılı 
hâlde bulduklarını söyledi![32]

√ Çorum’da ekonomik çıkma-
za giren 48 yaşındaki bir esnaf 
da yaşamını sonlandırdı. Merkez 
Büğet Köyü nüfusuna kayıtlı 
Hamza Bolat’ın evli ve 2 çocuk 
babası olduğu öğrenildi. Edinilen 
bilgiye göre Çorum’da eski Devlet 
Hastanesi’nde uzun yıllar esnaflık 
yapan Hamza Bolat, hastanenin 
kapanmasıyla işsiz kaldı. Uzun 
süre girdiği ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle evine ekmek götürmek-
te zorlanan Bolat yaşamına son 
verdi![33]

√ Uzun süredir işsiz olan Adem 
Yarıcı Hatay Valiliği önünde, “Ço-
cuklarım aç” diyerek kendisini yak-
tı. Üzerine benzin dökerek intihar 
eden yurttaş hastaneye sevk edil-
diği sırada yaşamını yitirdi![34]

√ TBMM Çankaya Kapısı giri-
şinde bir kişi üzerine benzin döke-
rek “Açım, çocuklarım aç!” diyerek 
intihar girişiminde bulundu!

Ayrıca AKP’nin 13 Şubat 
2020’de grup toplantısında bir 
yurttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan 
konuşmasına ara verdiği sırada 
“Sayın Cumhurbaşkanım... 15 

Temmuz’a katıldım diye beni işim-
den gücümden ettiler. Çoluğum 
çocuğum aç. Bana yardım edin. 
Mahkeme kararını tanıyın,” diye 
seslenmişti![35]

Şurası kesin: İstanbul Üni-
versitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğrencisi Sibel Ünli’nin sosyal 
medya hesabından “Yemekhane 
kartımda para kalmamış sadece 
bir liram var” paylaşımında bulu-
narak yaşamına son vermesi, in-
tiharların ekonomik krizle ilişkisini 
bir kez daha gündeme taşırken; 
Türk Psikologlar Derneği İstanbul 
Şube Başkanı Dr. Serap Altekin, 
intiharın basite indirgenmiş bir 
neden-sonuç ilişkisi ile açıklana-
mayacak kadar karmaşık bir olgu 
olduğuna dikkat çekip, ekonomik 
kriz gibi belirsizlik dönemlerinde 
intihar oranlarında artış gözlem-
lendiğini doğruluyor.[36]

Tıpkı Dr. M. Fatih Traş’ın in-
tiharı ile yükselttiği sessiz isyan 
çığlığı gibi. Gelinen noktada inti-
harlar yalnızca sosyolojinin araş-
tırma sahasında kalamaz artık. 
İntiharlar AKP tarafından topluma 
giydirilen deli gömleğine karşı “bi-
reysel” isyanın bir parçası olmuş 
durumda. Toplumsal mücadelenin 
yolları silah ve süngüyle kesilmiş-
ken, toplum içe doğru bir çöküş 
yaşıyor. Ekonomik çöküşe, faşist 
baskıya isyan bireysel alanlarda 
kaldığı ölçüde çaresizlik yaratıyor, 
çaresizlik intihara dönüşüyor.[37] 
Bir başka deyişle, toplum içeriye 
doğru patlıyor…

* * * * *
 İntihar, hem toplumsal hem 

öznel süreçleri içeren bir olgu 
olduğundan, tek bir nedene bağla-
namaz. Ancak insan bir toplumsal 
varlık ise sadece psikolojik boyuta 
da indirgenemez. Ekonomik kriz, 
modern kapitalist toplumda insanı 
etkileyen en önemli faktörlerden 
biri çünkü meslek, geçim, beslen-
me, barınma, eğitim, sağlık, sos-
yalleşme başta olmak üzere tüm 
yaşam koşullarını belirliyor. Mo-

 İntihar, hem toplumsal hem 
öznel süreçleri içeren bir olgu 

olduğundan, tek bir nedene 
bağlanamaz. Ancak insan bir 
toplumsal varlık ise sadece 

psikolojik boyuta da indirge-
nemez. Ekonomik kriz, modern 

kapitalist toplumda insanı 
etkileyen en önemli faktörler-
den biri çünkü meslek, geçim, 

beslenme, barınma, eğitim, 
sağlık, sosyalleşme başta 

olmak üzere tüm yaşam koşul-
larını belirliyor. 



21SOSYALİST MEZOPOTAMYA

dern birey, sınıfsal konumu kadar 
toplumsal refahın nimetlerinden 
yararlanabiliyor. Bunu kapitalist 
teraryum gibi düşünürsek içeri-
sindeki iklim koşullarını üretim ve 
bölüşüm ilişkileri belirliyor; bura-
daki bir eşitsizlik hâli ve bozulma 
(mülksüzleşme, işsizlik, borçluluk, 
yoksunluk ve yoksullaşma) bireyi 
mental ve fiziksel açıdan baskıla-
maya başlıyor.

İntihar olgusunun sadece bi-
reyin psikolojisiyle açıklanamaya-
cağı düşüncesi yeni değil. Bunu, 
sosyoloji alanında Durkheim’ın 
yaklaşımına kadar geri götürebili-
riz. Burada anahtar kavram ano-
mi. Toplumu bir arada tutan değer, 
norm ve kuralların aşınmaya 
başlaması; yeni sosyal koşullarla 
eskinin mutabakatının çözülmesi 
özetle.

Bu noktada Durkheim’ın ano-
miye dair yaklaşımını eleştirel şe-
kilde ilerleten Amerikalı sosyolog 
Merton’un kavramlarından, güncel 
örneklerle beslemek şartıyla ya-
rarlanabiliriz. Merton, “toplumsal 
açıdan belirlenen hedeflerle bu 
hedeflere ulaşmaya dönük araç-
lar arasındaki uyum/uyumsuzluk 
üzerinden bakmayı” öneriyordu. 
Bu mantıklı. Örneğin her kapitalist 
toplumda malların, hizmetlerin, 
makam ve mevkilerin sınırlı sayı-
da sahibi var. Bu kesimler toplu-
mun geri kalanına, çeşitli araçlarla 
(örneğin çok çalışarak ya da iyi 
eğitim alarak, kurallara uyarak vs.) 
bu katlara ulaşılabileceğini söylü-
yorlar.[38]

Olup da bit(mey)ene ilişkin 
1838’de yazılan şu satırlar bugün-
kü toplumsal duruma cuk oturu-
yor? 

“Yıllık intihar sayısındaki artış, 
dün olduğu gibi bugün de olağan 
kabul edilse de, toplumumuzun 
kötü örgütlenmesinin bir belirtisi 
olarak değerlendirilmelidir. Özel-
likle, sanayinin durgun ve krizde 
olduğu dönemlerde, kıtlık ve ka-
rakış yıllarında, belirtiler salgına 

dönüşür. Fahişelik ve hırsızlık da 
aynı ölçülerde artış gösterir.”[39]

Karl Marx’ın 1846’da ‘Gesell-
schaftsspiegel/ Toplumun Aynası’ 
adlı dergide yayımladığı ‘Peuchet: 
İntihar Üzerine’ başlıklı yazıda 
alıntıladığı bu cümleler Fransız 
devlet adamı Peuchet’ye ait. 
Fransız Devrimi’ni, imparatorluğu, 
reformasyonu görmüş yüksek 
bürokrat ve polis şefi Jacques 
Peuchet, büyük olasılıkla sosyalist 
damgası yememek için ölümün-
den (1830) sonra yayımlanmasını 
vasiyet ettiği ‘Memoires tires des 
Archives de la Police/ Polis Ar-
şivinden Anılar’ başlıklı yapıtta, 
dönemin basınına yansıyan ve 
yansımayan intihar olaylarından 
yola çıkarak toplumsal karanlığa 
dair akılcı yanıtlar arıyor. Aşa-
ğıdaki soru ve sorunların hepsi 
bugün için de geçerli: “Bu nasıl bir 
toplum, insan milyonların ortasın-
da en derin yalnızlığı yaşıyor; hiç 
kimse farkına varmadan dayanıl-
maz kendini öldürme arzusuyla 
kahrolabiliyor? Bu toplum toplum 
değildir, Rousseau’nun dediği gibi, 
vahşi hayvanların yaşadığı bir 
çöldür. Emniyet teşkilâtındaki gö-
revlerim sırasında sorumlu oldu-
ğum alanlardan biri de intiharlardı; 
birçok vakada insanları intihara 
sürükleyen nedenlerin önüne ge-
çilip geçilemeyeceğini öğrenme 

isteğindeydim.”[40]

“Ayrıca, haksızlığa uğramaları 
nedeniyle, üstesinden gelemedik-
leri bir melankoliye düşmüş, ha-
yatlarının baharında gücü tüken-
miş, görmüş geçirmiş erkeklerin 
intiharlarını da kaydettim.”[41]

“İntihara yol açan çeşitli ne-
denlerin sınıflandırılması, toplu-
mumuzun gerçek eksikliklerinin 
sınıflandırılması olacaktır. Biri 
kendini öldürür, çünkü dalavereci-
ler buluşunu çalmıştır ya da başka 
bir olayda mucit, kendini adamak 
zorunda olduğu uzun bilimsel 
araştırmalar yüzünden, bir patent 
bile alamayacak kadar korkunç bir 
yoksulluğun içine düşer. Bir diğeri 
oldukça büyük masraflardan ve 
bu arada da iktisadi hayata hâkim 
grupların hiçbir şekilde umursa-
madığı ve de çok yaygın olan 
parasal sıkıntılar yü zünden açılan 
onur kırıcı hukuki davalardan kaç-
mak için kendini öldürür. Bir baş-
kası da, aramızda keyfine göre 
işverenlerin cimriliği ve aşağıla-
maları altında uzun süre inledikten 
sonra kendini öldürür, çünkü iş 
bulamamıştır.”[42]

“İşten atılmalardan, işin redde-
dilmesinden veya maaşta ani bir 
düşüşten kaynaklanan intiharların 
daha sık olduğunu gördüm; çün-
kü bunlar yüzünden aileler artık 
geçinecek parayı temin edemez, 
birçoğu kıt kanaat yaşar.”[43]

O hâlde intihar ile kriz arasında 
mutlak bir korelasyondan ziyade 
“hızlandırıcılık” etkisi olduğunu 
söylemenin daha doğru olduğu-
nun altını çizip; ‘Dünya Sağlık 
Örgütü’nün bir verisine göre her 
yıl ortalama 800.000 kişi intihar 
ederek hayatına son veriyorken; 
intiharların yüzde 79’unun ise 
dünya nüfusunun büyük kesiminin 
yaşadığı düşük veya orta gelirli 
ülkelerde gerçekleştiğini hatırlata-
lım.[44]

* * * * *
Ve nihayet Jean Paul Sartre’ın, 

İntihar ile kriz arasında mut-
lak bir korelasyondan ziyade 
“hızlandırıcılık” etkisi oldu-

ğunu söylemenin daha doğru 
olduğunun altını çizip; ‘Dünya 
Sağlık Örgütü’nün bir verisine 
göre her yıl ortalama 800.000 

kişi intihar ederek hayatına 
son veriyorken; intiharların 

yüzde 79’unun ise dünya 
nüfusunun büyük kesiminin 
yaşadığı düşük veya orta ge-

lirli ülkelerde gerçekleştiğini 
hatırlatalım.



22SOSYALİST MEZOPOTAMYA

“Umutsuzluk; insanoğlunun kendi-
ne karşı hazırlayabileceği suikast-
ların en korkuncudur, umutsuzluk 
manevi bir intihardır”…

Erich Fromm’un, “İnsanlar 
açlıktan susuzluktan değil, tutkula-
rının gerektirdiği amaca ulaşama-
dıklarından intihar ederler”…

Robert B. Edgerton’un, “Yaşam 
koşulları hakkında bir hayli umut-
suz olan insanlar, umutsuzlukla-
rından kurtulma yolları olarak sar-
hoşluk veya intiharı bulmuştur”… 

Simone de Beauvoir’ın, Bir 
intihar olayı okuyunca, insana buz 
gibi ter döktüren şey, pencerenin 
demirlerinde asılı duran narin ce-
set değil, intihardan hemen önce 
o kalpte olup biten şeydir,” sapta-
malarını hatırlatarak toparlarsam:

“Milyonların işsiz kaldığı, kötü 
ve ölümcül koşullarda çalıştığı, 
yoksulluğun bizzat iktidar politi-
kaları ile derinleştirildiği ve gelir 
uçurumunun korkunç hâle geldiği 
bir toplumsal formasyonda insan-
lar direniş yerine ölümü seçiyorsa 
buradaki temel sorumluluk sosya-
listlerindir. Sermayeyi ve iktidarını, 
insanları intihara sürüklemekle 
suçlamak gerçekliği görmezden 
gelmek demektir. Onlar işini yapı-
yor. İşini yapmayan sosyalist mu-
halefettir,”[45] saptamasıyla Musa 
Piroğlu sonuna kadar haklıdır!

 
22 Kasım 2020 13:35:54, İs-

tanbul.
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1895 SİVAS ERMENİ 
KATLİAMINA BEKTAŞİ VE 
ALEVİ TOPLUMU DESTEK 
VERDİ Mİ?

Mahsuni GÜL

Konuya geçmeden önce Ale-
vilik hakkında kısa bir bilgi 
vermek gerekirse:

Alevilik veya o zamanın ta-
nımlamasıyla Kızılbaşlık, doğayı 
merkez alan bir sevgi inancıdır. 
Dolayısıyla, doğada bulunan, can-
lı-cansız her şeye sevgi gözüyle 
bakar. Kendisini hiçbir varlıktan ne 
üstün ne de aşağı görür; sadece 
eşitler arasında birinci olduğunun 
bilinciyle, bütün varlıklara karşı 
sorumlu olduğunu hisseder ve 
ona göre davranır. 

Aleviliğin insana bakışı ise 
tamamen hümanist niteliktedir. 
Avrupa’nın ancak XV. yüzyılında 
Rönesans’la idrak ettiği hüma-
nizmi, Kızılbaş/Aleviler, asırlardır, 
inançlarının temel değeri olarak 
savunmaktadırlar. Buna göre 
bütün insanlar, eşit, özgür ve kar-
deştirler. 

Aleviliğin, eşitlikçi, özgürlükçü 
ve demokratik yönü, devletin res-
mi ideolojisine aykırı düştüğü için, 
Alevi inancı hoş karşılanmamış, 
baskı altına alınıp yok edilmesi 
için her türlü yol ve yöntem de-
nenmiştir. Alevilik, devletten hep 
uzak kalan, muhalif bir inançtır.

Alevilikten etkilendiği kadar, 

İslami öğelerini de hâlâ koruyan 
Bektaşilik ise, devletle hep sıcak 
ilişkiler içinde olmuştur. Devletin, 
bazı uygulamaları, inancın 
hümanist özüne aykırı olmasına 
karşın, söz konusu devletin 
çıkarı olunca, onun yanında yer 
almaktan asla sakınmamıştır. 
Bununla da yetinilmemiş, Alevi 
değerlerini kullanarak, sömürerek, 
bilinçsiz halkı da bu uğurda 
kullanmaya çalışmışlardır ve 
yer yer de başarılı olmuşlardır. 
Oysa Bektaşiliğin etkili olmadığı 
yerlerde Aleviler, bırakınız Ermeni 
kardeşlerine saldırmak, canları 
pahasına da olsa bu kardeşlerini 
korumuşlardır.

Aşağıdaki destan, gerçek adı 
Seyyid Gökçe (1869 - 1940), ama 
Mahzuni Seyyid veya Seyyid Gazi 
veya  Zünubi gibi mahlasları kul-
lanan Bektaşi bir ozan tarafından, 
1895 yılında Sivas’taki Ermeni 
katliamı ve bu katliama katıldığı 
iddia edilen Alevi / Kürt aşiret-
lerinin sözde yapmış oldukları 
katliamı ve ardından yapılan talan 
hareketini coşkulu bir dille anlat-
maktadır.

Destanda önce saldırının İs-
lam’da ne anlama geldiğini anlatır. 
Ardından da saldırı emrini veren 

Sultan Abdülhamid’e övgüler ve 
dualar edilerek şöyle başlar:

“Bir ahval söyleyeyim dinle birader 
Guş eyle Can ile işbu beyanı

Hoş-şirin kelamdır şerhi beraber 
Efendim anla bu tavrı, ünvanı

Evvela zümre-i bende-i Hüdayız 
Saniyen ümmet-i hem Mustafayız

Saye-i destinde mir u gedayız 
Mahrum etme bizi göster cinanı

Salisen penahım Çaryardır Umum 
ehl-i İslam bend-i ikrardır

Bu Hazretlerine her kim inkarîdür 
Vallahi billahi nardır mekânı (…)

Benim Es-Sultan İbnus-Sultanım 
Sultan-ı berreyn u bahr Hakanım

Çok yaşasın Sultan Hamid Hanım 
Avn eylesin Sultanların Sultanı

Efendime versin Hakk ömr-ü 
Nuh’u Cemadata versin hem nut-
kula ruhu

Destanın bundan sonra ki 
bölümünde kendince Ermenileri 
katletmenin haklı gerekçeleri anla-
tılır. Çünkü onlar özgürlük (Beylik) 
istiyorlardı. Budur katletmelerine 
neden olan ferman:

“Velhasıl sözümde dinle ne derim 
Mülk-ü Osmanide ehl-i buldanı

Sivas Ermenileri / Pirkinik köyü ahalisi
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Dest-i Osmanide ne denli inşa ne 
denli şehirler ne denli kura

İçinde bulunan hep alelumya 
Ermeniyan istedi beylik nişanı

Ermeniler yeni söküldü bendi Bey-
lik ister iken şehri ve kendi

Bu sene kimi bey kimi efendi He-
mince buldular Han-ı zamanı

Kimi der livayım kimi serasker 
Kimi kaymakam kimisi nefer

Kimi müşir kimi serir-i mihter Kimi 
ister binbaşılık nişanı

Beylik istediler alırız deyu Beylikle 
biz ebed kalırız deyu

Destanın bundan sonraki 
bölümünde Dersim aşiretlerinin, 
Ermenileri beylik sevdasından 
vazgeçirmek için çok uğraştılarsa 
da başarılı olamadıklarını yazar. 
Bunun üzerine Ermenilerin üstüne 
Kürt Dırejan aşiretleri, Battal Efen-
di başkanlığındaki Atma aşireti ve 
Alişan Beyzade başkanlığındaki 
Koçgiri aşiretlerinin bu olaya katıl-
dıklarını yazmışsa da bunlar birer 
iddia olarak kalmaktadır, çünkü 
Osmanlı arşiv belgeleri bunu 
yalanlamaktadır. Bunun başlıca 
nedeni ise:

1- Bu tarihlerde Ermenilerin 
ulusal talepleri olmasına rağmen, 
bölgesel bir ayaklanmaları yok.

2- Adı geçen aşiretler Osmanlı 
Devleti ile sorunları olan aşiretler-
dir. 

Ermenilere yapılan katliamın 
bir gün kendilerine de yapılaca-
ğından kuşkulanan Koçgiri aşiret-
leri 1920-21 yılları arasında Alişan 
Beyzade ve kardeşi Haydar Bey-
zade başkanlığında isyan ede-
ceklerdir. Sivas’taki Ermeni katlia-
mında, Kürt aşiretlerinden ziyade, 
bölgeye Abdülhamid tarafından 
yerleştirilen Çerkezler, Karapapak 
- Terekemelerin katıldıkları belge-
lerde açıkça görülmektedir; hatta 
bu konuda Mihralı Bey üzerinde 
söylenmiş pek çok destan, türkü 

ve hikâye de anlatılmaktadır. 

Yeniden destana dönecek olur-
sak destan -Yukarıda açıkladığı-
mız gibi çoğu temelsizdir- saldırı,  
katliam ve ardından gelen talan 
olaylarını çok net bir biçimde an-
latmaktadır.

“Dersim Beyleri hep hazır amade 
Mecmuan geldiler suvar piyade

Ermeniler tuttular inat Bize beylik 
deyu pir u cevanı

Dersimin neferleri geldi yanaştı 
Zimmiyanın emvaline sataştı

Ermeniler Kelpeleri dolaştı Mukar-
rer bildiler başile canı

Guluvv-i amm edip Dersim bena-
mı Nice kanlar döküp kıldı hen-
gamı

Atma aşireti cümle namdar Battal 
Efendidir onlara serdar

Hunrizi afettir böyle şanı var Ol 
cihangir aşiretler merdanı

Arapgir şehrini fethetti ancak Ba-
rekellah diyende anı duyuncak

Dest vurup tiğıne cenge duruncak 
Tarumar eyler hep olan düşmanı

Alişan Beyzade geldi erişti Hıristi-
yan olan başına üşdü

İslam olduk deyu payına düştü 
Divriğinin bütün Ermeniyanı

Şatırzade neferler cem’ edip geldi 
Hücum edip şehr-i Divriki aldı

Bu sırada Ermeniler bunaldı Nice-
leri ister oldu emanı

Ve katliam anlatılır.

“Nedenlu var ise Civar kura Aşayi-
riz deyu oldular hempa

Hücum eylediler mir u geda Efen-
dim görmesin gözler yamanı

Hücum eylediler bir seher vakti 
serefraz olanlar kıldı dikkati

Aşiret olanın artsın kuvveti Mert 
olanın keskin olsun seyfanı

Aşiretler doldu hep oymak oymak 
İslam evlerinde dikildi bayrak

Kurşun emre bakar tüfekler tak tak 
Bıçak hançer-i la’li giydi kaftanı

Evlere giruban ettiler talan Pir u 
cevanı sağir u kebiran

Taife-I zenan iderler giryan Urma-
dılar asla ehl-i zenanı

Urdular ateşi kalmadı konak Er-
meniler görüp kaldılar bitak

Kani no’ldu o durarşun armutak 
Bu köylerde attırdılar dumanı

Yalnız keşişler yanuldı pürgam 
Eksiğin koymayıp kıldılar tamam

Yani, Ermeniler buldu belasın mü-
kemmeldir hiç kalmadı noksanı

Aşiret ev be ev gezip dolaştı Hata-
lar şuurlar başa güleşti

Bir üçü serhadd-ı Şama ulaştı Bir 
tarafı buldu Muşu ve Vanı

Yanmaz oldu kafir fanusu çerağlar 
Bulgurla yarmadan doydu sokak-
lar

Sahibine küsmüş yanmaz ocaklar 
Cenan beca görmemiş hergez 
duhanı

Kilise içine düştü bir telaş Suret-i 
menhuse oldu hor duhan

Milletvekili hem geldi karabaş Ni-
celeri ister oldu emanı”

Katliamdan sonra yağma baş-
lar.

“Kiliseler içre doldu aşiret Pay pay 
ettiler kalmadı ziynet

Markus Keşişe kalmadı rağbet ne 
rahip koydular ve ne ruhbanı

Ne ala safaya erdi Mardrus Mey-
dan bizim derken Kirkor, petrus

No’ldu Haçik Margermiyan kor-
torus baş deftere kaydeyledim 
nişanı

Ayakta paymal oldu kitaplar No’l-
du senet defteriyle hesaplar

Et yüzünü görmez oldu kasaplar 
Bilmeyen böyledir hükm-ü Furkanı

No’ldu demirciler uyanmaz oldu 
Çilingir, kuyumcu dayanmaz oldu
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Al yeşil boyaklar boyanmaz oldu 
Kimi terk eyleyip kaçtı taş hanı

Biitibar oldu ol sim u zerler Elmas 
küpe bilezikler kemerler

Kani no’ldu martiniler lorlar Nadir 
gördüm acep oldum hayranı

Bir yandan çekilir davarlar mallar 
Halılar kilimler taze çuvallar

Nice Trablus kumaşlar şallar An-
cak kürk giyenler tuttu meydanı

Nicesi dengiyle buldu sivayı Çoğu 
çoğa kimse kimi zorbayı

Kimi mangal çeker kimi sopayı 
Kimisi tahtadan yükler hayvanı

Evlerde kalmadı kürk yabalar mü-
nakkaş giyindi iller obalar

Kimi ben buldum diye çabalar Arar 
ki, soya bir Hristiyan’ı

Ozan, bu olayların Ekim 1895 
tarihinde meydana geldiğini şu 
sözlerle açıklar: “Bin üç yüz on 
birde kondu (okunamadı) hal Teş-
rin-i evvelde koptu bu ahval.” Ve 
devamında şunları yazar:

“Allah din ve devlete zeval (za-

rar-ziyan) vermesin, Firdevs cen-
netinde tutsun vatanları.

Zavallı fakir ve aciz kul olarak 
hatalıyım, günahkârım, en değer-
sizim,

Aciz, kimsesiz, günahkâr düşün-
celiyim, benim için yarattı isyan 
denizini.

(Zünubî) der üstadımdır, ağlamayı 
sığınak edinmişiz Osmanlı devle-
tini.

Sabah ve akşam içim yanarak 
feryat ederim, Efendim esirge hep 
Müslümanı.”

Destanın son mısrası okun-
duğunda bir zorlamanın, sipariş 
üzerine yazıldığına dair bir hava 
sezinleniyor. Ozan, kendisini 
bütün bu olaylardan masum gös-
termeye çalışırken, olaya katılan 
İslami unsurların korunmasını da 
Efendisinden (Tanrı’dan) diler.

Dışarıda bir gözlemci olarak 
olayı izleyen ozan, destanda olanı 
değil, olması gerekeni yazarak 
Alevi/Kürt aşiretlerini, devletin 
yanında yer aldıklarını göstererek 

onları töhmet altında bırakmakta-
dır. Bu aşiretlerin bu tür olaylara 
katılıp katılmadıklarını kesin ola-
rak bilmiyoruz. Onun için Osmanlı 
arşivlerini incelemek gerekir, bu 
ise, makalenin konusunu aşmakta 
ve bambaşka bir araştırmanın 
konusu olmaktadır. Sadece şu 
kadarını diyebiliriz ki, somut 
kanıtlara dayanmadan, sadece 
ozanların, yazarların, kendi duygu 
dünyalarına ve soyut düşünceleri-
ne dayanarak ileri sürdükleri hak-
kında bir kanıya varamayız. Tarihi 
olaylar, soyut düşüncelerle değil, 
somut delillere (belgelere) daya-
narak gün yüzüne çıkarılır. Bu ise 
tarihçilerin ve ciddi araştırmaların 
görevidir.

Kaynak

Zünubi;  Der Ahval-ı Şikest ve 
Garet-i Ermeniyan , Manzume-i 
Hikayet-i  An

https://www.alevibektasi.eu/in-
dex.php?option=com_content&-
view=article&id=692:goekceoullar-
na-ait-dier-elyazmas-belgeler&ca-
tid=53:ariv-belgeleri&Itemid=70
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İLK BİRİKİM 
VE SÖMÜRÜNÜN İŞLEYİŞİ

Hüsnü GÜRBEY

hgrby_34@hotmail.com 

Kapitalizmde ilk sermaye bi-
rikimi nasıl oluştu? Bu soru 
çok tartışılmıştır. Kapitalizm 

yanlıları, ilk birikimin, çalışkan bi-
reylerin, birtakım ihtiyaçlarını kısa-
rak, müsriflikten kaçarak ve para 
biriktirerek sağladıkları gibi çok 
masum gerekçelere dayandırırlar.  

Bu tezin temsilcisi olan Max 
Weber, “Kapitalizmin ve Protestan 
Ahlakı” adlı eserinde özetle şun-
ları yazar: “Kapitalist Hıristiyanlar 
(müminler) çok çalıştılar, çok ka-
zandılar, ama kazançlarını lüks 
tüketime değil, yatırıma yönelttiler. 
Avrupa kapitalizmi böyle doğdu” 
der.

Bu tez doğru değildir, kapi-
talizmi aklama girişimidir; çünkü 
kapitalizm, ilk birikimini kan ve 
gözyaşları üzerine sağlamıştır. 
Kıta Avrupa’sında ilk birikimi sağ-
layan faktörler, hem dışsal ve hem 
de içsel nedenlere dayanır, her iki 
faktör de birbirini tamamlar nite-
liktedir.

Dışsal nedenlere bağlı ilk biri-
kim; XI. yüzyılda Kuzey İtalya’da 
gerçekleşir. Doğu’nun zenginliğine 
göz diken Ceneviz, Cenova ve 
Piza gibi İtalyan şehirleri, Akdeniz 
ticaretini ele geçirmek için tarihte 
“Haçlı Seferleri” olarak bilinen, 
kanlı din savaşlarını kullandılar ve 

başarılı da oldular. Akdeniz tica-
reti onların eline geçti. Venedik, 
Cenova ve Piza şehirlerine önemli 
miktarda sermaye aktı ama bu 
kıta düzeyinde kapitalizmin geliş-
mesine yeterli olmadı. Daha baş-
ka kaynaklara gereksinim duyulu-
yordu ki Amerika kıtasının altın ve 
gümüşü imdada yetişti…

Amerika’nın kıymetli madenleri 
XVI. yüzyıldan itibaren Avrupa’ya 
akmaya başlayınca, modern 
kapitalizmin altyapısı oluşmaya 
başlamıştı artık. Marx, bu dönemi 
şöyle anlatır: “Amerika’da altın ve 
gümüşün bulunması, yerli nüfusun 
Hint Adalarının fethi ve yağması, 
Afrika’nın kara derilileri için ticari 
şafağını işaret eder. Bu bildik 
olaylar ilk birikimin başlıca uğrak-
larıdır.”

Peru ve Meksika’yı fetheden 
İspanyol valisi Cortez ve Pizar-
ro’nun altın ve gümüşü ele ge-
çirmek için oranın yerli halkı olan 
Kızılderilileri nasıl soykırımdan 
geçirdiklerinin hikâyesini hepimiz 
biliyoruz.

Ya Hollandalıların Güney As-
ya’da Endonezya’da, Cava’da 
yaptıklarına ne demeli? Cava 
adasını bir hile ile Portekizlilerden 
alan Hollanda’nın “Doğu Hindis-
tan Şirketi”nin 1613-1653 yılları 

arasında yıllık kârı 640 bin altın-
dır. Bu kadar muazzam kâr elde 
eden Hollandalılar, yerli halka ne 
verdiler acaba; hiçbir şey, sadece 
onlara ölüm ve soykırımı reva 
gördüler. Cava’nın bir eyaleti olan 
Banjuwangi’de 1750 yılında 80 bin 
nüfus yaşarken, 1811 yılında bu 
sayı 18 bine indi. Bu insanlar nasıl 
öldü? El konulan tarlalarında üreti-
len besine (pirince) ulaşamadıkları 
için açlıktan öldüler.

Sermaye birikimin bir diğer 
önemli kaynağı da canlı insan 
ticaretidir. Başka bir ifadeyle, 
Afrikalı karaderili yerli insan ti-
careti. Sömürgelere değer katan 
kölelik olmuştur diyen Marx, 
şunları yazar: “Makine, kredi vb. 
kadar doğrudan kölelik de bur-
juva sanayisinin eseridir. Kölelik 
olmadan pamuk olmaz, pamuk 
olmadan modern sanayi olmaz. 
Sömürgelere değeri kazandıran 
kölelik olduğu gibi, dünya ticaretini 
yaratan da kölelik olmuştur ve 
büyük sanayinin önkoşulu da 
dünya ticaretidir. Demek ki, kölelik 
son derece büyük öneme sahip 
bir ekonomik kategoridir.” (*1) 
1840’da Profesör H. Merivale Ox-
ford’da “Kolonizasyon ve koloniler” 
konulu bir dizi konferans verir. Bu 
konferansların birinde iki önemli 
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soru sorar ve kendisi cevaplar: 
“Taşra kasabaları olan Liverpo-
ol ile Manchester’i dev şehirler 
haline getiren nedir? Şimdi hiç 
durmayan endüstrilerini ve hızla 
biriken servetlerini neye borçlular? 
Şu andaki zenginliklerini aslında 
zencinin acılarına ve çabalarına 
borçludurlar, sanki zenci o dokları 
kendi eliyle oymuş ve buhar maki-
nelerini kendi elleriyle yapmışça-
sına.” (*2)

Kolonilerle ticaret anayurdu 
zengin etti. Avrupa tüccarlarının 
ilk dışsal sermaye birikimleri böyle 
oluştu.

Ticaret -fetih, korsanlık, yağ-
ma, sömürü- bunlar etkili yollardı. 
Muazzam kârlar akıl durdurucu 
paralar kazandırdı, sermaye sto-
ku gittikçe büyüdü. Tabi bu da 
tek başına yeterli değildi, üretim 
aşamasında çalışacak ucuz emek 
gücüne de ihtiyaç duyuluyordu, bu 
güç de iç piyasada sağlandı. 

Amerika’dan aktarılan altın ve 
gümüş, anayurtta enflasyona ne-
den olunca, toprak kiralarının ve 
ücretlerin düşmesine neden oldu. 
Bu düşüş, mülk sahibi sınıfları 
yani feodal beyleri ile ücretlileri 
ekonomik sıkıntıya sokarken, bur-
juva sınıfının güçlenmesine neden 
oldu. Yeni deniz yollarının keşfi, 
ticaretin hacmini genişletince, 
piyasada üretime duyulan ihtiyaç 
her geçen gün daha da artıyordu.

Manifaktür üretiminin geliş-
mesini sağlayan bir başka faktör 
de feodal beylerin çok sayıdaki 
maiyetlerinin dağıtılmasıdır ki, 
bunların aşağı takımı, atölyelere 
girmezden önce serseriler du-
rumuna gelmişlerdi. XV. ve XVI. 
yüzyıllarda serseriliğin neredeyse 
evrensel bir durum aldığı görülür.

Bunların yanı sıra atölye, tar-
laların meraya dönüştürülmesi 
ve toprağın işlenmesinde daha 
az insan gerektiren tarımdaki 
ilerleme yüzünden sürekli ola-
rak köyden kovulan ve yüzyıllar 

boyunca kentlerde biriken çok 
sayıda köylülerin varlığı da ucuz 
işgücü bakımdan güçlü bir destek 
oldu. Pazarın büyümesi, sermaye 
birikimi, sınıfların toplumsal du-
rumlarındaki değişme, çok sayıda 
insanın gelir kaynaklarından yok-
sun bırakılmaları, bütün bunlar, 
manifaktürün gelişmesinin tarihsel 
önkoşullarıdır. 

Avrupa’da manifaktür sana-
yinin gelişmesi, Ortaçağ lonca 
sisteminin bir üst aşamaya geç-
mesiyle olmadı, çünkü lonca sis-
temi gelişmeye kapalıydı. Gelişme 
tamamen loncaların istemi dışında 
ve onlarla rekabet ederek gerçek-
leşti. Hemen her yerde manifaktür 
ile zanaatkârlar arasında kıyasıya 
bir savaşım vardı. Burjuvazi, za-
naatkârın hünerine, el marifetine 
karşılık, teknolojik gelişmelerden 
de yararlanarak üretimde becerisi 
olmayan sıradan insanları çalış-
tırmak suretiyle üretimi çok daha 
ucuza mal etmeyi başardı. Tekno-
lojik gelişme burjuvazinin motor 
gücüdür. Her büyük mekanik 
icadı daha büyük bir işbölümünün 
izlemesi ve buna karşılık işbölü-
mündeki her artışın yeni mekanik 
icatlara yol açması bundandır. 
Makinelerin gelişmesiyle, toplum 
içindeki işbölümü büyümüş, atölye 
içindeki işçinin görevi basitleşti-
rilmiş, sermaye yoğunlaştırılmış, 
insanların parçalanmaları daha da 
ötelere götürülmüştür. Otomatik 
atölyede işbölümünü tanımlayan 
şey, işin orada, uzmanlaşmış nite-
liğini tümüyle yitirmiş olmasıdır.

İşin basitleştirilmesi, 
beraberinde emeğin 
metalaşmasını da getirmiştir. 
Kapitalist sistem de emek bir 
metadır. Her meta gibi bir fiyatı 
vardır ve pazarda alınıp satılabilir. 
Emek fiyatını (ücretini) belirleyen, 
piyasaya sürülen metanın oranı 
belirler. Kapitalist sistem doğası 
gereği teknolojiyi sürekli gelişti-
rerek, daha az emekle daha çok 
üretim yapmaya çalışır. Üretimde 
verim artışı denilen bu sistem-
de, piyasada daha çok işsizlik 
yaratılırken, çalışanlar üzerinde 
de baskı unsuru oluşturulmaya 
çalışılır; tabi bunun bir de toptan 
talep üzerinde olumsuz bir etkisi 
olur ki, konumuzun dışında kalır. 
Bu koşullar altında emekçi, kendi-
sini çalıştıracak olan patronla aynı 
şartlar altında pazarlık masasına 
oturamaz. Kapitalist emeği kullan-
maktan her zaman özgürdür, ama 
emekçi, emeğini satmak zorunda 
olduğu için, kapitalist karşısında 
ancak zımni bir özgürlüğe sahiptir, 
gerçekte özgür değildir. Başka 
bir ifadeyle, çalışıp, çalışmamak 
özgürlüğüne sahiptir, şayet açlığı 
göze alabiliyorsa…

İşçinin, eski kölelik ve serflik 
düzenine göre tek farkı, görünüşte 
özgür olmasının yanı sıra, belirli 
bir kişinin kölesi olmayıp tüm 
mülk sahibi sınıfın ortak kölesi 
olmasıdır. Dolayısıyla emekçiler 
için sorun temelde değişmemiştir. 
Özgürlük görüntüsü onu zorunlu 
olarak bir yandan biraz gerçek 
özgürlük verirse de öte yandan 
kimsenin onun geçimini güvence 
altına almaması gibi bir sakınca 
getirir. Efendisi burjuvazi tarafın-
dan her an reddedilme tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. Eğer burjuvazi 
onu istihdam etmekle, onun varol-
masında bir çıkarı kalmamışsa aç-
lıktan ölmeye terk etmekten asla 
sakınmaz. Oysa emek yaşamdır 
ve eğer yaşam her gün gerekli be-
sinlerle takviye edilmezse, sıkın-
tıya düşer ve çok geçmeden yok 

İşçi emeğinin metalaşması 
ve bunu kapitaliste satmak 

zorunda olması, burjuvazinin 
servetinin gerçek kaynağını 

oluşturur. Sermayenin ve 
zenginliğin gerçek kaynağı 

emektir. Marx, “zenginlik 
üreticisi emeğin her şey, 

emekçinin ise hiçbir şey ol-
duğu”nu yazar.
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olur. Marx, “insan yaşamının bir 
meta olması için, demek ki köleliği 
kabul etmesi gerekir” der.(*3)

İşçi emeğinin metalaşması ve 
bunu kapitaliste satmak zorunda 
olması, burjuvazinin servetinin 
gerçek kaynağını oluşturur. 
Sermayenin ve zenginliğin gerçek 
kaynağı emektir. Marx, “zenginlik 
üreticisi emeğin her şey, emekçi-
nin ise hiçbir şey olduğu”nu yazar.

İşçi, bu serveti burjuvaziye 
üretim süreci içerisinde sağlar. 
Şöyle ki, üretilen bir ürünün 
içindeki kapitalistin kârı, ürünün 
içerdiği emeğin sadece bir 
bölümüne ödeme yapmış 
olmasına karşın, ürünün içerdiği 
tüm emeği satmış olmasından 
gelir. Başka bir ifadeyle ürünün 
içerdiği toplam emek tutarı ile 
bu ürünün içerdiği karşılığı 
ödenmemiş emek tutarı 
arasındaki farktır. Kârın kaynağını 
oluşturan şey bu farkın kendisidir.

Marx, bir metanın 
içerisindeki ödenmiş emekle, 
ödenmemiş emek arasındaki 
farkı vurgulayarak, emekle 
işgücü arasındaki önemli ayrımı 
belirterek, artı-değerin aslında bir 
metanın kendi değeri üzerinden 
(yani içerdiği emek miktarına eşit 
olarak) satılmasıyla elde edildiğini 
göstermeyi başarmıştır. (*4)

Kapitalist sistemde emek sade-
ce bir meta değildir, aynı zamanda 
artı-değer de yaratır. Artı-değer 
üretimi, meta üretimiyle birlikte ka-
pitalist sistemin gerekli koşuludur. 
Çünkü sermayenin kendisi meta-
dır ve onun öz kaynağı da emeğin 
ürettiği artı-değerdir. Kapitalist, 
üretilen bu artı-değerin bir kısmını 
kendi tüketimine harcarken, bir 
kısmını da biriktirerek sermaye 
olarak yeniden yatırıma dönüş-
türür. Yeniden yatırım, üretimin 
genişletilmesinin maddi temelini 
oluşturur. Burada artı-değerin bir 
kısmı üretken sermayeye dönüş-
tüğü için, buna sermaye birikimi 
denilir.

Konuyu amacından saptırma-
dan bir noktaya daha değinmek 
gerekirse, o da birikimin yeniden 
üretime yatırılırken, bu kez, bir 
öncekiyle aynı oranda bileşime 
katılamaz. Yeni üretim araçlarına 
(teknolojiye) -değişmeyen 
sermaye- oranı, emeğe ayrılan 
-değişen sermaye- orandan bü-
yük olur. Böylece yeniden üretim, 
daha büyük boyutlarda devam 
etmesine karşın, daha az emek 
istihdam edilir. Kapitalist sistemde 
buna genişletilmiş yeniden-üre-
tim denilir. Kapitalist sistemin bu 
yasası gereği işçi sınıfı içerisinde 
nispi bir işsizlik fazlası, işsiz bir kit-
le, sürekli olarak artmasına neden 
olur. Yani bir yandan, kapitalist 
üretim tarzı, yeni bir işçi kitlesine 
istihdam olanağı yaratarak üreti-
ci güçlerin gelişmesinin biçimini 
oluştururken, aynı zamanda birik-
tirilen sermayeye oranla giderek 
azalan oranda işçi istihdam ede-
ceği için de üretici güçlerin geliş-
mesinin engeli olmaya başlar.

1990’lı yıllarda reel sosyaliz-
min çökmesiyle sermaye, global 
düzeyde egemenliğini ilan etti. 
Böylece sermeyenin önünde 
dünyada bir engel kalmadı, bütün 
ulusal sınırlar bir anda hallaç 
pamuğu gibi savrulup bir kenara 
atıldı; sermaye koşulların uygun 
olduğu her yerde istediği zaman 
istediği yatırımı yapmakta özgür-
leşti. Bu dönemde sermaye genel-
likle gelişmiş ülkelerden gelişen 

ülkelere doğru oldu. Bu ülkelerde 
üretime giren sermayenin amacı, 
burada da artı-değer üretimidir. 
Tek farkla ki yabancı sermaye 
kârını (artı-değeri), kendi ülkesine 
aktarır. Böylece başlangıçta, yeni 
bir iş sahası açması sonucu işsiz 
sayısında göreli bir azalmaya 
neden olmakla birlikte, biriktirilen 
artı-değer, sürekli olarak ve her 
yıl, ülke dışına aktarıldığı, yani 
ülke içerisinde yeniden-üretimin 
genişletilmesine girmeyeceği için, 
sermaye birikimine oranla, yeni 
işçi istihdamı ülke içerisinde ger-
çekleşmez. Biriktirilen artı-değerin 
büyük bölümü, ülke içerisinde 
yeniden-üretime girmeyeceği, 
yeniden-üretim genişlemeyeceği 
için, kapitalist üretim tarzı, henüz 
üretici güçlerin gelişmesinin biçimi 
olduğu halde, yabancı sermayeye 
bağımlı olduğu ölçüde, kapitalist 
üretim, üretici güçlerin gelişme-
sinin belirleyici engeli haline gel-
meye başlar ve ülke hızla yarı-sö-
mürge bir duruma düşer.

Kapitalizmin başlangıç yılla-
rından itibaren, kalifiyesiz veya 
çok az bir eğitimle emekçileri ma-
kinaların başına geçirip, onun bir 
parçası haline getirirken, emek-
çiyi entelektüel üretkenliğinden 
ve zevkli yaşam koşullarından 
koparır. Böylece emekçi emeğin-
den yabancılaşırken, sömürünün 
de yoğunlaşmasına neden olur. 
Özellikle kadın ve çocuk emeğine 
duyulan ihtiyaç, sömürünün katla-
narak artmasına neden olurken, 
sebep olduğu emek fazlalığı da 
çalışanlara karşı bir baskı unsuru 
olarak kullanılır.

Kapitalizm, dışarıda talan ve 
yağma, içerde emeği sömürerek 
muazzam kârlar elde etti. Özetle 
kapitalizm, sermaye birikimi için:

a) Başta Amerika kıtası olmak 
üzere dünyanın geri kalan ülkele-
rinin talan edilmesi, sömürülmesi 
ve bu halkların öz kaynaklarının 
anavatana (Batı Avrupa’ya) akta-
rılması;

Kapitalizm, kan ve gözyaşı 
pahasına zenginlik ve servet 
edinmeyi başararak dünyaya 

egemenliğini ilan etti. Bu 
konuda kendisine en çok 
yardım eden ise hiç hoş-

lanmadığı halde, varlığına 
katlanmak zorunda kaldığı 

din oldu. İki düşman kardeş, 
söz konusu sömürü olunca 

birleştiler.
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b)Emeğin metalaştırılarak sö-
mürülmesi.

Marx, “Para… bir yanağı do-
ğuştan kan lekeli doğduysa, ser-
maye tepeden tırnağa kan damla-
yarak, her gözeneğinden kan kir 
fışkırarak doğdu” der. 

Kapitalizm, kan ve gözyaşı 
pahasına zenginlik ve servet 
edinmeyi başararak dünyaya 
egemenliğini ilan etti. Bu konuda 
kendisine en çok yardım eden ise 
hiç hoşlanmadığı halde, varlığına 
katlanmak zorunda kaldığı din 
oldu. İki düşman kardeş, söz ko-
nusu sömürü olunca birleştiler.

Kadınların, çocukların, hiç de 
sağlıklı olmayan koşullarda günde 
12-16 saat arasında, karın toklu-
ğuna çalıştırılmalarına ve sömür-
gelerde insanların köle olarak alı-
nıp-satılmalarına ve kitlesel ölüm-
lere neden olmalarına dinler, Allah 
korkusunu bir yana bırakarak ya 
seyirci kaldılar ya da egemen sı-
nıfların yanında yer aldılar. Belki 
de yapacakları bir şey de yoktu. 
Şayet din, bu tür bir sömürüye 
cevaz vermeseydi, kapitalizm, 
ona uygun bir din bulmakta güçlük 
çekmeyecekti. Katolik kilisesinin 
katı doktrinine karşı dinde reform-
lar yaparak kendini destekleyecek 
bir yapıya dönüştürmekte hiç de 
zorlanmadı. 

Püriten maxtercemaatına, 
karşılarına çıkan servet edinme 
fırsatlarından yararlanmazlarsa 
Tanrıya hizmet edemeyeceklerini 
söylüyorlardı. “Tanrı size yasal 
bir şekilde daha çok kazanç elde 
edebileceğiniz bir yol göstermişse 
-sizin ya da başkasının ruhuna 
zarar gelmeden- ve siz bunu kul-
lanmaz, daha az kazanacağınız 
yolu seçerseniz, amaca aykırı 
davranmış, Tanrının hizmetkârı 
olmayı reddetmişsiniz. O istediği 
zaman Onun için Onun armağanı 

kabul etmemiş ve kullanmamış 
olursunuz. Beden için ve günah 
için zengin olmaya çalışılmamalı-
dır, ama Tanrı için zengin olmaya 
çalışılmalıdır.”

Methodistlerin önderi Wesley; 
“insanların çalışkan ve tutumlu 
olmalarını önlememeliyiz; bütün 
Hıristiyanları mümkün olduğu 
kadar kazanmaya, mümkün oldu-
ğu kadar tasarrufa, yani zengin 
olmaya teşvik etmeliyiz” der. Kal-
vinistlerin davranışı da onlardan 
aşağı değildir, cennettin yolunun 
zenginlikten geçtiğini taraflarına 
telkin ediyorlardı.(*5)

Kapitalist ruh budur. Kalvinist 
için bu öğreti normal anlamda 
öğüt değil, Hıristiyanlarca davra-
nış ülküsüdür. Tanrının şanı için 
çalışmanın en iyi yolu, bu öğretiyi 
pratiğe uygulamaktır.

Tanrı için çalışmak, sömürmek 
ve çok zenginleşmek ruhu şimdi 
İslami cemaatlerde şaha kalkmış 
durumdadır. Aslı görevleri toplumu 
uhrevi dünyaya hazırlamak ve iyi 
bir ahlak edinmesini sağlamak 
iken, bugün tamamen dünyevile-
şerek büyük sermayeler edinmiş-
ler ve holdingleşmişlerdir. Cemaat 
önderleri bolluk içinde yüzerken, 
yoksul halka da şükür edinmeyi 
öğütlemektedirler…

Dinin olmadığı bir dünya dü-
şünemeyiz, çünkü yaşamın bir 
parçası durumunda. Geçmişten 
bugüne gelen dinler, onu var eden 
koşullar değişmediği müddetçe 
gelecekte de var olacaklardır. 

Protestan kiliselerine bağlı çe-
şitli görüşlerin kapitalizmi masum 
göstermeye çalışmaları, kapita-
lizmi aklamayacaktır. Kapitalizm, 
insanlığın geliştirdiği en talihsiz 
üretim tarzlarından birisidir. Do-
yumsuzdur. İnsana, canlıya ve 
doğaya düşmandır, kâr amacıyla, 

her şeye, yok etme pahasına sal-
dırır. Yok, edicidir ve eli kanlıdır. 

Kapitalizm kitleleri, tüketim çıl-
gınlığıyla mutlu etmeye çalışır; ne 
kadar çok alış-veriş yaparsan, ne 
kadar çok tüketirsen o kadar çok 
mutlu olursun tezi, corona virüsü 
tarafından nihayet yekle yeksan 
edildi. Kitleler, alış-veriş çılgınlı-
ğı yerine, kendilerine yapılacak 
kamu hizmetlerinden daha mutlu 
olacağı anlaşıldı. Şatafatlı yaşamı, 
daha iyi hizmet verecek hastaha-
ne odalarına tercih ettiler. Kitleler, 
dayanışma ve sahiplenme duy-
gusuyla, yeniden asli dünyalarına 
döndüler ama bu dünyanın ka-
pitalizm tarafından yok edildiğini 
üzüntüyle öğrendiler.

Sinan Çiftyürek yoldaşında 
yazdığı gibi, “Kapitalizm, tarihsel 
ve fiziksel ” sınırlarına dayanmış-
tır, yıkılması an meselesidir. Fakat 
bu kendiliğinden olmuyor, süreci 
hızlandırmak gerekir. Onu da an-
cak proletarya ve müttefiklerinin 
örgütlü gücü başarabilir. O halde 
sisteme karşı olan tüm toplumsal 
güçler örgütlenmeli, bilinçlenmeli 
ve iktidarı hedeflemelidirler.

 (*1)K. Marx, Felsefenin Sefa-
leti. Çev: Ahmet Kardam, Sol Ya-
yınları, Ankara. 1976. s, 119

(*2) LeoHuberman, Feodal 
toplumdan Yirminci yüzyıla, Çev: 
Murat Belge, Dost Kitabevi Yayın-
ları, Ankara, 1982. s, 169

(*3)K. Marx, 1844 Elyazmaları, 
Ekonomi politik ve Felsefe. Çev: 
Kenan Somer, Sol Yayınları, An-
kara, 1976. s, 112

(*4) K. Marx, F. Engels, Nüfus 
sorunu ve Malthus, çev: Oya Yay-
lalı, Sol Yayınları, Ankara, 1976, 
s,37

(*5) MaxWeber, Protestan Ah-
lakı ve Kapitalizmin Ruhu.
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NEDEN VE NASIL
BİR KOMÜNİST PARTİSİ?

Fevzi KARTAL

Komünizmin teorisyenleri F. 
Engels ve K. Marx kendile-
rinden önce var olan, dene-

nen, toplumların tarihsel paylaşım, 
bilgi ve pratik deneylerinden hare-
ketle toplumluları filozofik, tarihsel, 
sosyolojik, ekonomik açıdan ince-
leyerek ve içerisinde bulunduğu 
19.yy’ın, 1800’lerin olgularından 
hareketle komünist toplum teorisi-
ni geliştirdiler. Kendilerinden önce 
var olan taa Antik çağ öncesi ve 
sonrasını, kutsal kitapların bakış 
açılarını, klasik 17 yy. iktisatçıla-
rını da inceleyerek komünizm te-
orisine vardılar. Fiche ve Hegel’in 
teorilerini incelediler, bütün dünya-
da ve Doğudaki kurtuluş ve payla-
şımcı hareketleri incelediler…

Özellikle ekonomik alanda ken-
dilerinden önce var olan kapitalist-
lerin teorisyenleri kabul edilen A. 
Simith’i ve Ricardo’yu inceleyerek 
Kapital’ i ve Anti Dühring’i yazdılar. 
Bu kitaplarında kapitalizmi eleşti-
rerek ekonominin nasıl bir ekono-
mi olmasını belirttiler. Olgulardan 
hareketle pozitivist değerlendirme 
gerekir ama yetmez, mademki 
yanlışlar ve kötülükler var ve de 
insanlığın normal hali bu olamaz; 
öyleyse var olan dünyayı değiş-
tirmek gerekir demişlerdir. Yani 
basitleştirirsek, zenginler sınıfı 
kapitalistler var, yoksul var, aç var, 

dünyamızdaki bu kadar bolluğun 
yanında, herkese yetecek bir bol-
luk var, insanlığın bu hali insanın 
normal hali olamaz çünkü insanlık 
topluca ve dayanışmacı olarak 
yaşar… Haller böyle olunca, öyle 
ise var olan sistemin eşitsizliğini, 
kötülüklerini olgulardan hareketle 
saymak yerine sistemi değiştirmek 
gerekir demişlerdir. Daha da uzat-
ma gereği duyarsam, bütün bu 
eşitsizlikleri, bütün bu sınıf fark-
larını, bütün bu bolluğun yanında 
bütün bu açlığı, bu yoksulluğu 
pozitivistler olgulardan hareketle 
istatistiklerinizde siz de kabul edi-
yorsunuz; öyleyse yeni bir eşitlikçi 
sistem gerekmiyor mu diyerek 
antikapitalist yolu önermişlerdir. 

Marx’ın önerdiği şuydu; rant 
ve sömürü yaratmak yerine her-
kesten yeteneğine göre herkese 
ihtiyacına göre öngörmüştü. Yani 
yeteneğin kadar çalış ihtiyacın 
kadar tüket. Yazmaya, çizmeye de 
ve boş vakit geçirmeye de zaman 
ayır. Kültüre de zaman ayır. Ben 
kendim günde 8 saat çalışıyorum 
bıktım ‘gel teskere gel(!)’ diye 
kepi yerlere vuruyorum. Böyle bir 
yaşam olabilir mi? Emekli olabil-
sem de zamanım olsa da bolca 
yazabilsem diye kendi kendime 
sesleniyorum. 

Şimdi Engel’sin ve Marx’ın 
bu düşünceleri kötü olabilir mi? 
Yaşanmış bazı sapmalar, ilgisi 
olmayan bazı pratikler bu “herkes-
ten yeteneğine göre iş, herkese 
ihtiyacı kadar” nasıl kötü olabilir. 
Batsın senin Mersedes’in, batsın 
senin aşırı mülkiyetin! Şu kısa 
ömürde insan ne ister? İyi bir can 
sağlığı, anlaştığın can yoldaşı, bir 
de bıkkınlık vermeyen yeteneğine 
göre iş. A be beyhude! Daha sen 
ne istersin? Bu egoistlik, narsislik 
ne?  Rant için kapitaliste çalış 
emekli olmadan öl. Tekrar batsın 
böylesi yaşam!

Günümüzde de aynı devasa 
bir bolluk olmasına rağmen insan 
yaşamı açlık, yoksulluk ve zorluk-
larla dolu. Neden? Çünkü ihtiyaca 
göre tüketim ve yeteneğe göre 
iş yok, rant var rant! Ki, işte bu 
nedenledir insanlığın normal hali 
olmayan bu durum. Fransa’ da 
çalışanların % 39,7’si kendi mes-
leğinin işini yapmıyor çünkü kapi-
talist işe göre işçi alıyor, insana, 
çalışana göre iş vermiyor. Oysa 
çalışanın yeteneğine göre olması 
gerekirdi. Kapitalist sistem en çok 
rant sağlayanı tercih ediyor ve 
“day day!” Kişinin yeteneğine göre 
iş vermiyor, işe göre işçi alıyor 
sonra da “kalifiye elaman bulamı-
yoruz.” diyor.
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Engels ve Marx ekonomiye 
kendinden önceki A. Simith ve 
Ricardo gibi bakmıyorlardı. 

Şöyle ki;
Değer; Marx’a göre şöyle idi; 

Marx bütün olgu ve verilerden 
hareketle neden böyle sorularına 
yanıt arayarak öyleyse şöyle ol-
malı öngörüsünde bulunuyordu ve 
de işin özüne girerek değer, şu, bu 
kavramlardan hareketle kapitalist 
olmayan, bölüşümcü, paylaşımcı 
ve kendin için çalışarak emeğinde 
işinde özgürleşmesini vb öngö-
rüyordu.  Yani kapitalist ekonomi 
ve onun sosyolojisini eleştirirken 
emeğin özgürleşmesinden hare-
ketle bireyin özgürleşmesini ön 
görüyordu. Kapital’de belirtildiği 
gibi değer kavramından hareketle 
kârın kapitalist toplumda bir artı 
değer olduğunu ileri sürüyordu ve 
de artı değere gerek olmadığını 
analiz ediliyordu. 

Dünyada her şey bol ve de 
herkese yeter öyle ise demokra-
tik ve hakkaniyetli bir demokratik 
planlama ve işleyişin olmasının 
gerekliliği verilerden hareketle 
belirtilmek isteniyordu. 

Liberal yalanlı kapitalistler 
şimdi günümüzde, 2020, bağır 
bağır bağırarak “aman dikkat eko-
nomiye devlet müdahale etsin!” 
Sanki devletin ekonomiye 1990 
önceleri müdahalelerini görmedik. 
500 yıldır müdahale ediyorsunuz 
da ne oldu? Ekonomiye devletin 
müdahalesini öneriyorsunuz ama 
kimin için, yine kapitalistler için. 
Fransa’da devlet bu kapitalistler 
kulübüne milyarlarca para veriyor 
devletin müdahalesi adı altında, 
bu kapitalistler de har vurup har-
man savuruyorlar ve işten işçi 
çıkarıyorlar. Devletin müdahalesi 
yine işe yaramadı işçiler ve işsiz-
ler için. Devlet kapitalist büyük 
şirketlere para veriyor işçi işten çı-
karma diye ama onlar da bildiğini 
yapıyorlar, Fransa ekonomi baka-
nının kararına rağmen.(1) Finans 
analiz kuruluşu Alpha Value’nun 

yayınladığı rapora göre “2020 yılı 
Covid krizinde 97 büyük kapitalis-
te devlet 31 milyar avro ödemiş. 
Buna rağmen büyük devler, Da-
non gibiler ha bire işçi çıkarıyor”.

Ben de bütün bu çığırından 
çıkmışlık karşısında, sapma ve 
bürokratik sosyalist diye kendi 
kendilerini niteleyen yıkılmış bü-
rokratik devletlere rağmen, hak-
kaniyetli demokratik bir planlama 
öneriyorum. Kapitalist toplumdaki 
işyerlerinde demokrasi hiç yoktur. 
Demokrasi üretim alanlarında baş-
lar. Demokratik olmayan bir üretim 
alanı düşünmek insanın normal 
hali olamaz. Üretim 
alanlarında demok-
rasi yoksa orada 
ne özgürlük ne de 
hakkaniyetçi bir 
durum vardır.

Değer kavramı; 
Marx, David Ricar-
do tarafından ge-
liştirilen değer ça-
lışma fikrini ele alır: 
Bir mülkün değeri, 
onu üretmek için 
gereken doğrudan 
ve dolaylı çalışmanın miktarına 
bağlıdır. Ricardo işi bir meta ola-
rak görüyordu; Marx “çalışmanın 
değeri” terimini uygunsuz olarak 
görür, çünkü iş değişimin her han-

gi bir değerinin kaynağıdır. İş tüm 
zenginliğin kaynağı değildir. Doğa, 
kullanım değerlerinin ki bunlar 
aynı, gerçek zenginlik kaynağıdır.

Marx’a göre ücretler işin de-
ğerini değil, çalışanın iş gücünün 
(Arbeitskraft) kirasını temsil eder. 

Yarar:
Marx, iş değerini endüstriyeller 

arasında tek tip bir değer oranıyla 
uyumlu hale getirmek için, Adam 
Simith tarafından getirilen serma-
ye bölümünü radikalleştirdi. Bu 
ücret, değişken sermaye ödemek 
için gerekli payı ayırır, dahası, sa-
bit sermaye: Gayri menkul (arazi, 
bina), üretim araçları (makineler), 
ham madde veya ara ürünler… 
Marx’a göre, sadece iş sermaye-
nin artmasına önem verir, dolayısı 
ile değişken terim. Bu ayrışma, tek 
tip bir oranıyla uyumlu olabilecek 
bir değer iş konseptinin temelini 
oluşturur. (Bkn. Marx’taki dönü-
şüm sorunu).

Bu aşağıdaki tabloyu da kar 
kökenini açıklamak için önerir: 
Yeni oluşturulan değerden, işçi-
nin maaşı sadece kendi hayatta 
kalmak için gerekli kısmını temsil 
eder, geri kalanı tarafından cebe 
eklenen katma değer oluşturan 
kapitaliste gider.

Bu tabloda görüleceği gibi 
kapitalistlerin aksine artı değerin 
olduğu yerde özgürleşmiş bir işten 
söz edilemez. Özgürleşmiş bir işte 
insan da özgür olur. Marxist teori 

Günümüzde aynı devasa bir 
bolluk olmasına rağmen in-
san yaşamı açlık, yoksulluk 
ve zorluklarla dolu. Neden? 

Çünkü ihtiyaca göre tüketim 
ve yeteneğe göre iş yok, rant 

var rant! Ki, işte bu neden-
ledir insanlığın normal hali 
olmayan bu durum. Fransa’ 

da çalışanların % 39,7’si ken-
di mesleğinin işini yapmıyor 
çünkü kapitalist işe göre işçi 
alıyor, insana, çalışana göre 

iş vermiyor.

[C+V= Sermaye toplamı, C= Sabit sermaye, V = Serma-
ye değişkeni, R= Sermaye kazançları oranı, S=rV= Artı 
değer,    p=  Kar oranı, C+V+S= Toplam değer]. S/(c+v)
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daha doğrusu özellikle Kapital ve 
Anti Duhring sağcı ve muhafa-
zakârların aklına yatmaz çünkü 
onlar her şeyi alınıp satılan ve artı 
değer getirisi olarak algılıyorlar.

Buradan şuraya varmak iste-
dim; böyle işleyen bir ekonomik 
sistemi istediğiniz kadar reforme 
edin, zira kapitalizm reforme edile-
mez. İstediğiniz kadar regülasyon 
(düzenleme) yapınız devlet müda-
halesi ile, artı değer (plus value) 
ortadan kaldırılmadıkça, işi bir 
meta olarak gördükçe kapitalizm 
meletini ne şekle sokarsanız so-
kun hiçbir sonuç alamazsınız… 

Dünya Bankası’nın verilerine 
göre son 50 yıldır dünya üzerin-
de büyük bir gelir artışı olmasına 
rağmen günümüz ekonomilerinin 
en önemli problemlerinden biri 
olmaya devam etmektedir bu 
yoksulluk, açlık ve eşitsizlik du-
rumu. Dünya nüfusunun % 46’sı 
yani 2.800.000.000 insan günlük 
2 ABD dolarının altında yaşıyor. 
İstatistikleri vererek çoğaltmak 
mümkün… Bu sürdürülemez ka-
pitalizme karşı bir şeyler yapıp 
örgütlü bir şekilde karşı çıkılmalı-
dır. Bu örgütlülük de adı komünist 
partisi olsun ya da olmasın bir 
paylaşımcı komünist, antikapitalist 
programla olur çünkü ancak işin 
özgürleşmesini ve yaratılan de-
ğerlerin demokratik, hakkaniyetçi 
paylaşımını savunan ve böyle bir 
programa sahip olan partiler yapa-
bilirler.

Nasıl bir komünist parti?

Yaşayan deneyimler bize 
göstermiştir ki iş’in özgürleşmesi 
ve insanın emansipasyona (ben 
emansipasyon’u toplam özgür-
lükler olarak anlıyorum) varması 
için hayatın her alanında demok-
rasinin ve özgürlüğün, şeffaflığın, 
açıklığın, kendi kendini rızalık 
temelinde demokratik bir biçimde 
denetleyen bir yapılanma olması 
gün ışığı gibi ortadadır. Eleştiri ve 
özeleştiri mekanizmasının ayrılık-
lara yol açmaması şeklinde işle-
tilmesi gerekmektedir, farklılığın 
ve çoğulculuğun parti içinde ve 
toplum katında olmasının önemi-
nin gerekliliğine önem verilmelidir. 
Çoğulculuğu TC devletinin icazetçi 
bir çoğulculuğu olarak anlama-
mak gerekmektedir. Bir partide 
azınlık çoğunluk ilişkisini rızalık 
temelinde yürütmek ve azınlık 
haklarını da korumak, azınlığın 
öneri ve düşüncelerini çoğunluğun 
düşünceleri, öneri ve görüşleri ile 
harmanlaştırmak... Komünist par-
tinin, diğer ilerici hareketlerin ya 
da başka partilerin nüanse edile-
cek bir ilerlemeci yanı dahi varsa, 
bunlarla işbirliği yapıp bunlarla 
ne yapabilirim diyerek iş birliği ve 
mücadele deneyimleri oluştur-
mak… Sosyalizmi ta başından 
hemen şimdi çoğulculuk olarak 
ele almak; sapmış, yoldan çıkmış, 
emansipasyonist Marxist teoriyle 
ilişkisi olmayan tekçi ve bürokratik 
devletlerin pratiğini eleştirmek. 
Tek parti hayatın her alanına mü-
dahale ediyor ve parti araç iken 
amaçlaşıyor. Kabul edilecek bir 

durum değil.
Bir halk deyişinde olduğu gibi 

“insan çeşit çeşit, yer damar da-
mar” ben komünist partisinin nasıl 
olması gerektiğini böyle anlıyorum 
ama bir Çin de başka şekilde anlı-
yor, çoğulculuktan yoksun tek par-
tili bir hayat ki AKP tekçiliğinden 
ne farkı var?

Toplum bilimleri fen bilimleri 
gibi değildir 2+2=4. Hayatı teoriye 
tıpkının aynısı uyarlamak müm-
kün değildir ama emansipasyon 
teorisi olgulardan hareketle bu 
melet kapitalizmin karşısında bir 
gerçek paylaşımcılığın gerekliliğini 
biz açlara, yoksullara üstüne basa 
basa pratikte de mümkün olaca-
ğını göstermektedir diye düşünü-
yorum. 

Dipnotlar ve yararlanılan eser-
ler

[1]Journal d’Alsace, 1 Aralık 
2020

Kapital, K. Marx
Anti Duhring, F. Engels
Adam Smith ve Ricardo’nun 

düşüncelerinin Fransızca özetin-
den.

21. yy’a özgü bazı iktisatçıların 
özet görüşlerinden yararlandım. 
“Kapitalizm liberalizmle olmuyor, 
öyleyse bir régularisation (düzen-
leme) devlet tarafından yapılması 
gerekir ” diyorlar bazı ekonomist-
ler. Ve de giderek liberalizm eleşti-
rileri çoğalmaya başladı.
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21. YÜZYIL TARTIŞMALARI
I. BÖLÜM: DEĞİŞİM, 
DEĞİŞENLER, DEĞİŞMEZLER

Yaşar KAZICI

Değişim, çağa ayak uy-
durmak, çağın gerisinde 
kalmamak, güncellenmek, 

yenilenmek gibi öne çıkan başlık-
lar üzerine yürütülen tartışmalara 
konferanslarda, dergilerde, dijital 
medya platformlarında, video 
programlarında hepimiz rast gel-
mişizdir. Daha somut söylersek 
teknolojik gelişmelerle paralel 
yürütülen 21. yüzyıl tartışmalarını, 
artık her şeyin değiştiği, eskisi 
gibi olmadığı üzerine yürütülen bir 
dizi başlığı ve buradan ideolojik, 
politik, örgütsel tartışma alanlarına 
geçişi içeren, envai çeşit akımların 
sözcülüğünü yaptığı konuların 
ortaya çıktığını görmekteyiz.  

İçinden geçmekte olduğumuz 
21. yüzyılda her konu başlığının; 
teknolojik olanakların toplumsal 
yapı içerisinde kullanılır olması-

nın yaygınlaşması ile yatay, çok 
yönlü, çok platformlu tartışmalar 
yaşanmaktadır. Yatay yönde tar-
tışma yapabilme imkanının olması 
tartışmalara katılımı güçlendirir-
ken diğer yandan ideolojik karma-
şıklaşma, yüzeysel bakış açıları 
edinme, eklektik görüşler kazan-
ma gibi risklerin yığınla örneğiyle 
de karşılaşmaktayız. Değişim 
tartışmaları; teknolojinin ağırlığını 
koyduğu, her gün yeni bir aygıtın, 
sanal ağlarda yeni bir uygulama-
nın, sosyal platformun eklendiği, 
bilim kurgu filmlerin konusu olan 
yapay zeka gibi gelişmelerin yaşa-
ma dahil olmaya başladığı bir sü-
reç içerisinde gerçekleşmektedir. 

Kapitalizm, özellikle 1990-2020 
yılları arasındaki evrede, hızlı ve 
katlamalı bir şekilde başta üretim 
alanında ve akabinde toplumsal 

yaşamın içerisine sıçrayan düzey-
de teknolojinin girmesiyle devasa 
bir teknolojik hakimiyet yarattı. Her 
ne kadar teknolojik gelişmelerden 
faydalanma olanaklarımız açığa 
çıksa da teknolojik hakimiyet pi-
ramidinin en tepesinde doğaldır 
ki sınıfsal hakimiyeti elinde bulun-
duranlar oturuyor. Burjuvazinin 
elinde tuttuğu teknolojik hakimi-
yetin; sınıf mücadelesinin geriye 
düştüğü bir döneme denk gelmesi 
burjuvazi için büyük bir şans oldu. 
Eğer mevcut denklemde sınıf 
mücadelesi yükseliş dönemini 
koruyor olsaydı; kapitalizmin üret-
tiği silahların kendine döneceği, 
mücadele içinde bugünkünden 
daha gelişkin bir şekilde kullanıl-
ma ihtimali çok açıktı. Ancak yine 
de Twitter ile başı belada olan, 
Youtube’ı kapatmak isteyen, Nexf-
lix’ten hoşlanmayan burjuvalar 
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yok değil. Çağımızın kendiliğinden 
gelişen hareketleri, örneğin Arap 
halk hareketleri sürecinde tüm 
yasaklara, engellemelere rağmen 
teknolojiyi örgütlenme, iletişim 
kurma, harekete geçme, sesini 
duyurma gibi açılardan değer-
lendirebilmişti. Sınıf hareketinin 
bunu daha ileri seviyede kullana-
bileceği şimdiden öngörülebilir bir 
gerçekliktir. Değişim tartışmaları 
şuan ağırlıkla teknolojik gelişmeler 
üzerinden tartışılsa da yaşanan 
değişimler bununla sınırlı değildir. 
Burjuvazinin teknolojik hakimiyet 
aracılığıyla; mevcut sınıfsal haki-
miyeti altında bulundurduğu tüm 
alanları değişime uğratabildiği 
gözle görülür bir olgudur. Güvenlik 
sistemlerinden kolluk güçlerine, 
ordularından uzay araştırmaları-
na, siber savaşlardan propaganda 
araçlarına ve en önemlisi de üre-
tim araçlarına kadar geniş bir alan 
içerisinde farklı bir eşiğe taşındı. 
Kapitalizm altında yaşanan makro 
ölçekte değişimlerin; komünizme 
geçişin maddi alt yapısını güçlen-
dirmesi ve sınıf mücadelesinde 
örgütlenme olanaklarına yenilerini 
eklemesi dışında başkaca bir şey 
atfetmenin yanıltıcı sonuçları ol-
ması kaçınılmazdır. 

Bu yazıda iç içe geçen; kapi-
talizmin olgusal olarak değişikliğe 
uğrattığı alanlar ve koşullar, de-
ğişim tartışmaları ile öne çıkan 
Marksizm dışı akımlar ve Mark-
sistler açısından değişimin içeriği 
şeklinde üç kesişim alanını bir 
arada tartışmaya çalışacağım. 
Çünkü kapitalizmin yarattığı deği-
şiklikler, bu değişiklikler üzerinden 
ortaya çıkan akımlar ve Marksist-
lerin durduğu noktanın tarifi birbi-
riyle ilişkili konulardır. 

I. Değişim
Marksizm, dünyayı yorumla-

makla kendini sınırlamayan, ger-
çek insanlardan, insan ilişkilerin-
den yola çıkan madde üzerindeki 
değişimin teorisidir, komünizm 
ise tarihsel ve toplumsal olarak 
değişimin nesnel yönüdür. Bunu 
propaganda niyetine söylemiyo-
rum. Alman İdeolojisi’nde Hegel-
ciliğin sistematik eleştiriyle gelişim 
gösterip, Komünist Manifesto’nun 

kaleme alınmasıyla politik olarak 
ilk ortaya çıktığı andan itibaren 
Marksizm’in diyalektik yöntemi 
esas alması onu değişimin teorisi 
ve ideolojik mücadelede yenilmez 
haline getirmiştir. Öyle ki ütopik 
sosyalizmden bilimsel sosyalizme 
doğru ilerleyiş bu temelde gerçek-
leşmiş, Haklılar Birliği’nden Ko-
münistlerin Birliği’nin kuruluşuna 
uzanan şekilde ulaşılmıştır. Ütopik 
sosyalist, anarşist, sendikalist, 
Çartist, Bakuninci, Proudhoncu 
vb. bir dizi akımların işçi hareketi 
üzerinde ideolojik ve politik açılar-
dan yanıltıcı etkilerinin hakim ol-
duğu bir dönemde Marksizm yeni 
bir akım olarak ortaya çıkıyordu. 
Proletaryanın merkezinde olacağı 
bir devrim, sınıf mücadelesiyle 
kapitalizmden komünizme doğru 
geçiş, proletaryanın ayrı bir siyasi 
parti olarak örgütlenmesi, burjuva-
ziden ayrı bir sınıf olarak davran-
ması, proletarya diktatörlüğü gibi 
tezler henüz onlar dışında kimse-
nin savunduğu tezler değildi. Bu 
iki genç insan; ideolojik ağırlığın 
birden fazla akım tarafından elde 
tutulduğu bir süreçte, kapitalist 
üretim ilişkilerinden yola çıkarak, 
tarihi ve toplumsal yapıyı temel-
lendirmiş, böylesi ilişkilerin hakim 
olduğu bir yapının sabit olmadı-
ğını, tarihin devindirici gücünün 

sınıflar mücadelesi olduğunu, bu-
günkü sınıflar arenasında ise eğer 
bir değişim tartışması yapılacaksa 
bunun öncüsünün proletarya ol-
duğunu ortaya koymuşlardır. Çok 
geçmemiştir ki 1848 İşçi Devrim-
leri, 1871 Paris Komünü gibi pra-
tiklerle değişimin yönü ve öznesi 
kendini açığa çıkarmış, yaşam 
tarafından ispatlanmıştı. Kapitalist 
üretim ilişkilerinin Avrupai tarzda 
henüz gelişmediği, siyasal açıdan 
otokrasinin hakim olduğu Çarlık 
Rusya koşullarında mücadele yü-
rüten Lenin’e geldiğimizde de de-
ğişimin yönünü diyalektik yöntem 
ile kavrayabildiğini görürüz. Ülke-
nin en güçlü hareketi Narodnikler 
köylü sınıfına dayanmayı, komplo-
cu eylemleri ve köylü sosyalizmini 
savunduğu, nüfusun ezici çoğun-
luğunun köylülerden oluştuğu 
koşullarda Lenin, Rusya’da Kapi-
talizmin Gelişimi eserini yazmıştır. 
Bolşevikler yine bu koşullarda 
Rusya’da proletaryanın olduğunu, 
devrimin öncüsünün bu sınıf ola-
cağını savunmuştur. Kapitalizmin 
ve proletaryanın Rusya’da varlığı-
nı kabul edip ancak onu bir dev-
rimin öncüsü olarak değil de en 
fazla burjuvazinin öncülük edeceği 
burjuva devrime yedek lastik gibi 
görenler de bulunuyordu. Diyalek-
tik yöntem Lenin ve Bolşeviklere; 
mevcut köylülüğün nüfusa oranla 
çokluğuna, Rusya’nın otokratik 
rejimine, yarı-feodal ilişkilerine, 
kapitalizmin gelişkin olmayışından 
hareketle önce burjuva devrimin 
geldiğini savunan aşamacılara 
rağmen; gelişmekte olan kapi-
talizmi, doğalında kapitalizmle 
birlikte gelişecek olan işçi sınıfını, 
feodal ilişkilerin çözülmesiyle be-
raber sınıf olmaktan çıkacak olan 
köylülük gerçeğini, işçi sınıfının 
gücünün nicelik değil nitelik (ör-
gütlülük düzeyi) ile ilgili olduğunu, 
burjuva devrimlerinin dünya öl-
çeğinde burjuvazinin gericileştiği 
döneme girmesiyle kapandığını 
görmelerine olanak sağlamıştır. 
Rusya’da da değişimin teorisi olan 
Marksizm, 1917 Ekim Devrimi ile 
kendini ispat edebilmiştir. 

Değişim başlığı altında ifade 
ettiğim bu tarihsel veriler; Mark-
sizm’in diyalektik özelliğini ilk 

Ütopik sosyalist, anarşist, 
sendikalist, Çartist, Bakuninci, 

Proudhoncu vb. bir dizi akım-
ların işçi hareketi üzerinde 

ideolojik ve politik açılardan 
yanıltıcı etkilerinin hakim 

olduğu bir dönemde Marksizm 
yeni bir akım olarak ortaya çı-
kıyordu. Proletaryanın merke-
zinde olacağı bir devrim, sınıf 
mücadelesiyle kapitalizmden 
komünizme doğru geçiş, pro-
letaryanın ayrı bir siyasi parti 

olarak örgütlenmesi, burju-
vaziden ayrı bir sınıf olarak 

davranması, proletarya dikta-
törlüğü gibi tezler henüz onlar 
dışında kimsenin savunduğu 

tezler değildi.
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ortaya çıkış anından geliştirildiği 
süreçlere kadar somutta ortaya 
koyabilmek içindi. Üzerinde tartış-
tığımız konuyu teorik açıdan ele 
alalım. Değişim nedir? Bir şeyin 
değiştiğini, eskisi gibi olmadığını, 
eskisi gibi olmaktan yenisi gibi 
olmaya doğru yol aldığı o geçiş 
sürecini nasıl anlarız? Değişim her 
şeyden önce harekettir, yalnızca 
hareket değil o hareketin sürekli-
liği, kopuşu, nicel-nitel farklılıklar 
taşımasıdır. Hareketsiz ve sürek-
liliği içermeyen bir değişimden 
söz edebilmek olanaksızdır. Diğer 
yandan değişim kesintiye uğra-
yabildiği gibi sıçramalı bir şekilde 
de kendini gösterebilir. Örneğin; 
işçi hareketinin gelişiminin bur-
juvazinin müdahaleleriyle geriye 
düşürülmesi kesintiye uğrayan 
bir değişim süreci iken kapitalizmi 
tıpkı Avrupai tarzda olması şartı 
aranmadan, o şekilde yaşamadan 
sosyalist inşa sürecine geçen 
Rusya sıçramalı değişim örne-
ğidir. Toplumsal açıdan değişim 
dediğimizde ise o toplumun en 
genel ilişkilerinde, o genel ilişkile-
rin belirlediği alt kategorilerde ya-
şanacak olan hareketi, o hareketin 
taşıdığı niteliği, varması muhtemel 
mantıksal sonuçları, bağrında 
taşıdığı potansiyelleri anlamamız 
gerekir. Değişim köklü, bütünlük-
lü bir alt üst oluşu ifade eden bir 
devrim şeklinde de olabilir, top-
lumsal ilişkilerin belirli yanlarında 
farklılaşma, öncekine göre daha 
ileri bir noktaya evirilme, kısmi 
değişiklikler şeklinde de karşımıza 
çıkabilir. Değişim makro düzey-
de de olabilir mikro düzeyde de 
olabilir. Ancak bilmemiz gereken 
en temel nokta yaşamın bütünü 
içinde herhangi bir alanda makro 
veya mikro ölçekte yaşanan deği-
şimler diğer alanlarla ilişki içerisin-
de, etkileyen-etkilenen biçiminde, 
kimi açılardan belirleyen kimi açı-
lardan belirlenen durumda karşılık 
bulur. Marksist hareketin değişim-
den anlaması gereken en temel 
nokta; gerçek yaşamda, üretim 
ilişkilerinde onun yansıması olan 
toplumsal ilişkilerde ölçülebilirliği 
olan olgular üzerine tartışma yü-
rütmektir. Her değişim tartışması; 
üzerinde tartışılan şeyin gerçek 

anlamda bir değişim yaşadığı, 
değişmekte olduğu anlamına 
gelmez. Öyle ki teknolojik deği-
şimden hareket ederek sınıfların 
ortadan kalktığına veya kalkacağı 
sonucuna, sınıf hareketinin güç-
süzlüğünden sınıfların olmadığı 
sonucuna varan akımların olduğu 
bir dünyada değişim tartışmasına 
dikkatli yaklaşmak gerekir. Bu 
tartışmaları yürütürken gerçekle 
örtüşen bir takım değişimlerin ol-
duğunu tespit edebilmek yetmez. 
Değişimin olduğu alanların tespiti 
parça ile bütün ilişkisi içerisinde; 
bütüne (yani kapitalizme, sınıflar 
mücadelesine, sınıflar ilişkisine) 
parçanın (örneğin yapay zekanın 
geliştirilmesi, taşeron çalışma) ne 
şekilde etki ettiğini de tutarlı bir 
şekilde açıklamayı gerektirir. Bu 
da yetmez, bu açıklamalar doğ-
rultusunda aleyhimize değişen 
nesnel koşullara karşın parti aracı 
ile öznel müdahalelerde nasıl bu-
lunacağımızı ve nesnel koşulları 
lehimize nasıl çevireceğimizi tes-
pit etmeye başladığımız anda de-
ğişime göre kendimizi ayarlamaya 
başladığımız anlamına gelir. De-
ğişim, nesnel akış olduğu kadar 
öznel müdahalelerde bulunarak 
nesnel akışın yönü ile de oyna-
yabilmeyi içerir. Örneğin nesnel 
akış I. Emperyalist Savaş, öznel 
müdahale Bolşevikler olunca; nes-

nel akışın yönünü kendi lehimize 
çevirebilme, savaştan devrim çı-
karabilme durumu ortaya çıkıyor. 
Marksist olmayıp ancak diyalektiği 
kullanabilenlere bir örnek olsun 
mesela nesnel akış Suriye iç sa-
vaşı, öznel müdahale ulusal hare-
ketten gelince nesnel akış Rojava 
ulusal demokratik devrimini açığa 
çıkarabiliyor. Bugün hem mevcut 
olanın tarifini yapmak açısından 
hem de olması istenilen denklemi 
kurabilmek açısından değişim 
tartışması ne yazık ki tek yanlı bir 
şekilde öznenin olmadığı veya 
özne olma iddiasının taşınmadığı 
yalnızca nesnel bir takım olguların 
çarpık biçimde açıklandığı bir ze-
minde yapılıyor.

II- 21. Yüzyıl, Değişenler ve 
Değişmezler

a) Değişenler 
- En başa yazılması gereken 

sınıf hareketi geriye düşmüş, 
komünist hareket tüm dünyada 
yokları oynar pozisyona gelmiştir. 
21. yüzyılda aleyhimize yaşanan 
değişimlerin temelinde; mevcut 
dünyanın çehresini belirleme ko-
nusunda denklemin sınıf ayağında 
proletaryanın, siyasal ayağında 
komünist partinin olmayışı tüm 
dünyada süreçler üzerinde belir-
leyici olmuştur. 21. yüzyıl sınıfa 
yönelik çok kapsamlı saldırıların, 
dizginsiz önü boş emperyalizmin 
ve onun her şeyi metalaştıran 
Neo-Liberalizminin amansız dav-
ranmasına cesaret vermiştir.

- Üretim araçları ile birlikte üre-
timin yapıldığı, ürünün çıkarıldığı 
tesislerden tüketim için piyasaya, 
pazarlama ve satış alanına sürül-
düğü zincire kadar bir bütün ola-
rak teknolojinin ağırlık kazandığı 
bir süreci yaşamaktayız. Teknik 
alanda kaydedilen gelişmeler; me-
taların seri üretimini, pazarlama 
gücünü, piyasaya hakim olabil-
meyi, reklam-marka kapasitesini, 
rekabet gücünü belirliyor. Rekabet 
ile teknoloji bütünleşmiştir, tek-
nolojinin kendisi de burjuvazi için 
bir rekabet alanına dönüşmüştür. 
Üretim araçlarının daha fazla 
geliştirilmesi ve metaların daha 
fazla üretilmesi-çeşitlendirilmesi, 
insan emeğinin üretim alanından 
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daha fazla uzaklaşması, burjuva-
zinin en tepesinde yer alan tekelci 
sermaye kesimlerinin kıyasıya 
rekabetinden kaynaklanmaktadır 
ve aynı rekabet, teknolojik geliş-
melerin temel itici gücünü de oluş-
turmaktadır. Kapitalizmin erken 
döneminde burjuvalar için küçük 
atölyelerden sanayiye ulaşmak 
ne ise bugün de robotlaşmaya, 
otomasyona, yapay zekaya ulaş-
mak aynı anlama geliyor. Ancak 
erken kapitalizmin üretim araçları 
üzerinde kaydettiği ilerlemelerin 
kendi sınıfsal varlıkları açısından 
gelişim alanı mevcutken bugün 
üretim araçları üzerinde teknolojik 
gelişme sağlamanın kapitalizmin 
ömrünü kısalttığı, onu geliştirmek-
ten ziyade tükenişine doğru yak-
laştırdığı açıktır.

- 20. yy başında ortaya çıkmış 
olan ve çürüyen kapitalizm, ka-
pitalizmin bir üst, uluslararası ve 
son aşaması olarak tarif edilen 
emperyalizm olgusu derinleşerek 
tüm yerkürede varabileceği en 
son noktaya ulaşmıştır. Bunun en 
bariz görünümü bir ülke sınırları 
içerisindeki sınıf ilişkilerinin keskin 
kutuplara bölünmüş olmasının 
ötesine geçerek kıtalar arası sı-
nıfsal çelişkiler noktasına gelinmiş 
olmasıdır. Gelişmiş kapitalist ülke-
lerde işçi aristokrasisi yaratabilme 
zemini hızla ortadan kalkmakta 
Avrupa ve ABD’de sınıf hareketleri 
yeniden kendini göstermektedir. 
Dünyanın en zenginler listesinin 
oluşmaya başlamasıyla; zirvede 
olanların mülkiyeti artıp sayısı 
gün geçtikçe azalırken, toplumsal 
yapıda mülksüzleşmenin, ücretli 
emeğin artıp orta sınıf olma, sınıf 
atlama olanağının azalmış olması 
kendini günden güne yiyip bitiren 
kapitalizme atılmayı bekleyen son 
tekmenin koşullarını yaratmakta-
dır. 

- Proletarya bir sınıf olarak, 
ülkelerin nüfusu içerisinde yeni 
bileşenleriyle (eriyen orta sınıf, 
tekelci sermaye ile yarışamayan 
küçük burjuvazi, hizmet sektörü-
nün-kafa emeğinin yeni alanları 
vs.) beraber toplum içerisinde 20. 
yy’a oranla daha fazla genişlemiş-
tir. Bu genişleme toplumun prole-

terleşmesini, çok çeşitli alanlardan 
ücretli işçilerin ağırlığını taşıdığı 
bir toplum yapısının zeminini oluş-
turmuştur. Sınıfsal çelişkilerin tüm 
toplumsal alanlara, nüfusun geniş 
kesimine yansıdığını tespit ede-
bilmek için sadece gelir dağılımı 
oranlarına, serveti elinde bulun-
duranlar ile mülksüzleşenler uçu-
rumuna bakılması yeterlidir. Bu 
ve daha da ayrıntılı sunulabilecek 
veriler ele alındığında 20. yüzyılda 
açılan sınıf devrimleri çağının 21. 
yüzyılı da daha geniş temelde 
kapsadığı, ülkeleri aşan bölgesel, 
kıtasal bir hareketliliği içermesi 
olası tetikleyici patlamaların arife-
sinde olduğumuz açıktır. 

- 20. yüzyılda henüz görünür-
lük kazanmasa da tohumları ser-
pilmiş olan kadın, LGBTİ, ekoloji 
vb. hareketler 21. yüzyılda daha 
fazla görünürlük kazanmıştır. Bu 
hareketlerin hepsinin az ya da 
çok kapitalizmle sorunları vardır, 
doğru ya da yanlış bu meseleler 
üzerinden gelişen kendi özgün ha-
reketleri mevcuttur. Marksistlerin, 
kimlik, çevre, doğa, canlı yaşamı 
temelinde ortaya çıkan hareketler-
le nasıl ilişkileneceği, partinin ken-
disine bağlı kimlik çalışmalarını 
nasıl yürüteceği önemli başlıklar 
olarak önümüzde durmaktadır. 

- 21. yüzyılda kendiliğinden 
gelişen hareketler, 20. yüzyılda 
görüldüğü gibi sürmektedir.  Ken-

diliğinden hareketi kutsayanlar 
olduğu gibi devrimci görevlerini 
kendiliğinden gelişen harekete 
yükleyenler de mevcuttur. Burju-
vazinin en demokratik olanından 
en otoriter olanına kadar hiçbir 
hükümetinin kitlelerin gözünde 
inandırıcılığının kalmadığı, de-
mokrasi oyunun, reformlar çağının 
sonuna doğru artık gelindiği görül-
mektedir. 

- 21. yüzyıl kapitalizmin aşırı 
kar hırsıyla yüklenmesi sonucu; 
doğa felaketleri, hastalık, salgın 
gibi yeni kriz alanlarını yaratmıştır. 
Ortaya çıktığı ilk andan beri var 
olan ekonomik, sosyal, siyasi kriz-
lerine ekoloji krizini de ekleyerek 
ortadan kaldırılması ihtiyacını hız-
landırmış, çıplak bir şekilde gözler 
önüne sermiştir. Covid-19 pan-
demisi, kapitalizmin geniş kitleler 
tarafından sorgulandığı bir süreci 
başlatmıştır. 21. yüzyıl salgınlar, 
ekstrem doğa olayları ve başta ik-
lim olmak üzere çok yönlü ekolojik 
krizlerin de birbiri ardına geleceği 
bir zemine sahiptir. Ekolojinin sı-
nıfsal içeriği, anti-kapitalist olmayı 
gerektiren yanları; bu sorunlardan 
kaynaklı olarak güçlenmiştir.  

- Teknolojik aygıtların aracı-
lığıyla sanal dünyada yer alan, 
buradan kendini ifade eden, sanal 
kimliğini inşa eden milyarlarca 
insan mevcuttur. Sanal ağlar ya-
şama katılımın bir alanına dönüş-
müştür. Uzun zamandır devrimci 
bireyler ve hareketler tarafından 
da değerlendirilen bir propaganda, 
iletişim kurma, kimileri açısından 
örgütlenme alanı olarak kullanılan 
sanal ağlar mücadelenin esas 
verilmesi gereken sokağı, gerçek 
dünyayı yadsıma riskini de barın-
dırmaktadır. Yaşamın tartışmasız 
parçası haline gelmiş olan sanal 
ağların nasıl kullanılacağı, ne 
anlam yükleneceği, mücadelenin 
neresine yerleştirileceği devrim-
ci hareketin tartışması gereken 
önemli bir konudur. 

- Siyasal arenada ise 20. yüz-
yılda ortaya çıkan devrimlerin üze-
rine inşa edilen devletlerin, devri-
me öncülük eden partilerin içeri-
den bürokratizmin karşı-devrimci 
müdahalelerine uğraması sonu-
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cunda kapitalizme geri dönüşlerin 
yaşandığı bir sürece şahitlik ettik. 
1990’ların sonuna ve 21. yüzyılın 
başlarına emperyalizm rahat bir 
nefes alarak girdi. ‘’Komünizm 
tehlikesi’’ altında ABD’nin başını 
çektiği kutupta birleşmek zorunda 
hisseden dünya burjuvazisi, bü-
rokrasinin ele geçirdiği devletlerin 
çökmesiyle kendi aralarında başta 
dağılan eski Sovyet coğrafyası ol-
mak üzere kendi içinde kutuplaştı-
lar. Geriden gelen Rusya burjuva-
zisi kısa sürede kendini toparlayıp 
Asya’dan Çin’i, Ortadoğu’dan 
İran’ı yanına alarak Avrasya blo-
ğunu oluştururken ABD ve Avrupa 
burjuvazisi geçmiş ittifaklarını 
korumayı sürdürüyorlar. Dünyada 
tek bir blok olarak emperyalizm 
tüm işçi sınıfının karşısında olup 
kendi içlerinde ise iki ana kutup 
olan Batı ve Avrasya emperyalizmi 
şeklinde bir denkleme sahiptirler. 
Mevcutta hesaplaşma alanları 20. 
yüzyıldaki çatışmalı süreçlerden 
devralınan Ortadoğu ve Kürdistan 
olsa da Kafkaslar, Kuzey Afrika, 
Doğu Akdeniz, Pasifik ve Asya 
gibi bölgesel başkaca hakimiyet 
savaşının sıcak yaşandığı doğ-
rudan ya da vekaleten savaşan 
tarafların bulunduğu bir tablo ile 
karşılaşmaktayız. 

b) Değişmezler
21. yüzyılda değişenler; de-

ğişmezlerin içinde bir değişim 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ana 
değişmezlik varlığını koruduğu 
müddetçe (ana değişmezliğin or-
tadan kalkması sosyalizm oluyor) 
değişimler bunun içinde kendini 
gerçekleştirecektir. Yani kapitalizm 
şartlarında değişim tartışması 
yapılmaktadır, değişimler kapi-
talizmin hakim olduğu zeminde, 
burjuva diktatörlüğün sınıfsal ha-
kimiyetini pekiştirdiği koşullarda 
kendini göstermektedir. Buradan 
hareketle değil 21. yüzyıl, 22, 
23, 24... vs. peşi sıra yüzyıllar da 
geçse ana değişmezlik var olduğu 
sürece aşağıdaki değişmezler 
tablosu geçerliliğini koruyacaktır. 
Örgüt tartışmasını öncelikle De-
ğişmeyen Genel Esaslar üzerine 
kurmamız gerekir bununla birlikte 
içinde bulunulan yüzyıl mücade-
lenin biçimine, yöntemine, taktik-
lerine ilişkin tartışmalardır. Yeni 
bir taktiğe ihtiyaç duymak stratejik 
hedefleri, temel belirlemeleri bir 
kenara atmayı gerektirmez, yeni 
bir örgütsel biçime geçiş yapmak 
tarihte başarılı olmuş devrimlerin 
örgüt teorilerinin birikimlerini gör-
mezden gelmeyi gerektirmez.

- Sınıflı toplum gerçekliği ve 

sınıfların birbiri ile mücadelesi 
değişmemiştir. 

- İşçi sınıfının, sınıf mücadele-
sini kazanabilmesi için bağımsız, 
ayrı bir siyasi parti olarak örgütlen-
me ihtiyacı ve bunun en açık ifa-
desi olan Komünist Parti’nin sınıf 
mücadelesinde tarihsel zorunlulu-
ğu ve gerekliliği değişmemiştir. 

- Kapitalizmin sınıflar ilişki-
si, özel mülkiyete dayalı biçimi, 
emek-sermaye çelişkisi, artı-değer 
oluşturan ilişkileri değişmemiştir.

- Kapitalizmin devrimci yoldan, 
işçi sınıfına dayanarak sınıfsal bir 
devrimle yıkılması, proletaryanın 
zor ile iktidarını kurup Komünizme 
doğru geçişin yaşanacağı şeklinde 
tarif edilen zincir değişmemiştir. 

- Devrimin; ayaklanma strate-
jisini, devrimci şiddeti içerdiği ve 
onun en nihai ulaşacağı noktanın 
burjuva sınıf üzerinde kuracağı 
merkezi baskı aracı olan proletar-
ya diktatörlüğüne duyduğu ihtiyaç 
değişmemiştir.

- Kapitalizmi ortadan kaldırma 
görevinin proletaryanın merkezin-
de olduğu bir hareket içerisinde 
toplumun diğer ezilen sınıf ve kat-
manlarının onun bayrağı altında 
toplandığında gerçekleşebileceği 
belirlemesi değişmemiştir.
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KAPİTALİZM SÖMÜRÜYOR
KOVİT-19 ÖLDÜRÜYOR!

Mustafa KORKMAZ

Başlığı böyle attık ancak, asıl 
öldüren ve bütün kötülük-
lerin müsebbibi emperya-

list-kapitalist sömürü düzenidir. 
Açlıktan, susuzluktan, savaşlar-
dan, iş cinayetlerinden, sigaradan, 
çevre kirliliğinden ölenler, soykırım 
ve devletlerin kendilerine ayak 
bağı olan karşıtlarına karşı işle-
dikleri cinayetlerde öldürülenler, 
Kovit-19 pandemisinde yaşamını 
yitirenlerden kat be kat fazladır. 
Kaldı ki Kovit-19 salgını da kapita-
list sistemin bir ürünü ve sonucu-
dur. Bu örnekler oldukça fazla ve 
çoğaltılabilir.

“Kimileri tarafından işçi sını-
fının öncü konumu tartışılsa da 
işçi sınıfı öncülüğünü hala ve her 
zaman korumaktadır. İşçi sınıfının 
egemen sınıf olan burjuvaziye kar-
şı mücadelesini zafere ulaştırma-
sının ilk koşulu, kendi mücadelesi-
ni ve egemenliğini burjuva sınıftan 
daha geniş bir toplumsal temele 
oturtabilmesidir. Yani sorun, dev-
rimdeki temel güç olan proletarya-
nın etkinliği, örgütlülüğü ve siyasal 
ufkunun geniş olmasıdır”(1).

Ezilen halkların, sömürülen 
sınıf ve katmanların içinde yer 
almadıkları bir sosyalist müca-

delenin, devrimin başarıya ulaş-
ması ve yaşaması mümkün mü, 
ayakta kalabilme olasılığı var 
mı? İşçi sınıfının ittifak yapacağı 
müttefikleri çoğaldı. Savaş karşıtı 
örgütler, insan hakları örgütleri 
ve savunucuları, LGBTİ örgütleri, 
kadın hakları savunucuları, çevre 
ve doğanın kirletilmesine karşı 
mücadele eden örgütler vs. Bu ör-
gütler kapitalizmin içinden doğan 
kapitalizmin kendisine değil de so-
nuçlarına karşı mücadele ederler. 
Bu örgütler mutlaka ama mutlaka 
sınıf mücadelesine eklemlenmeli-
dirler. Herbert Marcuse’nin şu söz-
lerini her yazıda, her söyleşide, 
her yerde ama her yerde haykır-
mak gerekiyor; “Kapitalizmin duru-
mu sadece ekonomik veya politik 
bir kriz sorunu değil, bir sömürü 
sorunu değil, insan özünün yıkım 
sorunudur.” Bu öngörüyle serma-
yeye karşı mücadele etmek, sınıf 
mücadelesi vermek gerekiyor.

“Bugün ortaya çıkan sonuçta; 
başta SBKP olmak üzere bütün 
komünist partilerin, Sovyetler 
Birliği ve diğer sosyalist ülke yö-
netimlerinin ortak sorumluluğu var. 
Kimimizin payına çok, kimimizin 
payına az düşse de, bu sorumlu-
luktan kaçınılmaz. Aynı şekilde bu 

sonuç; Sovyetler Birliği ve sosya-
list ülkelere değil, dünya işçi sınıfı 
hareketine, devrim mücadelesine 
ve dolayısıyla bütün olarak insan-
lığa zararlar verdi”(2). 

Bugünkü sonuç ne olursa ol-
sun dünya işçi sınıfı hareketinin, 
ezilen sömürülen halklarının, 
yeniden kalkış ve bir üst topluma 
geçiş mücadelesinde; reel sosya-
lizmin dünya halklarına, dünya işçi 
sınıfına bırakmış olduğu muazzam 
bir bilgi, deney birikimi ve tecrübe 
gibi bir mirasa sahiptir. Önemli 
olan bu mirasa sahip çıkmak ve 
değerlendirmektir. Asıl tehlike bu 
mirasın hoyratça tüketilmesi ve 
unutturulmak için büyük çabalar 
harcanmasıdır. En korkunç ve acı 
olanı da budur. 

Emperyalist kapitalizm geldiği 
nokta itibariyle büyük krizlerini 
yaşamaktadır. Krizler diyorum 
çünkü birden çok kriz, iç içe geç-
miş ve aynı anda yaşanmaktadır. 
Ekonomik ve finansal kriz, vesa-
yet ve bölgesel savaşlar, kuraklık 
ve ekolojik kriz, açlık, yoksulluk, 
işsizlik ve bunların sonucu olarak 
mültecilik ve salgın hastalıklar 
küresel bir hal almıştır. Bütün 
bunlarla kapitalizm nasıl başa 

“Dünyadaki milyonlarca sağlık 
çalışanlarına-emekçilerine selam olsun.”
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çıkıyor anlamak mümkün değil 
dense de anlaşılmayacak bir şey 
yok aslında. 

GENEL DURUM
Birincisi; kapitalizm, her yenil-

giden her krizden sonra mutasyo-
na uğrayarak, sınıf mücadelesine, 
sosyalist hareket ve mücadelelere 
karşı bağışıklık kazanmış, büyük 
dersler çıkarmıştır. Kendisine 
karşı gelişen her hareketi, işçi 
sınıfının her talebini mücadele-
sini ustalıkla savuşturmaktadır. 
Sosyalizmin yenilgisi ile birlikte 
kapitalizm, zafer sarhoşluğuna 
kapılmadan, mevzilerini ve mü-
cadele hattını iyiden iyiye tahkim 
etmiştir. Yeni dünya düzeni ve 
küreselleşme söylemleriyle neoli-
beralizm dönemini başlatmış, ken-
dini yenilmez ve dünyanın egeme-
ni olarak; ancak şimdilik kaydıyla 
tescil ettirmiştir. Reel sosyalizmin 
yıkılması sonrası dünyanın geldiği 
nokta, hiç ama hiç de iç açıcı du-
rumda değil. 

İkincisi; işçi sınıfı ve ezilenler 
hiç bu kadar örgütsüz değildi. 
Neoliberalizm, madem sosyalizm 
yıkıldı o zaman örgütlülüğe, sen-
dikalara ya da herhangi bir organi-
zasyona gerek yok denilerek, ser-
mayenin ideolojik bombardımanı 
ile toplumun örgütlü mücadele 
hafızası silinmeye çalışılmıştır. 
Bu büyük oranda başarılmıştır. 
Hatırlayalım kendilerini sosyalizm 
konusunda otorite olarak gören 
birçok aydın, sanatçı, entelektüel, 
ekonomi-politik konusunda otori-
teler, komünist partiler, sendikal 
örgütler bir günde günah çıka-
rırcasına tövbe ettiler. Hepsi de 
sıraya girip özeleştirilerini verdiler. 
Ne kadar yanılmış olduklarını an-
latıp, günlerce aylarca sosyalizme 
küfredip durdular. 

Üçüncüsü ve en güncel olanı; 
şu an ülkede yirmi yıldır egemen 
olan siyasal iktidarın, bu kadar 
baskıcı, otoriter, faşist uygulama 
ve eğilimler göstermesinin altında 
yatan şey, iktidara giden yolların 

taşlardan ve dikenlerden temizlen-
miş olmasıdır. Yani sendika ve ör-
gütlülüklerin içinin boşaltılıp, altın 
bir tepside siyasi iktidara sunul-
masıdır. 12 Eylül faşist iktidarının 
en çok istediği ama bir türlü uygu-
lamaya sokamadığı, fakat taşlarını 
döşediği bir Amerikan projesi olan, 
Türk-İslam sentezi iktidara ve top-
luma egemen oldu.

Dördüncüsü; bütün bunlar 
olurken Türkiye ve Kürdistan’daki 
komünistler ne yaptılar ve bunlara 
ne oldu. En öndekiler dövüşerek 
öldüler, kimi darağacında, kimi 
işkence hanelerde, kimi ise çatış-
malarda. Uzun süre ceza evlerin-
de yatıp çıkan devrimci kadroların 
çok büyük bir kısmı, bir daha bu 
memlekette yaşayanın diyerek 
bulundukları alanları terk edip 
kendilerini kapitalizmin hamiliğine, 
koruma alanlarına teslim ettiler. 
Bu tarz teşvik edilerek örgütsel 
politika haline getirildi. Paralar 
kazanarak yaşam tarzlarının 
aynısına sahip olma fantezisini 
gerçekleştirdiler. Üstüne üstlük 
döndüklerinde, ne kadarda boş 
şeylerle uğraştıklarını, ne kadar 
hatalı davrandıklarını ve yanlış 
yaptıklarını anlata anlata bitire-
miyorlar. Hatta tepeden bakarak 
siz hala bu tür şeylerle mi uğra-
şıyorsunuz gibi garip yaklaşımlar 

sergiliyorlar. Diğer bir kısmı ise 
devrimci olduklarına bin pişman. 
Size bir daha selam verenin deyip, 
aynı mahalleden geçmeye yemin 
ediyorlar. Bu arada mülkiyet sahibi 
olmuş yığınla kadro… Yakınlarını 
ve çocuklarını devrimci mücade-
leden ayrı tutmanın, teorisini yap-
mada oldukça yetenekliler.  

Ülkede kalan bir avuç komünist 
kadro sistemin uygulamalarından, 
baskılarından, operasyonlarından 
daha çok, kendi yoldaşlarının 
operasyonlarına, haksız ve yersiz 
eleştirileriyle boğuşur ve uğraşır 
hale gelmişlerdir ki örgütlene-
memenin büyüyememenin asıl 
ve önemli nedeni budur. Yazıyı 
okuyanlar ipin ucu kendisine do-
kunduğunda hadi be oradan de-
seler de maalesef acı gerçek bu 
şekildedir.

Gocunmaya gerek yok, yaşa-
nan pratikler üzerinden gidelim. 
Tanık olduğum basit ama acı bir 
örnek. Çocukları öğrenci ve sınav-
lara gireceği için kendisine gelen 
bilgilendirme mesajlarını iptal 
ettirmek için partiye başvuranlar 
var. Devam edelim söyledikleri-
nin ve savunduklarının tersine, 
sınava gireceğim iş başvurusu 
yapacağım partiden istifa etmem 
gerek diyor ve ediyor. Çocukları iş 
başvurusu yapacak diye kadronun 
kendisi istifa ediyor kimse farkında 
bile değil. Çünkü bunların büyük 
çoğunluğu dijital ortamda oluyor. 
1 Mayıs dönüşü tesadüfen görüş-
tüğüm küçük bir esnaf, ne kadar 
devrimci ve demokrat olduğunu 
anlatmaya başladı. Bende bugün 
1 Mayıs olduğunu, mitinge gelip 
gelmediğini sordum. Oda çocuklar 
okula gidiyorlar, onun için bu tür 
eylemlere karışmanın doğru olma-
dığını kendince haklı nedenlerle 
anlatmaya başladı.

Geçmişini unutturmak için, 
bulunduğu sosyal ortamlarda ve 
parti organizasyonlarında sürekli 
kendinden, ödediği bedellerden 
bahseder ancak; ödettiği bedel-

Sosyalizmin yenilgisi ile bir-
likte kapitalizm, zafer sarhoş-

luğuna kapılmadan, mevzileri-
ni ve mücadele hattını iyiden 

iyiye tahkim etmiştir. Yeni 
dünya düzeni ve küreselleşme 

söylemleriyle neoliberalizm 
dönemini başlatmış, kendini 

yenilmez ve dünyanın ege-
meni olarak; ancak şimdilik 

kaydıyla tescil ettirmiştir. Reel 
sosyalizmin yıkılması sonrası 

dünyanın geldiği nokta, hiç 
ama hiç de iç açıcı durumda 

değil. 
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lerden asla bahsetmez ısrarla 
kaçınır, hatırlatmak isteyenlere 
kızar küfreder başkalarını suçlar. 
İş adamlığına soyunur piyasayı 
dolandırır, etrafını dolandırır, iflas 
eder yoldaşlarını dolandırır, sonra 
kendini temizlemek için partiye 
gelir. ‘Huylu huyundan vazgeç-
mez’ halk deyiminde olduğu gibi, 
eski alışkanlıklarını devam ettirir. 
Dejenerasyonun, kirlenmenin do-
zajı ve yoğunluğu arttıkça artar. 
Dedi kodu kazanları kaynadıkça 
kaynar. Sistemin saldırılarına 
operasyonuna gerek kalmaz; ege-
menler zil takıp oynuyor.

Diğer taraftan mülkiyetsizlik 
teorisi yapar, kadroları eleştirir 
ama bir bakıyorsun ki mülkiyet 
batağına batmış. Sosyalist 
değerlerin her şeyin üzerinde 
olduğunu savunur ancak, en ufak 
maddi çıkara dokunulduğunda kı-
yameti koparır. Toplumsal kuralla-
ra aykırı ilişkileri şiddetle eleştirir, 
ancak kendisi ile ilgili ise devrimci 
tarz olarak savunu yapar. Komün 
yaşamını savunur fakat hiç katkı 
sunmaz. Alışkanlıklarının esiri bir 
tür olan insanın, yapacağı her şeyi 
yapar.

Yıllardır kapitalizmin sağladığı 
her türlü olanağa sahip olarak 
Avrupa’da yaşar. Kimsenin bir şey 
dediği yok, bu onların tercihi. An-
cak Don Kişot misali oradan tali-
matlar vermeye başlıyor, kendini 
Lenin zannederek. Benim dedik-
lerim yapılmıyor diye nara atıyor 
İsviçre Alplerinden. Seksenli yıllar-
dan hafızasında ne kalmış ise onu 
tekrarlayıp duruyor. Bunun adına 
da teorik üretim diyor. Sonrada 
neden gelişemiyoruz diye birile-
rini suçlamaya başlar. Sen önce 
parti adına faaliyetlerini raporla da 
görelim senin ne yaptıklarını, dev-
rimci eylemliliklerini. Ki sana iade 
edelim küfürlerini. Kafasını kuma 
gömmüş ‘’yasadışıcılık” yapıyorlar 
bana, yemezler.

Birisi uzaktan “sizin beyninizi 
dağıtacağım” diye kükrüyor. Bir di-

ğeri “kırk yıldır aynı insan bir par-
tinin genel başkanı olur mu diye 
soruyor”. Doğru olmaz; siz başkan 
olmak istediniz de size engel mi 
oldular, buyur gel. Kürdistan’daki 
kadroların hepsi sistemle mah-
kemelik, birilerini ilgilendiriyor 
mu acaba? Yapılan bu eleştiriler 
herkes için geçerli değildir tabi 
ki. Büyük iddialarla ülkeye dönüş 
yapıyor, hoş geldin dedikten sonra 
bir daha bulmak veya mücadele 
saflarında görmek mümkün değil.

Kendisini kadro olarak adlandı-
ranlardan, anlamakta zorlandığım 
şeylerden birisi partiyi iş kapısı 
geçim kapısı olarak görmeleridir. 
Gelirim ama bana biraz olanak 
sağlanırsa. Yoksa giderim, kimse 
güle güle diyemiyor. Çok garip, 
çaresizlik ne acı şey.

Parti Mevlevi Dergahı gibi, öz 
eleştirisini yapan geri geliyor kir-
lerinden arınmaya. Böyle olunca 
aynı gariplikleri, aynı hataları zaaf-
ları tekrarlayarak kişisel hırslarının 
kurbanı oluyorlar. Her gelene bu-
yur deniliyor, giderken muhakkak 
tahribat yaratıyor.

Yoldaşlık ilişkileri çerçeve-
sinde, parti her yoldaşın ne ka-
dar önemli olduğunu mücadele 
alanlarında kendisine hissettiriyor 

önemsiyor. Öylede olması gerekli-
dir. Ancak gösterilen ilgi ve duyar-
lılığı yanlış algılıyor, ben neymişim 
havasına giriyor. Kendine farklı bir 
misyon yükleyerek sistemle mü-
cadele yerine, kavga yerine işin 
kolayına kaçarak parti ile örgüt ile 
yoldaşlar ile kavgaya tutuşuyor. 
Yenilgi psikolojisidir bu, aslında 
yenilmiştir, çözülmüştür, tükenmiş-
tir sisteme teslim olmuştur. Hele 
birde eski bir kadro ise geçmişin 
hesabını vermeden hesap sorma-
ya kalkışıyor.

Şunu belirtmeden konuyu 
kapatmak olmaz; kendisini sos-
yalist ve muhalif tanıtır. Ama bir 
bakıyorsun başta kendisine ve 
her şeye muhalif. Her şey, herkes 
bitmiş bir kendisi kalmış. 1 Mayısı 
bile uzaktan izler ve eleştirir işçi 
sınıfı diye bir şeyin kalmadığını 
kanıtlamaya çalışır. Bu işçiyle 
bir yere gidilmez, işçi bilinçsiz ve 
daha ağır ithamlarla işçileri çalı-
şanları suçlar. Örgütlü ve bilinçli 
işçilerin oluşturduğu sendikaları 
hayal eder durur.

ÖRGÜTLENME SORUNU
Doğru, 21. yüzyıl-

da örgütlenmenin araçları, 
yöntemleri, yolu yordamı değişti. 
Değişimin sonu yoktur. Her şey 
çok hızlı hareket ediyor. Ulaşım-
dan iletişime, tüketim alışkanlık-
larından, düşünce sistematiğine 
her şey değişiyor. Diyalektik ve 
tarihsel materyalizmin ilkeleri iş-
liyor ve yol gösteriyor. Ancak bir 
şey unutuluyor oda insan. Bir iş-
çiye, emekçiye dokunmak, selam 
verip nasılsın demek, dertlerini 
dinlemek, ona güven verici bir 
şekilde yaklaşmak ve ona güven 
duymak, neler yapabileceklerini, 
başka bir dünyanın mümkün oldu-
ğunu, ezilenlerin kurtuluşunu bir-
likte başarabilecekleri konusunda 
ikna etmek çok ama çok önemli. 
Dokunursak başarabiliriz. Sosyal 
medya hesaplarında şirinlik yap-
makla bu işler yürümez. Sadece 
yöntemlerden biri olabilir mi ola-

Yoldaşlık ilişkileri çerçe-
vesinde, parti her yoldaşın 
ne kadar önemli olduğunu 

mücadele alanlarında kendi-
sine hissettiriyor önemsiyor. 

Öylede olması gereklidir. 
Ancak gösterilen ilgi ve du-
yarlılığı yanlış algılıyor, ben 
neymişim havasına giriyor. 

Kendine farklı bir misyon 
yükleyerek sistemle müca-

dele yerine, kavga yerine işin 
kolayına kaçarak parti ile 

örgüt ile yoldaşlar ile kavga-
ya tutuşuyor.
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bilir. Kimse kendisini yormasın 
örgütlenmenin reçetesi yok ve şu 
an denenenler değil.

“Colorado Üniversitesi tıp 
merkezinde yapılan bilimsel bir 
deneyde; iki ayrı fare grubuna 
yiyecek, su ve güvenli bir yaşam 
alanı gibi hayatta kalmaları için 
gereken aynı araçları verdi. İki 
grup arasında tek fark şuydu: Bir 
gruptaki fareler arada bir okşanıp 
seviliyor, diğer gruptaki farelere 
bu sevgi gösterilmiyor. Sonuç ne 
oldu? Sevilen fareler daha hızlı 
öğrendi ve daha hızlı büyüdü. Bu 
çalışma, dokunmanın hayatta kal-
mak için temel bir şey olduğunu 
gösteriyor”.

En önemli nokta şu; sebebi 
ne olursa olsun, ihtiyaç duyulan 
zamanlarda farklılıklar yaratmak. 
Sorun;  kapitalizmin vardığı nokta 
itibariyle, her tarafı dökülen bu si-
temin alaşağı edilememesi ya da 
değiştirilememesi. Aslında amacın 
bu olması gerekir. Ama nasıl?

COVIT-19 KÜRESEL KRİZİ
Sınıflı toplumlar tarihi irdelen-

diğinde, bir üst topluma geçişlerde 
salgın hastalıklar önemli bir rol 
oynamıştır. Bunun akılda tutul-
ması bir yere yazılması gerekir. 
Emekçilerin yaşam kalitesi değişi-
yor. Yeni tip insan modeli üzerinde 
çalışmalar yapılıyor. Kapitalizmin 
yeni tip insan sloganı şu; maskeni 
tak, çeneni kapa, işini yap, itiraz 
etme, itaat et.

Her nesil büyük bir kriz yaşar, 
adaletsiz görülebilir bizim pa-
yımıza da Covit-19 düşmüştür. 
Dünyaya panik penceresinden 
bakmaktan kaçınmak gerekir ama 

hiç de iyi şeyler olmuyor. Bunu da 
göz ardı etmemek gerekiyor.

Yüzlerce hatta binlerce yıl son-
ra kimsenin uçurumdan atıldığını, 
ya da ölmesi için buza bırakıldığı-
nı görmüyorsak da bu korku hala 
bizimledir.

Geçmiş kuşaklar anne baba-
larımız tüketim ve harcamalar ko-
nusunda neden daha itinalı veya 
yeni kuşağın deyimiyle pinti. Buna 
neden olan şey; negatif somatik 
işaretleyicilerimizin olması.

“Orta çağda yaşasam beni 
yakarlardı bu çağda ise kitaplarımı 
yakıyorlar” diyordu Freud. Aslında 
değişen bir şey yok egemenlerin 
fıtratında.

1929 ekonomik buhranından 
bu yana insanlar ilk kez sağlıkla-
rıyla ilgili güvensizlik yaşıyorlar.

İkinci dünya savaşı sonrasının 
ürünü olan uluslararası kuruluşlar 
soğuk savaş sonrası krizlerde 
etkin olamadılar. Uluslararası 
kurumlar güvensizlik sarmalına 
girmiş durumda.

Dünya gıda programı; Covit-19 
salgınını açlığın takip etme olasılı-
ğı yüksek ve bunun da milyonlar-
ca kişiyi etkileyeceğini öngörüyor.

Küresel Covit-19 salgını Av-
rupa’nın 2. Dünya Savaşından 
sonra yaşadığı en ağır krizdir. 
Küresel salgın dünyadaki ekono-
mik düzenin olağan üstü dramatik 
durumunu ifşa etmiştir. Küresel 
salgın ülkeler ve halklar arasında, 
eşi benzeri görülmemiş bir ölçüde 
eşitsizliği beraberinde getirmiş 
artırmıştır.

Devamla Covit-19 küresel sal-
gını kısa süre içerisinde, dünyanın 
her bölgesine yayılarak tüm insan-

lığı tehdit eder hale geldi. Salgın 
dünyada tepe noktasına henüz 
ulaşmadı. Sadece kontrol altında 
tutmaya çalışılıyor. Bunun için 
herkese her kuruma her devlete 
büyük sorumluluklar düşüyor. 

Tarihin bu önemli dönüm nok-
tasında insanlığı neler bekliyor. 
Emek sermaye çelişkisi, sınıflar 
arası mücadele nasıl bir seyir 
izleyecek, rüzgar kimden yana 
esecek, şiddeti ne olacak, nasıl 
bir alt üst oluş yaşanacak bunları 
şimdiden kestirmek kolay değil, 
ama bildiğim bir şey var oda kim 
daha iyi örgütlenirse o kazanacak. 
“Büyük değişim zamanlarında, en 
güçlüler ya da en zekiler değil, de-
ğişime en çok uyum sağlayanlar 
ayakta kalırlar”. Charles Darwin

Görünen yönüyle küresel Co-
vit-19 salgınının etkisi uzun yıllar 
hissedilecek, bir dönüşüme deği-
şime yol açma potansiyeli taşıyor. 
Uluslararası ilişkiler uzmanları 
sosyologlar özellikle kapitalizmin 
ideologları, bu konuda kafa yor-
maya, işin literatürünü oluşturma-
ya çoktan başladılar, uzunca bir 
mesafe aldılar bile.

Türk egemen sınıfları da dünya 
sermayesine paralel ve radikal 
tedbirlerle konumunu güçlendirme 
çabasında. Çarklar dönsün işçiler 
ölsün politikasını uygulamada 
bu hükümet ve sermaye epeyce 
başarılı oldu. Yani iktidar Küresel 
Covit-19 krizini en acımasız 
şekilde kendi lehine fırsata çevir-
miştir. 04.01.2021
1-Tuncay ATMACA: Sınıf Hareketi 
İçin Kimi Saptamalar
2-Teslim TÖRE: Marksizm Ve So-
runlarımız
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İNSANLIĞIN 
KURTULUŞ RECETESİ!

Eyüp YALUR

Komünizm üretim araçları-
nın ortak mülkiyeti üzerine 
kurulu sınıfsız, parasız ve 

devletsiz bir düzenin kurulmasını 
amaçlayan toplumsal, siyasal, 
ekonomik bir ideoloji ve harekettir.

Çağdaş anlamda komünizm 
19. yy’da sanayi devrimi ile doğan 
işçi hareketiyle birlikte Avrupa’da 
yükseldi. 

Neolotik çağ adeta komünist 
sistemin miladı sayılır. Neolotik 
çağ insanlık tarihi açısından bir 
devrimdir. Bu çağ çok önemli 
dönüşümlere tanıklık etmiştir. Bu 
çağda yaşanan gelişmeler olma-
saydı insanlık tarihinin bugünkü 
aşamaya gelmesi mümkün olmaz-
dı. Bu dönemde insanlar göçebe 
yaşam tarzını terk ederek yerleşik 
hayata geçmişlerdir. Aralarında 
işbirliği, uzlaşma ve iş bölümü 
gerçekleşmiştir. Tarımsal üretim 
ve hayvancılığa başlanmıştır. Bir-
takım tarım ürünlerini yetiştirme-
ye, bazı hayvanları evcilleştirmeye 
başlamışlardır.

İnsanların yerleşik hayata 
geçmesiyle birlikte yaşanan bir 
diğer önemli gelişme mesleklerin 

ortaya çıkmasıdır. Köyler ve 
kentler kurulmaya başlanmış, 
örgütlenme ortaya çıkmıştır.

Antik Yunan Demokrasisi 
4 ve 5.yy’da Antik Yunan’da 

görülen demokraside halk kavra-
mının Yunan toplumunda yer alan 
bütün insanları kapsamadığı halk 
kavramının içeriğinde sadece öz-
gür insanlar vardı. Atina’da büyük 
toprak sahiplerinin, soyluların eş-
leri, kızları siyasal alana dahil edil-
mez evlerinde kapalı bir yaşam 
sürerlerdi. 

Yabancılar genellikle zanaat 
ve ticaretle uğraşanlardı. Yurttaş 
sayılmazlardı. 

Kölelerin hiçbir hakları ve öz-
gürlükleri yoktu. Yurttaşlık bireyle-
re bir hak olarak değil mülk karşı-
lığı ya da bir iş yükü karşılığında 
verilmekteydi. 

Paris Komünü Paris’te 18 
Mart’tan 28 Mayıs 1871 tarihleri 
arasında kısa sürede iktidar olan 
ilk sosyalist yerel yönetimdir. 

Halk kendi komününü kendisi 
seçmişti. 

Katılımcı demokrasi te-
meli üzerinden yükselen 
özgür sosyalist toplumun 
ilk ve başarılı örneği olarak 
görülmüştür. Komünist önderler 
Komün’ü proletarya

diktatörlüğünün yaşanmış bir 
örneği olarak nitelendirmiş refe-
rans olarak göstermişlerdir. 

Komünist Ütopya 
Komünizmin temelinde yatan 

sebep sınıfsız, ortak mülkiyete 
dayalı bir toplumun kurulması is-
teğidir.

Komünizm teorisyenleri Marx- 
Engels insanlık tarihi açısından 
oldukça önemli bir ideoloji ortaya 
koydular.

İnsan onuruyla bağdaşan 
dünyaya sunulan nimetlerden 
herkesin eşit şekilde yararlandığı 
sınıfsız sen-ben kavgası olmayan 
bir toplum yaratmaktı. 

Bu düşünceye karşı dünyanın 
her iki yarım küresinde de adeta 
kıyamet koptu. 

Dünyanın dört bir tarafında 
kurulan paramiliter örgütler ko-

“Şimdiye kadarki bütün toplumların 
tarihi, sınıf savaşımları tarihidir.”  

K. Marx
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münizme ve komünistlere karşı 
savaş açılar. 

Endonezya’da 30 Eylül Hare-
keti olarak bilinen antikomünist bir 
katliam yaşanmıştır. 300 bin ile 
500 bin arasında  kişi sistematik 
olarak öldürülmüştür. 

Japonya ile Nazi Almanya’sı 
arasında antikomünizm paktı im-
zalanmış. İtalya’da Mussolini Ka-
ragömlekliler, Arjantin Antikominist 
İttifak, Brezilya Komünist Avcılık 
Komutanlığı gibi paramiliter güçler 
oluşturularak komünizme karşı 
dalga kıran görev üstlenmişlerdir.

Komünist Realite
Faşizme karşı yeni bir dünya 

istemek yetmez. Komünizm saf-
larında komünistlerle omuz omu-
za mücadeleye katılmak gerek. 
Bugün dünyanın dört bir yanında 
emperyalist bölüşüm savaşları 
halkları yerinden ve yurdundan 
göçe zorlayarak mülteci durumuna 
sokmaktadır. Dün Suriye, Libya’da 
olan savaş bugün Karabağ’da 
yarın başka bir coğrafyada savaş 
mağdurları yarattı, yaratıyor.

Faşizmin, ırkçılığın, gericiliğin, 
tutuculuğun önüne geçebilmenin; 
barışı, kardeşliği savunmanın ye-
gane yolu dünya halklarının kar-
deşliğini Enternasyonalist birliğini 
savunan komünizmden geçer.

Kapitalizm ve İstihdam So-
runu 

Küresel kapitalizm insanlığın 
aleyhine doğru evrilmektedir. Geli-
şen teknoloji hızla dijitalleşmekte, 
yapay zeka robotların hayatın her 
alanında kullanılması emek-ser-
maye çelişkisinin ötesinde bir ol-
guya dönüştü. 

Dünya genelinde başta genç 
nüfus olmak üzere işsizlik hızla 
artmakta ve kapitalist sistem bu 
sorunu aşamamakta, tabiri caizse 
enkazın altında kalmaktadır. Bu 
nedenle Arap Baharı, Sarı Yelek-
liler gibi hareketler adeta dünyayı 
sarstılar. 

İnsanlık dramı haline gelen 
göçmen sorununu da küresel is-
tihdam ve işsizlik sorunu dışında 
tutamayız.

-Köleci toplumda köleler ve 
onların sahipleri, 

-Feodal toplumda toprak sahibi 
feodaller ve onların topraklarında 
çalışan köylüler, 

-Kapitalist toplumda fabrika 
sahipleri ve emekçiler arasındaki 
çatışmalar egemenlerin sonlarını 
getirmiştir. 

Komünizm ve İnanç
Komünizm insan merkezlidir. 

Herhangi bir dine inanıp inanma-
mak insanların özel hayatıdır. Ko-
münizm merkeze din, dil, ırk, mil-
liyet, cinsiyet vb kavramlar yerine 
emeği, emekçiyi, çiftçiyi, köylüyü 
yani bireyi ve insan haklarını alır.

Komünizm;
-Dinci gericiliğin toplumu 

bağnaz karanlığa, şeriatçı bir 
diktatörlüğe götürmesine karşıdır. 

-Dini değerlerin siyasi arenada 
şov amaçlı olarak kullanılmasına 
karşıdır. 

-Camilerin kışla minarelerin 
süngü olmasına karşıdır. 

-İnananlara ve ateistlere saygı 
duyar.

-Devletin resmi dinine karşıdır. 
Çünkü devletin dini adalet ve eşit-
liktir. 

Komünizmi “Tanrının varlığı 
yokluğu” ilgilendirmez. O dinin 
toplumsal sonuçları ile ilgilenir. 

Din başta emekçiler olmak üzere 
bütün toplumu uyuşturur. Dinamik 
güçleri mücadeleden koparır. 

Komünizm ve Kadın
Kadınla erkek arasındaki tarih-

sel ve toplumsal eşitsizlikte komü-
nizm kadın lehine eşitliği sağladı. 

Kadınlar eşit ve özgür yurttaş-
lar olarak çalışma hakkına sahip 
oldukları için ekonomik olarak er-
keklere bağımlı değiller. 

Komünist sistemdeki kolek-
tivizm anlayışının oluşturduğu 
kolektif mutfaklar, çamaşırhaneler, 
kreşler gibi kurumlar çalışan 
kadının ev işlerine harcaması 
gereken zamanı asgariye 
indirerek kadının aktif siyasete, 
spora, kültürel etkinliklere vb ak-
tivitelere katılmasına zaman ayır-
maktadır. 

Kadın kendi bedenine sahip 
olduğu için “en az 3 çocuk” değil 
istediği zaman istediği kadar ço-
cuk yapma hakkına sahiptir. 

Kadın kapitalist toplumdaki 
gibi ucuz işgücü ve cinsel obje 
değildir. 

Türkiye’de Komünizm 
Türkiye’de de komünizm mü-

cadelesi oldukça meşakkatli geç-
miştir. 

Türkiye’de 2 tane TKP kuruldu. 
Birincisi Mustafa Suphi ve ar-

kadaşlarının kurduğu TKP.
İkincisi Mustafa Kemal’in arka-

daşlarına kurdurduğu TKP.
M. Kemal’in amacı cumhuriyeti 

kurarken Lenin’in vermiş olduğu 
destekten dolayı şirin gözükmek 
bu desteğin sürmesini sağlamak. 
Komünizmi komünistlere bırakma-
yı ciddi bir tehlike olarak gördüğü 
için arkadaşlarına, kumandan-
larına partiyi kurdurarak kendi 
denetimlerinde, devletin kontrolü 
altında olmasını istemiştir.

Rasih Nuri İleri M. Kemal’in bir 
Bolşevik rejimi kurmayı hesapla-
dığı ancak bazı rastlantılar sonu-

Komünizm insan merkezli-
dir. Herhangi bir dine inanıp 
inanmamak insanların özel 

hayatıdır. Komünizm merkeze 
din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet 
vb kavramlar yerine emeği, 
emekçiyi, çiftçiyi, köylüyü 

yani bireyi ve insan haklarını 
alır.
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cunda bunun tehlikeli olacağını 
gördüğü tespitinde bulunuyor. 

SSCB’de halklara tanınan öz-
gürlüklerin Türkiye›de ki halklara 
(Kürtler, Ermeniler, Rumlar, Laz-
lar…) tanınmasından korkuyordu. 

1920’nin Ocak ayında kurulan 
Komünist Partisi M. Kemal’in ta-
limatı ile birkaç ay sonra kendini 
feshetmiştir. 

M. Suphi TKP’nin Türkiye’deki 
siyasi çalışmalarını örgütlemek 
üzere 28 Aralık 1920’de Bakü’den 
Kars’a geçti. Kars’tan Erzurum’a 
giderek Kazım Karabekir daha 
sonra Ankara’da M. Kemal’le gö-
rüşmek istiyordu. Erzurum girişin-
de protesto gösterileri ile karşılaştı 
ve ile sokulmadı. M. Suphi arka-
daşları ile birlikte Trabzon’a geçti. 
Motorla Batum’a gitmeyi oradan 
da Bakü’ye dönmeyi kararlaştıran 
grup, sağlanan bir motorla Kara-
deniz’e açıldı.

Trabzon açıklarında saldırıya 
uğrayan M. Suphi ve arkadaşları 
öldürülerek denize atıldılar. 

Komünizm’le Mücadele Der-
neği

Komünizm’le Mücadele Der-
neği 1950 yılında sol hareketlere 
ve komünizm düşüncesine karşı 
Amerikan çıkarlarına hizmet eden 

bir dernek olarak İstanbul’da ku-
ruldu. 

Bu dernekte yetişen kadrolar 
devlet kademelerinde önemli 
noktalarda yer aldılar. Önemli 
bazı üyeleri Fethi Tevetoğlu, İlhan 
Darendioğlu, Bekir Berk, Cemal 
Gürsel, Recai Kutan, Adnan Men-
deres, Celal Bayar, Süleyman 
Demirel, Turgut Özal.

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel 
16 Temmuz 1965 tarihinde TİP’in 
Bursa mitingine yapılan saldırı 
sonrasında KMD (Komünizm’le 
Mücadele Derneği) fahri başkan-
lığından ayrıldı. Bunun üzerine 
adalet bakanlığı dernekle ilgili so-
ruşturma başlattı. 

Bu dernekte “Vatana, Allah’a 
bağlılığı kökleştirmek” ülküsüyle 
milliyetçiler ve İslamcılar yer aldı-
lar.  

KMD’nin mirasçıları olarak 
bugünkü Ülkü Ocakları,Milli Türk 
Talebe Birliği, İlim Yayma Cemiyeti 
varlıklarını sürdürüyorlar.

Kürdistan’da Komünizm 
Kürdistan’da oldukça güçlü 

bir sol örgüt ve komünist damar 
vardır. 

Özellikle 80’li yıllardan itibaren 
de TKEP/KKP, KKP, MESOP, ÖSP 

ve yeniden KKP ekseninde güçlü 
bir miras ve odak vardır.

KKP geleneğinin en önemli 
hedeflerinden biri dört parça Kür-
distan’da ulusal birliği sağlamak-
tır. KKP halkların kendi kaderini 
tayin hakkını savunur, yanında yer 
alır.

Kürdistan’ı işgal eden dev-
letlerin kirli plan ve siyasetlerine 
karşı Kürdistan’i ittifak içerisinde 
yer alan siyasi güçlerle ortak 
bir strateji belirlenmesi yine 
KKP’nin önemli yakın hedefle-
rinden birisidir. Tüm bunların 
yanında Kürdistan’da sosyalist 
bir devrim mücadelesini örmeye 
çalışmaktadır.

Kürdistanlı komünistlerin şem-
siyesi KKP (Kürdistan Komünist 
Partisi) dir.

Sonuç olarak Türkiye’de ve 
Kürdistan’da komünistler çok ağır 
bedeller ödediler. Kürdistan’da 
siyasal mücadele yükselince bazı 
istisnalar hariç (devrimci parti, der-
nek, grup, yayınlar vb) Türkiye’de 
adeta sağ, sol, liberal, İslamcı bü-
tün kesimler bölünme paranoyası 
ile Kemalizm’e boyandılar.

Onun içindir ki Suudi Arabis-
tan’a Komünizm gelse bile Türkiye 
sınırlarına yaklaşamaz.
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ÜNİVERSİTE KAPISINA KELEPÇEYE HAYIR! 
ÖĞRENCİLERİN YANINDAYIZ!

Öğrencilerin, “kayyum rektör istemiyoruz” tepki ve 
eylemleri demokratik bir haktır yanlarındayız.

Öğrencilere yönelik saldırıları, özellikle de evleri-
nin kapı-duvarları kırılarak gözaltına alınmalarını şid-
detle kınıyoruz. Gözaltına alınan 36 öğrenci serbest 
bırakılmalı.

Öğrencilerin; “Tüm üniversitelerdeki kayyum 
rektörlerin istifasını, bütün rektörlerin demokratik 
yöntemlere uygun seçimle belirlenmesini istiyor ve 
akademisyenlerden acilen yeni bir seçim düzenle-
melerini talep ediyoruz” taleplerini destekliyoruz. Ve 
ekliyoruz, üniversiteler tekçi ve kültür uygulamalarına 
karşı, Kürt dili ve kültürü olmak üzere farklı dil ve 
kültürlerin özgürce yaşayıp geliştiği özerk kurumlar 
haline getirilmelidirler.

Bilimsel, kültürel, toplumsal araştırma, üretim ve 
özgür düşünce merkezleri olan üniversitelerin bu 
özelliklerini sürdürmeleri ancak akademik özerklik-
leri ile mümkündür.  Boğaziçi üniversitesinin başına 
AKP’li siyasi kimliği açık olan ve kurum dışından 
rektörün atanması siyasi amaçlı olup akademik 
özerkliğe darbedir. Bu uygulama yeni de değildir. 
Başkanlık sistemiyle birlikte rektörler dahil üst düzey 
yöneticiler, Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. 
Son 6 yıldan beri rektörler üniversitede seçim olma-
dan atanıyorlar.

Üniversite akademisyenlerinin, rektörlük de-
vir-teslim törenini cübbeleriyle sırtı dönük protesto 
etmeleri olağanüstü baskı 
koşullarında anlamlı bir 
demokratik duruştur. Des-
tekliyoruz. 

*Üniversite kapısına 
kelepçe vurmak,

*Kayyum rektörü, 
üniversiteye polis ordusu 
korumasıyla sokmak,

*Belediyelerin ardından 
üniversitelere de kayyum 
atamak,

*Yönetemediği (ele 
geçiremediği) kitle örgütle-
rini parçalayıp küçülterek 
“yönetmek”… Cumhur 
İttifakına nasip oldu(!)

Cumhur İttifakı, bu icraatlarıyla üniversiteleri 
yönetemiyor, polis gücüyle demokratik muhalefeti 
susturmak adına geldiği yer açısından ibret verici-
dir. Halklar ve toplumu geleceği belirsiz bir sürece, 
karanlığa sürüklemektedir.

KKP; üniversite kapılarını kelepçeleyerek öğren-
cilere kapatmak anti demokratik olduğu gibi çaresiz-
lik olarak da görüyor. Öğrencilerin kendi üniversite 
kampüsü içerisinde demokratik tepkilerini dile getir-
melerinin önü açılmalıdır. Bu onların en demokratik 
haklarıdır.

İstanbul valiliğinin “Hıfzıssıhha Kurulu kararla-
rı ile toplumun salgından korunması ve salgının 
yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz 
tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde 
her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır” 
kararı ile toplum sağlığı değil “iktidar sağlığı” düşü-
nülerek demokratik eylemlerin yasaklanması iktidarın 
anti demokratik uygulamaları üniversite dışında da 
öğrencilere dayattığı görülüyor.

Boğaziçi üniversitesi öğrencilerinin talepleri, 
tüm üniversitelerdeki öğrenci ve akademisyenlerin 
talepleridir desteklenmelidir. Kürdistan ve Türkiye işçi 
sınıfını, halkalarını; öğrencilerin ve akademisyenlerin 
haklı tepki ve taleplerini desteklemeye çağırıyoruz.

06.01.2021
Kürdistan Komünist Partisi – KKP

partiden açıklamalar
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KETINA SALA 2021                     2021 YILINA GİRERKEN
Gelê cihanê ya ku li hember şer, paşverû û faşîz-

me tekoşîna aşitiye û demokrasiye dide….

Tevgera kede a gerdûnî ya li hember kapîtîlîzme 
tekoşîna mafen aborî û civakî dimeşîne….

Jinên li hember mêr û  cebr û jinkujîye ya desthi-
latiya mêran serhildayî….

Gelême ya ji Rêveberiya Heremê Kurdistan ê 
tekoşîna serxwebûnê dimeşîne…..

Gelême ya ji Rojava doza fermi ya federal di-
meşîne……

Gelême ye ji rojhilat li hember rejîma metînger ya 
îrane berxwe dide…..

Gelê Kurdistane ku li hember tifaka zulm û zorda-
riya desthilatdar a Komar e, qet li tekoşîna azadiya 
netewî û demokrasîye gav şûnde navetiye û gelê 
Tirkiye ku tekoşîna demokrasiye demeşîne…..

Û

Li hemberî kapîtalîzma gerdûnî Tevgera Komunîst 
a Cîhanê ku tekoşîna azadî û sosyalîzmê dide…..

WE HEMÛYAN RE MERHEBA!

Ji sala nû de ji we re serkeftin!

Bi bawerîya me ya serkeftina we re SERSALA 
WE PÎROZ BE!

01.01.2021

Partiya Komunîst a Kurdistan – KKP     

Savaşa, gericiliğe ve faşizme karşı, barış ve de-
mokrasi mücadelesi veren Dünya halklarına…

Kapitalizme karşı ekonomik sosyal hakları uğruna 
mücadele veren Küresel emek hareketine….

Erkek ve erkek egemen iktidarın şiddet ve cina-
yetlerine başkaldıran kadınlara…

Bağımsızlık yolunda mücadele veren Kürdistan 
Bölgesel Yönetimi halkımıza…

Resmi federal statünün kavgasını sürdüren Özerk 
Rojava halkımıza…

İran sömürgeci rejimine karşı direnen Doğu Kür-
distanlı halkımıza…

Cumhur İttifakı iktidarının onca baskı ve zulmüne 
karşı ulusal özgürlük ve demokrasi mücadelesinde 
asla geri adım atmayan Kürdistan halkı ve demokrasi 
mücadelesi veren Türkiyeli işçi emekçi halklarına…

Ve de

Küresel kapitalizme karşı özgürlük ve sosyalizm 
mücadelesi veren Dünya Komünist Hareketine…

MERHABA HEPİNİZE!

Yeni yılda başarılar diliyor ve başarınıza olan 
inancımızla YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN!

01.01.2021

Kürdistan Komünist Partisi – KKP

partiden açıklamalar
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KKP Amed il örgütü, zamlara ilişkin Sur, 
Yenişehir ve Ofis’te afiş çalışması gerçekleştirdi.



48SOSYALİST MEZOPOTAMYA

SOSYALİSTMEZOPOTAMYA

KKP’de mesele “tartışmamak” değil 
biraz fazla tartışmış olmakta! 
“İdeolojik, teorik sorunlar” üzerine 
üretimde, KKP kadar tartışan öyle 
ki kamuoyuna açık tartışan başka 
bir gelenek-parti yok. İdeolojik teorik 
olarak stratejik rotamızı belirleyen 
“21. yy’da Özgürlük ve Sosyalizm 
Manifestosu”na ulaşabilmek için 7-8 
yıl süren ve KKP’li, KKP’li olmayan 
aydın, entelektüel, siyasetçilerin de 
katkılarıyla 12 adet Kürt Solu kitap 
dizisinin üretildiği uzun bir örgütlü tar-
tışma yaşadık. Onca gazete, dergi ve 
12 adet kitap çıkarırken tartışmadık 
ise ne yaptık? Ayrıca tek bir partilinin 
“ben partiyi, yönetici kadroları eleş-
tirdim diye yazım yayınlanmadı veya 
sansürlendi” dediğini, yazdığını duy-
madık, okumadık. Duyan, okuyan var 
mı? Şayet varsa buyursun açıklasın.


