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Editör
Öncelikle Sosyalist Mezopotamya Dergisi’nin bir önceki 

sayısının okuyucuyla buluşmasının değerlendirmesini 
yapan yayın kurulumuz; belli bir aradan sonra 

derginin tekrardan yayına başlamış olmasının ilgiyle izlendiği 
tespitini yaptı. Derginin okuyucuyla buluşması, partinin politik 
ve örgütsel faaliyetinin bir parçası olarak ele alındığında 
daha bir önem kazanıyor. Bu açıdan derginin okuyucuyla 
buluşmasında Malatya’daki yoldaşların pratiği önemli veriler 
içermekte olup örnek alınmalı.  

Yeni sayı hazırlanırken iç ve dış siyasette yoğun gelişme-
ler yaşanıyor. Buna bir de Özgürlük ve Sosyalizm Partisi’nin 
(ÖSP) tartışmaya açtığı, program-tüzük ve parti amblemi 
tartışmasını ekleyelim. Bu sayımız mümkün olduğunca söz 
konusu iç ve dış gelişmeleri irdeleyen yazılar içermektedir.

24 Haziran’da ÖSP, parlamento seçimlerinde HDP’yi, 
cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş’ı destek-
lemektedir. ÖSP propaganda çalışmalarını “Özgürlük ve 
Sosyalizm Partisi 24 Haziran 2018 Seçim Bildirgesi” başlığı 
ile yayınladığı siyasal deklarasyon temelinde ülkede ve yurt-
dışında olduğu her yerde sürdürmektedir ama özellikle Ur-
fa’ya ağırlık vermekte. Çünkü ÖSP Genel Başkan Yardımcısı 
Nusrettin Maçin yoldaşımız Urfa HDP üçüncü sıradan aday. 
HDP’ye ve Maçin yoldaşa başarılar diliyoruz.

Adıyaman Sulh Ceza Hakimliği tarafından, ÖSP bildirge-
si “Milli Güvenlik ve Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü”ne tehdit görülerek 
“Terörle Mücadele Kanunun 7. maddesi gereğince” yine 
“5187 sayılı Kanunun 25/2 maddesi gereğince yasaklanma-
sı, toplatılması ve el konulması” kararını kınıyoruz.

AKP yöneticileri ile Erdoğan’ın danışmanları, 24 Haziran 
seçimleri yaklaştıkça ve kazanamayacaklarını gördükçe, 
halka dönük tehditleri artırıyorlar. Öyle ki eğer AKP Meclis 
çoğunluğunu kaybederse “seçimler yenilenir” tehditleri en 
üst düzede bakan ve bürokratlardan gelmeye devam ediyor. 
Hatta öyle ki Prof. Maranki seçimde bekledikleri sonuç çık-
mazsa “Belgrad Ormanı’na gömdüğümüz talim şeylerimizi 
alıp sokağa çıkarız” demeye kadar vardırdı. AKP, 16 yıllık 
iktidarı kaybederiz diye korkuyor ve bu korkunun da baskı-
sıyla halkları tehdit ediyor. Suruç’ta 14 Haziran’da yapılan 
ve 5 kişinin ölümüne 8 kişinin de yaralanmasına neden olan 
saldırı da bu korkunun ürünüdür. Ama korkunun ecele (sona) 
faydası yok! AKP 25 Haziran’da iktidarı kaybedecektir.

Eğer 24 Haziran’da sandıkta kaybetmesine rağmen, tıpkı 
Haziran 2015 gibi seçimi yenilemeye giderse hem AKP’nin 
güç kaybetmesi büyür hem de halklar zorbalığı kabul etmez. 
Mevcut yasa ve mevzuatın tamamı 16 yıldır iktidarda olan 
AKP’nin eseriyken dönüp kendi çıkarttığı yasalarla yapılan 
seçimin sonucunu da tanımazsa bunun adı faşizm olur!

Bölgenin diğer önemli gelişmesi; sömürgeci rejimler 
koordineli olarak Kürt kazanımlarına saldırıları sürdürüyor. 
Özellikle İran ve Türkiye bölgede emperyal hesaplarla 
Kürdistan’a yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyorlar. Bu 
saldırılara Suriye Esad rejiminin de dahil olacağının işaretleri 
güçleniyor. Bu saldırılar karşısında parçalarda ulusal ittifak 
üzerinden Ulusal Kongre seçeneği kendini daha fazla dayat-
maktadır.

Yeni sayıda buluşmak umuduyla! 15-06-2018
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ALFABE

Ewdil ARARAT

ewdildur@outlook.com

Alfabe destpêka karê hîn-
dariyê ye. Ew pêngava 
yekemîn ya fîlozofî û zani-

stiyê ye jî. 
Pêşketina huner, ol û kulturê 

ye. Alfabe ji nivîsên bizmarî heya 
îro bûye xîmên pêvajoya hînbûn 
û perwerdeya mirovahiyê. Kîjan 
civat, xelk yan jî kîjan milet, di 
pêngavên fîlozofî, olî û zanistiyê 
da çiqas li pêş bûye, yan jî di kar 
û xebatên hîndarî û perwerdeyê 
da çiqas xurt û bi berdewam 
bûye, alfabeya wî jî ewqas hatiye 
bikaranîn û bandora xwe li ser 
mirovahiyê çêbûye.

Em kurd jî yek ji bi kok û 
kevintirîn civat û xelkên cîhanê ne. 

Em xwediyê bîr, bawerî û olên 
kevn in. 

Lêbelê biqasî wê bikokî 
û kevneşopiyê, em li ser ol û 
baweriyên xwe hêşîn nebûne. 
Fêkiyên me negihîştine. Berê ku 
bigihîjîn me ew dane talanê. Viha 
yan jî wiha, ji ber ev sedem yan 
jî ew sedemê her tim şimitîne 
bi aliyê ol û baweriyên din. Bi 

“dilsoziyeke” ji saftiyê jî wêdatir, ku 
xwe digihîne ehmeqîyê, me mêl 
daye, em teyisîne ber bi aliyên 
biyanî..

Herçiqas hin çavkanî amaje 
bi hin alfabeyên ku kurdan di 
demên olên xwe yên orjînal êzdî 
û zerdûştî de bi kar anîne dikin jî, 
gelo çend ji wan em dikarin bibêjin 
ku ji aliyê kurdan va çêbûne?

Jixwe ewqas ne girîng e jî, 
kîjan civat û milet kîjan alfabeyê 
çêkiriye û ew çiqasî tê bikaranînê.

Ol, helbet roleke girîng hildigire 
di belavbûna alfabeyê da. Lê ne 
roleke bingehîn e. 

Heke rola wê bingehîn bûbûya 
li şûna latînî wê alfabeya aramî 
ku yekemîn încîl bi wê hatibû 
nivîsandin, dê îro li nivê cîhanê 
bihata bikaranîn.   

Girîng ev e; ziman, raman û 
zanistiya wê alfabeyê çiqasî bi 
pêş ketiye û çiqas guncaw e di 
çêkirina zanist û fîlozofiyê da? 
Ew alfabe çiqas piratîk e di karê 
hîndarî û perwerdeyê da?

Çiqas pêdivî ye di pêşdabirina 
jiyana mirovahiyê da? 

Em serên xwe bi van pirsan 
mijûl bikin.

Neku ziman û zaravayên xwe 
yek li ser ê din ferz bikin û wan li 
gorî qalib û îşaretên alfabeyan, 
teng û îzole bikin. Nemaze di 
vê sedsala ku mirovahî ji heyvê 
derbasê marsê dibe. 

Hukumata me ya fedaral jî hîn 
bi teriya tîpên erebî girtiye ber bi 
meçhûlekî va diçe.    

Mîna parçekirina welatê 
me, jihevcûdabûna miletê me, 
alfabeyên ku em bi kar tînin jî ji 
hev cûda cûda ne: latînî, erebî û 
krîlî. 

Şukir ji “yezdanê jorîn” ra ku 
em hê wek kolonî bi hejmareke 
mezin ne li Çîn û Japonyayê ne, 

ku em li wan welatan bûna, 
misoger me yê alfabeyên çînî 
û japonî jî li zimanê kurdî zêde 
bikira.

Yekkirin yan jî bi gotineke din 
standartkirina ziman û zaravayan 



tişteke absurd û ne realîte ye, 
her wiha wisa jî wê ji polîtîkayên 
asîmîlasyonê ra bibe destek. 

Lêbelê ji bo hînbûn û 
perwerdeyê jî bikaranîna 
alfabeyeke hevbeş û 
standartkirina rastnivîsîna gotin û 
hin terîman jî pêdiviyeke zarûrî ye, 
daku di vê warê da me ji tevlihevî 
û kêşmekêşiyê xilas bike. 

Kî wê biryara alfabeyeke 
hevbeş yan jî zelalkirina 
rastnivîsîna gotin û teriman bide?

Çend gotar û pirtûkên ku di vê 
warê da li gorî dîtinên xwe şirove 
û analîzan dikin?

Wezareta perwerdeyê ya 
hukumeta federal a Kurdistanê ku 
tenê nûneriya parçeyekî welatê 
me ye?

Çend otorîte û partiyên siyasî 
ku ji van îşan qet fêm nakin? Wê 
biryarê bidin!

Yan zanîngeh û saziyên ku 
ji pisporên vê meselêyê pêk 
hatine, bi hêzên navborî ra di 
nava kordîneyekî da û bi disîplîna 
xebateke zanistî, wê biryarê 
bidin? 

Bernameya di Kurdistan TVyê 
da ku berê bi çend rojan min lê 
temaşe kiribû, ez mecbûr kirim 
ku li ser vê meseleya alfabeyê 
binivîsim. 

Bername di derheqê hînbûna 
zimanê dê yê kurdî li Almanyayê 
li bajarê Munîhê li dibistaneke 
almanî hatibû pêşkêşkirin. 
Çend mamostayên kurd ji bo 
çend seatan be jî li vê dibistanê 
zarokên me hînê zimanê dê 
dikirin. Ev bû ciyê dilşayî û 
kêfxweşiya min bû. 

Lê min nekarî li vê kêfxwşiyê 
berdewam bim, heta dawiya 
bernameyê. Ji ber sedemê 
bikaranîna alfabeya erebî. Neku 
allerjîkê alfabeya erebî me. Naxêr! 

Ew alfabe ne ji aliyê malbatî 
û ne jî ji aliyê dengî va li zimanê 

kurdî nayê, herçiqas soranîaxêv û 
kurmancîaxêvên ku bi tîpên erebî 
perwerde bûnê li hemberê vê 
gotina min bin jî. 

Qisimek ji kurdên me yên 
soran ku di nava hukumata 
federal da xwedî bi gotin in, di 
bikaranîna alfabeya erebî da jî bi 
israr in.

Li navenda Ewropayê, zarokên 
ku li vê derê hatine dunyayê, 
bi tîpên latînî perwerde bûne 
û yek tîpekî erebî jî nas nakin, 
careke din berê wan zaran didin 
zêrûzebera alfabeya erebî.!  

Kî ne ev zarên me? Yên ku 
malbatên wan ji başûrê walatê me 
hatine van deran. 

Çima alfabeya erebî, çima li 
Ewropayê?

Ji ber ku başûrê welatê me 
hîna jî di nava sînorê Îraqê da ye 
û li Îraqê jî alfabeya fermî erebî 
ye,  lewma jî ev zarine sibeyê 

ku herin Kurdistanê bikarin bi 
alfabeya erebî bixwînin! 

Yanê hîn ti amadeyî û tevdîrekî 
ku ji Îraqê biqete naxuyê di asoyê 
da. Karesat e helbet!

“Cîranên” din jî ji vê halê gelek 
memnûn in, ku xwe di hemû 
quncikan da telandine, kemîn 
vedane û vê fermiyetê qewîn 
û saxlem dikin, daku ji wan ra 
alternatîv çenebe li herêmê.

Baş e! Qet pê ne bawer im, lê 
em bêjin ev parçeya welatê me 
sibe ji van kemînan bifilite û bibe 
dewleteke serbixwe, gelo ew dê 
bi çi hincetê alfabeya erebî bi kar 
bîne? 

Heke bîne wê demê dê çi ferq 
hebe di navbera me, Afganistan û 
Erebistanê da? 

Tenê ferqa ziman?
Ev yek jî eşkere ye, ku bi bîr 

bînim: Kurdên me yên başûrê 
rojavayê Kurdistanê ku bi salan 
e li jêr rejima baasiyên Sûriyê 
da dinalin, ji mêj va dev ji tîpên 
erebî berdane, ji Xoybûnê vir da 
alfabeya latînî bi kar tînin. Dikarim 
bibêjim ev nivş bûye yekemîn 
xîmê “rewşenbiriya nûjen a kurd.” 

Çend têkiliyên welathezîyê ne 
tê da, li metropolên Ewropayê jî 
em dûr û cudayên hev in.

Me sînorên xwe bi xwe ra 
anîne Ewropaya ku sînor lê 
rabûne. Heyf e, mixabin e!

Me maf nîne ku em hev ji 
Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanî, 
Goran û Hejar bi dûr bixin. 

Guhên xwe li xweşikiya 
stranên kurmancî û soranî bixi-
timînin û ji yên biyanî ra vekin!

Gelo zarên me li dibistanên 
başûr zimanê îngilizî bi tîpên erebî 
hîn dibin?

Heke na, wekî wisa ye hun li 
benda çi ne? 27 gulan 2018

* Ev nîvîs berê çend salan di înternetê, 
rojnameya Avestayê da weşîyaye

Ev yek jî eşkere ye, ku 
bi bîr bînim: Kurdên me 

yên başûrê rojavayê 
Kurdistanê ku bi salan 
e li jêr rejima baasiyên 
Sûriyê da dinalin, ji mêj 

va dev ji tîpên erebî 
berdane, ji Xoybûnê vir 
da alfabeya latînî bi kar 

tînin. Dikarim bibêjim ev 
nivş bûye yekemîn xîmê 

“rewşenbiriya nûjen a 
kurd.” 

Çend têkiliyên 
welathezîyê ne tê da, li 

metropolên Ewropayê jî 
em dûr û cudayên hev in.



KÜRDİSTAN SİYASETİ 
VE KOMÜNİST HAREKET

Serhat ATSIZ

Kürdistan ulusal sorunu bü-
tün bir tarihsel geçmişiyle 
güncel olarak ağırlığını 

korumaktadır. Sömürge bir ülkede 
yaşamanın da siyaset yapma-
nın da bin bir türlü zorluklarını 
yaşamaktayız. Kürdistan siyaset 
arenasında meseleleri ele alışı 
farklı olan birçok hareket var. Bu 
farklılık ulusal cephenin kurulabil-
mesi açısından aslında değerli bir 
fırsattır. Genç bir komünist olarak, 
bir Kürt genci olarak örgütlü mü-
cadelenin önemini, yarattığı gücü 
ve değerleri partili mücadele içeri-
sinde kavradım. Kürdistanlı komü-
nistler ulusal meselenin ağırlığını 
koruduğu şartlar altında herkes 
ÖSP saflarına katılsın demiyor, 
aksine anti-sömürgeci ve anti-iş-
galci ilkelere sahip, Kürtlerin dev-
let kurma hakkını savunan farklı 
ideolojik-politik çizgide olan bütün 
siyasi hareketlerin var olması ge-
rektiğini söylüyor, bu duruşuyla da 
tutarlı bir ulusal politikaya sahip 
partimiz. Kürdistan’ın işgal altında 
olması, Kürdistan halklarının ezil-

mişliğine karşın hepimizin ulusal 
mücadelede elimizi taşın altına 
koymamız gerektiğini her defa-
sında dile getiriyor. Ulusal birlik 
politikasına ayak diretmek yerine 
bunun önünü açmak gerekiyor. 
Bugün Kürdistan’da farklı ideo-
lojiye ve politikaya sahip birçok 
sayıda parti bulunmakta. Yer yer, 
zaman zaman biz de ÖSP ola-
rak diğer partiler ile ulusal ittifak 
noktasın da görüşmelerimiz oldu 
ve halen de çeşitli görüşmeler 
yapılıyor.  Ancak ne yazık ki tam 
anlamı ile ulusal ittifak noktasında 
elle tutulur adımlar atıldığından 
söz edemiyoruz. Bu sorun Kür-
distan’daki bütün partilerin ortak 
problemidir. Sömürgecilik ne 
ulusal hareketi örgütleyenlerin 
ne de azınlıkta kalan partilerin 
sorunudur, bu bir halkın topyekun 
bütün kurumlarının kendi güç ve 
renkleriyle sorumluluk alması, 
birlik olması gereken bir sorundur. 

Henüz üzerinden çok da fazla 
zaman geçmedi, önce Güney’de 

(Başur) Kerkük’ün işgal edilme-
si daha sonrasında ise Batı’da 
(Rojava) Êfrin’in Türk devleti ta-
rafından işgal edildiği dönemde 
bile bizler Kuzey’de (Bakur)  tek 
bir ses bile çıkaramaz hale gelmiş 
durumdayız. Bu durumu özellikle 
Kürdistanlı komünistlerin tartışma-
sı gerekmektedir.  Amed’ten yani 
Kuzey Kürdistan’dan kalkan savaş 
uçakları hemen Batı’da şehirle-
rimizi, insanlarımızı bombaladı. 
Kürdistan’ın güncel durumu bu 
denli trajikomik bir hal almışken 
bizim yapmamız gereken ulusal 
mücadelede hepimizin bir araya 
gelebileceği koşulları oluşturmak-
tır. Bugün tüm Kürtleri; komünis-
tinden yurtseverine, milliyetçisin-
den İslamcısına kadar ortak ola-
rak bizi ilgilendiren mesele ulusal 
meseledir. 

Biz Kürdistanlı komünistler 
olarak Kürdistan meselesi ile il-
gilenen tüm Kürdistani güçlerin; 
sömürgecilik karşısında ulusal bir 
cephe ruhuyla birleşmesi gerekti-



ğini savunuyoruz. Sömürgeciler, 
mevcut koşullar da mevzu bahis 
vatan millet Sakarya veyahut söz 
konusu Kürt düşmanlığı olunca 
AKP, MHP ve CHP’siyle birleşebi-
liyorlar. Peki, bizler neden mevzu 
bahis Kürtler veya Kürdistan olun-
ca bir araya gelemiyoruz, neden 
birleşemiyoruz?

Kürdistan’ın ulusal sorununun 
yanı sıra sınıfsal sorununun da 
olduğunu atlamamalıyız. Bugün 
Kürdistan’ın en acil sorunu elbette 
ulusal sorunudur. Fakat biz ko-
münistlerin yürüttüğü mücadele 
sadece ulusal mücadele ile sı-
nırlı değildir.  Kürdistan’ın ağır 
ve acımasız koşullarını içinde 
bulunduğumuz yaşam pratiğinde 
yeterince net görebiliyoruz. Binler-
ce insanımız sefalet koşullarında 
hayatta kalmaya çalışıyor. Bunun 
yanı sıra binlerce oyun çağında ki 
çocuğumuz küçük yaşta çalışmak 
zorunda bırakılıyor. Sur ile Dic-
lekent, Bağlar ile Gaziler ayrımı 
bize özelde Amed’in genelde ise 
Kürdistan’ın sosyal ve sınıfsal 
sorununu net bir şekilde göster-
mektedir. Kürt ulusal cephesinin 
örülebilmesinde emek yüzünü 
mutlaka Komünistler temsil ede-
cektir, etmelidir.

Kürdistan halkı emekçi bir 
halktır, Kürdistan halklarının büyük 
bir kısmı emeğini satarak yaşamı-
nı sürdürmektedir. Dağda sava-
şan, ovada siyaset yapan, Türkiye 
metropollerinde çalışırken sırf Kürt 
olduğu için linç edilen emekçi-iş-
çi-köylü insanlardan oluşmaktadır. 
Kürt ulusu hem ulusal hem de 
sınıfsal sorunuyla boğuşmaktadır. 
Kürdistan’daki ciddi oranda ki iş-
sizliğin yanı sıra, çalışan nüfus ise 
günde 12 saat gibi insanlık dışı 
koşullarda çalışmakta evine ek-
meğini zor bela götürebilmektedir. 
Avrupa’nın 1800’lü yıllarında ki 
koşulların tıpa tıp aynısını aradan 
200 yıl geçmesine rağmen Kürdis-
tan’da 2018 yılında yaşamaktayız. 
Bizler kuracağımız ülkenin emek-

çilerin ülkesi olmasını ve emeğin 
köleleşmekten kurtulmasını isti-
yoruz.

Bizler bugün yürüttüğümüz 
mücadeleyi sömürgecilerin, işgal-
cilerin dayatmış olduğu “yasallığa” 
göre değil, haklı olan mücadele-
mizin ve bu haklılığın meşruluğu-
na dayanıyoruz. Ve yürütmekte 
olduğumuz mücadelemizi; yüz 
yıllardır ezilen, katliamlara uğra-
tılan, sömürülen ve ülkesi işgal 
edilen bir halkın haklı olan meşru-
luğundan alıyoruz. Bugün Kürtler, 
bütün dünyada artık tanınıyor 
ve biliniyor. Eğer bugün dilimizi 
geçmiş yıllara göre daha rahat 
konuşabiliyorsak, her yerde Kürt 
olduğumuzu söyleyebiliyorsak bu 
bize sömürgeci-işgalci düzenin 
sağladığı lütuf değildir, Kürtlerin 
yüzyıllardır uğruna büyük bedeller 
ödeyerek verdikleri mücadelele-

rin kazanımlarıdır. Biz Kürdistan 
komünistleri yaptığımız siyaseti 
ve politikayı sömürgeci devletin 
yasalarına göre değil, Kürdistan’ın 
realitesine göre yapıyoruz. TC 
devleti nezdinde resmi bir kurum 
olmamız; sömürgeci devletin 
yasaklarına ve yasalarına har-
fiyen uyacağımız anlamına gel-
miyor. Kürdistan’ın gerçekliği, 
sömürgeci devletin yasalarının 
üzerindedir. Kürdistan realitesi 
karşısında sömürgeci devletin 
yasaları kağıt parçasından iba-
rettir. Yıllarca TC’nin yasaları 
Kürt ve Kürtçe yoktur dedi, ancak 
bugün ise (AKP’nin Kürtçe kendi 
propagandasını yaptığı) TRT 
Şeş isminde TV kanalı açmak 
zorunda kalıyorlar. Sadece bu 
bile Kürdistan gerçekliğinin TC 
yasalarının üzerinde olduğunu 
ispat etmeye yeter de artar bile. 
Bugün hangi kazanımları elde 
etmişsek emin olabiliriz ki yasala-
ra göre hareket ettiğimizden değil, 
Kürdistan davasının haklılığına ve 
meşruluğuna dayandığımız için 
kazanmışızdır. 

Kürdistan’da yürütülen müca-
dele haklıdır ve halkın mücadele-
sidir. Hiçbir güç, hiçbir kuvvet halk 
hareketinin önüne geçemez. Biz 
bu noktada halkın gücünü esas 
alıyoruz. Serhıldanlara, raperinle-
re güveniyoruz. Sömürgeciler her 
zaman halklardan korkmuşlardır. 
İşte biz tam da bu noktada halkın 
sokağa, mahalleye, şehre ve tüm 
Kürdistan’a müdahale etmesi ge-
rektiğini savunuyoruz. Elbette bu 
müdahale ancak devrimci bir akıl-
la ve devrimci bir öncüyle gerçek-
leşebilir. Kürdistanlı komünistler 
bu iddiayı taşımaktadırlar. 

Kürdistan’da kaçak güreş-
menin vakti ve zamanı çoktan 
geçmiştir. Dost-düşman ayrımı 
ve tanımı net yapılmalıdır. 
Halkın dostları kimlerdir? Halkın 
düşmanları kimlerdir? Bu sorulara 
kesin cevaplar ve tanımlamalar 
yapmalıyız. 

Kürdistan’ın ulusal soru-
nunun yanı sıra sınıfsal 
sorununun da olduğunu 

atlamamalıyız. Bugün Kür-
distan’ın en acil sorunu 

elbette ulusal sorunudur. 
Fakat biz komünistlerin 

yürüttüğü mücadele 
sadece ulusal mücadele 

ile sınırlı değildir.  Kür-
distan’ın ağır ve acımasız 
koşullarını içinde bulun-
duğumuz yaşam pratiğin-
de yeterince net görebili-
yoruz. Binlerce insanımız 

sefalet koşullarında 
hayatta kalmaya çalışıyor. 
Bunun yanı sıra binlerce 
oyun çağında ki çocuğu-

muz küçük yaşta çalışmak 
zorunda bırakılıyor. 
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Okuyucu Falih Rıfkı’nın 
sözlerini, abartılı bulabilir 
ama bir gerçekliğin ifade 

edilmesidir. Milli Mücadele dö-
neminde Sovyet yardımının ne 
kadar önemli olduğu,  Türk-Yunan 
savaşında, Yunan Ordusunun 
grevinin yanında, Sovyetlerin mali 
ve askeri yardımının tayin edici bir 
etkisinin olduğu kuşkusuzdur. Bu 
etki tarihçilerin neredeyse üzerin-
de anlaştıkları tek konu olduğunu 
söylersek abartmış olmayız. 

Geçtiğimiz yıllarda kaybettiği-
miz İstanbul doğumlu tarihçi dos-
tum Neoklis Sarris, Sovyet-Ankara 
yakınlaşmasının M. Kemal’in 
gerçek kurtuluşu olduğunu2 ve 
Türkiye’nin toprak kaybı olmadan 
sürdürdüğü varlığını ve “yeni bir 

devlet” olarak kuruluşunu bu ya-
kınlaşmaya borçlu olduğunu kabul 
etmektedir.3

Bu Askeri yardım Neoklis 
Sarris’in araştırmasının sonuç-
larına göre, iki yıldan daha kısa 
bir sürede sağlanan Sovyet yar-
dımının değeri, Türkiye’nin yıllık 
bütçesini ve iki yıllık toplam askerî 
giderlerini aşmıştı! “Silah yardım-
larıyla ilgili olarak, sadece piyade 
tüfekleri, Kemalist mücadelede 
kullanılan toplam tüfeklerin dörtte 
birini aşıyor. Savaşın Sakarya’da 
başladığı gün Kemalist ordunun 
54,572 tüfeği vardı. Aynı yılın 28 
Temmuz tarihine kadar Rusya 
30,083 tüfeği teslim etti. Sonuç 
olarak, Sakarya’da Türk kuv-
vetlerinin kullandığı silahların 

yarısından fazlası Rus’tu. Aynı 
zamanda, batı cephesinde —
Yunan-Türk cephesi— Kemalist 
ordunun, piyade için 9 milyon 
mermisi vardı; Kemalist müca-
dele boyunca yaklaşık 10 milyon 
kurşun kullanıldı. 28 Temmuz’a 
kadar, Rusya tarafından 300 mil-
yon mermi daha sağlandığına ve 
bu sayının, Türklerin o dönemde 
sahip olduklarının iki katından 
fazlası olduğuna işaret edilmeli! 
Makineli tüfeklere gelince, onların 
üçte biri, aynen topların üçte biri 
gibi Rusya’nındı! Ayrıca, 21 Ekim 
1921’de Trabzon’da teslim edi-
len “Jivoy” ve “Yutiy” adlı iki Rus 
destroyeri de vardı. Son olarak, 
Kemalist ordu, Rus yardımından 
başka, Fransız ordusu Adana’dan 

Tuhaf kader cilveleri vardır. Eğer Lenin çarlığı yıkmasaydı ve Rusya zafer 
gününe erişse idi, İstanbul Rus olacaktı. İnsanın acaba bir İstanbul köşesine 
Lenin’in büstünü koysak mı, diyeceği geliyor. Falih Rıfkı Atay1



çekilirken teslim ettiği 10,000 
tüfek ve 1,505 kutu mermiyle de 
takviye edildiğini belirtmek ge-
rekir. Bunların haricinde, kalan 
mühimmat Rus mal maddî yardı-
mıyla Fransa’dan ve genel olarak 
Avrupa’dan satın alınmıştı. Bu 
yardım bolluğu, eğer Sovyetler’in 
bu dönem boyunca rejimlerinin 
tesisiyle yüzleşmesi gerektiğini 
ve acımasız bir iç savaştan geç-
tikleri düşünülürse, özel bir önem 
taşır”4 Askeri yardımların içinde 
20.000 gaz maskesi de vardır. 
Muhtemelen Topal Osman Çetesi 
Pontos Halkına, diğer çeteler 
kendi bölgelerindeki Rum Halkına 
“tütsü” verirken çete elemanları 
etkilenmesin!

Elbette, devletler/ hükümetler 
arasında dostluklar, yapacakları 
işbirliği ve birbirlerine yapacakları 
ve yaptıkları maddi ve manevi 
yardımların yadırganacak bir yanı 
yoktur. Ancak, bu yardımların na-
sıl ve nerede kullanıldığını gözleri 
ile görmelerine rağmen sorgula-
madan yapmalarının Marxizm’de 
yerini bulamayız. Mezarını kendi-
ne kazdırıp diri diri adam gömen 
ve vapur kazanına kömür yerine 
canlı adam atmak gibi zulüm ve 
işkenceleri ile tanınan bir çete rei-
sine yoldaş başlığıyla hitap etmek 
anlamsızdır. 

İttihat ve Terakki Yönetiminde 
Cemal Paşa’nın Özel Kalemi olan 
ardılı Kemalist dönemin bütünün-
de rejimin en önemli şahsiyetlerin-
den biri olan Falih Rıfkı’nın kale-
minden bu işkencecinin yaptıkları 
şu kelimelerle ifade edilir:

“Topal Osman bir gün bir kay-
makama kızmış, eline kazmayı 
vermiş: Burada bir çukur kaz! diye 
emretmiş, derinlik kıvamını bulun-
ca: 

— Gir içine! demiş ve kayma-
kamı kendi eliyle kazdığı mezara 
gömmüştü. 

— Bir defasında bir çete reisi-
nin, içindekilerle beraber yaktırdığı 
evden, bir ananın dışarı attığı 

çocuğu soğukkanlılıkla kucaklayıp 
tekrar aleve doğru fırlattığı gö-
rülmüştür. Gemi ocağına kömür 
yerine sürülenlerin hikâyesi uzun 
müddet tüylerimizi ürpertmişti.”5

Türk yöneticiler bu soykırım-
cının marifetlerini bu sözlerle 
özetlerken, Bolşevikler ne yapıyor 
derseniz? Cevap hiç hoş değildir. 
“Yoldaşlar”, “Karadeniz Kıyısı Türk 
Kuvvetleri Başkomutanı ‘yoldaş 
Osman Ağa’ya” başlıklı mektuplar 
yazar ve talepte bulunurlar. Ünlü 
Bolşevik Yoldaş Zinin’in de  birçok 
mektubu bulunmaktadır. 6

Topal Osman Ağa kimdi? Hem 
Mareşal Frunze, hem elçi Aralov 
hem de Rusya’daki Bolşevik yö-
neticiler Topal Osman’ın kim oldu-
ğunu biliyorlardı.

1921 yılı sonlarında Ankara’ya 
atanan Sovyet Elçisi Aralov, 
Samsundan Anakaraya kadar 
geçen yolculuğunda Pontos’a 
dair gözlemlerini kaleme almış-
tır. Samsun, Sinop, Amasya 
Sancaklarında Rum halkından 

ancak, dağlarda dolaşan çeteden 
başka bir şey kalmamış bulunu-
yor. Özellikle Laz çetebaşlarından 
Osman ağa, canavarca davra-
nışlarıyla ün salmış bulunuyor. 
Osman Ağa, vahşi çetesiyle bütün 
bölgelerde, taş üstünde taş, omuz 
üstünde baş bırakmamış. Yerli 
halk onun gaddarca davranışları-
nı, dehşetle hatırlıyor.7[lxx]

Aralov’dan önce Türkiye’ye ge-
len Mareşal Frunze, Frunze Onu 
şu sözlerle ifade eder:  

Lazistan’ın en etkili önderlerin-
den biri olan Osman Ağa, gönüllü 
Lazlardan topladığı bir kuvvetle, 
Türklere karşı ayaklanan Doğu 
Anadolu bölgesindeki Kürtleri ve 
Samsun sancağındaki (vilayet) 
Rumları kan ve ateşe boğdu. Bu 
toplanan kuvvet oldukça düzenliy-
di. Doğu geleneklerine göre hare-
ket ediyorlardı: Yani geçtikleri yer-
leri talan ediyorlardı. Her taraf bir 
mezar sessizliğine gömülüyordu; 
tam bir suskunluğa... Genellikle 
denebilir ki ulusal tartışmaların, 
çağdaş Türkiye’de yerleşmiş tüm 
halklar tarafından kullanılan, çö-
zümleme biçimleri tekti ve son 
derece de basitti: Düşmanların 
tümüyle yok’ edilmesi.8 

Ordu yerine çete kullanımının 
yaygın olduğu ve çetelerin de 
neler yaptığı herkesin malumu 
olduğundan, Miralay Behiç Bey 
(Erkin), Genelkurmay Başkanı 
İsmet Bey’in  (İnönü) başkan yar-
dımcılığı görevini kabul etmez. 
“Bu aralık Anadolu’da. Ordudan 
ziyade, çete şeklinde gayr-i mun-
tazam kuvvetlerle iş görüldüğün-
den ve ben bu gibi teşkilatın öte-
den beri aleyhinde olduğumdan, 
bunlarla uğraşmaktaki müşkülatı 
düşünerek, Genelkurmay İkinci 
Reisliğini kabul etmek istemiyor-
dum. Mustafa Kemal Paşa’ya, 
İsmet Bey, benimle işbirliği yap-
madı diye gücenir siz lütfen bunu 
irade buyurunuz dedim. Paşa, 
merak etme ben izah ederim ce-
vabını verdi.”9  Sözlerinden kabul 
etmemekte de zorlandığını ve M. 

Lazistan’ın en etkili ön-
derlerinden biri olan 
Osman Ağa, gönüllü 

Lazlardan topladığı bir 
kuvvetle, Türklere karşı 

ayaklanan Doğu Anadolu 
bölgesindeki Kürtleri ve 

Samsun sancağındaki 
(vilayet) Rumları kan ve 

ateşe boğdu. Bu toplanan 
kuvvet oldukça düzenliy-

di. Doğu geleneklerine 
göre hareket ediyorlardı: 
Yani geçtikleri yerleri ta-
lan ediyorlardı. Her taraf 

bir mezar sessizliğine 
gömülüyordu; tam bir 

suskunluğa...



Kemal’e sığındığını anlıyoruz.
Mareşal Frunze, gerek Topal 

Osman’ın milisleri, Gerekse 
Merkez Ordusunun Tenkil müf-
rezelerinin kentte olsun, isyana 
katılmayı kabul etmeyen Rum 
köy lerinde olsun ne tür vahşetler 
yaptıklarını parça parça anılar 
olarak dinleme olanağı bulduk. Bu 
konuda özel likle daha önce sözü-
nü ettiğim Lâz’ların reisi Osman 
Ağa büyük ün yapmış. Bütün böl-
geyi azılı çetesiyle kan ve ateşe 
boğmuş. Sanırım şunu söylemek 
yeter bu konu da: Buradaki Türkler 
bile onun yaptıklarından korkuyla 
söz ediyorlar ve asla onaylamı-
yorlar. Benim için hiç um madığım 
bir bilgi olmuştu doğrusu diye 
devam ederek, Öğrendim ki, 
Osman Ağa’nın çeteleri Havza’da 
korku salmış, yakmış, ırza geç-
miş, önüne gelen tüm Rum ve 
Ermenileri öldürmüş, köprüleri yık-
mış…10Sözleriyle Topal Osman’ın 
uygulamalarını sayar.

Mareşal Frunze, hükümetin 
1921 yazında bir tenkil (tepele-
me) müfrezesi düzenlediğini ve 
bu müfrezenin bölgede bütün 
Rum köylerindeki halkın acıma-
dan hakkından gelmiş olduğunu 
söyleyerek. Bu köylerden birini 
tarif eder, ne bir insan, ne bir 
hayvan, ne bir kuş görünüyor. 
Evlerin hemen yanı başındaki 
sürül müş tarlalarda çalışan bir 
tek insan bile yoktur. Frunze yol 
boyu karşılaştıklarını resmede-
rek paylaşır: Keskin küçük bir 
kasaba; 1500 ev var. Yandaki 
bir tepeden akıp gelen küçük bir 
dere vadisinde, oldukça ge niş bir 
alana kurulmuş. Çoğunlukla evler 
iki katlı. Bazı ları verandalı, güzel 
merdivenlerle çıkılan Avrupa ev-
leri tipinde. Bundan anlaşıldığına 
göre Keskin’in büyük ço ğunluğunu 
Rumlar oluşturuyormuş. Çoğu 
büyük ticaretle uğraşıyorlarmış ve 
oldukça da varlıklıymışlar. Keskin, 
Rum metropolitinin merkezi. Ama 
artık «merkeziymiş» demek daha 
doğru. Çünkü Türk-Rum savaşı 

her şeyi altüst etmiş, her yerde 
olduğu gibi tüm erkekler askere 
gitmişler. Ticaret Rumların elinden 
alınmış öldürülerek, zorla el kona-
rak, istimlâk edilerek, v.s…11

Frunze, bu zor koşullara kar-
şın Pontos direnişinin devam 
ettiğinin altını çizer: Ama yine de 
geride kalan bü yük bir bölüm, 
Yunanlılarla savaşın bitmesine 
değin dö vüşmeye devam etmeyi 
tasarlayarak inatla sürdürüyor-
larmış direnişlerini.12

Ukraynalı Devrimci Mareşal 
Frunze, gördüklerini satır satır 
kaydeder. O Pontos Soykırımının 
tanığıdır. Bakıyorum, üstü açık 
arabalar da siyahlara bürünmüş 
kadın figürleri oturuyor ve yatı-
yor. Aralarında çocuklar da var. 
Kadınların da çocukla rın da giyim-
leri çok kötü; soğuktan titriyorlar. 

Gerideki arabalara bakıyorum, 
arabalardan birinin arkasından yü-
rüyen bir asker, yırtık pırtık giysiler 
içindeki bir kız ço cuğunu kaldırıp 
arabaya oturtuyor. Kızcağızın 
her yeri soğuktan morarmış, tüm 
vücudu titriyor. Başını arabada bir 
eleğin altına gizlemeye çalışıyor. 
Şaşkınlık içinde ne olduğunu so-
ruyorum Binbaşıya. O şöyle açık-
lıyor: “Hay dutların ailelerini götü-
rüyorlar. Onları Amasya’ya yer-
leştirecekler.”13 Yerel yöneticiler, 
Pontos halkının ölüm yoluna çıka-
rılmasının tanığı Frunze’ye, suç-
luların Pontos halkı olduğuna 
inandırmaya çalışırlar, Askerler ve 
Türk köylüleri öylesine kin le doluy-
dular ki, yöneticiler ne emir verirse 
versin yine de şiddetten vazgeç-
miyorlarmış. Ayrıca son zamanlar-
da Samsun sancağındaki toprak-
lar Rum eşkıyalarının vahşe tiyle 
çalkalanıyormuş yeniden. Rum 
çeteleri Türk köyle rini yakıyor, 
Samsun – Ankara yolunda sık 
sık baskınlar yapıyor, hemen her 
gün birkaç asker öldürüyorlar ve 
kor kunç bir faaliyet gösteriyorlar, 
diye anlattı Mutasarrıf. Bu durum 
üzerine kesin tedbirler alınarak, 
bütün Rum halkını ülkenin içlerine 
gönderip yerleştirmeye, karar ver-
mişler.14[lxxviii] Yerleştirmeyi öl-
dürmek olarak okumakta sakınca 
yoktur.

Frunze’nin şu satırları Pontos 
Soykırımına dair hiçbir tereddüde 
yer bırakmaz: Samsun, Sinop 
ve Amasya’da ya şayan 200 bin 
Rum’dan yalnızca dağlarda do-
laşan bir kaç çete kaldı. Yaşlılar, 
kadınlar ve çocukların hemen 
hepsi ülkenin başka yerlerine, 
Diyarbakır, Harput, Kon ya bölge-
lerine göç ettiler [burayı sürgün 
olarak okumak gerek]. Bunlar öyle 
bir zamanda ve öylesine yokluk 
içinde gittiler ki, yeni yerlerinde 
yoksul luk ve kölelik hayatı yaşa-
yan, sürünen bütün bu kitle den 
birkaç bin kişinin bile sağ kalmadı-
ğını söylemek müm kün.15

Bu yol tüm yaşantım boyunca 

Frunze’nin şu satırları 
Pontos Soykırımına dair 
hiçbir tereddüde yer bı-
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bin Rum’dan yalnızca dağ-
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kaldı. Yaşlılar, kadınlar ve 
çocukların hemen hepsi 
ülkenin başka yerlerine, 
Diyarbakır, Harput, Kon ya 

bölgelerine göç ettiler 
[burayı sürgün olarak 

okumak gerek]. Bunlar 
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belleğimden çıkmayacaktır hiçbir 
zaman. 30 km yol boyunca ara-
lıksız olarak cesetlerle karşılaştık 
hep. Ben yalnız başıma 58 tane 
saydım. Çoğu zorbalığın ve şid-
detin izlerini taşıyordu. Bir yerde 
güzel bir kız cesediyle karşılaştık. 
Başı kesilmiş ve elinin yanına 
konmuştu. Bir başka yerde çok 
güzel bir başka kız cesedi daha; 
7-8 yaşlarında, sarı saçlı, yalına-
yak, sırtında yalnız eski bir göm-
lek bulunan bir kız cesedi... Kız 
anlaşılan ağlamış; yüzünü toprağa 
gömmüş yatmış. Askerin süngü-
süyle de yere öylece mıhlanmış.16

Frunze, yolculuğunu bu satır-
larla noktalar, Aralov da anılarında 
bu kırımların tanıklığını yapar. 
Buna rağmen Sovyet yöneticile-
ri Bolşevikler maddi ve manevi 
yardımlarını bu yapılardan esirge-
mezler. 
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Yaşanmışların ışığında ulus-
ların kendi kaderlerini tayin 
hakkı (UKKTH) savunusu-

nun pratik yansımaları, mücadele 
tarzı ve örgütlenme biçimi üzerin-
de duracağım. Özellikle son yıllar-
da bölgemizde Güney Kürdistan, 
Rojava ve Avrupa’da Katalan de-
neyimi öğretici derslerle dolu.

I – Son 25 yılın 
pratiği ışığında UKKTH 
ve komünistler!
UKKTH ilk olarak kim tarafın-

dan ve nerede gündeme getirildi? 
Bu önemli zira genel kanı ABD 
başkanı Wilson tarafından öneril-
diğidir ancak bu doğru değil çünkü 
UKKTH ilk kez 1896’da İkinci En-
ternasyonal’de Kautsky tarafından 
savunulmuştu. Sonrasında Lenin 
liderliğindeki Bolşevikler UKKTH 
ilkesini parti programına aldılar, 
devamında Dünya komünist 
hareketi ve ulusal kurtuluş hare-
ketlerince savunulan ilke haline 
gelerek genelleşti.

Bolşeviklerin UKKTH savunu-
su; ezen ulus komünist hareketi, 
ezilen ulusun ayrılıp bağımsız 
devletini kurmaktan yana politik 
propaganda geliştirirken, ezilen 
ulus komünist hareketi ise ezen 
ulus işçi emekçileriyle birlikten 

yana tutum almasını içeriyordu. 
Lenin döneminde SSCB’de ayrılıp 
bağımsız devletini kurmak ya da 
eşit cumhuriyetler olarak SSCB’de 
yer almak, bu iki görüş eşit ağır-
lıklı savunulup hayata geçirildi. 
Finlandiya gibi ayrılanlar oldu 
ama çoğu eski sömürge/ilhaklar 
SSCB’nin federal/özerk sosyalist 
cumhuriyetler olarak kaldılar.

Ezen ve ezilen ulus komünist 
hareketin birbirini tamamlayan ikili 
görev üstlenmeleri hangi ülkeler 
için geçerli? Bu savunu çok uluslu 
(çok coğrafyalı) devletler için olup 
deniz aşırı sömürgelere uygulan-
ması söz konusu değildi. Örneğin 
dünün deniz aşırı sömürgeleri 
Cezayir, Angola, Hindistan, Mo-
zambik… vb. ülkeler için bu formül 
uygulanmazdı zira ayrı coğraf-
yalardı ve zaten emperyalist sö-
mürgeci Britanya veya Fransa’nın 
deniz aşırı sömürgeleri denetleyip 
sömürmek dışında örneğin kendi 
ülkelerinin bir parçası yapmak 
ne niyetleri ne de koşulları vardı. 
Dolayısıyla Britanya ya da Fransa 
komünist hareketiyle Hindistan 
veya Cezayir komünist hareketi-
nin birleşik devrim ve örgütlenme 
gibi meseleleri de olamazdı. Bu 
formül, çok uluslu sömürgeci/
ilhakçı Rusya, İspanya, Türkiye, 
İran, Irak, Suriye gibi devletler için 

geçerliydi. Bu meseleyi ikinci bas-
kısı 2004 yılında yapılan “Ulusal 
Soruna Somut ve Tarihsel Yakla-
şım” (USSTY) adlı kitabımda ay-
rıntılı irdelemiştim. Şimdi yaşanan 
pratiğin ışığında kısaca üzerinde 
duracağım.

Söz konusu çok uluslu devlet-
lerde, ezen ulus komünist hareketi 
ile ezilen ulus komünist hareke-
tinin ayrılma veya birlikte kalma 
savunusunun pratik yansımaları 
genelde sorunlu oldu. Ezen ulus 
komünist partileri teori de UKK-
TH’yi savunmakla birlikte iş prati-
ğe, politik alana geldiğinde birliği 
savunmuşlardır. Pratikte gördük, 
ezen ulus komünistleri bağımsız-
lığa karşı çıkarak birliği savunur-
ken ezilen ulus komünistleri ise 
ayrılmayı savundular. Denilebilir 
ki Lenin sonrasında SBKP dahil 
dünya komünist hareketinde ezen 
ulus komünistleri; pratikte Rosa 
Luxemburg’un “sosyalizmin ancak 
büyük kapitalist pazar temelinde 
kurulabileceği, küçük devletlerin 
emperyalizme bağlı olacağı” tezi 
savunularak bağımsızlığa karşı 
durdular. Bunun en son örnekleri 
Katalonya ve Güney Kürdistan’dır. 
Bıçak gelip kemiğe dayandığında 
yani Katalonya ve Güney Kürdis-
tan peş peşe bağımsızlık referan-



dumuna gittiğinde, dünya ve bölge 
komünist partileri koro halinde 
“ayrılığa karşıyız, ayrılmak, küçük 
devletlere bölünmek emperyaliz-
min işini kolaylaştırır” deyip Irak 
ve İspanya’nın birliğine sımsıkı 
sarıldılar!

Türkiye Komünist Partisi de 
(TKP) Mustafa Suphi zamanından 
kendini feshedene kadar UKK-
TH’yi Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bölünmez birliği çerçevesinde ele 
almış, bağımsızlığı “bölücülük” 
olarak görmüş. TKP’nin ardılları 
da Kurtuluş, Söz ve Eylem 
vb. kimi grupları istisna olarak 
ayrı tutarsak hepsi Kürdistan 
meselesinde aynı pratik duruşu 
sürdürüyor. Özetle çok uluslu 
devletler de ezen ile ezilen ulus 
komünist hareketinin duruşu 
daima teorik savununun aksine 
olmuştur. Yani ezen ulus komünist 
hareketi birliğe sarılırken, ezilen 
komünist hareket ise bağımsızlığı 
savunmuş. Bence burada teorik 
kurgulamada da sorun var!

II – Kürdistan ile Türkiye
(Irak, Suriye, İran) komünist
hareketi baş çelişki, devlet,
ittifaklar… gibi temel 
meselelerde farklılaşıyor.
Ortadoğu-Kürdistan’da ki 

gelişmeler; Türkiye, İran, Irak, 
Suriye’de ezen ulus komünist ha-
reketi ile ezilen ulus komünist ha-
reketini farklı pratik politik sorun-
larla yüzleştiriyor. Bu açıdan dört 
Kürdistan parçasında yaşananlar 
öğretici derslerle dolu. Denilebilir 
ki süreç, teoriyi yeniden üretime 
zorlayan, teoriye alan açan pratik 
politik gelişmelerle yüklü. Mesele 
şudur; Kürdistan-Türkiye (Kürdis-
tan-Irak, Kürdistan-İran, Kürdis-
tan-Suriye) komünist hareketinin, 
mücadele ve örgütlenmede görev 
ile öncelikleri giderek farklılaşıyor.

Örneğin Rojava ile Güney 
Kürdistan’da, ulusal kurtuluş 
güçleriyle Irak ve Suriye komünist 
devrimci hareketinin baş çelişki, 
devlet, ittifaklar gibi konulara 

yaklaşımları farklılaşmanın 
ötesinde yer yer karşıtlaşıyor. 
Kürdistan’da baş çelişki, Kürt 
halkı ile sömürgeci (ilhakçı) Irak, 
Suriye devletleri arasındayken; 
Irak ve Suriye’de ise baş çelişki, 
emperyalist işgalle Irak ve Suriye 
rejimleri arasındadır. Öyle ki Gü-
ney Kürdistan’da (Kürdistan Ko-
münist Partisi dahil) ulusal güçler 
başta ABD, emperyalist güçlerle 
müttefik haldeyken, Irak Komünist 
Partisi (IKP) anti emperyalist ittifak 
içinde. IKP, 12 Mayıs seçim galibi 
Muqteda El Sadr’ın Sairun İtti-
fakı’nda yer alıyor ki bu antiem-
peryalist bir ittifak. Rojava’da ise 
TEV-DEM ve ENKS ABD-Fran-
sız-İngiliz emperyalizmiyle ittifak 
halindeyken (ki Türkiye sosyalist 
hareketinden de kimi partiler de 
PYD ile birlikte bu ittifakın içinde), 
Suriye Komünist Partisi kendi 
BAAS rejimi ile birlikte Rusya’nın 
başını çektiği Doğu emperyal 
blokla ittifak halinde.

Yine Arap ve Türkiye sol mil-
liyetçileri dün Saddam Hüseyin/
BAAS rejimini emperyalizme 
karşı savaşan kahraman görüp 
savunurken, Kürdistan halkı ve 
siyaseti ise halkımıza sayısız 
katliamlar ile Halepçe soykırımını 
yaşatan bir katil-soykırımcı rejim 
görüp lanetliyor!

Diğer bir ayrışma noktası; ezen 
ulus örneğin Türkiye komünist 
hareketinin devrim hedefi, varolan 
devletini yıkarak yerine sosyalist 
devleti inşa etmek görevi varken; 
ezilen ulus (yani Kürdistan) ko-
münist hareketi açısında ise bu 
görev, ilhakçı/sömürgeci devleti 
kendi ülkesinden çıkartmakla sı-
nırlı. Birinde var olan devletini yı-
kıp yerine giderek sönümleşecek 
olan yenisini kurmak, diğerinde 
(Kürdistan’da) ise olmayan devleti 
kurmak görevleri var.

Kısacası Kürdistan’da, ulusal 
kurtuluş mücadelesinin başat me-
sele olması beraberinde; baş çe-
lişki, sınıfların mevzilenmesi, dev-
lete yaklaşım, mücadele taktikleri, 
örgütlenme ve devrim süreçleri 
bakımından, Kürdistan komünist 
hareketi ile Türkiye (ya da Irak, 
İran, Suriye) komünist hareketini 
farklılıklaştırıyor.

Geriye önemli ortak payda ola-
rak emek-sermaye çelişkisi kalı-
yor. Emek ile sermaye arasında 
ki çelişkisinin temel olması hem 
Kürdistan komünist hareketi hem 
de Irak, İran, Suriye, Türkiye ko-
münist hareketi için geçerli. Ancak 
emek sermaye çelişkisinden kay-
naklanan ya da ondan beslenerek 
gelişen güncel siyasal sorunlarda 
da durum yine farklılıklar içeriyor.

Burada esas varmak istedi-
ğim yer şudur; komünistlerin, 
sömürge ya da ilhak edilmiş ülke 
ile sömürgeci/ilhakçı ülkeye aynı 
genel-geçer ideolojik-teorik özel-
likle aynı politik-örgütsel gömleği 
giydirmeleri yanlış. Aynı ideo-
lojik-teorik özellikle aynı pratik 
politik tespit-tahlil ve pratik hem 
Türkiye (Irak, İran ve Suriye için 
de geçerli) hem de Kürdistan için 
yapılamaz.

III – Birleşik devrim mi 
yoksa bağımsız devrim 
süreçleri mi?
Türkiye ile Kuzey Kürdistan (ve 

diğer parçalar) için birleşik devrim 
mi yoksa bağımsız devrim mi? 

Kürdistan’da, ulusal 
kurtuluş mücadelesinin 

başat mesele olması 
beraberinde; baş çelişki, 
sınıfların mevzilenmesi, 
devlete yaklaşım, müca-
dele taktikleri, örgütlen-
me ve devrim süreçleri 
bakımından, Kürdistan 

komünist hareketi ile Tür-
kiye (ya da Irak, İran, Su-

riye) komünist hareketini 
farklılıklaştırıyor.



Bununla bağlantılı birleşik örgüt-
lenme mi yoksa bağımsız (ayrı) 
örgütlenme mi?  Yani biz komü-
nistler neye, hangi stratejiye göre 
pozisyon alacağız? Bu soruların 
yanıtları üzerinde 1990’lı yıllarda 
çokça durduk, durdum, kitaplar 
yazdım burada tekrar ayrıntısına 
dönmeden son 25 yılın pratik 
gelişmeleri ışığında kimi noktalar 
üzerinde duracağız. Meseleye 
teorinin kılavuzluğunda ve hayatın 
içerisinden bakarsak şunları gö-
rürüz:

Bir; sömürgeci/ilhakçı 
devlet ile sömürgeleştirilmiş/
ilhaka uğratılmış ülkenin örneğin 
Türkiye ile Kuzey Kürdistan’ın 
sosyolojisi yani ekonomik, sosyal, 
siyasal, kültürel dokusu ışığında 
ele alabiliriz. Türkiye ile İran 
işgalindeki Kürdistan parçaları 
açısından ele alındığında, söz 
konusu ortak sosyolojik dokunun 
geçmişi 1600’lı yıllara kadar 
dayanır. Ki bu uzun süreçte 
halklar/uluslar arası ortak 
ekonomik, siyasal, sosyal ve 
kültürel doku oluştu. Bundandır ki 
tek hamle de kopuş/bağımsızlık 
gerçekleşmiyor. Bugün yarı 
bağımsız devlet durumunda 
olan Güney Kürdistan bile haydi 
deyince bağımsızlığı bir hamle 
de gerçekleştiremiyorsa başka 
faktörlerle birlikte bu ortak 
sosyolojik geçmişin sonuçlarının 
da payı var.

Söz konusu sosyolojik irdele-
meyi yani Kürdistan’ın önce ikiye 
sonra dörde parçalanmışlığı ve 
yarattığı sorun ve sonuçlarını ay-
rıntılı USSTY adlı kitabımda ele 
almıştım. Şunu eklemeliyim; her 
sosyolojik irdeleme de yaşandığı 
gibi benim yaptığım sosyolojik 
irdelememde de determinist (nes-
nelci) yan ağır basar.

İki; parçalanmışlığa rağmen 
Kürdistan’ın dört parçasıyla bir 
ülke ve millet olduğunun sosyolo-
jisi açısından ele alabiliriz. Politik 
gelişmeler, yaşanan işgal ve par-
çalanmışlığa rağmen dört parça-

daki halkımızın ortak tutum sergi-
leyebildiğini gösterdi. Kobanê’nin 
önce işgali sonra özgürleştirilmesi, 
25 Eylül bağımsızlık referandumu, 
16 Ekim Kerkük işgali ve Efrin 
işgalinde halkımızın sergilediği 
parça-partiler üstü Kürdistani tu-
tum burada önemli veri.

Kobanê’nin önce IŞİD tara-
fından işgal edilmesinde sonra 
özgürleştirilmesinde, halkımız 
partiler ve parçalar üstü tutumla 
önce birlikte üzülmüş sonra birlik-
te sevinmiş. Aynı parçalar, partiler 
üstü ortak tutum, 25 Eylül Güney 
Kürdistan bağımsızlık referan-
dumunda yaşandı. Halkımız dört 
parça da bağımsızlık referandu-
munu destekledi. Kerkük ve Efrin 
işgallerinde ise yasları, üzüntüleri 
dört parça da ortak oldu.

Kürdistan halkları, tıpkı Ko-
banê, tıpkı 25 Eylül bağımsızlık 
referandumunda nasıl ki parti ve 
parçalar üstü tutumla dört parça 
ve diasporada ayağa kalktıysa, 
aynı ortak yurtsever kimlikle Ker-
kük ve Efrin işgaline de karşı dur-
dular. Yani Şîn û Şahîya gelê me 

bihevra bu! Ki bu ortak kalkışma 
tutumu yok edilemeyen aynı ulus 
bilincinin sosyolojik dokusunun 
ürünüdür.

Üç; Son yirmi beş yıllık ge-
lişmeler, Güney Kürdistan ve 
Rojava’da devrim süreçlerinin 
bağımsız geliştiği, Irak ve Suriye 
sosyalist devrimi olmadan da 
Kürdistan parçalarında bağımsız 
ulusal demokratik devrimlerin ya-
şanabileceğini yetirince gösteriyor. 
Ki mesele salt ulusal evre olunca 
Katalan deneyimi de yakın örnek. 
Gelişmeler, Güney Kürdistan ulu-
sal bağımsızlığının, Irak birleşik 
sosyalist devrimini beklemediği; 
Rojava’nın da Suriye sosyalist 
devrimini beklemediği, hakeza 
Kuzey ve Doğu Kürdistan’da 
da Türkiye veya İran sosyalist 
devrimini beklenmeden ulusal 
demokratik devrim veya çözümün 
gelişeceğini gösteriyor. Başka 
ifadeyle Irak, Suriye ve Türkiye, 
İran’da sosyalist devrim olmadan 
da Kürdistan’da ulusal demokratik 
devrim ve çözümün mümkün ol-
duğunu; Irak veya Suriye devleti 
(yani sömürgeci/ilhakçı devlet) 
yıkılmadan da bağımsız Kürdistan 
kurulabileceğini gösteriyor.

IV - Bunların ışığında 
Kuzey’de somut 
yönelimimiz ne olmalı?
Başta ÖSP’nin 21. Yüzyılda 

Özgürlük ve Sosyalizm Manifesto-
su’ndan uzun alıntı aktarayım:

“Kürdistan ve Ortadoğu’da sı-
nırlar halkların iradesine rağmen 
belirlendi” ara başlığı altında;

“Kürdistan komünist hareketi, 
Kürt halkının ve genelde Ortadoğu 
halklarının iradesi dışında belirlen-
miş coğrafik-siyasi haritayı tanı-
maz. Kürdistan’ın ve Kürt halkının 
birliğini tarihsel bir hak olarak gö-
rür. Kürdistan’ın parçaları arasın-
da ulusal demokratik ve komünist 
hareketin politik dayanışmasının 
geliştirilmesini savunur” devamın-
da ise “Kürt sorunu bir ülke ve 
ulus sorunudur” ara başlığı altında 

Kobanê’nin önce IŞİD ta-
rafından işgal edilmesin-
de sonra özgürleştirilme-

sinde, halkımız partiler 
ve parçalar üstü tutumla 

önce birlikte üzülmüş 
sonra birlikte sevinmiş. 

Aynı parçalar, partiler 
üstü ortak tutum, 25 Eylül 
Güney Kürdistan bağım-
sızlık referandumunda 
yaşandı. Halkımız dört 

parça da bağımsızlık re-
ferandumunu destekledi. 
Kerkük ve Efrin işgallerin-
de ise yasları, üzüntüleri 
dört parça da ortak oldu.



ise;
“Kürdistan komünist hareketi, 

Kürt sorununu bir ülkenin kurtulu-
şu, ulusun özgürlüğü sorunu ola-
rak görür ve çözümünün Kürdistan 
coğrafyasında bürüneceği biçim-
den bağımsız olarak özü itibariyle 
kendi ulusal devletini kurma hakkı 
olduğunun altını çizer. Bu temel 
tespitten hareketle, Kürt/Kürdistan 
sorununun Türkiye Cumhuriye-
ti’nin üniter yapısı ve “tek devlet, 
tek millet, tek dil” dayatmasının 
sınırları içerisinde çözülemeyece-
ğini belirtir.

Kürdistan komünist hareketi, 
Kürdistan’ın Kuzey parçasının 
ekonomik, sosyal, siyasal özgün 
durumundan hareketle, Türkiye’de 
devletin üniter, militarist, şoven 
yapısını aşmaya yönelik yaygın 
bir rejim muhalefetinin varlığı 
durumunda, halkların ortak 
siyasal devrimini hedefler. Rejimi 
aşan ortak siyasal devrimin, 
halkların eşit iki cumhuriyetli 
sosyalist federasyonlaşmasıyla 
taçlanmasını savunur. Ulusların 
kendi kaderini tayin hakkının 
bürüneceği biçim olarak 
‘bağımsızlık’ mı, ‘federasyon’ 
mu sorununun çözümü için 
tamamen özgür bir ortamda Kürt 
halkının onayına başvurmayı, bu 
doğrultuda Kuzey Kürdistan’da 
referanduma gitmeyi temel 
ilke olarak savunur. Ancak 
Kürdistan komünist hareketi esas 
olarak kendini Kuzey Kürdistan 
ulusal ve toplumsal devriminin 
geliştirilmesinden sorumlu sayar; 
Türkiye’de genel bir devrimci 
durumun yokluğu ortamında 
Kuzey Kürdistan’daki ulusal ve 
toplumsal muhalefetin Kürdistan’la 
sınırlı özgün bir iktidarlaşmayla 
sonuçlanması sürecine öncülük 
etmeye çalışır. Bağımsız 
gelişecek sürecin emek eksenli 
bir nitelik kazanması için bütün 
gücünü ortaya koyar.

Kürdistan komünistleri rejimin 
ve kapitalist sistemin sınırları 
içerisinde ulusal sorunun burjuva 

demokratik çözümünü, temel stra-
tejik hedefine bağlı olarak savu-
nur. Bu savunusunu ‘demokratik 
federasyon ve azınlık hakları’nı 
içeren siyasal bir tezle güncelleşti-
rir” deniyor.

ÖSP Manifestosu, stratejik 
olarak koşullara göre iki seçeneği 
Kürdistan komünistlerinin önüne 
koyuyor. İlkinde, “Türkiye’de 
devletin üniter, militarist, şoven 
yapısını aşmaya yönelik yaygın 
bir rejim muhalefetinin varlığı 
ortamında halkların ortak siyasal 
devrimini hedefler” diyerek eşit 
sosyalist federasyonu belirler. 
Ancak hemen devamında 
diğer seçenek olarak da; 
“Türkiye’de genel bir devrimci 
durumun yokluğu ortamında 
Kuzey Kürdistan’daki ulusal ve 
toplumsal muhalefetin Kürdistan’la 
sınırlı özgün bir iktidarlaşmayla 
sonuçlanması sürecine öncülük 
etmeye çalışır” diyerek bağımsız 
Kürdistan hedefini öne çıkartır. 
Yani;

*Küresel olarak Ho Ho Ho Chi 
Minh bir iki üç daha fazla Vietnam 
(sosyalizm) rüzgârı 21. Yüzyıl’da 
halihazırda yokken;

*Kürdistan’ın, Asya üzerinde 
20 yıldır süren savaşın merkezin-
de olması ve Kuzey Kürdistan’ı 
diğer Kürdistan parçalardan tü-
müyle bağımsız ele almak artık 
mümkün değilken;

*Önemlisi Güney ile Rojava’da 
yarı bağımsız yapılanmanın zen-
gin deneyimi önümüzdeyken; 
*Irak-Suriye-İran-Türkiye’de siya-
sal dinamizm, ağırlıkla Kürdistan 
meselesi üzerinden gelişiyorken; 
sokakta, okulda, işyerinde siyasal 
saflaşma ve tartışma bu dört ülke 
de esas Kürdistan meselesi üze-
rinden yaşanıyorken;

*Türkiye komünist hareketi-
nin belirleyici gövdesi Kürdistan 
meselesinde tıpkı rejimin siyasal 
partileri gibi Misak i Milli sınırlarını 
savunuyorken;

*Türk rejiminin, Kürdistan 
meselesinde asimilasyon-enteg-
rasyonla zaman kazanarak eritme 
politikası dışında çözüme dair 
hiçbir ciddi işaret vermezken…

Türkiye devrimci hareketiyle 
birleşik sosyalist devrimi hedef-
lemenin zemini yok. Dolayısıyla 
Kürdistan komünistleri; Türkiye 
halklarıyla birleşik sosyalist devrim 
stratejisini tali, bağımsız devrim 
stratejisini esas hedef olarak belir-
lemeli. Türkiye devrimci sosyalist 
dinamikleriyle ise önümüzdeki sü-
reçte birleşik devrim yerine geniş 
demokrasi cephesinin yaratılması 
hedeflenmeli. Ve her iki durumda 
da parti olarak örgütlenme ayrı 
olmalı.

V - Meşru-yasal mücadele 
ile yasa dışı 
mücadele üzerine
Bu alanda da hayatı teoriye 

uydurmak yerine teoriyi hayata 
göre yenilemeye açık olmalıyız. 
Genel olarak sömürge ve ilhaklar-
daki ulusal kurutuluş hareketleri 
ile kapitalist ülkelerdeki komünist 

Türkiye devrimci hare-
ketiyle birleşik sosyalist 

devrimi hedeflemenin 
zemini yok. Dolayısıyla 

Kürdistan komünistleri; 
Türkiye halklarıyla bir-
leşik sosyalist devrim 

stratejisini tali, bağımsız 
devrim stratejisini esas 
hedef olarak belirlemeli. 
Türkiye devrimci sosya-

list dinamikleriyle ise 
önümüzdeki süreçte bir-

leşik devrim yerine geniş 
demokrasi cephesinin 

yaratılması hedeflenmeli. 
Ve her iki durumda da 

parti olarak örgütlenme 
ayrı olmalı.



partilerin yasa dışılıklarında da 
ciddi farklılıklar vardı, olacak da. 
Özellikle de deniz aşırı sömürge-
lerde ki halkların ulusal kurutuluş 
mücadeleleri ile Alman, Fransız, 
Arjantin vb. komünist partilerinin 
yasa dışılıkları farklı idi yarın da 
olacak. Klasik sömürgelerde tabir 
uygunsa halk bir bütün olarak sö-
mürgeci devlete karşı zaten yasa 
dışı konumdadır.

Hatta Asya, Afrika, Latin Ame-
rika’daki deniz aşırı sömürgelerde 
ki halkların ulusal kurutuluş mü-
cadeleleri ile Kuzey İrlanda, Kor-
sika, Bask, Katalonya, Kürdistan 
gibi yani çok uluslu devletlerdeki 
sömürge veya ilhakların ulusal 
kurtuluş hareketlerinin de özgün 
farklılıkları hep var oldu. Bütün 
bunlarla birlikte, 19. ve 20. Yüzyıl 
yasa dışılığı ile 21. yy yasa dışılığı 
da genel olarak farklı olacak.

Özelimize gelince; biz yasadışı 
mücadeleyi reddetmedik, 
reddettiğimiz 20. yy tarzıdır çünkü 
cep telefonu başta olmak üzere 
yeni teknolojik icatlar ve geriye 
çekilen 20. yy devrimci dalgasıyla 
paralel 20. yy yasadışılığı da aşıl-
dı. Şunu da ekleyelim; burjuva-
zinin küresel çapta 19. ve 20. yy 
sosyalist deneylerinden çıkardığı 
derslerle, burjuva demokrasi-
si oyununu oynaması gerçeği 
de var. Bu nedenle 21. yüzyıla 
gelindiğinde istisnalar hariç dünya 
komünist partilerinde yasadışı 
parti kalmamış ve başta Latin 
Amerika’da olmak üzere birçok 
silahlı kurtuluş hareketi de silahı 
bırakıp sivil siyasete yöneldi.

Burjuvazi ne zaman demok-
rasi oyununa son veren düdüğü 
çalarsa daha doğrusu, işçi emekçi 
kitleler ne zaman burjuvaziyi, de-
mokrasi oyununa son vermeye 
zorlarsa işte o zaman komünist 
hareket ve genelde o günün dina-
mikleri de ihtiyaç duyarsa yeni bir 
yasadışılığı geliştirebilirler. Kürt-
lerin yasadışılıkları ise ağırlıkla 
hep Kürdistan dağları olmuştur ki 
bu yanıyla Türkiye veya diğer sö-

mürgeci ülke komünist, devrimci 
hareketinin yasadışılığından hep 
farklılıklar içermiştir.

Şu da var, Türkiye’de günümüz 
yasadışı partilerinin ana gövde-
si açıkta olup çok dar çekirdeği 
gizliyse, bu durum mevcut yasal 
partilerden pek de farklı değildir. 
Çünkü nasıl ki yasadışı partilerin 
gövdesi açıkta küçük çekirdek 
gizliyse, yasal partilerin de yasa 
dışı yönleri vardır, olabilir. Me-
seleye çekirdek meselesi olarak 
bakılıyorsa devlet partisi CHP’nin 
hatta iktidar partisi AKP’nin bile 
kendince gizli yönleri vardır.

Burada asıl mesele arka 
planımız ya da cephe gerisinin 

sağlama alınmasıysa; içeri de 
kitlelerin büyük örtüsüyle mi çe-
kirdek güvenceye alınacak yoksa 
Suriye ya da Avrupa mı arka 
plan olarak seçilecek? Veya her 
ikisi mi? Avrupa’ya gidenin geri 
gelmediği gerçeği ve Suriye’nin 
artık barınma alanı olmayacağı 
açıkken geriye Rojava ve Güney 
Kürdistan kalır! Ve zaten şimdi-
den bu iki alan değerlendiriliyor 
arka plan olarak. Kürt siyaseti 
ağırlıkla Hewlêr merkezli Güney 
Kürdistan’ı esas alırken; Türkiyeli 
devrimci yapılar ise Rojava’da 
bulunuyorlar. Hewlêr, Qamışlo 
Türkiye ve İran’dan gelen/gelecek 
olan “bölücüleri topraklarınızdan 
çıkartın” basıncı karşısında yükü-
müzü taşır mı? Tartışılmalı. 

VI – Mücadele tarzına 
gelince,
Bir; mücadele tarzı, savun-

duğun hedeflerden bağımsız ele 
alınamaz. İki, hiçbir mücadele 
tarzı mutlaklaştırılamaz. Üç; klasik 
sömürgelerdeki ulusal kurutuluş 
mücadeleleri ile kapitalist-emper-
yalist ülke komünist partilerinin 
mücadele tarzları ile araçları farklı 
olacaktır.

Dört; biçiminden bağımsız 
olarak zor olmadan ne kapitalist 
düzen yıkılır ne de sömürge ve 
ilhakların halkları özgürleşir. Beş; 
ulusal kurtuluş mücadelesinin 
aracı olarak silahlı yapılanmaya 
gidecek olanların yüzleşeceği en 
temel sorun; halkın/ülkenin ordu-
su mu yoksa X veya Y partisinin 
ordusu mu? Bu konuda Kürtlerin 
önünde iki somut deney vardır; 
Güney Kürdistan’da PDK ve YNK 
Peşmergesi. Rojava Kürdistan’ın 
da ise TEV-DEM ile ENKS Gerilla 
ya da Peşmerge ordularının ayrı 
oluşlarının yarattığı ağır sorunları 
en son Kerkük ve Efrin üzerinden 
yakıcı olarak yaşadık, yaşıyoruz. 
Bu iki deneyden hareketle partile-
rin değil ülkenin/halkın tek Ordusu 
savunusu yaşamın acı deneyleri-
nin önümüze koyduğu çözümdür.

Biz yasadışı mücadeleyi 
reddetmedik, 

reddettiğimiz 20. yy tar-
zıdır çünkü cep telefonu 
başta olmak üzere yeni 

teknolojik icatlar ve geri-
ye çekilen 20. yy devrimci 

dalgasıyla paralel 20. 
yy yasadışılığı da aşıldı. 
Şunu da ekleyelim; bur-
juvazinin küresel çapta 

19. ve 20. yy sosyalist 
deneylerinden çıkardığı 

derslerle, burjuva demok-
rasisi oyununu oynaması 
gerçeği de var. Bu neden-
le 21. yüzyıla gelindiğinde 

istisnalar hariç dünya 
komünist partilerinde 

yasadışı parti kalmamış 
ve başta Latin Amerika’da 
olmak üzere birçok silahlı 

kurtuluş hareketi de si-
lahı bırakıp sivil siyasete 

yöneldi.



Sonuç yerine; Türkiye 
sosyalist hareketini 
KKP lehine seksiyonları 
aşmaya çağırıyoruz!
*Türkiye komünist hareketini, 

Güney Kürdistan ve Rojava de-
neyiminden sonra Kürt seksiyon 
(özerk) örgütlenmeleri, Kürdistan 
Komünist Partisi (KKP) perspek-
tifiyle aşmaya çağırıyoruz. Sek-
siyon örgütlenmesini aşmaya ça-
ğırırken; bağımsızlığı hedef alan 
İran kurgulu Irak rejiminin 16 Ekim 
saldırısının yarattığı geçici duruma 
takılmadan, 25 Eylül bağımsızlık 
referandumunda Kürdistan halk-
larının %93 ile ortaya koydukları 
irade esas alınmalı. Çünkü Kür-
distan halkları söz konusu irade 
ile bağımsızlık tapusunu cebine 
koymuş ve uygun zaman-koşulda 
çıkarıp kullanacaklar. Kullanacak-
larını 12 Mayıs Irak seçimlerindeki 

tutumlarıyla da ortaya koydular! 
12 Mayıs Irak genel seçimlerinde 
açık tutumla bağımsızlığı savunan 
KDP’yi ödüllendirerek yani Kürdis-
tan’da açık arayla birinci parti ya-
parken, bağımsızlığa karşı çıkan 
ya da kararsız olanları ise adeta 
cezalandırdılar.

*Eğer 25 Eylül bağımsızlık re-
ferandumunun ardından 16 Ekim 
Kerkük merkezli yıkım olmasaydı 
bugün Türkiye sosyalist hareke-
tinden, Kürdistan seksiyonu olan 
birden fazla yapıyla KKP’yi nasıl 
kuracağımızı tartışıyor olacaktık. 
Dolayısıyla 16 Ekim’in yol açtığı 
geçici durumu değil 25 Eylül ba-
ğımsızlık iradesini esas alarak 
adım atmaya çağırıyoruz

*Türkiye komünist hareketin-
den, Kürdistan Seksiyon (özerk) 
örgütü kuran parti ve hareketleri 
cesaretle üçüncü kopuşu (ay-

rışmayı) gerçekleştirmeye çağı-
rıyoruz. Birinci kopuşu Hikmet 
Kıvılcımlı daha 1930’li yıllarda 
KKP’nin kurulmasını savunmuş 
ancak başarılı olamamıştı. Ancak 
1970’lerde gerçekleşecek olan ilk 
kopuşta; PSK, KİP, Rizgari, KUK, 
Kava, PKK gibi Marksist-Leninist, 
Maoist iddialı parti ve örgütler 
Türkiye sosyalist hareketinden 
ayrışarak kurulmuştu. İkinci kopu-
şu ise sonraki yıllarda Kurtuluş ve 
TKEP’ten ayrılan Tekoşin ve KKP 
özerk örgütleri tarafından gerçek-
leştirilmişti. Üçüncü kopuşa veya 
ayrışmaya Türkiye komünist/sos-
yalist partilerden birden fazla ya-
pının gebe olduğuna inanıyorum. 
ÖSP olarak çağrımız; gelin açık 
meşru Kürdistan Komünist Partisi-
ni birlikte kuralım! Partide herkes 
ideolojik-teorik olarak kendisi ol-
sun ve parti de çoğunluk iradesiy-
le politika yapılsın! 30.05.2018



LATİN AMERİKA 
VE EDEBİYAT (I)

Temel DEMİRER

demirertemel@gmail.com

Emperyalist tekellerin yönlen-
dirme ya da doğrudan mü-
dahaleleriyle tezgâhlanan 

askeri darbelere, diktatörlüklere 
sahne olmasına karşın, devrimci 
geleneklerin sürdürüldüğü bir coğ-
rafyadır Latin Amerika.

Sanıldığının aksine Meksi-
ka’dan değil, ABD’nin güney 
eyaletlerinden başlayıp, Şili’nin 
en güneyine kadar uzanan Latin 
Amerika, Amerika’nın güney yarı-
sını oluşturan bir kıtadır.

Bayraklarında Arjantin’de, “En 
Unión Y Libertad/ Birlikte ve Öz-
gürlükle”; Bolivya’da, “La Unión 
Es La Fuerza/ Birlik Güçtür”; 
Brezilya’da, “Ordem e Progres-

so/ Düzen ve İlerleme”; Dominik 
Cumhuriyeti ve Ekvador’da, “Dios, 
Patria y Libertad/ Tanrı, Vatan ve 
Özgürlük”; El Salvador’da, “Dios, 
Unión, Libertad/ Tanrı, Birlik, Öz-
gürlük”; Guatemala’da, “El País 
De La Eterna Primavera/ Ebedi 
Bahar Ülkesi”; Honduras’da, “Lib-
re, Soberano y Independiente/ 
Özgür, Egemen ve Bağımsız”; 
Kolombiya’da, “Libertad y Orden/ 
Özgürlük ve Düzen”; Kosta Ri-
ka’da, “Vivan Siempre El Trabajo 
y La Paz/ Emek ve Barış Ebedi-
yen Yaşayacak”; Küba’da, “So-
cialismo o Muerte/ Ya Sosyalizm 
ya Ölüm”; Nikaragua’da, “En Dios 
Confiamos/ Tanrıya İnanıyoruz”; 

Panama’da, “Por El Beneficio del 
Mundo/ Dünyanın Yararına”; Pa-
raguay’da, “Paz y Justicia/ Barış 
ve Adalet”; Peru’da, “Firme y Feliz 
Por La Unión/ Birlik İçin Mutlu ve 
Kararlı”; Porto Riko’da, “Juan Es 
Su Nombre/ Adı Juan”; Şili’de, 
“Por La Razón o La Fuerza/ Man-
tıkla ya da Güçle”; Uruguay’da, 
“Libertad o Muerte/ Ya Özgürlük 
ya Ölüm”; Venezüella’da, “Dios y 
Federación/ Tanrı ve Federasyon,” 
ibarelerinin kayıtlı olduğu Latin 
Amerika ülkeleri “kalkınma”(!) söy-
lemiyle uluslararası sermayeye 
ve ABD’ye siyasal, ekonomik ve 
sosyal bağımlılığı her geçen gün 
biraz daha artan asi bir kıta; yer-

“İki şey var ki, yeryüzünde 
son insan kalıncaya dek yok olmayacak:

Biri sanat, öteki isyan!”[1]



kürede isyan bayrağını layıkıyla 
dalgalandıran coğrafyadır.

“Nasıl” mı? Latin Amerika’da 
fakirliğin 30 yılın en alt düzeyine 
gerilediği iddia edilirken BM La-
tin Amerika ve Karayip Ekonomi 
Komisyonu’nun raporda, bölgede 
yaşayan 167 milyon kişinin hâlen 
fakirlik seviyesinde bulunduğuna 
işaret edilirken; 167 milyon kişiden 
66 milyonunun ise aşırı yoksulluk 
koşullarında yaşadığına dikkat 
çekiliyor.

Güney Amerika’daki 18 ülke-
den toplanan verilere göre, orta-
lama bir hesapla, Latin Amerika 
nüfusunun en zengin yüzde 10’luk 
kesimi bölgedeki toplam gelirin 
yüzde 32’sini elde ediyor. Bölge-
deki en fakir yüzde 40’lık kesimin 
toplam gelirden aldığı paysa yüz-
de 15’te kalıyor.[2]

* * * * *
Kadim tarihi çok ilgi çekici olan 

Güney Amerika’nın kaderi İspan-
yol işgaliyle değişmiştir.

İspanyollar merkezi krallığa 
bağlı “Virreinato del Perú” yani 
“Peru Kral Vekilliği”ni kurarak 
geniş bir coğrafyada sömürü im-
paratorluğu oluşturmuş ve Güney 
Amerika’yı sadece din ve dil ola-
rak değil, etnik yönden de başka-
laştırmıştır.

Portekizlilerin Brezilya’da, 
Hollandalıların Surinam’da yaptığı 
gibi İspanyollar da kıtanın yeraltı 
kaynaklarını çıkartabilmek için 
gereken insan gücünü Afrika’dan 
gemilerle getirilen kölelerden 
sağlamıştır. Bunun neticesinde 
de bugün özellikle kıtanın kuze-
yindeki Kolombiya ve Venezüella 
gibi ülkelerde ciddi bir siyahî nüfus 
yoğunluğu oluşmuştur.

Bunun yanında, Afrikalılarla 
beraber, Avrupa’dan kıtaya göçen 
beyazlar yerli halkla karışarak 
“mestizo” adı verilen yeni bir me-
lez grup oluşturmuşlardır.

Farklı kültürlerin ve tezatların 
coğrafyasındaki çeşitlilik tablosu-
nu Eduardo Galeano’nun ‘Latin 
Amerika’nın Kesik Damarları’ ya-

pıtında her yönüyle anlattığı[3] üze-
re; askeri zorun fetihçiliğiyle ve 
Katolik Kilisesi’nin aktif katkılarıyla 
“uygarlaştırıldı”, sömürgeleştirildi 
Latin Amerika…

Arjantin’de 1976-1983, Bo-
livya’da 1969-1982, Brezilya’da 
1964-1985, Şili’de 1973-1990, 
Ekvator’da 1972-1979, El Salva-
dor’da 1931-1980, Guatemala’da 
1970-1986, Honduras’da 1972-
1982, Nikaragua’da 1932-1979, 
Panama’da 1968-1989, Paragu-
ay’da 1954-1993, Peru’da 1968-
1980, Surinam’da 1980-1988, 
Uruguay’da 1981-1985 yılları 
arasında askeri diktatörlüklerle 
geçmiş olsa da; İspanyollar’ın, 
Aztekler, Mayalar, Aymaralar ve 
başta olmak üzere yerli halkın bü-
yük bölümünü katlettiği kıtada bir 
Che’nin, bir Chávez’in, bir Cast-
ro’nun çıkmış olması da elbette 

tesadüf değildir.
Aslı sorulursa sömürgeciliğin 

onlara dayattığı “gerçeklik” ne 
Latin’dir ne de Amerika’lı; olsa 
olsa yerkürenin kayıp coğrafyası; 
ABD’nin “arka bahçesi”dirler!

Ancak, Hernando Cortes’in 
Aztek’leri; Francisco Pizarro’nun 
İnka’ları “yenmesi”ne ve İspanyol 
ve Portekizlilerin, Latin Amerika’yı 
işgal etmesine rağmen; sömür-
gecilerin buraları ele geçirdiğini 
söylemek zor.

Rüyaların yeşerdiği topraklar-
daki özgürlük tutkusunu yok ede-
memişlerdir.

Çünkü yerliler sömürgeciliğe 
boyun eğmedi; kırılmak pahasına 
direndi; özgürlükleşmenin direniş 
geleneğini yarattılar; -Amerikan ve 
Fransız Devrimlerinden derinden 
etkilenen- Simón Bolívar’a dek…

Latin Amerika’dan Augusto Pi-
nochet ve Somoza Hanedanı gibi, 
Che Guevara, Emiliano Zapata, 
Hugo Chávez de çıkarken; orası 
Gabriel García Márquez’lerin yur-
dudur.

Denilebilir ki Latin Amerika’daki 
devrimci politikaların köklerinde 
tutkulu/ ısrarlı isyancı tarihi yatar-
ken; edebiyat da bu durumdan 
muaf değildir.

* * * * *
Çünkü “İki şey var ki, yeryü-

zünde son insan kalıncaya dek 
yok olmayacak: Biri sanat, öteki 
isyan!” demesi boşuna değildi 
Albert Camus’nün…

Veya Bertholt Brecht’in, “Tüm 
sanatlar, sanatların en büyüğü 
olan yaşam sanatına katkıda bulu-
nur,” sözündeki üzere…

Ya da Friedrich Nietzsche’nin 
dediği gibi, “Hakikât yüzünden 
ölmeyelim diye vardı sanat.”

Çünkü sanat içinde geleceği 
barındıran, biçimlendiren bir silahtı 
ve “Dünya aydınlık olsaydı, sanat 
olmazdı,” Albert Camus’nün işaret 
ettiği üzere!

* * * * *
Genelde İspanyolca konuşan 

ülkeleri ifade etmekle birlikte 

“İki şey var ki, yeryüzün-
de son insan kalıncaya 

dek yok olmayacak: 
Biri sanat, öteki is-

yan!” demesi boşuna de-
ğildi Albert Camus’nün…
Veya Bertholt Brecht’in, 

“Tüm sanatlar, sanatların 
en büyüğü olan yaşam 
sanatına katkıda bulu-
nur,” sözündeki üzere…
Ya da Friedrich Nietzsc-
he’nin dediği gibi, “Ha-

kikât yüzünden ölmeye-
lim diye vardı sanat.”
Çünkü sanat içinde 

geleceği barındıran, bi-
çimlendiren bir silahtı ve 
“Dünya aydınlık olsaydı, 

sanat olmazdı,” Albert 
Camus’nün işaret ettiği 

üzere!



Brezilya da dahil edildiğinde Por-
tekizce’nin de yazı dili olduğu ve 
genellikle orta ve Güney Amerika 
ülkelerini kapsayan Latin Amerika 
edebiyatı, Octavio Paz’a göre, 
“bedeli çok ağır ödenmiş bir hazi-
ne”dir.

Brezilya, Kolombiya, Bolivya, 
Arjantin, Küba, Uruguay, Venezü-
ella, Peru, Paraguay, Guatemala, 
Şili ile ötekilerinin edebiyatı, yal-
nızlıkların, yoksullukların, insanla-
rın ve isyanın tarihidir

İçinde José Martí’nin, Pablo 
Neruda’nın, José Mauro de Vas-
concelos’un, Isabel Allende’nin, 
Luis Sepulveda’nın, Gabriela Mist-
ral’ın, Paulo Coelho’nun, Ernesto 
Sabato’nun, Julio Cortazar’ın, 
Jorge Luis Borges’in, Gabriel 
García Márquez’in, Carlos Fu-
entes’in, Mario Vargas Llosa’nın, 
Zoe Valdes’in, Inca Garcilaso de 
la Vega’nın, Cesar Vallejo’nun, 
Nancy Morejon’un, Mauricio Ro-
sencof’un, Octavio Paz’ın, Ruben 
Dario’nun, Gabriela Mistral’ın, Jor-
ge Luis Borges’in, Juan Perez 
Rülfo’nun, Graciliano Ramos’un, 
José Eustasio Rivera’nın, Felis-
berto Hernandez ve diğerlerinin 
yer aldığı Latin Amerika edebiya-
tının referansı, söz konusu top-
raklarda dökülen kan ve çekilen 
acılardır.

Bu kan, iç savaşta çarpışan-
ların, feodal sistemin merkezinde 
ağaya direnemeyen köylünün, si-
yasi arenada fenersiz yola çıkan-
ların, yola çıkıp yolunu yitirenlerin, 
Latin Amerika’nın itilmiş kadınının, 
edebiyatının döl yatağı olmuştur.

Latin Amerika edebiyatı, 
1960’lı ve 1970’li yıllarda ciddi bir 
patlama yapmıştır. Gerçekten de 
bu yıllar içerisinde birçok eşsiz ya-
zar, eşsiz metinler kaleme almıştır.

Juan Perez Rülfo ve Felisberto 
Hernandez gibi isimleri, edebiyat-
çıların öngörülmez yeteneklerine 
esin kaynağı olma açısından mü-
himdir.

Bir diğer damar da Jorge Luis 
Borges’in uçsuz bucaksız öykü 

dinamiğinden beslenir.
Latin Amerika edebiyatının 

en değerli öğesi olarak görülen 
ise, hiç kuşku yok ki Márquez’dir. 
Onun tamlamaları ve oluşturduğu 
gerçeküstü kalıplar asla büküle-
mez bir maden niteliğini taşır.

Latin Amerika edebiyatı sade-
ce büyülü gerçekçilikle sınırlı bir 
edebi anlayış değildir.

Julio Cortazar adındaki sürgün 
Arjantinliyi ve Fuentes’i ve Mario 
Vargas Llosa’yı unutmamak ge-
rek.

Kolay mı? Mario Vargas Llo-
sa’nın dediği gibi, edebiyat, özgür 
bir dünya serer önümüze

“Evet, iyi ki varsın edebiyat; 

yalnızca toplumsal gerçeği değil, 
belki daha da çok insanın en gizli, 
derinlerdeki ruh dolambaçlarında 
yatan gerçekliklerini açığa vuran 
edebiyat... Yazgılarına boyun 
eğenlere, yaşadıkları hayattan 
hoşnut olanlara pek bir şey de-
meyen, ama yaşanılan dünyayla 
yetinmeyen, asi ruhları besleyen 
edebiyat...[4]

Edebiyat, özgür bir dünya se-
rer önümüze. İstersen La Mancha 
kırlarında kemik torbası Rosinante 
ve şaşkın Şövalye’yle at sürersin, 
istersen Kaptan Ahab’la bir bali-
nanın sırtında denizlere açılırsın, 
dilersen Emma Bovary ile arsenik 
içersin, dilersen Gregor Samsa’yla 
böceğe dönüşürsün...

Ya edebiyat olmasaydı?
“İyi ki varsın edebiyat” derken, 

ister istemez tersini düşünüyor 
insan: Ya edebiyat olmasaydı? 
Edebiyatsız bir dünyada ortaya 
nasıl bir insanlık portresi çıkardı?

Llosa’ya sorarsak, uygarlıktan 
nasibini almamış, barbarlığın bas-
kın çıktığı, duyarlıktan yoksun, söz 
fukarası, cehaletin kol gezdiği, salt 
içgüdüleriyle davranan, tutkuyu 
ve sevmeyi bilmeyen bu “edebi-
yatsız dünya”nın, bu karabasanın 
başlıca özelliği, insanlığın güç ve 
iktidarla uzlaşması, ona boyun 
eğmesi olurdu.

 Böyle bir dünyada ruha yer 
olmazdı. Dahası, böyle bir dünya, 
hayatın katlanılmaz tekdüzeliğiyle 
de kalmaz, insan hayatının başka 
türlü olamayacağı, hep böyle ka-
lacağı, bunu hiç kimsenin ve hiçbir 
şeyin değiştiremeyeceği duygu-
sundan kaynaklanan kopkoyu bir 
karamsarlığın boyunduruğuna 
girerdi.

Ve soruyor Llosa: Edebiyat 
olmasa da olur eğlencelik midir, 
yoksa zihnin en önemli ve gerekli 
uğraşlarından biri olarak, modern 
ve demokratik bir toplumun yurt-
taşlarının, özgür bireylerden mey-
dana gelen bir toplumun oluşumu 
için onsuz edilemez bir etkinlik 
midir?[5] (Bu sorunun yanıtını, coğ-

İçinde José Martí’nin, Pab-
lo Neruda’nın, José Mauro 
de Vasconcelos’un, Isabel 

Allende’nin, Luis Sepul-
veda’nın, Gabriela Mist-
ral’ın, Paulo Coelho’nun, 

Ernesto Sabato’nun, Julio 
Cortazar’ın, Jorge Luis 
Borges’in, Gabriel Gar-
cía Márquez’in, Carlos 

Fuentes’in, Mario Vargas 
Llosa’nın, Zoe Valdes’in, 
Inca Garcilaso de la Ve-

ga’nın, Cesar Vallejo’nun, 
Nancy Morejon’un, Mauri-
cio Rosencof’un, Octavio 
Paz’ın, Ruben Dario’nun, 

Gabriela Mistral’ın, Jorge 
Luis Borges’in, Juan Pe-

rez Rülfo’nun, Graciliano 
Ramos’un, José Eustasio 

Rivera’nın, Felisberto Her-
nandez ve diğerlerinin yer 
aldığı Latin Amerika ede-

biyatının referansı, söz ko-
nusu topraklarda dökülen 

kan ve çekilen acılardır.



rafyamız siyasetinin çoraklaştığı 
son 15 yıl yeterince vermiyor mu?)

Tam da bu noktada Mario Var-
gas Llosa’nın, “Bütün uluslardan 
insanlar temelde eşittir, onların 
arasına ayrımcılık, korku ve sö-
mürü tohumlarını eken yalnızca 
adaletsizliktir. İnsanları önyargı-
nın, ırkçılığın, dinsel ya da siyasal 
bağnazlığın ve kendi dışındaki her 
şeyi dışlayan milliyetçiliğin aptal-
lıklarına karşı, tüm büyük edebiyat 
yapıtlarında karşımıza çıkan bu 
hakikâtten daha iyi hiçbir şey ko-
ruyamaz,” sözlerini anımsamamak 
mümkün mü?

Gerçekten de bu tabloda 
Carlos Fuentes’in, “Cervantes, 
döneminin yozlaşmış toplumuna 
eleştirel düşgücünün zaferiyle 
karşılık vermişti; biz de yozlaşmış 
bir toplumla karşı karşıyayız ve bu 
yozlaşmış dünya yaşamlarımıza 
sızıp bizi kuşatırken, bizi sürekli 
olarak tarihin, geçip gidişine ede-
biyatın tutkusuyla karşılık vermek 
durumunda bırakırken, bu dünya 
üstüne derinliğine düşünmeli-
yiz,”[6] demesi boşuna değildir.

Tıpkı isyancı Che’nin yaşamın-
da edebiyatın müthiş bir yer kap-
ladığı gibi![7]

Tam da bunun için Latin Ame-
rika edebiyatı; Albert Camus’nün, 
“Kelimeler torba gibidir, içine 
konan şeyin şeklini alır,” betimle-
mesindeki üzere kıta gerçeğiyle 
biçimlenmiştir.

* * * * *
Toparlarsak sanat ve edebiya-

tın devrim mücadelesiyle doğru-
dan ilişkisi söz konusudur.

Devrimci sanatçı ve yazar doğ-
ruyu söyleyen, düşündüğünü söy-
leyen, düşündüğü gibi yaşaması 
gereken kişilerdir. Haksızlıklara 
karşı çıkan ve sıradan insandan 
çok farklı olandır.

Devrimci sanat ve edebiyat ya-
şamı kolaylaştırmak için, insanlara 
umut vermek için vardır.

Onlar işlevleri gereği hep uya-
rıcı ve bir adım önde olmuştur, 
olmalıdır.

Çünkü devrimci sanat ve ede-
biyat insani bir özgürleşme faali-
yettir. Bu faaliyetin ya da düşünce-
nin ürünü duyulara, heyecanlara, 
algılara ve akla hitap eder. Yoktan 
var olan ve doğada karşılığı bu-
lunmayan bir üründür; anlamı 
kendisine dönüktür, kendisindedir; 
“Ars est systema præceptorum 
universalium, verorum, utilium, 

consentientium, ad unum eum-
demque finem tendentium/ “Sa-
nat; evrensel, gerçek, yararlı, tek 
ve aynı amaca yönelik bir öğretim 
sistemidir,” deyişindeki üzere!

Tam da bunun için yazmak 
direnmektir!

Kolay mı?
İnsana insan olmayı ve insan 

kalmayı öğretir edebiyat Latin 
Amerika’daki üzere…

 
9 Mayıs 2018 14:43:10, İstan-

bul.
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Lejyonerin Wikipedia’daki ta-
nımı “Profesyonel askerdir. 
Savaşmak karşılığında para, 

altın vs. alırlar.”
Türkiye ve Kürdistan solunun 

12 Eylül askeri faşist cuntası 
ile birlikte dumura uğraması, çil 
yavrusu gibi dağılan örgütlerin 
savrulması ve çözülmesi dönemin 
askeri konseyini bile şaşırtmış “bu 
kadar kolay başarılı olacağımızı 
beklemiyorduk” diyebilmişlerdir.

12 Eylül’le birlikte başta sol 
sosyalist yapılanmaların yönetici-
leri olmak üzere önemli bir kadro 
soluğu Avrupa’da almıştı. (Ki Av-
rupa’nın sosyoekonomik yapısı, 
kapitalist, emperyalist sermayenin 
tekelini oluşturur.) 

Ülkede kalanlar ise, kısa bir 
süre sonra tutuklanmış ve 10 
yıllara varan süre ile cezaevlerin-
de kalmışlardı.

Bu süre zarfında dünya sosya-
list sisteminde de önemli gelişim 

ve değişimler yaşanmış, Sovyetler 
Birliği’ndeki Glasnost ve Perest-
royka reformlarından sonra komü-
nist ve sosyalist parti ve hareket-
leri hızla orak çekiç sembollerin-
den hatta, komünist ve sosyalist 
isimlerinden vazgeçip, daha çok 
liberal politikalar izlediklerine şahit 
olduk.

Dünyadaki iki kutuplu denge-
nin teke düşmesi ve 12 Eylül’de 
yurt dışına Avrupa’ya çıkmayıp, 
cezaevine girenlerin ise büyük bir 
kısmı, cezaevinden çıktıklarında, 
umutları tükenmiş, bireysel yaşam 
ve tekil hesaplarının dışında çokta 
bir şey kalmamış, parmakla sayılı 
kadro ve inanç sahibi kişiler hariç, 
istisnasız herkes soluğu yurt dı-
şında aldı.

Yurt dışına çıkan sol sosyalist 
cenahın bireylerinin %99’u kendi 
bireysel kararları sonucunda çık-
mışlardır. Bu kadro üye ve taraf-
tarlar yurtdışına çıkmadan önce 
örgütleri ile ilişkilerini kesmiş veya 

arayı bozmuş ve tekil aldıkları 
kararlar ile yurtdışına çıkmışlardır.

Ne hikmet ise, yurtdışına çıkan 
bu insanlar, sanki ülkeden ayrılır-
ken örgütlü bulundukları yapı, ör-
güt, parti tarafından gönderilmişler 
gibi, yurtdışında yeniden yoldaş-
lıklarını hatırlayıp hiçbir sorun 
ve sıkıntı yokmuş gibi, Antep’ten 
Urfa’ya veya Mersin’den Adana’ya 
gelmiş gibi, bir iç rahatlıkla örgütlü 
yapıların oluşturdukları dernek ve 
kurumlara yeniden üye ve yönetici 
olmaya başladılar.

Olay salt güvenlik sorunu ise, 
yanı başındaki Irak, İran, Suriye, 
değil de hatta Avrupa sınırları için-
de olan, Yunanistan, Bulgaristan, 
Yugoslavya bile tatmin etmeyip 
veya Sosyalist nüveler taşıyan  
Kuzey Kore, Küba, Venezüella, 
Bolivya vb ülkelere değil de neden 
Avrupa’nın iç kesimlerine kapak 
attıklarını tahmin etmek, sanırım 
zor olmasa gerek?

Emek ve çaba sarf eden yol-



daşları tenzih ederek hatırlatalım;
-Polis korkusu yaşamamak,
-Yeniden hapis yatmamak,
-Ölüm korkusu yaşamamak,
-Çalışmadan devletin sırtından 

geçinmek,
-Hatta yapılabilinirse genç yaş-

ta emekli olmak,
-Liberal demokrasinin olanak-

larından yararlanarak antikapitalist 
ve antiemperyalizm güzellemesi 
yapmak,

-Bir gazete veya ayda üç beş 
kuruş aidat vererek sorumluluğu-
nu yerine getirmiş saymak,

-Hatta biraz daha zaman geçti 
mi, daha da sesini gür çıkartıp, 
ülkede kalan karınca kararınca 
siyasal, örgütsel ve entelektüel 
çalışmaları sağa sola sapmadan, 
bireysel rant hesabı gütmeden, 
sosyalist, ideolojik bir hat tuttur-
maya çalışan kadro üye ve taraf-
tarlarına yönelik ‘niye daha çok 
çalışmıyorsunuz?’ diye hava bile 
basmaya başlamak.

Kürdistan, Türkiye ve Ortadoğu 
siyasetinde iddia ve söz sahibi 
olmak için, internet dünyasında, 
klavye başında veya pikniklerde 
“devrim” şarkıları söylemek geç-
mişi yad etmeye katkı sunsa da 
bunun ötesine geçemeyen bir ey-
lem ve davranış biçimidir. 

Siyasal mücadeleler tarihinde, 
kadro veya ismi ön plana çıkmış 
ama ideolojik, politik bir üretimin 
içinde olmayan, bir tane teorik, 
politik analitik makale yazmayan 
şahıslar, dedikodu üretiminin ve 
hizip anlayışının ötesine geçeme-
mişlerdir. 

Ortadoğu siyasetinde ve top-
lumsal kültürün de abartı kültürü 
çok yaygındır. Bu abartı kültürü 
sol sosyalist cenaha da bulaş-
mıştır. Emek ve değer katan yol-
daşları tenzih ederek belirtmek 
gerekirse, eskiye ve eski isimlere 

yüklenen gereksiz bir önem arz 
etme kültürü yaygındır.

İsmi, cismi, niteliği hiç de hak 
etmemesine rağmen abe, keke, 
dayı, kirve, hoca vb. sıfatlarla ‘ka-
ğıttan kaplanlar’ dönemi sosyalist 
siyaset tarzında önemi bitmiştir.

Yeni tarz siyasette kişi, emek 
ve çabası ile onure edilmelidir.

Kürdistan siyasetinde taşlar 
yerli yerine oturuyorken, sosyalist 
komünist hat, kendi değerlerinin 
üzerinde yeniden ideolojik, politik 
ve teorik üretimini geliştirmelidir. 
Bunun için ekip ruhu önemlidir. 
Kolektif üretim ve tüketim anla-
yışını partili ve toplumsal ilişkiler 
ağının her alanına yaymalıdır. 
Kapitalist yaşam kültürünün alter-
natifi olan, dayanışmacı, kolektif 
yaşamsal alanlar yaratmayı hedef-
lemelidir. 

12 Eylül’den sonra belki de ilk 
defa ÖSP’li komünist genç arka-
daşların organize ettiği  Diyarba-

kır’daki ‘Patronsuz Neolitik Kafe’ 
deneyimi sembolik anlamda küçük 
bir örnek olsa da, kolektif düşün-
sel ve yaşamsal üretim anlamında 
güzel ve örnek bir  davranıştır. 

Kürdistan siyasetinde sosya-
listlerin, komünistlerin kitlelerle işçi 
sınıfı veya emekçi halk yığınları ile 
ciddi bağlar kuracak bir yapılanma 
aşamasına gelememişse de  kon-
jonktürsel etkenler, savaş ve şid-
det siyasetinin coğrafya üzerinde-
ki etkisi daha çok belirleyici bir rol 
oynamıştır. Bu olumsuz koşullara 
rağmen, ÖSP, sosyalist kimliği 
ile ilkeli bir hat oluşturan ve ciddi 
saygınlık kazanan parti düzeyini 
yakalamıştır.

Kürt partileri içerisindeki ortak 
iş yapma ve ittifak kurma, çalış-
malarında Kürdistanlı Komünistler 
özelinde ÖSP’nin zaman zaman 
anahtar rol üstlenmesi tesadüfü 
değildir. Bu Kürdistanlı Sosyalist-
lerin ilkeli ve omurgalı siyasetini 
yürüten kadroların emek ve çaba-
sının ürünüdür.

Sonuç olarak, özellikle yurtdı-
şında bulunan sosyalist, komünist 
olma iddiasında olanlar, bağlı 
bulundukları ideolojik kurumlara 
maddi ve manevi anlamda katkı 
sunmakla birlikte, teorik, politik, 
ideolojik ve entelektüel üretim için-
de de bulunmalıdırlar.

Tüm olumsuz koşullara rağ-
men emek ve çaba gösteren yol-
daşları kutlamak onure etmek ve 
özellikle ülkede aktif siyaset ya-
panları yurtdışında yaşayanların 
lejyonerleriymiş (paralı askerleri) 
gibi görme hastalığına düşmemek 
gerekir.

‘Aynası iştir kişinin lafa bakıl-
maz’ atasözünden hareketle, yeni 
dönem siyaseti, sözü pratiğine 
uyan bir anlayışla yola devam 
etmelidir. 08.05.2018

Yaşasın sosyalist mücadele 
anlayışı!

Kürdistan siyasetinde 
taşlar yerli yerine oturu-
yorken, sosyalist komü-
nist hat, kendi değerle-
rinin üzerinde yeniden 

ideolojik, politik ve teorik 
üretimini geliştirmelidir. 

Bunun için ekip ruhu 
önemlidir. Kolektif üretim 
ve tüketim anlayışını par-
tili ve toplumsal ilişkiler 
ağının her alanına yay-

malıdır. Kapitalist yaşam 
kültürünün alternatifi 

olan, dayanışmacı, kolek-
tif yaşamsal alanlar ya-
ratmayı hedeflemelidir. 
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25 Eylül 2017 tarihinde 
Güney Kürdistan’da 
gerçekleştirilen “Bağım-

sızlık Referandumu” Kürdistan’ın 
dört bir köşesinde heyecan yarattı. 
Kürt halkı derin bir rüyadan uyanır 
gibiydi ve umutluydu; “bu kez ola-
cak galiba…” diye sevinmişti. Ama 
sevinç kısa sürede kâbusa dönüş-
tü. YNK içindeki bir güruhun iha-
netiyle başta Kerkük olmak üzere 
Güney Kürdistan’ın kurtarılmış 
topraklarının %50’si tek mermi 
atılmadan onursuzca terk edildi. 
Bu terk, Kürt halkının üstüne ka-
rabasan gibi çöktü. “Neden? Nasıl 
böyle oldu?” diye herkes birbirine 
sormaya başladı. Kürdistan’ın 
tarihsel-toplumsal yapısı yeniden 
değerlendirildi. Acaba neden? Biz 
tarihimizden niye ders almıyoruz? 
Neden… Neden… Neden…

Bilindiği gibi Kürdistan’ın aşıl-
maz dağlık coğrafi yapısı, Kürtleri 
birbirinden bağımsız sayısız aşi-
retlere bölmesine neden olmuştur. 
Bölünmüşlük, Kürdistan’ı işgal 
etmeye çalışan işgalci güçlerin 
işini kolaylaştırmış, içimizdeki 
bazı hainlerde bundan oldukça 
nemalanmışlardır.

Tarihimizin en yetenekli işbir-
likçisi Şeyh İdris-i Bitlisi herkes 
tarafından bilinir. Kürdistan, Molla 

İdris-i Bitlisi aracılığıyla, savaşıl-
madan Osmanlı İmparatorluğu’na 
ilhak edilmiştir. Osmanlı İmpa-
ratorluğu Kürtlerin bu zaafını ve 
ülkenin parçalanmışlık durumunu 
çok iyi kullandı. O kadar iyi kullan-
dı ki, güçlü Mirliklerin (Beyliklerin) 
güçlerine dokunmadan, güçsüz 
mirlikleri koruma altına aldı. Aşi-
retler, “Mir aşiretliği”ne dönüştürü-
lerek, sayısız bağımsız mirlik oluş-
turuldu. Osmanlılar, Kürdistan’da 
beylikler ve aşiretler üzerinde öyle 
bir denge politikası uyguladılar ki, 
bir beyliğin güçlenmesi ve diğer 
beylik ve aşiretleri egemenliği al-
tına almasını ve merkezi bir Kürt 
birliğinin kurulmasını engellediler. 
Aralarında güç dengesi bulunan 
feodal beylerin Osmanlı Sarayı ile 
kurdukları farklı ilişkiler yüzünden 
birinin egemenliği altında birleş-
meyi kendilerine zül saydılar. Her 
feodal beyin kendini hükümdar 
saymasıyla birleşme ve merkezi-
leşme fikren yok edilmiştir.

Osmanlı egemenliği, Kürt feo-
dalizminin kendi iç dinamikleriyle 
gelişimi önlendiği gibi, Kürt yurtse-
verliğinin oluşumunu da engelledi.

İlki 1636 yılında Osmanlı-İran 
arasında bölüşülen Kürdistan, 
1920’lerde emperyalist güçler ve 
yerel egemen ülkeler tarafından 

yeniden paylaşıldı. Böylece 
Ortadoğu’da Türkiye’ye sınırdaş 
dört ülkenin her birinde birer 
Kürdistan oluşturuldu.

Kolay değildir, ana gövdesi 
dört parçaya bölünen bir ülkenin 
yeniden ayağa kalkması. Ama 
Kürtler de özgürlüklerine düşkün 
bir halk. Kendi iradeleri dışında 
oluşturulan bu fiili durumu kabul 
etmediler ve her parçada diren-
diler. Ama tek başlarına, diğer 
parçalardaki direnişlerle işbirliğine 
gidilmeden direndiler ve yenildi-
ler…

Kürdistan’ı aralarından bölü-
şen sınırdaş dört ülke, Kürtler her 
ayaklandıklarında, Türkiye’nin 
öncülüğünde aralarındaki husu-
metleri bir kenara bırakarak birlik-
te hareket ettiler. Hatta aralarında 
Bağdat/CENTO gibi ittifaklar da 
kurdular. Birlikte hareket etme 
kararı, eyleme geçen Kürt ulusal 
hareketlerini çok güç durumda 
bırakıyordu. Nefessiz kalan Kürt 
direniş örgütleri, dışarıdan kendi-
lerine uzanan her ele hiç düşün-
meden bir kurtarıcı, bir dost eli 
sanarak sarıldılar. Ulusal daya-
nışmaları zayıf, liderlik rekabetleri 
güçlü Kürt örgütlerinin bu zaafını 
komşu ülkeler çok iyi değerlendi-
riyorlardı. Oysa aynı ülkelerin bir 

Kerkük ihaneti sonrası oluşan tablo



Kürt sorunu vardı ve fırsatını bul-
dukça içlerindeki Kürtleri eziyorlar-
dı. Kürt örgütleri bunu bilmelerine 
rağmen yine de gelen yardımları 
kabul ediyorlardı.

Komşu ülkelerin Kürt örgüt-
lerini kendi çıkarları uğruna kul-
lanmaları Türkiye tarafından hoş 
karşılanamıyordu. Türkiye, komşu 
ülkelerin bu onursuz tutumları-
nı, Kürtleri düşündüğü için tepki 
vermiyordu, o Kürtlerin varlığını 
tamamen yok saydığı için tepki 
veriyordu. Türkiye’ye göre ne Tür-
kiye’de, ne Ortadoğu’da, ne de 
dünyada Kürt diye bir halk, Kürtçe 
diye de bir dilin var olmadığını 
iddia ediyor ve bu iddiasını ispat-
lamaya çalışıyordu. Oysa komşu 
diğer üç ülke (İran, Irak ve Suriye) 
Kürtlerin varlığını inkâr etmiyorlar-
dı; “Kürtler var ama ulusal hakları 
yok” diyorlardı.

Türkiye haricinde üç ülke hak-
ları olmayan Kürtlerin varlığını 
kabul edince, bazen aralarındaki 
sorunları çözmek için komşudaki 
Kürt sorununu deşmeye, oradaki 
Kürt parti ve örgütleri destekleme-
ye çalıştılar. Bunu en fazla İran ve 
Irak devletleri yaptı. Kürt partileri 
doğan bu fırsatın sonucunu hiç 
düşünmeden hemen kabul ettiler. 
Ama sağlanan her fırsat, hem 
kendileri hem de Kürt halkı için 
çok zararlı oldu, toplumsal bün-
yede kapanmaz yaralar açtı. Bu-
nun en son örneği 16 Ekim 2017 
tarihinde Güney Kürdistan’da 
YNK’nin içindeki bir kliğin öncülük 
ettiği ihanettir.

Kürdistan tarihi bir kahramanlık 
tarihi olduğu kadar aynı zamanda 
bir ihanet tarihidir. Kürt tarihi bu-
nun sayısız örnekleriyle doludur. 
Burada sadece 1925 Şeyh Said 
ayaklanmasında yaşanan bir 
ihaneti okurlarımızla paylaşmak 
istiyorum.

Cumhuriyet kurulup Kemalist 
rejim kendisini güvenceye alınca, 
daha önce Kürtlere verdiği eşitlik 
ve kardeşlik temeli üzerindeki 

özerklik vaadini rafa kaldırarak, 
Kürtleri ret ve inkâr etmeye başla-
dı. Kemalistlerin bu tutarsız hare-
keti daha önce Kemalistlere des-
tek veren Kürt aydınları arasında 
derin bir hayal kırıklığı yarattı. İlk 
tepki, aynı zamanda bir Hamidiye 
Alay komutanı olan Albay Cibranlı 
Halid Bey’den geldi. Albay Halid 
Bey, Kemalist rejimi çok iyi tahlil 
etmişti, onların Kürtlerin kökünü 
kurutmadan örgütlenip eyleme 
geçmenin bilinciyle eyleme geçti. 
İlkin Erzurum’da kesin tarihi bilin-
memekle birlikte 1921 yılında Kürt 
İstiklal Cemiyeti’ni (AZADİ) kurdu. 
Cemiyet halk arasında olduğu 
kadar ordudaki Kürt subayları ara-
sında hızla örgütlendi. Cemiyetin 
varlığından haberdar olan Ke-
malist rejim, Cemiyeti adım adım 
izlemeye başladı ve bir provokas-
yon sonucu Ağustos 1924 yılında 
Beytüşşebap’ta isyan eden Kürt 
subaylarını kışkırttığı gerekçesiyle 

Albay Halid Bey ile Bitlisi eski me-
busu Yusuf Ziya Bey’i tutuklattı.

Aynı dönemde Kürdistan’ın 
Serhat bölgesinin güçlü aşiretle-
rinden olan Heyderan aşiretinin 
lideri Kör Hüseyin Paşa’da bir Ha-
midiye Alayı komutanıdır ve Albay 
Halid Bey ile rekabet halindedir. 
Kör Hüseyin Paşa’nın iki oğlu 
vardır; Memo ve Nadir Bey’ler. 
İkisi de yurtsever çocuklardır. Ağ-
rı’da İhsan Nuri Paşa tarafından 
koordine edilen Ağrı Ayaklanması 
içinde görev alacaklardır. Yaklaşık 
dört yıl hareketin içinde çalışarak 
yüzbaşı rütbesine kadar yükselir-
ler. Hareket yenilgiye uğrayınca, 
İran üzerinden Suriye’ye geçerler. 
1948 yılında çıkarılan afla yeniden 
vatanlarına dönerler.

Hikâyemiz Cibranlı Halid 
Bey’in Erzurum’da yakalanma-
sıyla başlar. Albay Halid Bey, 
Erzurum’dan Bitlis’e doğru yola 
çıkarıldığı zaman Kör Hüseyin 
Paşa’ya bir mektup yazar. Mek-
tubun içeriğini ünlü Kürt dilbilimci 
Feqî Hüseyin Sağnıç’a Kör Hüse-
yin Paşa’nın oğlu Nadir Bey şöyle 
anlatır: “Mektubunda babamdan 
kırk altın, kırk kaz ve kırk tepsi 
pilav hazırlamasını, gelip ona 
misafir olacağını bildirir. Babam 
o mektubu Memo’ya okutmuştu. 
Dinledikten sonra mektubu yırtmış 
ve gülmüş. Memo babama ‘he-
men hazırlık yapalım, Halid Bey 
bize misafirliğe gelecek’ demiş. 
Hüseyin Paşa ise, ‘oğlum’ demiş 
‘Cibranlı Halid Bey yemek iste-
miyor; kırk yiğidi kırk ata bindirin 
gelip beni kurtarın diyor’ Halid Bey 
yakalandı ama ben onu kurtara-
mam. Bu gibi çirkefler senin baba-
nın seyr-u seferine manidir. Bunlar 
ortadan kalkmalı ki senin babanın 
bir ayağı İran’da bir ayağı Sivas’ta 
olsun”(*1)

Aynı hikâyeyi Hasan Hüseyin 
Serdê ise şöyle anlatır: “Yolda 
getirilirken Malazgirt yakınlarında 
bir grup Heyderanlı yolcu ile kar-
şılaşan Halid Bey Kürtçe olarak; 
Salih Bey’e selamlarımı götürün. 

Komşu ülkelerin Kürt 
örgütlerini kendi çıkar-

ları uğruna kullanmaları 
Türkiye tarafından hoş 

karşılanamıyordu. Türkiye, 
komşu ülkelerin bu onursuz 
tutumlarını, Kürtleri düşün-
düğü için tepki vermiyordu, 
o Kürtlerin varlığını tama-
men yok saydığı için tepki 
veriyordu. Türkiye’ye göre 
ne Türkiye’de, ne Ortado-

ğu’da, ne de dünyada Kürt 
diye bir halk, Kürtçe diye 

de bir dilin var olmadığını 
iddia ediyor ve bu iddiasını 

ispatlamaya çalışıyordu. 
Oysa komşu diğer üç ülke 

(İran, Irak ve Suriye) Kürtle-
rin varlığını inkâr etmiyor-
lardı; “Kürtler var ama ulu-
sal hakları yok” diyorlardı.



Ben kendisinden ayrı düştüm. O 
bana 500 adet tek tek temiz ve 
yeni kâğıt göndersin. Ben şimdi 
Bitlis’e götürülüyorum.”

Yolcular, Salih Bey’e (Kör Hü-
seyin Paşa’nın oğludur) geldikle-
rinde kendisi evde değildi. Heyde-
ranlı olan bu yolcu grubu akşam 
durumu Hüseyin Paşa’ya iletir. 
Hüseyin Paşa, akşam eve gelen 
oğlu Salih Bey’e alaycı bir kahka-
ha ile ‘Halid Bey, büyük Kürt ve 
Kürdistan davası güdüyor… Onun 
yanında 500 beyaz temiz tek tek 
kâğıt yokmuş da, ihtiyacı varmış. 
Salih oğlum, arkadaşın Cibranlı 
Halid Bey, Mazgirt Kalesi’nde Türk 
askerlerince tutuklu vaziyette Bit-
lis’e doğru götürülüyormuş.’  Bu 
alaycı yaklaşıma hiddetlenen Sa-
lih Bey, yolcuları çağırarak vaziyeti 
onlardan öğrenmek istedi. Yol-
culardan; ‘Cibranlı Halid Bey çok 
sayıda askerin arasında tutuklu 
olarak yürütülüyordu’ deyince, ba-
şına vurdu, gözleri iki çeşme gibi 
yaş döktü. ‘Ah… niye zamanında 
bildirmediniz. Cibranlı Halid Bey’in 
istediği 500 kâğıt; 500 yiğit Kürt 
gönder önümüze ve beni bunların 
elinden kurtar’ mesajıdır. Eğer za-
manında Salih Bey’e haber ulaştı-
rılabilseydi belki de onu askerlerin 
elinden kurtarabilirdi.”(*2) 

Ancak Şeyh Said isyanından 
sonra, Kör Hüseyin Paşa devlet 
yanlısı olmasına rağmen Batı 
Anadolu’ya sürgün edilmekten 
kurtulamaz. Geniş ailesi, Kayseri, 
Antalya, Uşak, Burdur ve Aydın 
illerine dağıtılarak aralarındaki ile-
tişim olanakları da engellenir. Kör 
Hüseyin Paşa, sürgünde Mutkili 
Hacı Musa Bey ile bir araya gelir. 
İkili birlikte Suriye’ye kaçarlar. Su-
riye’de tanınan Kürtlerden Haco 
Ağa ailesine sığınırlar. Haco, 
Hüseyin Paşa’yı ilk başta kabul 
etmek istemez. Hacı Musa Bey’in 
ısrarı üzerine kalmasına izin verir.  
Haco Ağa’nın araya girmesiyle 
ikili Suriye ve Lübnan’da kurulu 
Kürt Hoybûn (Xoybûn/Özgürlük) 
Cemiyetine üye olurlar. Kör Hüse-

yin Paşa’nın oğulları da Suriye’ye 
kaçmayı başarırlar. Kısa süre son-
ra Hacı Musa Bey Suriye’de kole-
radan ölür. Kör Hüseyin Paşa’nın 
arzusu üzerine Hoybûn, Irak ve 
İran üzerinde onu Ağrı’ya gön-
dermeye çalışır. Hüseyin Paşa, 
oğlu Abdullah ve torunu Ahmet 
ile birlikte Irak’a geçmeyi başarır. 
İngilizlerin aldıkları istihbarat so-
nucunda sınır kontrolleri sıklaştırı-
lınca diğer çocuklar Irak yolu üze-
rinden gitmekten vazgeçerler ve 
Türkiye üzerinden bölgeye gitmeyi 
kararlaştırırlar. İçlerinde Memo ve 
Nadir Beylerin de bulunduğu grup 
çeşitli badireler atlattıktan sonra 
ancak Memo ve Nadir Beyler 
bölgeye ulaşabilir. Diğerleri, 
işbirlikçi Kürtlerin kurdukları 
tuzaklarda, Türk askerleriyle 
girdikleri çatışmalarda can verirler.

Irak’a geçen Kör Hüseyin 
Paşa burada Nehri Şeyhi Şeyh 
Mahmud’a misafir olur. Hacı 
Musa Bey’in kardeşi Nuh Bey de 
Şeyh Mahmud’a sığınmıştır. Nuh 
Bey, Kör Hüseyin Paşa’yı, Hacı 
Musa Bey’in oğlu Medeni Bey’in 
eşliğinde İran üzerinden Ağrı’ya 
yolcu eder. Yolda, kimilerine göre 
uykuda iken, kimilerine göre na-
maz kılarken ve kimilerine göre de 
çeşmede eğilip su içerken Medeni 
tarafından Kör Hüseyin Paşa ve 
çocukları vurularak öldürülür. Kör 
Hüseyin Paşa’nın kellesini kesen 
Medeni, kelleyi Birinci Umumi Mü-
fettişi İbrahim Tali Bey’e götürür ve 
affını ister. Medeni af edilir. Bu ha-
beri duyan Şeyh Mahmud, Hüse-
yin Paşa’nın intikamını almak için 
Medeni’nin amcası olan Nuh Bey’i 
Mayıs 1928’de idam ettirir. Devlet 
ile işbirliği yapan Medeni ise 1960 
yılında Kör Hüseyin Paşa’nın toru-
nu tarafından öldürülür.

Kayseri’nin Talas ilçesinde yola 
çıkan 8 kişiden, bir baba, beş kar-
deş ve iki yeğenden sadece iki kişi 
Memo ve Nadir hedefe yani Zilan 
direnişine ulaşabilirler. Diğerleri 
yukarıda anlatıldığı gibi Kürtler 
tarafından ya imha edildiler ya da 
tuzak kurularak Türk askerlerince 
öldürtüldüler. Her iki durumda da 
hain kendi içimizdeydi.

Sonuç olarak: Kürtler, tarihle-
rini çok iyi okumalı ve dersler çı-
karmalıdır. Hiçbir Kürdi örgüt, va-
adi ne olursa olsun, kendi içindeki 
Kürt sorununu çözememiş komşu 
ülkenin yardımını kabul etmeme-
lidir. Bir yardım bekleniyorsa, o 
yardım Kürdistan’a komşu olma-
yan bir ülkeden gelmelidir. Dört bir 
yanı puşt zulası ile çevrili bir ülke-
nin dışarıdan gelecek bir yardımı 
reddetmesinin lüksü yoktur. Kür-
distan yardım edecek ülkenin nite-
liğinden ziyade, o ülkenin bölgesel 
çıkarları ile Kürt halkının çıkarları-
nın çakışması yeterlidir. Yok, “bu 
emperyalist ülkedir, bu sömürgeci-
dir” deyip ayaklarına gelen fırsatı 
kaçırmamalıdırlar. Kürtler hep 

Kürtler, tarihlerini çok iyi 
okumalı ve dersler çıkar-

malıdır. Hiçbir Kürdi örgüt, 
vaadi ne olursa olsun, ken-
di içindeki Kürt sorununu 

çözememiş komşu ülkenin 
yardımını kabul etmemeli-
dir. Bir yardım bekleniyor-

sa, o yardım Kürdistan’a 
komşu olmayan bir ülkeden 

gelmelidir. Dört bir yanı 
puşt zulası ile çevrili bir 

ülkenin dışarıdan gelecek 
bir yardımı reddetmesinin 

lüksü yoktur. Kürdistan 
yardım edecek ülkenin 

niteliğinden ziyade, o ülke-
nin bölgesel çıkarları ile 
Kürt halkının çıkarlarının 
çakışması yeterlidir. Yok, 

“bu emperyalist ülkedir, bu 
sömürgecidir” deyip ayak-
larına gelen fırsatı kaçır-

mamalıdırlar.



şunu göz önünde bulundurmalıdır-
lar; Kürdistan’ı sömüren, ayaklar 
altına alan ülkeler çok mu anti-sö-
mürgecidirler veya onlardan çok 
daha mı medenidirler. Hayır, asla, 
emperyalist ülkelere dayanarak 
Kürdistan’ı sadece sömürmediler, 
toplumsal yapısını, iç dinamiklerini 
de tarumar ettiler.

Türkiye bugün ABD ile restle-
şiyorsa, ABD emperyalist bir ülke 
olduğu için değildir, Kürt sorunu 
yüzünden Ortadoğu’da çıkarları 
çeliştiği içindir. Fırsatını yakaladığı 
an ABD’nin kucağına oturmaya 
hazırdır. Bu yüzden Kürtler siya-
set ve diplomasi sanatını çok iyi 
öğrenmelidirler. Burada birçoğu-
nuzun bildiği bir hikâye anlatmak 
istiyorum. Kürdistanlı bir genç fi 
tarihinde, Şam’a ilim öğrenmeye 
gider. Uzun yıllar Şam’da kalarak 
eğitimini tamamlar. Son olarak 
hocasına çıkar:

--Hocam, ben eğitimimi ta-
mamladım, ilim irfan sahibi oldum. 
İzin verirseniz ülkeme, Kürdistan’a 
dönmek istiyorum.

--Eğitimini tamamladığından 
emin misin? Bence biraz daha kal 
ve siyaset ilminden de eğitim al.

Öğrenci, “siyaset ilmi de 
eksik kalsın” der ve Şam’dan 
ayrılır. Yolda, bir Cuma günü 
yol üstündeki camide namazını 
kılmak ister. Cami cemaatle hınca 
hınç doludur. Hoca’nın verdiği 
hutbe hep yanlışlıklarla doludur. 
Bizimkisi dayanamaz, ayağa 
kalkar ve

--Hocam, yanlış konuşuyorsu-
nuz, anlattıklarınızın ilim-irfanda 
yeri yoktur, der.

Hiddetlenen hoca:
--Şu meluna bakın ki koskoca 

hocayı eleştirir. Ey Cemaati Müs-
lim bu zındığa bir ders vermeye-
cek misiniz?

Üzerine çullanan kitle 

tarafından iyice haşat edilen 
bizim öğrenci düşünür; “nerede 
hata yaptım” diye. Sonra, 
Şam’daki hocasının sözleri aklına 
gelir; “siyaset ilmini alırsan iyi 
edersin”… Demek ki hocası bu 
sözü boşuna söylememiştir. 
Hemen Şam’a geri döner ve 
siyaset ilmini aldıktan sonra 
yeniden yola koyulur. Cuma 
namazını kıldığı yerde yine Cuma 
namazını kılar, Hoca’nın yalan 
yanlış anlattığı hutbeyi dinler ve 
sonra ayağa kalkarak cemaate:

--Ey cemaati Müslim hocanı-
zın anlattıklarına bakınca, ermiş 
olması gerekir. Her kim ki hocanın 
sakalından bir kıl koparırsa cen-
nete gider, diye seslenir.

Bunun üzerine kitle hocanın 
üzerine çullanır 15 dakika sonra 
hoca, kan revan yüzüyle yerde 
kıvranmaktadır…

Kısadan hisse; Kürtler siyaset 
ve politik bilimini çok iyi bilmeli ve 
kullanmalıdırlar. Ortadoğu’da haklı 
olmak yetmiyor, politik cambaz ol-
mak gerekiyor. Rakipler nasıl top 
koşturuyorlarsa Kürtler de benzer 
bir oyun tutturmalı ve oynamalı-

dırlar. Yoksa oyun dışı kalmak her 
zaman olasıdır. Bunun da tek yolu 
hedefi belirlemekten geçer. Kürtler 
zaman kaybetmeden hedeflerini 
belirlemelidir. Hedefi belli olmayan 
bir siyasi oluşuma ne kimse yar-
dımcı olur ne de müttefik. Ancak, 
kullanabildiği kadar kullanmaya 
çalışır…

Kürtler bugün emperyalist 
devletler ile yerel devletler arasın-
daki çelişkileri iyi değerlendirmek 
zorundadır. 1920’de emperyalist 
ülkelerin çıkarları ile yerel dev-
letlerin çıkarları çakıştığı için 
Kürdistan dörde bölündü, bugün 
ise tersi bir durum söz konusudur. 
Kürtler bundan yararlanırlarsa çok 
kazançlı çıkacakları malumdur. 
Böyle olmasına rağmen Kürtlerin 
bu ülkelerle kuracakları ittifaklar 
stratejik olmayıp, taktiksel olma-
lıdır. Aksi, bölge ülkelerinin ege-
menliğinden kurtulayım derken, 
daha büyük bir belaya çatmak da 
vardır…

Kürtler bir daha ihanete uğra-
mak istemiyorlarsa, her şeyden 
önce kendilerine ve kendi öz güç-
lerine inanmalıdırlar. Bunun da 
tek bir yolu var; Ulusal Birlikteliği 
sağlamak. Ulusal birlik yolu ise 
“Ulusal Kongre”den geçer. Hiçbir 
Kürdü siyaset dışlanmadan, her 
kesimi kucaklayacak, her kesimin 
kendisini rahatlıkla ifade edebi-
lecek bir Ulusal Kongreye acil 
ihtiyaç vardır. Böyle bir kongrenin 
toplanması halinde bugün yaşa-
nılan birçok sorunun üstesinden 
gelineceği muhakkaktır. O ne-
denle çözüm içimizdedir; Ulusal 
Kongre’dedir. O halde daha ne 
bekliyoruz…
(*1) Feqî Hüseyin Sağnıç, Portreler, 
İstanbul Kürt Enstitüsü Yayınları, 2000/
İstanbul, s,39
(*2) Serdî, Hasan Hişyar, Görüş ve Anı-
larım; Med Yayınları, 1994/ İstanbul, s, 
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Kürtler bir daha ihanete 
uğramak istemiyorlarsa, 
her şeyden önce kendile-
rine ve kendi öz güçlerine 
inanmalıdırlar. Bunun da 

tek bir yolu var; Ulusal 
Birlikteliği sağlamak. Ulu-
sal birlik yolu ise “Ulusal 
Kongre”den geçer. Hiçbir 
Kürdü siyaset dışlanma-

dan, her kesimi kucaklaya-
cak, her kesimin kendisini 

rahatlıkla ifade edebile-
cek bir Ulusal Kongreye 

acil ihtiyaç vardır.



İSVİÇRE: SERMAYENİN 
ÇIKARLARINA HİZMET EDEN 
DEMOKRASİ!

Röportaj: Hurşit KAŞIKKIMAZ

Bundan 100 yıl önce politik 
sığınmacı olarak bir kaç 
yıllığına yaşadığı İsviçre için 

“bütün dünya sosyalizme geçiş 
yapsa da İsviçre’yi kapitalist bir 
sembol ülke olarak bırakın” demiş-
ti Lenin. Birçok konuda dünyanın 
diğer kapitalist ülkelerinden farklı 
bir özelliğe sahip olan İsviçre ile 
ilgili bir kaç soruyu kapsayan bir 
röportaj yaptık. Yaklaşık 80 yıllık 
bir mücadele tarihi olan İsviçreli 
komünistlerin, muhaliflerin partisi, 
İsviçre Emek Partisi, Partito Sviz-
zero del Lavoro (PSdL) Kanton 
Ticino seksiyonu, İşçi ve Halk 
Partisi, Partito Operaio e Popolare 
(POP) Kanton sekreteri Leonardo 
Schmid sorularımızı yanıtladı. 

Ülkede İsviçre Komünist Par-
tisi, Partito Comunista Svizze-
ro  (PCS) 1922 yılında Kuruluyor. 
Parti Avrupa’da Hitler ve Musollini 

faşizminin basıncının etkisiyle 
1940 yılında yasaklanıyor. İsviçreli 
komünistler 4 yıl illegal mücade-
le yürütüyorlar. O yıllarda legal 
alanda komünist isimli parti kurma 
yasak olduğu için İsviçreli komü-
nistler 1944 yılında İsviçre Emek 
Partisi’ni kuruyorlar. İsviçre confe-
derasyonu’nda dört tane resmi dil 
ve 26 tane Kanton bulunuyor. Her 
Kanton’daki parti yapısı resmi ve 
merkezi olarak confederasyon’a 
bağlı olmak koşulu ile kendi böl-
gesinde ayrı isim, tüzük hakkına 
sahiptir ve otonom politika yapa-
biliyor. Ayrıca sadece kantonlar ile 
sınırlı, kanton hareketleri, partileri 
de bulunmaktadır.

Leonardo Schmid kimdir?
 1985 yılında doğdu. Mecburi 

eğitimini Kanton Ticino’da yaptı. 
Hızarcılık mesleğini bitirdi. Daha 

sonra Lozan Üniversitesi’nde 
okuyarak Siyasal Bilgiler Fakülte-
sini bitirdi. Okulu bitirdikten sonra 
Kanton’a döndü. Kantonda İsviçre 
Sendikalar Birliği (USS) sendika-
sında çalışmaya başladı. Şu anda 
sendikacılık yapıyor.

Çok genç yaşlarda politik 
mücadelede yer alan Leonardo, 
Kantonda parti taraftarı ve üyesi 
olarak faaliyet yürütmeye başladı. 
Daha sonra Kanton Komitesinde 
yer aldı. İsviçre Emek Partisi Mer-
kez Komite üyeliği, Politik Büro 
üyeliği görevlerinde bulundu. İki 
dönemdir Kanton’da İşçi ve Halk 
Partisi, Partito Operaio e Popola-
re, POP’un sekreterliğini yapıyor. 
Evli ve bir erkek evlat babasıdır.

İşçiler için birçok ülkede ol-
mayan bir durum var İsviçre’de. 
Sınır işçiliği. Fransa tarafında 

Leonardo Schmid



Fransızlar, Almanya tarafında 
Almanlar, İtalya tarafında İtal-
yanlar. Sömürünün  başka ve 
nadir bir çeşidi işletiliyor. Bu 
konuda ki durum nedir? 

Sınır işçileri yöntemi birçok Av-
rupa ülkesinde bulunuyor. Örneğin 
benim bildiklerim; Fransa’dan Bel-
çika’ya, Polonya’dan Almanya’ya, 
Almanya’dan Belçika’ya, ayrıca 
Lüksemburg’a sınır olan ülkeler-
den de gidip çalışanlar...vb sabah 
gidip çalışan ve akşam evlerine 
dönen işçiler var. Bu durum İsviç-
re için yaklaşık 100 yıldır uygula-
nıyor. Ama 2003 yılında İsviçre ile 
Avrupa Birliği, AB arasında imza-
lanan serbest dolaşım hakkından 
dolayı bu konuda büyük bir yükse-
liş oldu. Bu anlaşma gereği sınır 
işçisi bütün İsviçre’de çalışabilir. 
Ama haftanın 3 günü İsviçre’de 
kalma hakkı var. Diğer iki gün ise 
evine, ülkesine dönmek zorunda. 
Ayrıca sınıra yakın oturup günlük 
gelip gidenler bulunmaktadır. 

Örneğin bizim Kanton Ticino’ya 
günlük gelip giden yaklaşık 60 
bin İtalyan sınır işçisi söz konusu. 
Sınır işçisi, kendi ülkesine göre 
gittiği ülkede ve İsviçre’de daha 
fazla kazanıyor. Ama bu yöntem 
ile patronlar, işçiler arasında bir 
yarış, bir savaş ve onları bölüp 
parçalama gibi bir durum günde-
me getiriyorlar. Patron, yerli işçiye 
göre sınır işçisine daha az ücret 
ödüyor. Ve emek sömürüsünü 
yoğunlaştırıyor. Diğer taraftan 
ülkede ücretlerin düşürülmesinde 
bir araç, bir bahane olarak kullanı-
yor. Örneğin İtalya’da işçi ücretleri 
düşük olduğu için birçok İtalyan 
işçi sınır işçiliği yapıyor veya diğer 
Avrupa ülkelerine giderek çalışı-
yor. Aynı durum Almanlar, Fran-
sızlar, Polonyalılar ve diğerleri için 
de geçerlidir. Her ülke işçisi maaş-
ların, ücretlerin yüksek olduğu bir 
diğer ülkeye giderek çalışıyor. 

Yaklaşık 200 yıldır emperyalist 
bir ekonomiye sahip olan İsviçre, 
her zaman yabancı iş gücüne 
ihtiyaç duymuştur. 2. dünya sa-

vaşından sonra yoğun bir şekilde 
yabancı işçi alan İsviçre, o süreç-
ten sonra ekonomisini yoğun bir 
şekilde geliştirdi. Çünkü serma-
yenin işçilere ihtiyacı var idi. Ve 
gelen işçiler ile ekonomi gelişti. 
Sınır işçisi ve diğer yabancı işçiler, 
yerli işçiden daha çok çalışıp daha 
az ücret alıyorlar. Ve bu yöntem 
patron ve sistemin işine, mantali-
tesine ve çıkarına yarıyor.

Yabancı işçilerin en ağır, kirli, 
riskli işlerde ve düşük ücret ile ça-
lışmaları sermayenin işine geliyor. 
Bu nedenden dolayı yabancı işçi 
alınıyor. Diğer yandan sermaye 
ve sağ partiler yabancı işçi ile yerli 
işçinin birliğini, beraberliğini, daya-
nışmasını engellemek için yabancı 
düşmanlığını, ırkçılığı yayıyor, ge-
liştiriyor, körüklüyor. Özellikle son 
yıllarda yabancı karşıtı politikalar-
dan kaynaklı olarak ırkçı, popülist, 
sağ görüşlü partiler güçleniyor. 
Bir tarafta yabancı ucuz emek ve 
iş gücü olmadan ekonominin işle-
yemez ve verimli olamayacağını 

bilmelerine rağmen, diğer taraftan 
yabancı karşıtı politikalar yaparak 
işçilerin, emekçilerin, halkların 
birliğini, beraberliğini, dayanış-
masını engellemeye çalışıyorlar. 
Kısaca bütün Avrupa’da durum 
böyledir. Yabancıları bile sahip 
oldukları oturum hakkı durumuna 
göre kendi aralarında kategori, 
kategori ayırıyorlar. İsviçre’de 6-7 
çeşit oturum izni var ve bunların 
her biri yasalar karşısında değişik 
ve eşit olmayan haklara sahip. 
Yani sermaye böl, parçala, yönet 
metodunu her tarafta herkes için 
uyguluyor. 

İsviçre’de 16 Kanton’da 1 
Mayıs resmi işçi bayramı değil. 
Yani o gün işçiler normal bir 
mesai günü gibi çalışıyorlar. Bu 
konu için sendikalar ve ilericiler 
ne düşünüyor?

İsviçre’de ülkenin kuruluş yıl 
dönümü olan 1 Ağustos dışında 
ki bütün bayramlar, her Kantonun 
kendi inisiyatifine bağlı. Çünkü 
ülke konfederasyon sistemine 
sahip. Kantonların durumuna 
göre tarihte işçi mücadelesinin 
güçlü olduğu Kantonlarda 1 Ma-
yıs bayram olarak tanındı. Ama 
diğer kantonlar, 1918’de İsviç-
re’de gerçekleşen genel grev 
döneminde imzalanan metinler ve 
alınan kararlardan sonra küçük 
şeylerde ve haklarda değişiklik 
yapıldı. İsviçre’de patron ile işçi 
arasında ‘iş barışı’ anlaşması var. 
Ve bu anlaşma işçi mücadelesini 
ve sendikaları etkiliyor. Ayrıca 
ülkedeki sarı sendikacılık, patron 
yanlısı sendikalar işçilerin bu tür 
haklara sahip olmasını engelliyor. 
İlerici ve devrimci milletvekilleri bir 
kaç kez bu konu ile ilgili olarak,  1 
Mayıs’ın İsviçre genelinde resmi 
bayram olması için ulusal parla-
mentoya önerge verdiler. Ama her 
seferinde sağ partiler tarafından 
ret edildi. Bu Kantonlarda sen-
dikacılar küçük çaplı etkinlikler 
yapıyorlar. Onun dışında herhangi 
bir hareketlilik olmuyor. Ayrıca bu 
Kantonlarda sağ güçlü olduğu 

Yabancı işçilerin en ağır, 
kirli, riskli işlerde ve dü-
şük ücret ile çalışmaları 

sermayenin işine geli-
yor. Bu nedenden dolayı 
yabancı işçi alınıyor. Di-
ğer yandan sermaye ve 

sağ partiler yabancı işçi 
ile yerli işçinin birliğini, 
beraberliğini, dayanış-
masını engellemek için 
yabancı düşmanlığını, 

ırkçılığı yayıyor, gelişti-
riyor, körüklüyor. Özellik-

le son yıllarda yabancı 
karşıtı politikalardan 
kaynaklı olarak ırkçı, 
popülist, sağ görüşlü 

partiler güçleniyor. 



için 1 Mayıs’ın işçi bayramı olarak 
tanınmasına, yasallaşmasına kar-
şı çıkılıyor.

Etrafı Avrupa Birliği, AB ül-
keleri ile çevrili olan İsviçre’nin 
gelinen aşamada AB ile ilişkileri 
nelerdir ve AB’ye nasıl bakıyor?

İsviçre ile Avrupa Birliği ara-
sında yaklaşık 10 tane önemli 
anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaş-
maların hepsi İsviçre sermayesi 
ile AB sermayesinin karşılıklı çı-
karları için yapıldı. İsviçre kendisi 
için avantajlı olan anlaşmaları 
imzaladı gerekli görmediklerini 
imzalamadı. İsviçre’nin imzaladığı 
anlaşmalar sermayenin çıkarına-
dır, işçi ve emekçilerin çıkarına 
değildir. 1990’lı yıllarda İsviçre’nin 
AB’ye girmesine sıcak bakılıyor-
du. O yıllarda referandum yapıldı 
ve çok az bir fark ile AB’ye girme 
ret edildi. O dönemde solun bü-
yük bir kesimi de girme taraftarı 
idi. Ama Komünistler olarak bizim 
partimiz her zaman sermayenin 
Avrupası’na karşı çıktı. Biz halkla-
rın, işçilerin, emekçilerin, emeğin 
Avrupası’ndan yanayız. Sovyetler 
Birliği’nin yıkılmasıyla demokra-
sinin gelişeceği, refah ve özgür-
lüğün geleceği tahmin ediliyordu. 
Ama bu son yıllarda bunun böyle 
olmadığı görüldü ve şimdilik İsviç-
re AB’ye girmeyi düşünmüyor.

İsviçre’de yıllardır, asırlardır 
“doğrudan demokrasi” uygula-
nıyor. Doğrudan demokrasi ne-
dir ve nasıl bir pozitif ve negatif 
etkisi vardır?

Her şeyden önce İsviçre’nin 
şimdi sahip olduğu kapitalist 
‘doğrudan demokrasi’ sistemi ve 
anlayışı burjuvazinin bir başarısı, 
lütfu değildir. Alttan halkın ve işçi 
sınıfı mücadelesinin zorlamasının 
ürünüdür. 1870 yılından bu yana 
İsviçre’de ‘doğrudan demokrasi’ 
uygulanıyor. O yıllar Paris Komü-
nü’nün gerçekleştiği yıllardır. O 
zamanlar bütün Avrupa’da olduğu 
gibi İsviçre’de de çok büyük ayak-
lanmalar ve hareketlikler gerçek-
leşiyor. Dönemin egemenleri, halk 
hareketliliğini engellemek ve pasi-
fize etmek için olaylar karşısında 
ki çaresizliklerinden dolayı muha-
lefetin savunduğu, ileri sürdüğü ta-
lepler için ilk etapta imza toplayın 
önerisini getiriyorlar. Bu yöntem 
ve durum muhalefet tarafından 
kabul ediliyor. Daha sonraları bu 
imza toplama yöntemi ile referan-
duma gitme durumu gündeme 
geliyor. O günden bu yana yavaş 
yavaş şimdiki kapitalist ‘doğrudan 
demokrasi’ şekil alarak gelişiyor, 
gerçekleşiyor. 

İsviçre’de kapitalist ‘doğrudan 
demokrasi’ üç boyutta gerçekleşi-

yor. 1- Belediyelerde. 2- Kanton-
larda. 3- Konfederasyonda. Ör-
neğin her üçünde de referandum 
hakkı olan konularda (çünkü bazı 
konular referandumlara dahil de-
ğildir) önce gerekli imza kampan-
yası yapılır, imzalar toplanır, ta-
mamlanır ve bölgede ki yetkililere 
teslim edilir. Ondan sonra o konu 
hakkında halkın referanduma git-
mesinin tarihi belirlenir ve gidilir. 

Biz her ne kadar da kapitalist 
‘doğrudan demokrasi’ye sahip 
olsak da sonuçta ülke sermayesi 
işine geleni kabul ediyor, işine 
gelmeyeni kabul etmiyor. Bu du-
rum için bir bahane bulunuyor 
bir engel çıkartılıyor. Kapitalistler 
her şeyde olduğu gibi bu konu-
da da çeşitli oyun ve entrikalara 
başvurarak yeri geldiğinde kendi 
çıkarları için halkın iradesini hiçe 
sayıyorlar. Onun için İsviçre’de 
birçok Üniversite Profesörü ‘doğ-
rudan demokrasi’ sistemi, terimi 
yerine “doğrudan çıkan ekin tohu-
mu” deyimini, ibaresini kullanarak 
dalga geçiyorlar.

Söyleşi için bize zaman ayır-
dığından dolayı teşekkür ederiz

Kürdistanlı komünistlere ve 
Sosyalist Mezopotamya’ya başarı-
lar dilerim.                    



KÜRDİSTAN SİYASETİNDE 
TEMEL İKİ BOŞLUK

Yaşar KAZICI

Başta Kuzey Kürdistan siya-
seti olmak üzere dört parça-
daki Kürdistan siyaseti; için-

den geçtiği süreçte birçok açmaz, 
kriz ve tıkanma başlığıyla yeni 
bir döneme giriyor. Ortadoğu’nun 
kaynayan kazanı son dönemde 
Irak ve Suriye merkezli yaşanan 
gelişmelerle kendini gösteriyor. 
Yaşanan gelişmeler bir yandan 
emperyalist paylaşım savaşlarına 
sahne olurken bir yandan da Kürt 
ulusunun ulusal statü elde edebil-
me mücadelelerine sahne oluyor. 
Batı Kürdistan’da Suriye iç savaşı 
iyi değerlendirilmiştir. Bu boşlu-
ğun doğru kavranması sonucu 
2011’de gerçekleşen Rojava’nın 
fiili olarak kantonlaşma süreci ge-
riden gelen bir parçamız olması 
açısından tarihsel bir adım oldu. 
Ancak kurulduğu ilk günden beri 
Türk devletinin açık tehditleriyle 

her zaman karşı karşıya kaldı. 
Sonuç olarak Afrin Kantonunun 
Türk devletinin işgaline uğraması 
Rojava’nın aldığı ilk ciddi darbe 
özelliğini taşıyor. 2017’de Güney 
Kürdistan’ın Bağımsızlık Refe-
randumu’na gitmesi Kürt ulusal 
tarihinde ilk kez bağımsız devleti-
mizi kurabilme açısından heyecan 
yaratırken yaşadığı işgalle sürecin 
tersine çevrilmesi öne çıkan bu 
iki parçamızın geleceğinin nereye 
evrileceğini de sorgulamamızı 
gerektiriyor. Hem Batı Kürdistan’ın 
hem de Güney Kürdistan’ın kısa 
süreli aralıklarla işgale uğramaları 
emperyalist güçlerin işlerine geldi-
ğinde müttefik olarak ilan ettikleri 
Kürtleri yüz üstü bırakmalarının 
açık ifadesi oldu. Tüm Kürdistan 
siyaseti emperyalist güçlerle ge-
liştirdikleri ilişkileri yeniden acı bir 
deneyimle sorgulama fırsatı yaka-

lamış oldu.  Kendi parçamız Ku-
zey Kürdistan parçası ise son üç 
yıldır ciddi bir sindirilmiş ve ses-
sizlik içerisinde bulunuyor. Batı ve 
Güney Kürdistan’da yaşananlara 
ses çıkarmayan emperyalistler ve 
ona bağlı sözde insani-hukuki-de-
mokratik kuruluşlar yine Kuzey’de 
yaşanan sivil ölümlerine, Kürt 
ulusunun irade olarak seçtiği in-
sanların zindanlara atılmasına da 
sessiz kaldı. Askeri mücadele ile 
sivil mücadele alanının aynı anda 
tıkanma yaşaması Türk sömür-
geciliğinin azgınca saldırmasında 
cesaret kaynağı oluyor. Parçamız-
da yaşanan bu durumun yalnızca 
sömürgeci Türk devletinin baskıla-
rıyla açıklayamayız, tıkanmış, ön 
görüsüzleşmiş, yaşamda karşılığı 
olmayan projeleri topluma ve siya-
sete sunmakta olan ulusal siyaseti 
de hesaba katmamız gerekiyor.  



Genel değerlendirmenin ardın-
dan çubuğu biraz da kendimize 
bükersek; bu süreçlerde Komü-
nistler olarak bizler ne yaptık veya 
ne yapabildik? Genel Kürdistan 
siyaseti içerisinde Komünist ha-
reketin güçsüz oluşu, yaşama 
müdahale edemeyen noktada 
kalması; nesnel bir durumdur. 
Güçsüzlüğümüzün bir yanı dünya 
komünist hareketinin yaşadığı kriz 
ile ilgiliyken diğer yanı (en belirle-
yici olanı) bizimle ilgilidir. Güçsüz 
oluşumuz nesnel bir durumdur, 
anlaşılır açıklamaları vardır ancak 
bu durum bizim politik özne olma 
gerçekliğimizi ve payımıza düşen 
sorumluluğu ortadan kaldırma-
maktadır. Komünistler tarihsel 
rollerini yerine getirememenin öz 
eleştirisini ancak pratik bir müca-
dele içerisinde hakkıyla verebilir-
ler. Öz eleştiri ancak mücadelenin 
saflarının genişletilmesi devrim 
mücadelesinin güçlendirilmesi, ya-
şama yeniden müdahale edebile-
cek güce ulaşarak yerine getirile-
bilir, bunun dışında bir özeleştiriyi 
ne tarih kabul eder ne de Kürdis-
tan proletaryası. Güçsüzlüğü ge-
rekçelendirmeye değil Komünist 
hareketi nasıl güçlendireceğimizin 
arayışına ihtiyacımız var. Güçsüz-
sek güçlenmenin yollarını araya-
cağız, güçsüzlüğün demagojisini 
yapmaktan, bahaneler üretmekten 
uzak duracağız.

Genel Kürdistan siyaseti içe-
risinde mevcut gücümüzle şuan 
için belirleyici bir pozisyonda ola-
masak da eğer gerçekten yoğun-
laşılırsa belirleyici bir özne olmaya 
bizi taşıyabilecek, öze eleştirimizin 
kabulü açısından pratik olarak bizi 
müdahale etmeye zorlayan olduk-
ça ciddi, Kürdistan’da hiçbir siya-
sal akımın dolduramadığı somut 
iki boşluk var. Bu iki boşluk tahlili; 
uzun süreli üzerine düşünülmesi 
gereken, politik açılımlarla, örgüt-
lenme yöntemleriyle geliştirilmeye 
ihtiyaç olunan boşluktur. Aynı 
zamanda bu iki boşluk tahlili; Ko-
münist hareketin var oluş zeminini 

net bir şekilde tarif edebilmenin de 
önünü açacak önemdedir.

A) Sınıfsal Boşluk: 
Örgütsüz Proletarya
Sömürgeci kapitalizmin Kürdis-

tan şehirlerinde derinleşmesiyle 
açığa çıkan sınıfsal farkların kes-
kinleşmesi, yoksullaşma, işsizlik, 
emeğin hiçbir değerinin olmaması 
ve bu durumun gittikçe sosyal-si-
yasal yaşamda politik-örgütsel 
karşılığını aramasıdır. Toplumsal 
yaşamda ortaya çıkan her olgu 
mutlaka kendini ifade eden bir 
siyasal özneye ihtiyaç duyar. Bu 
yanıyla Kürdistan siyasetinde 
ezilen sınıfın; yeni olanı ve kendi 
sınıfsal konumuna uygun düşen 
politik özneyi bulabilme arayışı 
söz konusudur. Elbette ki ezilen 
işçi ve emekçiler ellerinde fenerle 
köşe bucak ‘’Nerede bu komü-

nistler gelip bizi örgütlese keş-
ke’’ diyerek bizi aradığını söyle-
miyorum, söylemek istediğim şey 
sınıfsal farkların derinleşmesiyle 
dışa vurması kaçınılmaz olan sos-
yal talepler, toplumsal cinnet hali, 
başka bir yaşam arayışıdır. Bir 
yerde öyle veya böyle bir kapi-
talizm varsa, öyle veya böyle bir 
proletarya varsa orada Marksist 
görüşlerin yayılması için nes-
nel zemin var demektir. Hangi 
ulustan-ülkeden olursa olsun 
tüm dünya proletaryasının ide-
olojisi tartışmasız olarak Mark-
sizm’dir. Kürdistan’a dönersek 
Kapitalizm (üstelik sömürgecilikle 
bütünleşmiş – veya sömürgeciliğin 
aracılığıyla gelişmiş olan kapi-
talizm) sürekli olarak kitlelerde 
bıkkınlık, rahatsızlık, düzenden 
kopuş ve kapitalizmin yıkıcı etkile-
rine yönelen isyankar hali yaratan 
potansiyelleri mevcuttur. Kürdis-
tan’da ülke nüfusu içindeki ağırlığı 
bir kenara; somut olarak proletar-
yanın varlığı nesnel bir gerçek-
liktir. Kürdistan’da sömürgeciliğin 
objektif olarak geliştirdiği (veya 
geliştirmek durumunda kaldığı) 
üretim ilişkileri uzun bir süredir 
proletaryanın varlığını da berabe-
rinde geliştirmiştir. Kürdistan pro-
letaryasının varlık yokluk meselesi 
ulaştığı boyut açısından sayısal 
tartışmanın değil siyasal tartış-
manın konusudur. Aynı zamanda 
bu tartışma Komünist hareketin 
geleceği, Kürdistan’da var olup 
olamama tartışması olarak görül-
melidir. Güvenmemiz gereken ve 
doldurulmayı bekleyen birinci nok-
ta özetle burasıdır. 

Sömürgeci kapitalizmin de-
rinleşmesi, sınıfsal farkların 
keskinleşmesi; sürmekte olan 
ulusal mücadelenin saflarına da 
yansımaktadır. İşçi ve emekçilerin 
ulusal mücadeleye katılımı ve mü-
cadelenin belirleyici gücü olması 
ile ulusal mücadelenin kazanım-
larını kendi hanesine yazmak 
isteyen orta ve burjuva sınıfların 
arasındaki açı farkı büyümektedir. 

Sömürgeci kapitalizmin 
Kürdistan şehirlerinde 
derinleşmesiyle açığa 
çıkan sınıfsal farkların 
keskinleşmesi, yoksul-
laşma, işsizlik, emeğin 
hiçbir değerinin olma-

ması ve bu durumun 
gittikçe sosyal-siyasal 
yaşamda politik-örgüt-
sel karşılığını araması-
dır. Toplumsal yaşamda 

ortaya çıkan her olgu 
mutlaka kendini ifade 

eden bir siyasal özneye 
ihtiyaç duyar. Bu yanıyla 

Kürdistan siyasetinde 
ezilen sınıfın; yeni olanı 

ve kendi sınıfsal ko-
numuna uygun düşen 

politik özneyi bulabilme 
arayışı söz konusudur. 



Mücadelenin yükünü çekenler ile 
mücadelenin kazanımlarını kendi 
sınıfsal çıkarları için kullananlar, 
mücadeleyi sonuna kadar götü-
rebilme kabiliyeti olanlar ile mü-
cadelenin zora girdiği durumlarda 
mücadele kaçkınlığı yapanlar ara-
sında sınıfsal çatışma şiddetlen-
mektedir. Elbette bu sınıfsal ayrış-
malar, kutuplaşmalar, çatışmalar; 
ezilen sınıfın örgütleyicileri olan 
Komünistlerin güçlü bir örgüte 
sahip olmadığı koşullarda; kitleler 
içerisinde siyasal bir seçeneğe 
doğru kopuş yaratamamaktadır. 
En iyi ihtimalle mevcut duruma 
eleştirel bakabilme, mücadelenin 
gidişatını sorgulayabilme yetene-
ğinin gelişmesi, sınıfsal farkların 
açığa çıkması şeklinde sonuçlan-
maktadır. Kürdistan’da gelişimini 
sürdüren, safları her geçen gün 
artan, ciddi bir isyankar ordusunu 
bağrında toplayan bir proletarya 
sınıfı vardır, bu yanıyla Kürdistan 
ülkesi emperyalist kapitalizmin 
dünya üzerindeki egemenliğinden 
ve yarattığı sistemden kopuk bir 
ülke değildir. Kürdistan’ı sadece 
öne çıkan ulusal meselenin var-
lığı üzerinden değerlendirmek, 
sınıfların varlığını, birbiriyle 
ilişkilenme biçimini görmez-
den gelmek, yer çekimsiz uzay 
boşluğunda kendi fenomeniyle 
kavrulan Kürdistan yaratmak-
tır. Tüm dünyada ki ulusal kurtuluş 
mücadeleleri incelendiğinde; mü-
cadelenin hangi sınıf öncülüğünde 
gerçekleştiğinde hangi sonuçları 
doğuracağını, sınıf ayrımlarının 
aynı ezilen ulustan olsa bile ulusal 
mücadelede belirleyici özellikler 
taşıdığını, bağımsızlık meselesinin 
sonuna kadar götürülebilmesinde 
zincirlerinden başka kaybedecek 
bir şey olmayan sınıfla – mülkiyeti 
elinde bulunduran sınıf arasındaki 
farkları ispat edebilmek için ye-
terli veriler sunmaktadır. Ulusal 
meselenin varlığını görebilmek 
Komünist hareket için marifet 
sayılamaz. Esasen marifet, 
ulusal hareket içerisinde veya 

ezilen ulus içerisindeki sınıfsal 
ayrışmayı yakalayıp gelişmekte 
olan proletaryayı ulus müca-
delesinin önderi haline getire-
bilmektir. Yoksa İslamcısından 
demokratına, kendine yurtseverim 
diyeninden özgürlükçüsüne vb. 
herkesin bahsettiği bir ulusal 
mesele var ve herkes kendi tut-
tuğu yerden bakışını yansıtıyor. 
Hepimiz emin olabiliriz ki; ulusal 
meselenin kavranışında ve man-
tıksal sonuçlarına ulaştırılmasında 
Kürdistan’daki hiçbir siyasal akım 
Komünistlerin tahlil, tespit ve 
ulaştığı sonuçların yanından bile 
geçemezler. Meselenin bütünlüklü 
bir şekilde ortaya koyuluşu, hangi 
şartlarda hangi taktiklerin izlen-
mesi, esas ulaşılması gereken 
hedefin neresi olduğu konusunda 
Komünist hareket her zaman 
netliğe sahiptir. İdeolojik olarak 
bütünlüğe, savrulmaya yer verme-
yen netliğe sahibiz. Karşı karşıya 
olduğumuz problem teorik değil 

pratik problemdir. Daha net ifadesi 
ile örgütlenme sorunudur.

B) Ulusal Boşluk: 
Bağımsızlıkçı Çizgi
Ulusal meselenin çözümsüz-

lüğünü, Kürt ulusunun kendi ka-
derini tayin edebilme meselesinin 
belirsizliğini koruyor oluşu Kürt 
toplumunda ciddi bir sancı yarat-
maktadır. Son kırk yılı da içine 
alan ve yüzyıllardır süren müca-
delenin Kuzey’de halen belirsiz 
bir geleceği vardır. Mücadelenin 
hangi kazanımla taçlandırılacağı 
veya hangi kazanımlarla mücade-
lenin yeni aşamalarına geçileceği 
konusunda hiçbir ipucu bulun-
mamaktadır. Üstelik öncü hare-
ket taleplerini oldukça aşağılara 
çekmesine rağmen bu haliyle bile 
düzen içinde en ufak bir kazanım 
dahi elde edebilmiş değildir. Daha 
da kötüsü taleplerin bu kadar aşa-
ğı çekilmesi ve hareketin bu talep-
ler doğrultusunda örülmesi kafa 
karışıklıkları yarattığı gibi, ulusal 
hareketin ve ona destek veren 
halkın da kimyasında değişimler 
meydana getirmiştir. Bunun başın-
da ulusal bilincin Kuzey’de gittikçe 
erimeye başlaması örneğini vere-
biliriz. Yine bir başka korkunç ger-
çek; taleplerin aşağı çekilmesi ile 
hareketin kendi kendini açmazlara 
düşüren uzun süreçte müdahale 
edilmezse, yeni bir perspektif ve 
hedeflerle manevra yapılmazsa 
politik iflasa sürükleyecek olan 
yönüdür.

Hal böyleyken ulusal mesele-
nin bir çözüme kavuşturulamadığı 
koşullarda; Kürdistanlı Komünist-
lerin kendi çözüm programını, 
daha fazla kitlelere ulaştırması 
gerekir. Komünist Hareket için 
ulusal meselenin çözümsüz kalışı 
kendi siyasal örgütlenmesi için 
bir tıkanma değildir aksine kendi 
programını kitlelere tartıştırarak 
devrimci bir çözüme halkı ikna 
edebilme şansını sunar. Öyle ya 
da böyle tüm ulusal mücadeleye 
katılım sağlayan kesimler bir so-
nuca erişmek, bir şeyleri elde ede-

Ulusal meselenin 
varlığını görebilmek 

Komünist hareket için 
marifet sayılamaz. 

Esasen marifet, ulusal 
hareket içerisinde veya 
ezilen ulus içerisindeki 
sınıfsal ayrışmayı yaka-
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bilmenin, üzerlerindeki baskının 
kökten atılamasa da yakın süreçte 
hafifletilebilmesi kaygısındadır. 
Ulusal meselenin çözümsüz ka-
lışında başat olan mesele; ulusal 
hareketin tıkanması, varabileceği 
noktaya ulaşıp onun ötesine (sö-
mürgeciliğin yıkılması noktasına) 
geçememe sorunudur. Sömürge-
cilik karşısında kazan-kazan for-
mülüyle hareket etmek mümkün 
değildir, sömürgeciliğin doğasına 
aykırıdır, her şey onunken neden 
bizim de kazanabileceğimiz bir 
denklemi durduk yerde kabul et-
sinler? Bundan dolayıdır ki; Kürt 
ulusunun mücadelesinin Türk 
devletine hiçbir zararı olmadığını, 
Kürtlerin özgürleşmesinin bu dev-
let için oldukça iyi sonuçlar doğu-
racağı tezleri üzerinden Türk dev-
letine akıl verme çabaları nafiledir. 
Sömürgeci devletin, sömürge 
olan ulusun siyasal temsilcilerinin 
aklına hiç ama hiç ihtiyacı yoktur, 
olmamıştır.   

Sömürgeci Türk burjuvazisi-
nin iktidarı hali hazır bir şekilde 
kurumlarıyla birlikte Kuzey Kür-
distan’dadır, sömürgeci rejim varlı-
ğını korumaktadır, bir sorun olarak 
Kürt toplumunun tarihsel gelişme-
sinde ayak bağı durumundadır. 
Sömürgeci rejimin Kürdistan’da 
yarattığı sosyal-siyasal-psikolo-
jik-ekolojik vb. çok yönlü sorunlar; 
anayasal değişikliklerle, her se-
ferinde en başından bir sonuca 

ulaşmayacağı açık olan ‘çözüm 
süreçleri’ ile, sömürgeciliğin de-
mokratikleştirilebileceği hayalle-
riyle hiçbir sonuca ulaştırılamaz. 
Kürdistan sorunu, köklü, tarihsel 
bir sorundur, çözümü de aynı şe-
kilde köklü ve tarihsel bir zeminde 
olacaktır. Nihai bir hedefe sahip 
olmadan küçük kazanımlar elde 
edebilme, biraz nefes alabilme 
adına kültürel-anayasal vb. re-
form taleplerinin ileri sürülmesi 
dahi başlı başına politik acizliktir, 
öngörüsüzlüktür. Osmanlı’dan 
bu yana en az 200 yıldır süren 
sömürgeci egemenliğin izlerini 
anayasa değişikliğiyle vb. reform-
larla halledebileceğinizi düşün-
mek, burayı topyekun Kürt ulusal 
meselesi çözecek nokta olarak 
görmek; gözünüzü kapattığınızda 
bir şeyin yok olacağını iddia et-
mekle aynı saçmalık değerini ta-
şır. 200 yıl boyunca oluşturulmuş 
acılarla-katliamlarla dolu ezilen 
ulus hafızasında; Türklüğüne toz 
kondurmayan, her daim devletinin 
askeri olan, başka ulusları-azınlık-
ları ezme hakkını kendinde gören 
egemen ulus hafızasında nasıl bu 
kadar basit bir şekilde meclis oy-
lamalarıyla, anayasa denen kağıt 
parçalarındaki maddelerin eklenip 
çıkarılmasıyla sosyal yaşamda 
değişiklik yaratabilir?

Kuzey’i örgütleyen ulusal güç-
lerin önüne koyduğu programın 
yaşama geçemeyişi, sömürgeci 

düzenin kendi varlığını ‘ba-
rış’ ve ‘çözüm’ süreçleriyle de-
rinleştirmesi; kitlelerin umudunu 
düzenin dışına, devrim mücadele-
sine, ulusal özgürlüğünü ayrılma 
hakkını kullanma seçeneğinde 
görmeye doğru itmektedir. Kuzey 
Kürdistan siyaseti; tarihin görüp 
görebileceği en tutarsız, en uz-
laşmacı, en ideolojik-politik netliği 
olmayan ulusal hareketiyle karşı 
karşıyadır. Kitlelerin bu denli zihin-
lerinin bulanık oluşu, ulusal bilin-
cinde sakatlanma izlerini taşıması, 
yükseliş yıllarında en keskin çıkış-
lar yaparken yenilgi yıllarında ise 
en geri savruluşlar yaşaması bir 
yanıyla da ulusal hareketin net bir 
çizgiye sahip olmamasıyla ilgilidir. 
Halk kendi ideolojisini-politikasını 
kendisi yaratamaz, eylemliliğini 
kendi başına oluşturamaz halkı 
halk yapan onun öncüleri, örgüt-
leyicileridir. Haliyle bugün Kuzey 
Kürdistan’da ki sessizliği; Afrin, 
Kerkük, Şengal işgal edilirken Ku-
zey’de yaşamın normal akışında 
kalmasını onu da geçtik kendi par-
çasında yani Kuzey’de son süreç-
te yaşanan katliamlara, iradesine 
saldırılmasına karşı ciddi bir karşı 
koyuş geliştirememesini; politik 
öncülerin halkı yoran, politikaya 
şüpheyle yaklaştıran, öncüsüne 
olan inancını zedeleyen taktik ve 
politikalarında daha da önemlisi 
ulusal hareketteki sınıfsal değişim 
ve buna karşılık düşen siyasal 
programın kendisinde aranmalıdır.
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Yükselen bir Çin gerçeğiyle 
karşı karşıya bulunduğu-
muz uzun bir süreden bu 

yana dillendiriliyor. Çin’de ‘sosya-
lizm’ esas olarak Mao Zedung’un 
ölümüyle başlatılmıştı. Ancak libe-
ralizmin temsilcisi olan Denk Xia-
ping ile ülke hızla klasik anlamda 
devlet kapitalizminin yoluna girdi. 
Kapitalist küreselleşme süreci 
son on yılda iyiden iyiye kendini 
hissettirdi ve tarih sahnesinde 
ABD ve AB emperyalizmiyle ya-
rışta hızlı bir yol aldı. Ancak onun 
‘başarısı’, yol aldığı ekonominin 
küreselleşmesine bağlıydı. Aşırı 
emek sömürüsüyle devam eden 
Çin gerçeği, ilk başlarda Batı’nın 
da iştahını kabartmıştı. 1 milyarı 
aşan nüfusuyla Çin, Batı şirketleri 
için büyük bir pazardı. Hem ucuz 
iş gücü hem de ucuz hammadeye 

ulaşım Çin’i kapitalizm dünyasın-
da öne çıkardı. Ancak ekonominin 
liberalleşmesi merkezi devlet kont-
rolünde gerçekleşti. Bundan dola-
yı Çin, Batı karşısında olağanüstü 
yeni atılımları gerçekleştirebildi. 
Kuşkusuz bunun başında emeğin 
ilkel köleliği aratmayacak düzey-
de ucuz oluşu ve aşırı bir emek 
sömürüsü vardı. Bu durum, hem 
yeni bir emperyal gücün doğuşunu 
müjdeledi hem de yeni bürokratik 
bir sermaye sınıfının yetişmesine 
neden oldu.

Çin’deki yeni küreselleşme 
süreci, 2001 yılında Dünya Ticaret 
Örgütü’ne (WTO) 143. üye ülke 
olarak katılmasıyla derinleşti. 
Zaten Çin 2008 yılında kotaların 
kalkmasıyla birlikte, bütün ekono-
mik sektörlerde yer almaya başla-
mıştı. 

TARİHİ İPEK YOLU
Yeni İpek yolu ya da ‘Tek ku-

şak tek yol’ projesine geçmeden 
önce küçük bir hatırlatma yapmak 
istiyorum. Bilindiği gibi tarihi ipek 
yolu, klasik çağlardan bu yana 
gelen bir ticaret sistemiydi. Doğu 
ile Batı arasında ticaret alışverişi-
nin gelişimine hizmet etmekteydi. 
Sadece ticaret malları değil, din 
adamlarından bilginlere, filozof-
lara kadar genişleyen bir kültürel 
hareket halinde olan bir coğrafya 
üzerinde dolaşımı sağlamıştı. İpek 
yolu Çin’den başlayıp Hindistan, 
Afganistan, İran, Suriye, Türkiye 
üzerinden Roma’ya kadar uzanan 
bir alanı ifade etmekteydi. İlkel sö-
mürgeciliğin ve yayılmacılığın bir 
göstergesi olmuştu. Ticari kazanç 
yanında, dinsel yayılmacılığın, 
kültürel egemenliğin yolunu da 



açmıştı. Bütün imparatorlukların 
dikkatini çektiği gibi çatışma ve 
savaşların da merkezi olmuştu. 

YENİ İPEK YOLU PROJESİ
VE TÜRKİYE
‘Tek kuşak-tek yol’ projesi 7 

Eylül 2013 yılında Çin Devlet Baş-
kanı olan Şi Cinpung tarafından 
ortaya atıldı. Kazakistan’da ilk 
defa ‘Bir kuşak bir yol’ adıyla dil-
lendirildi. Sadece ticaret için dü-
şünülmeyen proje, aynı zamanda 
sosyal hayatı, siyasal iktidarları, 
yönetim biçimlerini de içine alacak 
şekilde genişletildi.

Bu proje üç etaptan oluşmakta-
dır. İlki, ekonomiyi geliştirecek alt 
yapı sistemiyle birlikte, ticari ha-
yatı artıracak ve bunu küresel bo-
yutta genişletecekti. İkincisi, Çin’in 
güzergahındaki olan devletleri de-
netim altına almayı amaçlıyordu. 
Üçüncüsü de Asya kıtasının mer-
keziliğini Batı merkeziliğine karşı 
kullanacak ve egemen kılacaktı. 

Güzergah üç alandan ilerle-
yecekti; ilki, Sibirya’dan başlayıp, 
Rusya, Belarus ve Polonya’dan 
Avrupa’ya ulaşan kuzey yolu. 
İkincisi, Kazakistan’dan başlayıp, 
Hazar Denizinden, Güney Kafkas-
ya’dan geçerek Türkiye ve Avru-
pa’ya ulaşan orta yol. Üçüncüsü 
de yine Kazakistan’dan başlayıp, 
Türkmenistan’dan, İran’a, oradan 
da Türkiye ve Avrupa’ya ulaşmak-
tı. Buna da güney yolu denilecekti. 

Bu yollar için 4 trilyon dolar 
bütçe ayrılmıştı. Pekin ile Mosko-
va arasında ilk elden bir demiryolu 
yapılacaktı. Bunun uzunluğu 7000 
km idi. Rus enerji devi Gasprom 
ise ilk elden Çin’e 400 milyar 
dolarlık enerji yatırımı yapmak 
istiyordu. Temel ilkeleri ise her 
ülkenin ‘kazan kazan’ şeklinde 
ifade edilecek bir göstergeye 
dayanıyor olmasıydı. Ancak en 
büyük problem bu yol güzergahla-
rının güvenliği sorunuydu. Zira bu 
güzergahlarda etnik, dini bölgesel 
savaşlar vardı. Bunlar tehdit ola-
rak görülüyordu. 

Amerikan ve AB emperyalizmi 
için bu proje, kendi varlıkları için 
bir tehdit olarak algılandı. Bunun 
boşa çıkması için çalışıyorlardı. 
Ki Kore yarım adasındaki soru-
nun bir çıbanbaşı olarak varlığını 
koruması, Çin’i derinden derine 
kaygılandırıyordu. Şimdi iki Kore 
arasındaki barış görüşmelerinin 
varlığı olası bu engelin de aşılaca-
ğını göstermektedir.   

TÜRKİYE’İN KONUMU VE
BATI EMPERYALİZMİNİN 
RAHATSIZLIKLARI
21. yüzyılın Marshall planı ola-

rak da adlandırılan kuşak yol pro-
jesi, zorunlu ve kaçınılmaz olarak 
ABD ve AB ile Çin ve Rusya ara-
sındaki çatışma ve krizleri daha 
da derinleştirecektir. 2017 yılının 
15 Mayısında toplanan forumda 
bu açıktan dile getirildi. 28 devlet 
başkanı ile 100 ülkenin temsilcile-
rinin katıldığı bu toplantıda, proje-
nin hem uluslararası karakteri net-
leştirildi hem de bu anlaşmazlığa 
gebe olan konular krize davetiye 
çıkaracak bir içeriğin ip uçlarını 
gösterdi. Yeni ipek yolu projesinin, 
ABD’nin ekonomik gelişiminde 
ciddi düşüş ve sıkıntılara neden 
olacağı açıktı. Bu nedenle ABD, 

projenin başarısız olması için elin-
den geleni yapıyordu. 

Aynı gerginlik ve çatışma un-
suru ortak olanlar arasında da 
mevcuttur. Yani Çin ile Rusya her 
anlamda ortak bir pozisyona sahip 
değillerdi. Mesela Rusya için Av-
rasya Ekonomik Birliği’nin (EEU), 
Çin’in kuşak yol projesine tabi 
olup olmayacağı henüz açık değil-
dir. Zira Rusya, EEU ile Orta Asya 
ve eski SSCB cumhuriyetlerinde 
ekonomik ilişkilerini büyütmek ve 
geliştirmek istemektedir. Gerçi 
tek yol projesinde her iki ülkenin 
liderleri, kendi planlamalarını uy-
gulamakta özgür olduklarını söy-
lemektedirler. Ama durum hiçte 
böyle olmayacağını göstermek-
tedir. Zaten son bir yıl, projenin 
nasıl patinaj yaptığını yeteri kadar 
gösterdi. 

Türkiye’ye gelince; Rusya ve 
Çin, Türkiye’ye göz kırpmışlar ve 
şöyle bir öneride bulunmuşlar-
dı; Türkiye için ‘orta koridor’ adı 
altında Türkçe konuşan ülkeleri 
birleştirme gibi bir plan uygulana-
bilir denilmiştir. Aynı şekilde Çin 
lideri şöyle bir belirleme yapmıştı; 
‘’Kuşak ve Yol”un amacı tekerleği 
yeniden icat etmek değildir. Bunun 
yerine katılımcı ülkelerin kalkınma 
stratejilerini tamamlamayı hedef-
liyor.’’  Çin liderinin yatıştırmaya 
dönük konuşmasına rağmen ül-
keler arasında dalgalanmalar ve 
farklı sesler çıkmaya devam etti. 
Mesela Japonya projeyi boykot 
etti. Hindistan da aynı yola girdi o 
da boykot etti. Gerçi Çin, kısmen 
Hindistan’ı yumuşatmıştı ama ger-
ginlik devam ediyordu.

Projenin ilk başta 65 ülkeyi 
ilgilendirdiği belirtilmişti. Bunun 
ekonomisine 21 trilyon dolar ay-
rılmıştı. 2015 yılı proje için atılım 
ve girişim yılı olmuştu. Nitekim 
2015 yılında Türkiye-Çin formu 
gerçekleştirilmişti. Aynı yıl içinde 
Türk-Çin İpek Yolu Derneği (TÜ-
ÇİDER) kurulmuştu. Çinli yetkililer 
Türkiye’nin sırtını sıvazlayarak 
şöyle diyorlardı; ‘’Türklerin kağıt 

Amerikan ve AB emper-
yalizmi için bu proje, 

kendi varlıkları için bir 
tehdit olarak algılandı. 

Bunun boşa çıkması için 
çalışıyorlardı. Ki Kore 

yarım adasındaki soru-
nun bir çıbanbaşı olarak 
varlığını koruması, Çin’i 
derinden derine kaygı-
landırıyordu. Şimdi iki 
Kore arasındaki barış 

görüşmelerinin varlığı 
olası bu engelin de aşı-

lacağını göstermektedir. 



ve barutu, Çinlilerin de tekerleği 
bulduğunu, bu nedenle medeni-
yetlerini birleştirdiğini...’’  

Her iki tarafında düşündüklerini 
sıralarsam; ekonomik ve ticaretin 
gelişmesi, jeopolitik anlamda böl-
gesel güç olmak istemeleri, ithalat 
ve ihracatın gelişmesi ve büyüme-
si, demiryolu ve hızlı tren yolları-
nın yapılması vb. Özellikle Bakü, 
Tiflis, Kars demiryolunun Kars’tan 
Edirne’ye hızlı tren sisteminin ger-
çekleşmesi ve buradan Londra’ya 
kadar uzaması vb...

Ancak kağıt üzerinde ‘’kazan 
kazan’ yöntemi hem Rusya’nın 
hem de Çin’in lehine işlemektedir. 
Türkiye ne bölgesel güç olabilecek 
bir potansiyele sahiptir (ki bunun 
gerçekleşmesinin hiçbir olanağı 
yoktur, göbeğine kadar emper-
yalizme bağımlıdır) ne de ithalat 
ihracat dengesinin Türkiye lehine 
olması olanaklıdır. Sadece 2016 
yılında Çin’den yapılan ithalat 25 
milyon dolar iken, Çin’e yaptığımız 
ihracat sadece 2.3 milyar dolarda 
kalmıştır. Bunlar da gösteriyor ki 
Türkiye’nin hem Rusya’nın hem 
de Çin’in rantiyeliğinden öte bir 
rolü olmadığını olmayacağını ka-
nıtlamıştır. Türkiye sadece Batı 
emperyalizmine bağımlı değildir, 
aynı şekilde Rusya ve Çin emper-
yalizmine de bağımlılık artmakta-
dır. Empeyalistler arası çatışma-
nın bölgedeki görünür ayakların-
dan birisi de Türkiye olmaktadır. 
Bu daha fazla yoksullaşma, daha 
fazla sömürü, daha fazla baskı ve 
daha fazla savaşlar demektir.  

Türkiye, Japonya ve Hin-
distan gibi bir güç olmadığı için 
gelişmeleri sessizce izlemekle 
yetinmektedir. İliğine kadar Batı 
emperyalizmine bağımlı olan Tür-
kiye, şimdilik bu projenin çevresin-
de dolaşmaktan öte bir yaptırım 
gücüne sahip değildir. Ama yine 
de bazı şeyler söylenebilir. Güney 

koridorunda olan bu güzergahtan 
Türkiye şimdilik nasıl olur da ben 
kendime pay çıkarırım diye dü-
şünmüyor değil. Onun yapacağı 
tek şey var; yukarda belirttim. O 
da ulus ötesi sermayenin, dolayı-
sıyla Çin ile Rusya’nın rantiyeliğini 
yapmaktır. Ucuz işgücünü pazara 
sürerek projenin ikinci düzeyde 
taşeronluğunu yapmaktan öte bir 
rolü yoktur, olmayacaktır. Böylece 
Türkiye her alanda uluslar arası 
pazarın köleliğine soyunmaktan 
öte gideceği bir yer de yoktur. 
Kuşkusuz Batı ve Doğu’nun em-
peryalist güçlerinin ve sistemleri-
nin arasında paryalığa soyunduğu 
şimdiden bellidir. 

Projenin temel unsurlarından 
birisi Avrupa ekonomisiydi. Oysa 
Avrupa’nın temel direği olan Al-
manya süreci çekinceyle karşıladı. 
Zira Almanya, serbest ticaret ve 
eşit şartlar sağlanmadan projeye 
imza atmayacağını belirtmişti. 
İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri 
de bu ticari belgeyi imzalamadı. 
Onların korkusu Orta ve Doğu 
Avrupa’da Çin ve Rusya’nın 
nüfusunun artması endişesiydi. 
Çekinceli de olsa İngiltere kısmen 
ikna edilmişti. ABD ve AB ülkeleri, 
kendi küresel konumları için tehdit 
olarak görüyorlardı. Hatta Ameri-
ka’daki Fox News dergisi ‘’Çin’in 
Amerikan liderliğine ipeksi tehdit’’ 
başlığı bile atmıştı.

Financial Times gibi ekonomi 
dergilerinde Çin’in projesi şöyle 
algılanıyordu; Çin, yükselen ticari 
ortaklarını geniş tüketim paza-
rına erişimini sağlamakta, bunu 
Pekin’e bağlayıp dünya çapında 
ekonomi liderliğini ele geçirmek 
için küstahça kullanmaktadır! Bu 
yaklaşım Amerika’daki finans çev-
relerinin ortak görüşüdür. Çünkü 
hem jeopolitik bakımdan hem de 
ekonomilerini güçlendirmek bakı-
mından giderek şüphelerinin arttı-
ğı belirtilmektedir. 

Projeye olan yatırımların daha 
çok gelişmiş ekonomilere kaydı-
ğını, bunun da piyasa mantığıyla 
çelişkili olduğu söylenmektedir. 
Ancak eşyanın tabiatına uygun 
olarak, büyük balık küçük balığı 
yiyecektir. Bu bakımdan Türkiye, 
emperyalist kapitalist devletlerin 
dev şirketleri karşısında sadece 
ara sektörlerde rol alacak, ayakçı-
lığını yapacaktır. Bu da onun nasıl 
rantiyeci bir devlet olduğunu gös-
termiştir, gösterecektir.

SONUÇ
Yeni ipek yolu projesinin, daha 

şimdiden ciddi zorluklar ve krizler-
le karşı karşıya kaldığı bir gerçek-
tir. Yine de projede ilerleme olursa 
bunun anlamı, demiryolu, liman ve 
otoyol yapımları nedeniyle Asya 
kıtasını birleştirmeye, oradan da 
Avrupa’ya uzanması, kuşkusuz 
ki kapitalist ekonomi mantığı 
açısından bir ilerleme anlamına 
gelecektir. Ama bu ilerleme hangi 
sınıfın çıkarlarına denk bir ilerle-
me olacaktır? Bu önemlidir. Bu 
güzergahtaki ülke halklarının ve 
işçi sınıfının daha kapsamlı bir dü-
zeyde alınterine el konulması de-
mektir. Bu ilerleme aynı zamanda 
politik baskıların daha da artması 
demektir. Yine de konumuz bağ-
lamında şunu söyleyebiliriz son 
olarak; azami kar sistemine göre 
kurulmuş olan kapitalist ülkelerde, 
hem geri kapitalist ulus devletleri-
nin hem de emperyalist devletlerin 
çıkarlarının birbirinden ayrıştığı 
bir düzende, kuşak yol projesinin 
çoktandır çatışan çıkarlarla birlikte 
yürüdüğünü unutmamak gereki-
yor. Bu çatışmada arada kalan 
ezilen halklar ve emekçi sınıflar 
olacaktır. Burada Türkiye’ye dü-
şecek rol de olsa olsa emperyalist 
devletlerin üçüncü sınıf rantiyecisi 
olmaktır. Aynı zamanda bu da aşı-
rı sömürü ile birlikte yürüyecektir.  

6 Mayıs 2018     



Di van çend salên dawîn 
de gelek pirtûkên 
serpêhatiyên çekdaran 

(gerîlla) hatin weşandin. Hinek 
çekdarên (gerîllayên) ku bûyerên 
hatibû serê wan, serpêhatiyên ku 
ew bi xwe jiyabûn weke vegotin, 
serpêhatî, bîranîn, çîrok û roman 
nivîsîn û weşandin.

Hinek çekdar û 
siyasetmedarên ku ketibûn 
hepis û zîndanan, li hepisxaneyê 
serpêhatiyên xwe nivîsîn. Gelekên 
wan bi şêweya romanê û bi tirkî 
bû, hinek jî bi şêweya çîrok û 
romanê bi kurdî bû. 

Sîyasetmedarê kurd Cesîm 
Soylu çend car hatiye girtin û 
demeke dirêj li hepisxanê razaye. 

Wî bi kurdî û tirkî gelek nivîsên 
îdeolojîk û sîyasî û herweha 
nivîsên çandî, edebî nivîsiye. 
Wî bi kurdî gotar, çîrok û roman 
jî nivîsiye. Romana wî a yekem 
navê wê “ÇÛ” ye. Roman 133 
rûpel e, û di nav weşanên “AR” 
de, di sala 2016an de li Stenbolê 
hatiye weşandin. Nivîskarê 
romana “ÇÛ” Casim Soylu 
romana xwe diyarî ji bo zarokên 
Cizîrê kiriye.

Roman bi şerê navbera 
çekdarên kurd û tîmên taybet ên 
dewleta dagirker dest pê dike. Di 
şer de çekdarekî (gerîllayekî) bi 
navê Delîl tê kuştin, ango şehîd 
dikeve. Yek jî ku navî Rizgar e 
dîl (êsîr) dikeve destê leşkerên 

artêşa dagirker. Piştê lêdan û 
şkencê, piştê demeke dirêj, Rizgar 
derdixin dadgehê. Dadgehên 
dewleta tirk çawanin û çiqas dûrê 
dadê (adaletê) ne kurd dizanin 
û lewre jî ne pêwîste ku mirov 
bahs bike, qala wê bike. Bi kurtahî 
ez vê bibêjim, dadgeh hebûna 
kurdan înkar dike û Rizgar doza 
kurdan diparêze.

Di romanê de, derbarê 
erdnîgariya Serhadê, gundên 
wir, bi hevre jiyandina kurd û 
ermenan, komkujiya ermeniyan 
ji alî hukumeta Îtîhadê Terakî 
a dewleta Osmaniyan û paşê 
damezrandina komara Tirkiyê û 
înkarkirina kurdan, nîjadperestiya 
komara Kemalîst, qetilkirina 
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kurdan ji alî dewleta dagirker a 
Kemalîst ve agahdarî hene.

Sîyasetmedar û nivîskarê kurd 
Cesim Soylu di romanê de bi 
ravekirina legengê romanê Rizgar 
hepis û zîndana dewleta dagirker 
bi teferuat ango bi berfirehî tîne 
zimên. Casim Soylu di afirandina 
romana xwe de stîleke nû, baş û 
nûjen bi kar aniye. Di hunandina 
romanê de du vebêjên paraler 
rave kiriye. Wî serpêhatiyên 
lehengê romanê ên gund û ên 
hepisxanê rave kiriye. Rizgar ku 
navê wî ê rastîn Çetîn e û li gund 
jê re dibêjin Çeto û Rizgar navê wî 
ê rêxistinî ye. Di gund de Çeto û di 
têkoşînê de, di şer û pevçûnan de 
û li hepisxaneyê Rizgar tê qalkirin.

Di romanê de jiyana gund, 
cahîlî û nezanîna gundiyan, 
paşgotinî, hesûdî û fesadiya wan 

a li hemberê hevûdu, li ser navê 
namûsê trajediyên ku tên pêkanîn, 
kuştina keçika delal Nîgarê ji alî 
birayê wê Teyar ve bi balkêşî tê 
ravekirin.

Vebêjê romanê di pareler 
qalkirina hepisxanê û şer 
de xwendevanan geh dibe 
hepisxaneyê û zîndanê, geh 
dibe gund û çiya. Di romanê de 
leşkerên artêşa dewleta dagirker 
dema davêjin ser gundan li gund 
li gundîyan çawa heqaret dikin, 
bi hesiyet û şerefa gundiyan re 
dilîzin, bin pê dikin, li wan şkence 
dikin, tê qalkirin.

Di romanê de mineqeşe 
û gengeşiya siyasî ya dema 
berê jî heye. Di wê demê de 
mineqeşeyên di navbera partî û 
rêxistinên kurdan de ku hevûdu di 
hêla îdeolojîk û sîyasî de sucdar 

dikir, tawanbar dikir in.
Romana Casim Soylu “ÇÛ” 

romaneke ku xortekî gundî çawa 
dibe şoreşger, têdikoşe, tê girtin, 
di hepis û zîndanê de çawa dijî, 
çawa berxwede dide, di dadgehê 
de çawa xweparastina siyasî dike, 
bi şêweyeke edebî di nav cîhana 
romanê de tê ravekirin. Dema 
kurdên welatparêz û şoreşger 
romanê bixwînin dê xwe tê de 
bibînin û serpêhatiyên xwe jî bi bîr 
bînin.

Romana Casim Soylu “ÇÛ” 
romana şoreşgerekî kurd e, 
romana gundîyekî ku çawa 
dibe welatparêz û şoreşger. 
Jiyana her malbatekî kurd, 
jiyana her welatparêz, şoreşger 
û sosyalîstekî kurd dikare bibe 
roman. Serpêhatiyên wan têra 
romaneke dikin.



Tirkiye diçe hilbijartinek 
pêşwext a hestiyar. 
Hilbijartinên Tirkiye bi 

awayek yekrast bandora xwe 
li rastiya bakurê Kurdistanê 
dikin. Ji aliyê xwe ve, hest 
û helwêsta dengdêrên Kurd 
bandorek berfereh li hilbijar-
tinên Tirkiye dike, ligor gelek 
zanyar û pîsporan reng dide 
encamên hilbijartinên Tirkiye.

Di vê çarçoveyê de Kur-
distan24 dosyeyek – helwêsta 
Partiyên Kurdistanî  - di hilbi-
jartinê Tirkiyê de û Bandora 
Kurd di hilbijartinan de amade 
kir.

Bersîvên Sinan Çiftyurek– 
Serokê Giştî yê OSP

Hilbijartinên pêşwextên Tirkiye, dikarin 
bandorek erênî li gengeşe kirin arastiya Kurd li 
Tirkiye û bakurê Kurdistanê bikin?

Bi awayek giştî, her hilbijartinek vejandina tevge-
ra sivîl-demokrat ligel xwe tîn e. Biryara AKP û MHP 
a hilbijartina pêşwext a sepandî, li Tirkiye û li bakurê 
Kurdistanê jî, dê vejandina siyaseta demokratîk ligel 
xwe bîn e. Bêguman ev jî girêdayî, bicîahanîna erk 
a propagandayî ya hêzên welatparêz, şoreşger û 
demokratîk e.

Em bi bawer in ku, siyaseta sivîl a ku ji dema 
şerên bajaran li bakurê Kurdistanê bêdeng bû, dê 
dîsa vejandinê ligel xwe bibîn e. Bawerî jî têrê nake, 
em divê têkoşîna xwe ya vejandinê jî berfereh bikin. 

Jiber ku, babetek herî girîng liber siyaseta Kurd, 
şkenandina bêdengiya li bakurê Kurdistanê ye. Ev 
hilbijartin jî, dikarin bibin derfetek ji bo vê yekê. Bi 
kurtasî: ger heta 24ê Hezîranê bûyerên çekdarî rû 
nedin, ango tade û dorpêç liser siyaseta sivîl-demok-
ratîk neyê sepandin, kolan û meydan dê vejandinê 
bijîn.

Dengên Kurdan – di hilbijartinan de xwe dî 
rolek çawa ye?

Dengên Kurd di hilbijartinên Serokomariyê de 
dê diyarder bin. Ger di xûla yekemîn a Serokoma-
riyê de namzetek ji %50 + 1 wernegire, dê giringiya 
dengên Kurd diyartir be. Jiber ku, gava namzetek 
di xûla yekem de ji % 50 + 1 wernegire û encama 
hilbijartinê bimîne xûla duyem, Kurd deng bidin kî alî, 

BABETA GIRÎNG LIPÊŞ SIYASETA KURD, 
ŞKENANDINA BÊDENGIYA LI BAKURÊ KURDISTANÊ YE



ew dê serbikeve. Di vê çarçoveyê de siyaseta Kurd, 
daxwazên xwe dikare pêşkeşî her du aliyan û raya 
giştî bike, piştgiriya aliyê qebûl dike, bike. Ger her 
du aliyan jî qebul nekir, wê demê bi egerên diyarkirî, 
bangewaza boykotê dikare were ragihandin.

Tevgera Kurd – rola dengê Kurd di hilbijar-
tinên pêşwext çawa di karebîne rojevê û derfetêjê 
bi dest bixe?

Potansiyela dengderên Kurd li Tirkiyê di hawîrdo-
ra ji %25an de ye. Her kes û alî, giringiya vê potansi-
yelê, dizane. Ger ev potansiyel bi bernameyek Kurdî 
û hevkariyek neteweyî-demokratîk bête xemilandin, 
dikare sûdên mezin bidest bixe. Rêya serkeftinê ya 
rola tevgera Kurd, ji yekîtiya neteweyî derbas dibe. 
Jiber vê yekê, wekî Partiya Azadî û Sosyalizmê em 
di hevkariya neteweyî de rijd in.

Li gor baweriya we – aliyê Kurd di van hilbijar-
tinan de, dive xwe dî helwêstek çawa (nêzîkahiya 
blok, hevpeyman, hevkariyan) be?

Wekî Partiya Azadî û Sosyalizmê (OSP) em piş-
tgiriya pêkanîna bloka Kurdî ji bo hilbjartinan dikin. 
Pêşniyara me, di pêngava yekem de pêkanîna Bloka 
Hilbijartinan a Kurdî û di pêngava duyem de pêkanî-
na bloka herî berfereh a demokratîk ligel şoreşgerên 
Tirkiyê ye. Em xebatê dikin ku, îro ji bo hilbijartinên 
Serokomariyê û sibe ji bo hilbijartinên herêmî, da-
mezrandina blokek neteweyî-demokratîk a mayinde 
hebe. Em ji niha ve, dive xwe ji wê re amade bikin. 
Jiber ku çawa hilbijartinê sepandî yên Serokomariyê 
hate biryar dan, herweha biryara hilbijartinên sepan-
dî yên herêmî jî dikare were girtin. Em ji niha ve, divê 
amadeyî vê yekê bin.

Bloka Kurdî girêdayî van hilbijartinên sepan-
dî divê bi daxwazên zelal û bingehîn ên azadiya 
neteweyî kom bibe û beşdariyê bike. Namzediya 
Demirtaş hate ragihandin. Bloka hilbijartinê ya Kurdî, 
bi armancên xwe yên bingehîn û zelal ên azadiya 
neteweyî, divê piştgiriyê bide Demirtaş.

OSP ne ligel damezrandina blokên cuda yên 
Kurdistanî, lê ligel pêkanîna yek blokê ye û daxwaz 
dike ev yek ne tenê bi hilbijartinên 24ê Hezîranê ve 
girêdayî bimîn e. Lipêş me hilbijartinên herêmî hene, 
divê ji bo wê jî, ev blok mayinde bimîn e. Bi avêtina 
van her du pêngavên pratîk, ber bi hevkariya demok-
ratîk a neteweyî ve biçin.

Damezrandina bloka Kurdistanî, dikare rolek 
bandorî di hilbijartinan de hebe?

Ev girêdayî bername, çarçove û xebata bibandor 
a Bloka Kurdî dimîn e. Ger Bloka Kurdî ava bibe û 

xebatek baş bike, dê di hilbijartinan de rolek xwe ya 
bibandor hebe. Ango erk a bilez lipêş tevgera Kurd 
li bakurê Kurdistanê pêkanîna Bloka Kurdî ye. Ev 
daxwaza sereke ya gelê me, ji Partiyên me ye.

Gelê Kurd di babeta hevkariya neteweyî de du 
gavan lipêş Partiyên me ye. Helwêsta gelê me di 
rûdanên: Kobanê, Referendûma Serxwebûna Kur-
distanê ya 25ê Îlonê, dagîrkeriya Kerkûk û Efrînê de, 
biser rewşên Partiyên me û rewşa perçeyî ya welatê 
me bû. Şîn û Şahiya gelê me li ser partî û parçeyên 
Kurdîstanê ye! Em bangî Partiyên me dikin: ew jî 
bibin xwedî hest û helwêstek weha.

Herweha, Koma muhafazakar a Kurd, ku di 
Hezîran a 2015an de ji AKP veqetiya, gava di Mijdar 
a 2015an de ne vegeriya AKP, em dikarin bibêjin, 
herî kêm, niha di helwêstek bêalîbûnê de ye. AKP di 
hewla vegera wan de ye, lê jiber pratika wê ya îroyîn 
ev kom niha zehmet e vegere AKP. Di vê rewşê de, 
Kurd bi hevkariyek berfereh a neteweyî biçin nav 
gelê xwe, di encama hilbijartinan de dikare rewşek 
neyênî lipêş AKP derxe pêş.

Desthilat û OpozisyonaTirkiye di zanyariya 
giringiya dengê Kurd de ne?

Hikumeta Tirkiye jî, dewleta Tirkiye jî, di zanyariya 
giringiya dengên Kurd de ne. Ya girîntir di zanyariya 
giringiya jeopolitik a Kurdistanê de ne. Birêvebirên 
dewleta Tirk di her pêngava xwe de, bi vê zanyariyê 
tevdigerin. Babeta bîngehîn li vir ew e: Tevgera Kurd, 
bi zanyariya giringiya dengên Kurd tevbigere.

Wekî encam ez dikarim bibêjim, Li hember “Hev-
kariya Cumhur” ku ji metirsiyê tevdigere, hevkariya 
azadiya neteweyî û demokrasiyê xwedî giringiyek 
jiyanî ye. Pêngavek weha, dê bîngeha AKP li Kurdis-
tanê teng bike, kêm bike. Jiber ku gelê me/gelên me 
helwêsta êrîşbar / dagîrker a hukimeta AKP hemberî 
Serxwebûna başûrê Kurdistanê, dagîrkeriya Efrînê 
/ Rojava, êrîşbariya ku malên xelkê me li bajarên 
wan bi ser wan de hilweşand, girtina nûnerên xwe, 
şaredarên xwe… na pejirîn e!

Dilgiraniya bêdengiya sê salan heye. Ger siyase-
ta Kurd hevkariya xwe pekbîn e, dê hêzê bide bi zi-
mananîna vê dilgiranî û bêdengiya gelê xwe. BI van 
egeran, wekî OSP em bi daxwazên neteweyî-de-
mokratîk, ligel damezrandina Bloka Hilbijartinê ya 
Kurdî ne…

May 04-2018     
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Suruç’ta yaşamını yitirenlerin ailelerine 
başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz!

Seçimlere kan-şiddet bulaşmaması için 
herkesi sorumlu davranmaya çağırıyoruz!

İktidar partisi AKP ve Hükümet; seçimlerde 
şiddetin tarafı değil, seçimlerin tüm taraflar için 
barış ve güvenli ortamda yapılmasının koşulları-
nı yaratmakla sorumludur. Buna uygun davran-
malıdır.

Suruç’ta yaşanan dehşet verici saldırı 
AKP’nin Urfa’da güç kaybedeceğinin güçlü 
işaretidir. AKP MKYK üyesi vekil İbrahim Halil 
Yıldız’ın esnaftan oy istemesi doğal. Yaşamını 
yitiren esnafın da “biz size oy vermeyiz” de-
mesi kadar doğal bir şey yok! Ama AKP’li Vekil 
Yıldız’ın oradan ayrıldıktan sonra 20-25 silahlı 
kişiyle geri dönüp esnafa saldırması vahşet-
tir! Bu saldırı korku ve kaos ortamında seçim 
kazanma hesabıdır. “Bana oy vermeyeni yaşat-
mam” diyen faşizan zihniyettir. Vahşetin vahşeti 
ise yaralı hastaneye kaldırılan esnaf kardeşle-

rin yaygın iddiaya göre, “Yıldız’ın adamlarınca 
hastanede katledilmeleri”dir. Yaralı oğullarını 
görmek için hastaneye koşan babanın “hastane 
önünde linç edilerek öldürülmesidir”. Bir gün 
sonra cenazelerini kaldıran kitleye biber gazının 
sıkılmasıdır!

Bunlar yaşanırken sanki mağdur AKP’liler-
miş gibi, yandaş basının olayı AKP’ye saldırı 
olmuş gibi yansıtması habercilik ve basın ahlakı 
açısından bir diğer dehşet verici olaydır. Yandaş 
basının bu dili provokasyon yaratma, şiddet ve 
kaostan oy alabilme dilidir. Hele ki CHP Suruç 
İlçe başkanının olayın tanığı olarak televizyo-
na verdiği röportaj kısmen de olsa kamuoyuna 
ulaştı.

Günlerdir Erdoğan’ın; Demirtaş’ı ve HDP’yi 
hedef gösteren açıklamalar yapması, hatta HDP 
için “terör örgütü” demesi,  Kobane olayları üze-
rinden Demirtaş ve HDP’ye haksız ithamlarda 
bulunması, miting alanlarında idamı gündeme 
getirerek Demirtaş’ın idamını istemesi… Bunlar 
açıkça gösteriyor ki AKP/Erdoğan’ın seçimlerde 

Basına ve Kamuoyuna
SEÇİMLERDE ŞİDDET 

VE PROVOKASYONLARA HAYIR!



sürdürdüğü savaşın esası Kürtlerle, parti olarak 
da HDP iledir! Bunun da en yoğun olarak ya-
şandığı kent Urfa’dır. Çünkü Urfa ve ilçelerinde 
birden fazla nedenle AKP’den kopuş yaşanıyor. 
Yaşanan kopuş, bir sitem (rejim) partisinden bir 
başka rejim partisine değil, Kürtlük/yurtseverlik 
kanala akış yönünde olmaktadır. Ufak tefek 
CHP ve SP yani Millet İttifakına yönelim olsa da 
esas olarak bu kopuş bugün HDP’ ye doğru ak-
maktadır.  Bugün HDP yarın başka Kürdistan’i 
partiye olacak! Suruç’ta yaratılan saldırı ve pro-
vokasyonlarla da bu kopuşun önüne geçemeye-
cektir.  Ceylanpınar, Kocaeli, Malatya… topla-
mında son seçim sürecinde HDP’ye yapılan 60 
civarında saldırı da bu kopuşu hızlandıracaktır. 
Bu süreçte HDP’den Urfa’da aday olan Nusret-
tin Maçin ve birlikte çalışma yapan yoldaşlarımı-

zın da kanaat ve gözlemleri; “Urfa ve ilçelerinde 
çok büyük baskı ve hileler olmazsa AKP’den 
ciddi bir kopuş yaşanacağı” yönündedir

ÖSP olarak çağrımız şudur;
Urfa’da yaşayan halklarımıza; “bugüne kadar 

korkmadınız, bundan sonrada korkmadan irade-
nizi 24 Haziran’da sandıklara taşıyın!

Hükümete çağrımız; herkes için eşit ve adil 
seçim koşullarını yaratın bu sizin görev ve so-
rumluluğunuzdur.

Yargıya çağrımız; deliller karartılmadan topla-
yın, olayı tüm gerçekliğiyle aydınlatın ve faillerini 
kamuoyunun önüne çıkartın. 16.06.2018

 
Özgürlük ve Sosyalizm Partisi



Lokman Polat û cildê pirtûkê

Pirtûka nivîskar Lokman Polatî ya bi navê 
“Pêncî Romanên Kurdî” ji aliyê “Weşanxaneya 
ARê ve hate çap kirin.

Ev pirtûka nivîskar Lokman Polatî ya lêkolîn û 
rexneyê 334 rûpel in. Ev xebat ji danasîn, şîrove, 
nirxandin û rexneyên nivîskarî yên li ser pêncî 
romanan pêk tê. Nivîskar bi zimanekî xwezayî û 
xwerû kurdî, bi rexneyeke nerm kêmasî û zê-
dehiyan vedibêje; nêrîn, şîrove û rexneyên xwe 
nivîsîne. Ev xebateke ku xwendevan der barê 
pêncî romanên kurdî bibe xwedî agahî. Ev xebat 
di heman demê de xebata herî berfireh e ya ku li 
ser romana kurdî hatiye amadekirin. Ev xebat bi 
armanca ku di warê romana kurdî de agahiyên 
komkirî pêşkêşî xwendevanan bê kirin û di wêjeya 
kurdî de bibe destpêka xebatên rexneya li ser 
wêjeya kurdî hatiye amade kirin.

Pêncî romanên kurdî
Lokman Polat
2014
Weşanên Ar

Trajediya Evîndaran

Romana nivîskarê kurd Lokman Polatî Trajedi-
ya evîndaran di nav weşanên Nasê de li Stenbolê 
derket. Naveroka romanê gelek balkêş e. Roman-
nivîserî mijara evînên qedexekirî di romanê de bi 
şêweyekê edebî berçav dike.

Evînên evîndarên ku misilman û xirîstiyan 
in, kurd û asurî/suryanî ne, kurd û tirk in, rum û 
tirk in, kurd in lêbelê kurdên êzîdî û misilman in, 
alevî sunî ne, budîst û zerdûştî ne, dema dibine 
evîndarên hevûdu gelek asteng derdikevin pêşber 
wan. Di romanê de evînên qedexekirî  yên dema 
dîrokî û yên îro bi hevûduve hatine hûnandin û bi 
hunera romanê hatine afirandin.

Trajediya Evîndaran
Lokman Polat
Weşanên Nas  


