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Bu Sayýda

Baþyazý

Yerel Seçimler Öncesi 

Türkiye'de Durum

ürkiye yerel seçimlere 

doðru giderken Erdoðan'ýn TAKP'si ve Bahçeli'nin 

MHP'si Türkiye'de faþist bir rejým 

kurma yolunda it t ifaklarýný 

yenilediler. Yerel seçimlerde ye-

niden birbirlerini detekleme kararý 

aldýlar. MHP özellikle Ýstanbul, 

Ankara ve Ýzmir'de aday gösterme-

yeceðini ve AKP adaylarýný 

destekleyeceðini açýkladý. Bu ise 

faþist iktidarýný gerçekleþtirme 

yolunda Erdoðan'a verilen en 

büyük desteklerden biridir. Bu üç 

büyük ilde belediye baþkanlýklarýný 

alan Erdoðan artýk faþist yük-

seliþinin durdurulamayacaðýný 

hesaplamaktadýr.

Devamý 2. sayfada

enellikle Türkler kendisine, 

Kürtler neden ayaklanýrlar, 

neden silahlý PKK gibi bir G
örgüte sahip çýkarlar, neden Öcalan 

gibi aðýr tecrit altýnda hapiste yatan 

birini kendilerine önder olarak 

seçerler diye bir kez olsun sormaz, 

üzerinde düþünmez. Türk asker ve 

polisi, güvenlik güçleri neden 

Kürdistan'da Kürtlere karþý, PKK'ya 

karþý savaþýr, neden Türk uçaklarý 

Cudi daðýndan Kandil daðýna kadar 

Kürt daðlarýný sürekli bombalar diye 

bir kez olsun sormaz. Devlet büyük-

lerinin, özellikle Erdoðan'ýn dedikle-

riyle yetinir: “Biz orada bölücülere ve 

Türkiye'de Kürt sorunu ve Özerklik
Mehmet BAYRAK

teröristlere karþý savaþýyoruz.” Ger-

çek böyle midir, sormaz. Erdoðan Fý-

rat'ýn doðusuna Rojova'ya gireceðim 

diye tutturur? Yine sormaz. Zira hü-

kümet orada PKK'nýn “uzantýlarýna” 

karþý savaþtýðýný söylemiþtir, öyleyse 

doðrudur. Ama gerçek bu mudur, 

sorgulamaz. PKK ile hemen hemen 

35 yýldýr savaþýlýyor, bu savaþýn ne 

zaman biteceði henüz belli deðil. Bu 

savaþ neden bitmez, Kürtleri 

böylesine ardýcýl direnmeye iten 

nedir? Bu neden Kürtlerden mi 

kaynaklanýyor, yoksa Türklerden mi, 

bir kez olsun sormaz, sorgulamaz. 

Devamý 5. Sayfada

Mustafa Suphi ve yoldaþlarý,

Türkiye iþçi sýnýfýnýn, Türk, Kürt ve

Anadolu Halklarýnýn kurtuluþ mücadelesinde yaþýyor!

Mustafa Kemal'in Halk Güçlerini ve Mustafa Suphi'yi yok etme planý

8 Aralýk 1920'de Mustafa 

Suphiler Kars'a geldiklerinde, 2Mustafa Kemal kendisinde 

komünistlere saldýracak gücü 

görmüþtü; düzenli ordu kurma 

giriþimini genel olarak tamamlamýþ, 

Halk Gücüne ihtiyacý kalmamýþtý. 

Orduyu, Ýngilizlerin desteklediði 

Yunan ordusuna karþý cepheye 

süreceði yerde Ýsmet Paþa ko-

mutasýnda, gerçekte komünistlerin, 

Halk Güçlerinin, Çerkes Ethem'in 

üzerine sürdü, cephede Gediz 

sýrtlarýnda Yunan Ordusuna karþý 

savaþan Yeþil Ordu birliklerini 

arkadan vurdu. Suphiler Kars'a 

geldiði zaman Ýsmet Paþa Yeþil 

Ordu'nun ve Kuvayý Seyyare'nin 

tasfiyesine baþlamýþtý. Ankara'da 

Hükümet baskýsý sonucu faaliyetini 

durduran Türkiye Halk Ýþtirakiyun 

Fýrkasý milletvekillerinin doku-

nulmazlýklarý kaldýrýlmýþ ve parti 

yöneticileri tutuklanmaya baþlan-

mýþtý.

Etkisizleþtirilmesi gereken güçler 

içinde Mustafa Kemal'in kurdurduðu 

“TKF” de vardý, çünkü partide Çer-

kes Ethem üzerine yürünmesi 

protesto edilmiþ ve demiryolu iþçileri 

greve çaðrýlmýþtý.

Devamý 11. Sayfada

- Kadýn Hareketi Üzerine /
   Ada ÝLERÝ (S.11)

- Çok Uluslu Devlet Gerçeði /
   Utku YILMAZ (S.15)

- Demirtaþ ve Vekillere Özgürlük /
   Metin SERTÇELÝK (S.17)

- UKKTH Üzerine /
  Deniz ALTINER (S.19)

- Türkiye Göçmen Ülkesi /
  Selim KARAASLAN (S.26)

- Göç / Erden GÜVEN (S.28)

- O Bir Kartaldý / Serap AKTEPE (S.29)

- Osmanlý Devleti’nin Daðýlmasý /
  Rosa LUXEMBURG (S.31)

-Enternasyonalle Kurtulur Ýnsanlýk
  Ýsmail RIZA (S.39)

- Anadil Yüreðin Dilidir /
  Çiðdem ERKAN (S.40)
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Zira o Hitler'in yükseliþ yolunu 

izlemekte, Hitler'in yükselirken 

seçimleri kullandýðý gibi o da 

seçimleri kullanmaya çalýþmaktadýr. 

Hitler o günün Almanya'sýnýn özgül 

koþullarýnda faþist iktidarýný kurmayý 

baþardý, ama bu kez, günümüzde 

Erdoðan Türkiye'de faþist iktidarýný 

kurmayý baþaramayacak. Zira Kürt 

Özgürlük Hareketi, Türkiye iþçi sýnýfý 

ve demokrasi güçleri, devrimciler, 

komünistler, sosyalistler, gençler, 

kadýnlar bir seçim ittifaký baþarabilir-

lerse Erdoðan'ýn faþist yükseliþini 

engelleyebilecek güçtedirler.

1933 yýlýnda Almanya'da Hitler 

yükseldi, ama onun bu yükseliþi 

engellenemez deðildi. Bunun için 

Hitlere kaþý iþçi sýnýfýnýn eylem 

birliði temelinde tüm demokratik 

güçlerin birlikteliði gerekiyordu. Ýþçi 

sýnýfýnýn eylem birliði için ise, iþçi 

sýnýfýnýn iki büyük siyasi örgütü 

Sosyal Demokrat Partisi SPD ile 

Komünist Partisi KPD' nin gelmekte 

olan faþizm tehlikesine karþý ittifak 

yapmasý gerekiyordu. Maalesef bu 

ittifak gerçekleþmedi. Hitler'e karþý 

demokratik bir cephe oluþturulamadý. 

Sonunda Hitler kaçýnýlmaz olarak 

iktidarý ele geçirdi. Bu ittifakýn 

gerçekleþmemesinde hem KPD'nin 

hem SPD'nin büyük hatalarý vardý. 

KPD, Komintern'in de etkisiyle 

sosyal demokratlara karþý uyguladýðý 

sosyal faþizm politikasý ve SPD'nin 

KPD ve Komintern'e karþý uyguladýðý 

iflah olmaz antikomünist tutumu 

böyle bir ittifakýn oluþmasýnýn 

engellenmesinde rol oynadý. Bu 

yanlýþ politikalarýn bedeli hem 

Almanya hem tüm insanlýk için çok 

aðýr oldu. Komintern sonra bu 

politikasýný deðiþtirdi. VII. Kongre'de 

demokratik halk cephesi politikasý 

kabul edildi. Hitler faþizminin zulmü 

altýnda bir çok sosyal demokrat 

antikomünist tutumunu deðiþtirip 

komünistlerle eylem birliðine girdi. 

Harpten sonra sosyal demokratlar 

Doðu Almanya'da KPD ile birleþip 

Sosyalist Birlik Partisi SED'yi ve 

Demokratik Almanya Cumhuriyeti 

DDR'i kurdular. Bir kýsmý Batý 

Almanya'da kalýp bugün ki reformist 

SPD'yi oluºturdular.

Tarihten ders almak,

Ders çýkarmak gerekir.

B u g ü n  b e n z e r  b i r  d u r u m  

ülkemizde CHP ve HDP arasýnda 

kurulmasý gereken bir seçim ittifaký 

sorununda da yaþanmaktadýr.  

Þüphesiz, ne CHP bir sosyal demokrat 

partisi, ne de HDP bir komünist 

partisidir. Ama CHP içinde büyücek 

bir kesim Kürtlere, HDP'ye karþý 

milliyetçi þoven konumlar almakta, 

Erdoðan'ýn da etkisiyle Kürtlerden 

uzak durmaya kalkýþmaktadýr. HDP 

onlarýn bu tutum-

larýný eleþtirmekte 

ve ittifak kapýsýný 

açýk tutmaktadýr. 

Zira her iki partinin 

de  Türk ve Kürt 

emekçi yýðýnlarý, 

demokratik güçleri 

ü z e r i n d e  b ü y ü k  

etkisi vardýr. Nasýl 

sosyal demokrat 

yýðýnlarla komünist 

yýðýnlar arasýnda 

kurulacak bir ittifak 

Hitler'ýn korkulu 

rüyasý olduysa, bugün Türk ve Kürt 

emekçileri, demokratlarý arasýnda 

kurulacak böylesi bir seçim ittifaký da 

Erdoðan'ýn korkulu rüyasýdýr.  

Erdoðan bu ittifakýn kendi sonunun 

baþlangýcý olacaðýný çok iyi bilmekte, 

bunu engellemek için de sürekli Kürt 

düþmanl ýðýný ,  özel l ikle  PKK 

düþmanlýðýný ve Türk milliyetçiliðini 

körüklemektedir. Böylece Türk 

yýðýnlarýný, CHP yöneticilerini ve 

taraftarlarýný esir almakta, hem üst 

yöneticiler arasýnda hem de tabanda 

Türk emekçi yýðýnlarýnýn Kürt emekçi 

yýðýnlarýna yaklaþmasýný sürekli 

engellemeye çalýþmaktadýr.

Oysa her iki parti, CHP ve HDP, 

bunlarýn tabaný Erdoðan'a ve 

Erdoðan'ýn kurmaya çalýþtýðý faþist 

rejime karþýdýrlar. O dönem Alman 

komünistlerinde olduðu gibi bugün 

HDP'de, birçok Kemalist ve þovenist 

tutumu nedeniyle CHP ile ittifak 

yapýlmaz gibi sekter bir tavýr 

görülmemektedir. Tersine, HDP, eðer 

bu seçimde ittifak yapýlýrsa üç büyük 

þehri, Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir 

belediyelerini AKP alamaz ve 

böylece Erdoðan faþizmine büyük býr 

darbe indirmiþ olur, diyor. Ama, 

maalesef baþta Kýlýçdaroðlu olmak 

üzere CHP yöneticilerinin büyük bir 

kýsmý HDP'nin önerisini ellerinin 

tersiyle itmekte, bazý MHP, ÝYÝ Parti, 

Saadet Partisi gibi faþist ve gerici 

partilerle ittifak arayýþýna girmekte, 

daha þimdiden bu üç ili Erdoðan'a 

gümüþ tepsi içinde sunmaya 

hazýr lanmaktadýr lar.  

Oysa, nasýl 1932 Kasým 

seçimlerinden sonra 

H i t l e r ' i n  y ü k s e l i þ i  

durdurulamadýysa, yerel 

seçimlerde bu üç büyük 

ili alan Erdoðan'ýn fa-

þizan rejimini kurmak-

taki yükseliþi de dur-

durulamayacak duruma 

gelecektir. Zaman daha 

geç deðildir. 1933'de 

H i t l e r ' i n  y ü k s e l i þ i  

durdurulamadý, ama eðer 

31 Mart 2019'da Ýstan-

bul, Ankara ve Ýzmir'de Erdoðan ye-

nilirse, onun faþist yükseliþini 

engellemek için Türk, Kürt, tüm 

Türkiye demokrasi güçleri büyük bir 

fýrsatý ellerine geçirmiþ olacaklardýr. 

Bu fýrsat kaçýrýlmamalýdýr.

Tarihten ders almak ve ders 

çýkarmak böyle 'ölüm-kalým'  

günlerinde gereklidir. Yalnýz CHP 

içerisindeki deðil tüm ilerici ve 

demokratik güçler, özellikle de 

Haziran Hareketi'nden sol, devrimci 

ve kendisine komünist diyen partilere 

kadar tüm Türk demokrat ve 

devrimcileri, solcu ve komünistleri 

þimdi CHP yönetici ve adaylarýna, 

tabanýna HDP ile görüþmesi, yerel 

Baþyazý (1. Sayfadan devam)

Yerel Seçimler Öncesi

Türkiye'de Durum

31 Mart'ta 
Ýstanbul, Ankara 

ve Ýzmir'de 
Erdoðan yenilirse, 

onun faþist 
yükseliþini 

engellemek için 
Türk, Kürt, tüm 

Türkiye 
demokrasi güçleri 
büyük bir fýrsatý 
ellerine geçirmiþ 

olacaklardýr.
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seçimlerde Erdoðan faþizmine karþý 

ortak bir ittifakýn oluþmasý için baský 

yapmalýdýrlar, bu ittifakýn tabanda 

yayýlmasý için çalýþmalýdýrlar. 

Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan 

bile AKP'yi Ýstanbul'da Kürt oylarýný 

ihmal etmemesi için uyarýyor ve 

þöyle diyor: 'Ýstanbul'da Kürt oylarý 

önemli... Kürt oylarýný alma ka-

pasitesi yüksek adayýn þansý daha 

fazla olacak... AK Parti'nin iþin bu 

kýsmýný atlamamasý þart... Yoksa tüm 

dezavantajlarýna raðmen Ýstanbul'u 

CHP'ye kaptýrabilirler.' (Hürriyet 

9.9.2018)

Erdoðan seçimleri Fýrat'ýn 

doðusuna girerek kazanmak 

istiyor

Kürt ler  Türkiye 'de  ya ln ýz  

seçimlerde deðil, Erdoðan iktidarýnýn 

yýkýlmasý, Türkiye'nin demok-

ratikleþmesi, ekonomik kalkýnmasý, 

sosyal geliþmesi için verilen 

mücadelelerde de belirleyicidir. 

Türkiye'nin tüm sorunlarýnýn çözümü 

Türk ve Kürt emekçilerinin,  

demokrasi güçlerinin birliðinden 

geçer. Þimdi yerel seçimlerde 

kurulacak böylesi bir ittifak, 

Türkiye'in en önemli sorunu olan 

Kürt sorununun, TBMM'de dahil en 

g e n i þ  g ü ç l e r i n  k a t ý l ý m ý y l a ,  

demokratik ve barýþçýl yollardan 

çözümünün de önünü açacak 

güçtedir. Kürt sorununda barýþçýl ve 

demokratik çözüm demek Erdoðan'ýn 

sonu demektir. Erdoðan bunu çok iyi 

bilmektedir.  7 Haziran 2015 

seçimlerinde bunu gördü. O artýk 

seçimleri hilelerin yaný sýra, öz olarak 

Kürtlere karþý uyguladýðý þiddetle, 

savaþla kazanabilmektedir. 1 Kasým 

2015 seçimlerini, 24 Haziran 2018 

seçimlerini böyle kazandý. Hatta 24 

Haziran seçimleri öncesi 'Kandil'e 

bayrak dikeceðiz, alacaðýz' diye 

Kandil'e karþý büyük bir operasyon 

baþla t t ý .  Günlerce  Kandi l 'de  

kayalýklar bombalandý. Kandil'e ne 

bayrak dikildi, ne de alýndý. Bu zaten 

imkansýzdý ve tamamiyle halký 

oyalamak, milliyetçi duygularý 

kaþýmak, oy toplamak için yapýlan bir 

manevraydý. Seçim sonrasýnda da 

unutuldu gitti.

Erdoðan þimdi bu yerel seçim-

lerde de ayný yola baþvurmaktadýr. 

'Türk Savunma Sanayii Zirvesi' 

toplantýsýnda yaptýðý konuþmada 

'Fýrat'ýn doðusuna operasyon bir kaç 

günde baþlayacak' diyerek yerel 

seçim öncesi Rojova'daki Kürtlere, 

YPG ve PYD'ye, Kuzey Doðu Suriye 

Yönetimi'ne karþý savaþ açacaðýný 

ilan etti. Böylece yine kabartýlan 

þoven duygularla halktan oy alma 

hesaplarý, sahte zaferlerle seçim 

kazanma planlarý yapmaktadýr. Ama 

bu kez bu planlar tutmayacaktýr. Zira 

hem halk onun bu manevralarýný artýk 

anlamaya baþladý, hem de Kürtlere 

karþý savaþ bumerang gibi geri dönüp 

onu vurmaya yöneldi. Askerler 

arasýnda hýzla savaþ bitkinliði ve 

yorgunluðu yayýlýyor. Donarak 

ölümlere, dinlenmeden operas-

yonlara çýkmaya karþý büyüyen 

tepkiler giderek bu anlamsýz savaþýn 

sorgulamasýný getirecektir. Neden, ne 

için, kim için savaþýldýðý, Türkiye'ye 

tek bir topun, kurþunun atýlmadýðý 

Rojova'ya neden girileceði, oradaki 

Kürtlere karþý neden savaþýlacaðý 

sorulacaktýr. Halk da artýk gelen 

ekonomik krizlerýn, artan pahalýlýðýn, 

yoksulluðun Erdoðan'ýn Kürtlere 

karþý yürüttüðü savaþla baðýný çoktan 

kurmaya baþladý. Her gün Erdoðan'a 

sýrtýný dönenler çoðalmaktadýr. Hatta 

Erdoðan artan bu huzursuzluðun 

Paris'deki sarý yeleklilerin direniþi 

gibi bir direniþe dönüþmesinden 

þeytanýn Allahtan korktuðu gibi 

korkmaktadýr. Fox TV'den Fatih 

Portakal'ýn bu konuyu dillendir-

mesinden O'nun çýlgýna dönmesinin 

nedeni, 'Allah göstermesin, halk 

Paris'deki sarý yelekliler gibi 

ayaklanýrsa benim sonum ne olur?' 

korkusudur. Korkunun ise ecele 

faydasý yoktur. Erdoðan Fatih 

Portakal'ý linç ve nefret diliyle tehdit 

ederek ve hedef göstererek halka 

gözdaðý verip susturmaya kalksa da, 

toplumda kendisine karþý derinden 

derine kaynayan bir öfke birikimi 

bulunmaktadýr. Bu öfkenin ise en geç 

31 Mart 2019'da sandýkta patlayacaðý 

beklenmektedir. Erdoðan sürekli 

toplumda kavga çýkararak, toplumu 

gererek, dýþarýya karþý hamaseti 

yükselterek zevahiri kurtarmaya 

çalýþmaktadýr. Oysa savaþla, nefretle, 

kinle halký susturmak ve manüpüle 

etmek her gün daha çok zorlaþmak-

tadýr.   

Bu nedenle bu seçimlerde savaþ ve 

halkýn bozulan ekonomik durumunun 

belirleyici bir rol oynayacaðý 

görülmektedir. Seçim sonrasýnda bir 

zam ve pahalýlýk furyasýnýn geleceði, 

dolar kurunun baþýný alýp gideceði 

herkesin bildiði bir sýrdýr. Halk 

arasýnda yükselen bu hoþnutsuzluðun 

sandýða da yansýyacaðýný Erdoðan her 

ay yaptýrttýðý anketlerde görmektedir. 

Bu anket ler  AKP'nin  açýkça 

gerilediðini ortaya koyuyor. Bu 

gidiþin ancak sýnýr ötesine yapýlacak 

bir operasyon veya açýlan bir savaþla 

durdurulabileceðini gören Erdoðan, 

Fýrat'ýn doðusuna gireceðiz, ne 

ABD'yi ne de AB'yi dinleriz diye 

naralar atmaya baþladý. Daha 

þimddiden Türk savaþ uçaklarý Þengal 

ve Mahmur'u, tanklar da Rojova'yý 

bombalamaya baþladý. Fýrat'ýn 

d o ð u s u n a  d ü z e n l e n e c e k  b i r  

operasyon ise, Türkiye'nin Ortadoðu 

savaþ bataðýna iyice gömülmesi 

demektir. Böyle bir operasyon 

binlerce askerin telef olmasýna, 

Türkiye'ye karþý orada yaþayan Arap, 

Kürt, Türkmen ve diðer halklarýn 

düþmanlýðýn artmasýna, ekonomik 

olarak bunalýmýn daha da derin-

leþmesine neden olacaktýr.  Burda 

kaybeden Türkiye olacaktýr.

Ama Rojova'ya girmek, oradaki 

demokratik yönetime karþý savaþ 

açmak nara atýldýðý kadar kolay 

deðildir. Afrin'in iþgal edildiði gibi 

Kobane'nin, Kamuþlu'nun, Sere-

kani'nin iþgal edileceðini sanmak 

baþýndan yanlýþ bir hesaptýr,  

baþarýsýzlýkla sonuçlanacak bir 

giriþimdir. Her þeyden evvel Rojova 

halký, Kürdü, Arabý, Türkmeni, 

Süryanisi, Ermenisi, Ezidisi, bunlarýn 



4 DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda

silahlý gücü YPG ve SDG Türk 

operasyonlarýna tüm gücüyle karþý 

çýkacak ve geri pükürtecek güçtedir. 

Kaldý ki, Erdoðan'ýn Rojova'ya girme 

emellerine baþta ABD olmak üzere 

tüm dünya karþý gelmektedir. Bu, 

ABD Suriye'den askerlerini çekmeye 

kalksa bile böyledir. Zira ABD, 

Kürtler, YPG ve SDG ÝÞÝD'e ve 

ileride Ýran'a karþý mücadelede benim 

müttefikimdir, saldýrýrsan karþýnda 

beni bulursun diye Erdoðan'ý sürekli 

uyarmaktadýr. Erdoðan da ABD'ye 

'Kürtlerle, 'terörist' YPG, SDG ile 

iþbirliðini býrak, benimle, Türk or-

dusuyla iþbirliði yap' diye çaðrýda 

bulunarak, açýkca ABD'ye taþeronluk 

öne rmek ted i r.  Kend i  ü lkes i  

Rojova'yý barbar ÝÞÝD'den temiz-

lemek amacýyla ABD ile “iþbirliði” 

yaptýðý için Kürtleri, PKK'yý, YPG'yi 

ABD'nin taþeronu olarak suçlayan 

sözde antiemperyalistler ise,  

Erdoðan'ýn ABD'ye taþeronluk 

ö n e r i s i  k a r þ ý s ý n d a  s u s  p u s  

olmaktadýrlar. Antiemperyalistlik 

önce kendi devletinin emperyalist 

emellerine karþý savaþý gerektirir.

Salih Müslüm: ''Emperyalistlere 

hiçbir zaman bel baðlamadýk''

Rojavalý Kürtlerin liderlerinden 

Saih Müslim kendilerini emper-

yalizmin teþeronluðu ile suçla-

yanlara, Uluslararasý Koalisyon'u 

çað ý rmad ýk la r ý  g ib i  “g i t ”de  

demediklerini kaydederek þöyle 

seslendi: “Onlar da (Amerikalýlar) 

zaten bizim korumamýz için 

gelmemiþlerdi. Kendi öz gücümüze 

ve savunmamýza dayanýyoruz. 

Meþru savunma durumumuz var. 

Bunu hiçbir zaman eksik etmedik. 

Gidip gitmeyecekleri onlarýn iþidir. 

Çýkarlarýmýz çakýþtý, beraber hareket 

ettik, ama hiçbir zaman onlara bel 

baðlamadýk.” Salih Müslim'in ABD 

ile “çýkarlarýmýz çakýþtý”dediði an, 

E r d o ð a n ' ý n  Ý Þ Ý D  c a n i l e r i n i  

Kobane'de Kürtlerin üzerine sürüp 

“Kobane düþtü düþecek” dediði bir 

anda ÝÞÝD'in insanlýk için büyük bir 

tehlike olduðunu ve durdurulmasý 

gerektiðini gören ABD'nin ÝÞÝD'e 

karþý diþi týrnaðý ile savaþan YPG'nin 

yardýmýna koþmasýdýr. ABD YPG'nin 

ÝÞÝD'e karþý büyük bir özveri ile 

savaþtýðýný görünce, ÝÞÝD'e karþý 

mücadelede YPG'yi ve Suriye 

Demokratik Güçleri SDG'yi kendine 

“müttefik” seçti. Bu mücadele içinde 

Kürtler de Rojova'da, Kuzey 

Suriye'de tüm halklarýn katýlýmýyla 

demokratik bir yapý oluþturdu. Bu 

yapý Erdoðan'ýn gözüne diken gibi 

batmaya, Türkiye'ye bir tehdit olarak 

g ö r m e y e  b a þ l a d ý .  Tr u m p ' l a  

görüþmeler inde  ÝÞÝD'e  karþ ý  

mücadeleyi  YPG ile deðilde 

kendisiyle yapmaya bir an “ikna” 

eden Erdoðan, en kýsa zamanda ger-

çek yüzünü ortaya koydu, hedefinin 

ÝÞÝD'i deðil, YPG'yi yok etmek 

olduðunu gösterdi. Bunu üzerine önce 

ABD Dýþiþleri Bakaný Pompeo 

Suriye'de mütte-

f ikimiz Kürt leri  

“ T ü r k l e r e  k a t -

lettirmeyiz”, “bo-

ðazlatmayýz” diye-

rek Erdoðan'ýn bir 

barbar olduðunu ve 

O ' n u n  b u  b a r -

barlýðýna karþý çýka-

caklarýný belirtmiþ 

oldu. Son olarak da Trump'ýn kendisi 

de”Eðer Türkiye Kürtleri vurursa, 

Türkiye'yi ekono-mik yönden 

mahvederiz. 20 millik güvenli bölge 

kuracaðýz” diyerek Erdoðan'ý tehdit 

etti. Seçim öncesi Trump ile 

ç a t ý þ m a n ý n  b e d e l i n i n  a ð ý r ,  

ekonominin, döviz kurlarýnýn 

mahvolacaðýný gören Erdoðan, 

Trump'ýn ekonomik yönden mahve-

deriz tehdidini yuttu, 20 millik güven-

li bölge teklifinin üstüne atýldý. Güya 

ABD'nin bu güvenli bölgeyi Türklere 

býrakacak izlenimini, yalanýný 

yaymaya baþladý. Oysa ABD Fýrat'ýn 

doðusunda kendinden baºka bir gücü, 

hele hele Türkiye'yi görmek iste-

miyor.

Erdoðan'ýn Kuzey Suriye'ye yöne-

lik tehditlerini deðerlendiren, bu 

tehditlerin Ortadoðu Halklarýný hedef 

aldýðýný söyleyen Salih Muslim, 

“Erdoðan ikide bir saldýracaðýný 

söylüyor. Saldýrabilir. Biz de 

kimseye 'aman saldýrma', kimseye de 

kalkýp 'aman bizi koruyun' diye 

yalvaramayýz. Biz de varýz, kendi 

savunmamýzý yaparýz. Topyekun 

direniþ kararlýlýðýmýz var. Biz 

halkýmýza ve kendi savunma 

sistemimize güveniyoruz. Herkes 

kendi üzerine düþeni yapacaktýr” 

þeklinde konuþtu ve “Birisi senin 

evinin içine gelip sana saldýrýrsa ne 

yapacaksýn, elbette kendini sa-

vunacaksýn. Biz de kendimizi sa-

vunacaðýz, öyle baþkalarýna yal-

varacak konumda deðiliz” dedi.

Salih Muslim, Türkiye'nin 

Suriye'de sadece iþgal ve katliamý 

düþündüðünü, 'güvenli bölge' 

kavramýný da bunun için kullandýðýný 

b e l i r t t i .  T ü r k i y e ' n i n  i ç i n d e  

parmaðýnýn olduðu hiçbir 

projeye destek vermeye-

ceklerini vurgulayan Mus-

lim, BM veya uluslararasý 

bir gücün oluþturacaðý 

'güvenli bölgeden' yana 

olduklarýný söyledi.

ABD'si de, AB'si de, 

Rusya'sý da, Ýran'ý da, 

Erdoðan Türkiye'si de em-

peryalist güçlerdir. Sonunda iþçi ve 

emekçilere, demokratik güçlere ve 

halklara karþý birbirleriyle anlaþýrlar. 

Erdoðan'ýn Fýrat ' ýn doðusuna 

operasyonuna karþý çýkan Trump 

''þeker ve kamçý politikasýyla” 

Erdoðan'ýn önüne güvenli bölge yemi 

atýyor ve O'na seçimlere kadar böyle 

bir destek sunuyor. Böylece Er-

doðan'ýn savaþ ve þovenizm tam-

tamlarý içinde yerel seçimleri ka-

zanmasýna yardýmcý oluyor. Hileyle, 

savaþ tamtamlarýyla da olsa seçimleri 

kazanan bir Erdoðan'ýn emperyalist 

büyük güçlere yararlýlýðý, demokrasi 

güçleri karþýsýnda seçimleri kaydedip 

zayýflayan bir Erdoðan'ýn yararlý-

lýðýndan daha fazladýr.

Seçimde Erdoðan'ý yenmek 

mümkündür!

ªu bilinmeli ki, en son kertede 

ABD'si, Avrupa'sý, Rusya'sý Türk 

Seçimler, seçim 
kampanyalarýnýn 

demokrasi, 
özgürlük ve barýþ 

mücadelesi 
kampanyalarýna 
dönüþtürüldü-

ðünde kazanýlýr.
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olsun, Kürt olsun demokratik güçleri 

deðil Erdoðan'ý ve çevresindeki gerici 

güçleri desteklerler. Onun için bizler: 

Türk, Kürt, Arap, Ermeni, Rum, 

Roman, Laz, Çerkes, Balkanlý, Kaf-

kaslý, Hristiyan, Müslüman, Sünni, 

Alevi, Ezidi, Süryani, tüm Türkiye 

halklarýnýn iþçi ve emekçileri, 

demokratik güçleri, devrimcileri, 

sosyalist ve komünistleri, gençleri ve 

kadýnlarý þimdi güçlü bir ittifak 

kurmalý ve yerel seçimlerde, özellikle 

Kürdistan illerinde ve üç büyük ilde 

Erdoðan'a ve gerici güçlere büyük bir 

darbe indirmelidirler. Bu Erdoðan'ýn 

faþist yükseliþini durdurmakta 

kazanýlacak önemli bir adým 

olacaktýr. Yerel seçim kampanyalarý 

boyunca Türk ve Kürt iþçi ve 

emekçilerinin, demokratik güçlerinin 

üstte ve tabanda birlik ve dostluðunu 

güçlendirelim, Öcalan üzerindeki 

tecridin kaldýrýlmasý için baþta Leyla 

Güven olmak üzere hapishanelerde 

dönüþümsüz ve süresiz yürütülen 

açlýk grevleriyle, ölüm oruçlarýyla 

dayanýþmayý yükseltelim. Faþizme 

karþý demokrasi ve özgürlük 

mücadelesi, seçim mitingleri ve açlýk 

grevleriyle,  sandýk ve sokak 

eylemleriyle, zam ve yoksulluða karþý 

direniþlerle, Rojova ve Þengal'e karþý 

yapý lan asker i  operasyonlar ý  

protestosuyla, sýnýf mücadelesiyle bir 

bü tündür.  B i r in i  d iðe r inden  

ayýrmayalým, birini diðerinin 

karþýs ýna koymayalým, hepsi  

Türkiye'nin demokratikleþtirilmesi 

mücadelesinin bir parçasýdýr. Seçim 

mitingleri yalnýz iþsizliðe ve 

pahalýlýða, fakirliðe ve yokluða, talan 

ve yaðmaya, siyasi þiddet ve keyfi 

tutuklamalara karþý deðil, savaþa 

ka r þ ý  ba r ý þ ýn ,  t ec r ide  ka r þ ý  

özgürlüðün savunulduðu, açlýk 

grevleri ve ölüm oruçlarýyla 

d a y a n ý þ m a n ý n  y ü k s e l t i l d i ð i  

mitingler, yürüyüþler, iþçi ve köylü, 

gençlik ve kadýn direniþleri olmalýdýr. 

Unutmayalým, seçimler, seçim 

kampanyalarýnýn demokrasi, öz-

gürlük ve barýþ mücadelesi kam-

panyalarýna dönüþtürüldüðünde ka-

zanýlýr.

Hükümet böylesi sorularýn sorulma-

sýný ve Kürt sorununun sorgulan-

masýný, tartýþýlmasýný yasaklamýþtýr. 

Neden yasaklar? Sormaz, sorgula-

maz. Eðer Türkler çoðunlukla bu so-

rularý sormaz, Kürtlerin neden ayak-

landýklarýný, neden PKK'ya sahip 

çýktýklarýný ve Öcalan'ý neden önder 

olarak gördüklerini anlamaya çalýþ-

mazsa, sorunu tartýþmazsa Kürtlerle 

birlikte yaþamayý saðlayacak barýþçýl, 

demokratik bir çözüm yolunun önünü 

açamaz. Eðer Türkler Kürtlerin bu 

baþkaldýrýlarýnda kendi suçunu, pa-

yýný görmez ve sorgulamazsa, diren-

dikleri ve savaþtýklarý için Kürtleri 

“bölücü”, “terörist” diye 35 yýldýr 

yaptýðý gibi suçlamaya devam ederse, 

Kürt sorununa kalýcý bir çözüm bu-

lunamaz, geliþtirilemez. Ýþte o zaman 

aman bölünmesin dediði vatanýn 

Türkiye'de Kürt sorunu ve Özerklik
Mehmet BAYRAK

bölünmesi kaçýnýlmaz olacaktýr. Ya-

kýn Osmanlý tarihine bir bakmak, bu 

gerçeði görmek, anlamak için yeter.

Kürtler Türk devletine karþý neden 

direnirler, neden ayaklanýrlar? Türk-

leri sevmedikleri veya Türklere düþ-

man olduklarý için mi ayaklanýyorlar? 

Hayýr. Kürt halkýnýn Türk halkýyla, 

Arap veya Acem halkýyla bir sorunu 

yoktur. Yüzyýllardan beri halklar bu 

topraklarda birlikte yaþamaktadýrlar. 

Kürtlerin bu topraklardaki egemen 

güçlerle, özellikle de Türk egemen 

güçleriyle sorunu vardýr. Evet, özel-

likle Türk egemen güçleriyle, Türk 

devletiyle sorunu vardýr, çünkü Türk 

devletinin Kürtlere karþý uyguladýðý 

politika, inkâr, imha ve asimilasyon 

politikasý baþka bir yerde, ülkede 

görülmüþ deðildir. Cumhuriyetin ku-

rulmasýyla birlikte 1924'te kabul 

edilen anayasa ile bir halk olarak 

Kürtlerin varlýðý, dili, kimliði, hatta 

Kürt ve Kürdistan kelimeleri yasak-

lanmýþtýr, inkâr edilmiþtir. Kürt yok-

tur, Türk vardýr. Türkiye sýnýrlarý için-

de yaþayan herkes kendisine “Tür-

küm” diyecektir, kendi milliyetini, 

kimliðini inkâr edecek, Türk olacak-

týr. Türküm dedikçe de kendini dün-

yanýn en mutlu insaný hissedecektir. 

Türk devletinin bu politikasý insanlýk 

dýþý bir davranýþtýr, bir nevi barbar-

lýktýr. Bir halký tümden aþaðýlamaktýr. 

Ýþte Kürtler bu aþaðýlanmayý, kendi 

kimliðini, dilini, milliyetini inkâr 

etmeyi kabullenmediler, kendilerine 

dayatýlan baþka bir kimliði, Türk kim-

liðini reddettiler. Zorla asimilasyona, 

devletin bu Türkleþtirme politikasýna 

karþý baþkaldýrdýlar, isyan ettiler. 

Çünkü bu politika onlarýn bir halk 

olarak yok edilmesi, imha edilmesi 

anlamýna geliyordu. Ýþte Kürtlerin 

isyanlarýnýn altýnda Türk devletinin 

bu inkâr, imha ve asimilasyon 

politikasý yatar. Türkiye'de Kürt soru-

nunu diðer ülkelerdeki Kürt sorunun-

dan ve dünyadaki ulusal sorundan ve 

sömürge sorunundan ayýran en büyük 

özellik Türk devletinin bu inkâr ve 

imhacý politikasýdýr. Bir ülke içinde 

yaþayan halklara ve azýnlýklara veya 

sömürgelerdeki halklara karþý o ülke-

lerin egemen güçleri tarafýndan uygu-

lanan deðiþik baskýlar ve asimilasyon 

yöntemleri vardýr. Ama bunlarýn hiç 

biri Türkiye'de uygulandýðý gibi ken-

dini, kimliðini, milliyetini inkâr ede-

ceksin, Türk olacaksýn þeklinde deðil-

dir. Acem Kürde sen artýk Kürt deðil-

sin Acemsin dememiþtir. Ýngiliz Hint-

(1. Sayfadan devam)
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liye sen artýk Hintli deðil Ýngilizsin ve 

bundan sonra Ýngiliz olacaksýn 

dememiþtir. Bu inkâr politikasý Türk 

devletinin Kürtlere ve Türkiye'de 

diðer halklara karþý uyguladýðý poli-

tikada vardýr. Buna göre Kürt artýk 

Kürt deðil Türktür. Türk devletini di-

ðer devletlerin ulusal ve azýnlýk poli-

tikalarýndan ayýran benzeri olmayan 

bu inkârcý uygulamadýr. Türkiye'de 

bugün Kürtlerin bir yere kadar inkar-

cýlýðý kýrmýþ ve kendilerini ifade ede-

biliyor olmalarý bu gerçeði deðiþtir-

mez, çünkü devletin politikasýnda 

hâlâ temel bir deðiþiklik yoktur, in-

kâr, imha ve asimilasyon politikasý 

sürmektedir.

Türk devletinin bu inkâr, imha ve 

asimilasyon politikasýna karþý Kürtler 

Cumhuriyet tarihinde 29 kez isyan et-

miþlerdir. Son 29. isyan 1984 sene-

sinde PKK önderliðinde baþlayan ve 

hâlâ devam eden isyandýr. Þimdiye 

kadarki 28 isyanýn hepsi kanla bas-

týrýldý. Ama bu son 29. isyan bastýrý-

lamadý, 35 yýldýr sürüyor. Bastýrýlma-

sý da imkansýz görünüyor. Zira Kürt-

ler artýk bundan 100 yýl önce olduðu 

gibi Türklerin “zavallý” olarak gör-

düðü, geri býrakýlmýþ bir halk deðidir. 

Çözülen derebeylik iliþkileri üstüne 

doðan burjuvazisi ve iþçi sýnýfýyla, 

köylü ve emekçi katmanlarýyla, aydýn 

ve gençleriyle, kadýnlarýyla ulusal 

bilinci yükselen, kendi ulusal ve de-

mokratik haklarýna sahip çýkan, 

örgütlenen ve kendi önderini yaratan, 

yalnýz olmayan, uluslararasý alanda 

baðlar kurabilen bir halktýr. PKK ve 

APO bu geliþmenin bir sonucudur. 

PKK, Kürt halkýnýn istem ve özlemle-

rini ifade eden, programlaþtýran, ona 

güç veren ve ondan güç alan, onun 

ulusal ve demokratik haklarý, 

özgürlüðü için elinde silah savaþan 

bir örgüttür ve Kürt halký PKK'yý ve 

Öcalan'ý önder olarak görmektedir. 

PKK elinde silah savaþmaktadýr, 

çünkü Türk devleti Kürtlerin bu hak-

larýný demokratik yollardan alma-

sýnýn önünü kapatmýþtýr. Onlar da 

haklarýný elde etmek için isyan etmek, 

silaha sarýlmak ve silah elde savaþ-

mak zorunda kalmýþlardýr. Savaþan 

yalnýz PKK deðildir, savaþan yýllarýn 

Türk baskýsýna, inkâr ve imhaya yeter 

diyen, kendi kaderimi kendim tayin 

edeceðim diyen Kürt halkýdýr. Ýsyan 

artýk örgütlü bir halkýn isyanýdýr. 

Haklýlýðý uluslararasý kurum ve kuru-

luþlar tarafýndan kabul edilmektedir. 

Onun için bu 29. isyaný bastýrmak 

zordur. Artýk günümüzde baský altýn-

daki bir halka ve onun silahlý bir-

liklerine, gerillasýna karþý savaþ tüm 

insanlýk tarafýndan itham edilmek-

tedir. Zira baský altýndaki bir halkýn 

baskýya karþý direniþi haklý, egemen 

devletin bu direniþi zorla, savaþla 

bastýrmaya kalkmasý haksýzlýk, zor-

balýk olarak görülmektedir. Çözümün 

de savaþ deðil barýþ ve müzakere ol-

duðu kabul edilmektedir.
Türkiye'de de isyaný “bastýrma-

nýn” yolunun savaþ deðil, müzakere, 
barýþ olduðu her gün daha açýk ortaya 
çýkmaktadýr. Ama devlet ise hâlâ 
geçmiþte olduðu gibi isyaný zorla, 
þiddet ve þavaþ yöntemiyle bastýrma 
yolunda gidiyor. Barýþ ve müzake-
reye asla yanaþmak istemiyor. 
Erdoðan bir ara müzakere ve barýþ 
yolunu seçer gibi oldu. Ama kýsa 
zamanda ortaya çýktý ki, Erdoðan'ýn 
devletin inkâr, imha ve asimilasyon 
politikasýný terk etmek gibi bir niyeti 
yoktur. O yalnýz devletin inkâr ve 
asimilasyon politikasýndaki þimdiye 
kadar varolan kaba, barbar inkarcýlýðý 
kabul ederek, Kürtlere kendilerini 
Kürt olarak ifade etmelerine müsaade 
edeceðini belirterek, sorunu “çözece-
ðini”, Kürtleri “kandýracaðýný” zan-
netti. Ama Kürtler Erdoðan'ýn bu oyu-
nuna gelmedi. Sorun çoktan Kürtlerin 
kendilerini ifade etme sorunu 
olmaktan çýkmýþ, Kürtlerin politik bir 
statü elde etme sorununa yükselmiþti. 
Politik statü ise cumhuriyetin temel 
kuruluþ zihniyeti olan “vataný ve 

milletiyle bölünmez üniter devlet” 
anlayýþýna taban taban zýt t ý .  
Egemenlere göre Kürtlere tanýnacak 
her politik hak, özerklik veya muh-
tariyet gibi bir statü Türkiye'nin bö-
lünmesi, üniter devletin sonu 
demekti, kabul edilemezdi. Bu ise 
Kürtlerle savaþa devam demekti. 
Toplumda ise barýþ ve müzakere 
talepleri içten içe yükseliyordu. Bu 
durumda Kürt sorununun savaþla mý, 
barýþ ve müzakereyle mi çözüleceði 
sorunu Türkiye'de temel bir sorun 
olarak ortaya çýkýyordu ve toplumda 
Türk devletiyle ilgili temel bir zih-
niyet deðiþikliðini, devletin kendisi-
nin deðiþmesini dayatýyordu: Ya 
üniter, merkeziyetçi ceberrut devlet 
devam edecek, ya da özerk, ademi-
merkeziyetçi demokratik yeni bir 
devlet oluþacak. Sorun özünde dikta-
törlük mü, demokrasi mi, sorunuyla 
sýký sýkýya baðlýydý, Bugün Erdo-
ðan'ýn “tek millet, tek devlet, tek va-
tan, tek bayrak, tek din” olarak ifade 
ettiði üniter devlet anlayýþý, Kürtlerin 
inkârýna ve savaþa devam etmek de-
mektir. Savaþ yerine barýþ ve 
müzakere yoluna geçebilmek için ise 
üniter devlet anlayýþýný aþmak, onun 
yerine eþitlik, özgürlük, özerklik ve 
demokrasi temelinde Türkiye'nin 
yeniden yapýlandýrýlmasý anlayýþýný, 
zihniyetini egemen kýlmak gerek-
mektedir. Kürt sorununun barýþçýl 
çözümü ve Türkiye'nin demokratik-
leþmesi bu üniter devlet yapýsýnýn 
deðiþmesiyle mümkündür. Baþta 
Erdoðan ve ulusalcýlar olmak üzere 
egemen güçler Kürtlerin bir statü elde 
etmesine karþý çýkarken Türkiye'nin 
demokratikleþtirilmesine, demokra-
tik temelde devletin yeniden yapýlan-
dýrýlmasýna da karþý çýkmaktadýrlar. 
Böylece onlar Kürt sorununun barýþ-
cýl çözümünü reddetmekteler ve 
iktidarý kaybetmemek için faþizan 
üniter devlete can simidine sarýlýr gibi 
sarýlmaktadýrlar. Üniter devlet faþist 
baskýlarýný yalnýz Kürtlere karþý deðil 
Türklere karþý da uygulamaktadýr. 
Sürekli “bölünme” öcüsüyle Türk iþçi 
ve emekçileri, köylüleri, aydýnlarý 
esir alýnmakta, miiliyetçilik ve þo-
venizm körüklenmektedir. Türk yý-
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ðýnlarý Kürtlere karþý kýþkýrtýlmakta, 
özerkliðin kabul edilemez bir bölü-
cülük olduðu yalaný yayýlmaktadýr. 
Oysa özerklik olmadan Türkiye'de 
demokrasi olamaz, Kürt halký baský 
altýnda olduðu sürece, Türk halký öz-
gür olamaz, demokrasiye kavuþamaz. 
Ulusal sorunun, Kürt sorununun 
çözümü böylesine Türkiye'de de-
mokrasi sorunuyla içiçedir. 

Ama savaþýn çýkmaz bir yol oldu-

ðu, çözümün barýþ ve müzakerede 

olduðu anlayýþý yayýldýkça Türk hal-

kýnýn kendini sorgulamaya baþlamasý 

da artmaktadýr. Çünkü Türkler þimdi-

ye kadar gözlerini kapattýklarý Kürt-

leri görmeye baþlamýþlardýr. Artýk 

Türkiye'nin yalnýz Türklerin olmad-

ýðý, bu ülkede Türklerden baþka halk-

larýn, Kürtlerin, Lazlarýn, Balkan ve 

Kafkas halklarýnýn ve diðer baþka 

halklarýn yaþadýðý gerçeði algýlan-

maya baþlanmýþtýr. Bu gerçeði olduðu 

gibi görme ve algýlama konusu 

Türkler için yepyeni bir geliþmeydi, 

kendini de tanýmanýn, sorgulamanýn 

bir baþlangýcýydý. Madem Türkiye'de 

Türklerin dýþýnda baþka halklar 

vardýr, o zaman bu halklarýn da hak-

larý vardý ve bu haklarýn tanýnmasý 

gerekmektedir. Neydi bu halklarýn bu 

haklarý? Onlar ne istiyorlardý? Dilini, 

kimliðini, kültürünü, siyasi varlýðýný 

özgürce kullandýðý ve belirlediði 

özerklik statüsü mü? Ayrýlmak mý, 

bölünmek mi? Yoksa birlikte yaþa-

mak mý? Bölünme hakkýyla birlikte 

yaþamak mümkün mü? Mümkünse 

bu nasýl gerçekleþecek? Bu sorularý 

sormak ve tartýþmak gerekiyordu. 

Günü-müzde bu gerçeði tartýþmaktan 

korkan biri vardýr, o da Erdoðan'dýr. O 

bu tartýþmalardan þeytandan korktuðu 

gibi korkmaktadýr. Çünkü O, bu tar-

týþmalarýn kendi iktidarýnýn sonu ola-

caðýný çok iyi bilmektedir. Bunun için 

O, Kürt sorununu tartýþmaya, barýþçýl 

çözüm yollarý aramaya, Kürtlerle da-

yanýþmaya baþlayan Türk demokratik 

çevrelerine baský ve þiddet uygula-

maya baþladý. Onlarý zulüm ve zin-

danla, sürgünlerle, iþten atmalarla, 

tehdit ve saldýrý-larla susturmaya ça-

lýþtý, devletin politikasýný eleþtirile-

mez ilân etti. Ama bunlar tutmadý. 

Kürtlerin ayrý bir millet olduðu ve her 

millet gibi kendi kaderini özgürce 

belirleme hakký olduðu anlayýþý geniþ 

Türk kesimlerinde de yayýlmaya baþ-

ladý.

Halklarýn kendi kaderini 

belirleme hakký

Halklarýn kendi kaderlerini be-

lirleme hakký sýrf devrimci demok-

ratlarýn, komünistlerin bir talebi de-

ðildir. Bu talep bugün Türkiye'nin de 

imzasýnýn olduðu bir çok Bir-leþmiþ 

Mil- let-

ler 

belgesin de de bu-

lunmaktadýr ve çok önemli temel bir 

insan hakký olarak kabul edilmek-

tedir. Bu belgeler çok uluslu, çok 

halklý ülkelerde her halka kendi ka-

derini, politik statüsünü özgürce 

belirleme, ayrýlma ve ayrý devlet kur-

ma hakkýný tanýmaktadýr, Referan-

dum bu hakkýn kullanýlmasýnda 

önemi bir yoldur. Her halk gibi Kürt 

halkýnýn da kendi kaderini belirleme 

hakký vardýr. Ama Türkiye'de devlet 

Kürtlere bu hakký tanýmamaktadýr. 

Hatta Türk aydýnlarýndan küçümsen-

meyecek bir kesim Afrika'da, As-

ya'da, Latin Amerika'da ulusal kurtu-

luþ savaþý veren halklarýn özgür-

lüðünü savunurken, kendi ülkesinde 

Kürt halkýnýn mücadelesini, kendi 

kaderini özgürce belirleme hakkýný 

savunmaz, tersine karþý çýkar. Çünkü 

onlara göre Kürtlerin kendi kader-

lerini belirlemesi demek Kürtlerin 

Türkiye'den ayrýlmasý, kopmasý, 

ülkenin bölünmesi demektir. Gerçek-

ten bu böyle midir? Önce þunu belirt-

mek gerekir ki, birlikte yaþamda 

ayrýlmak anayasal bir haktýr. Nasýl 

güçlü bir aile yaþamýnýn temeli boþan-

ma hakký ise, halklarýn birlikte ya-

þamýnýn temeli de ayrýlma hakkýdýr. 

Bu hakký o halkýn ne zaman ve nasýl 

kullanacaðý kendi kararýdýr ve bu 

daha çok o ülkedeki ve o halkýn ya-

þamýndaki sosyo-ekonomik, politik, 

tinsel-kültürel geliþmelere baðlýdýr. 

Bu da bir plebisitle, halkoylamasýyla 

belirlenir. Sonuç ayrýlma yönünde de, 

birlikte yaþam yönünde de olabilir. 

Sonuç genellikle baský ve þiddetin 

olduðu yerde ayrýlma, özgürlük ve 

demokrasinin geniþ olduðu yerde bir-

likte yaþama yönünde çýkmaktadýr. 

Devrimciler, iþçiler, komünistler ge-

nellikle demokrasi ve sosyalizm 

temelinde büyük devletlerden, birlik-

lerden, enternasyonal oluþumlardan 

yanadýr, ama bir halkýn kendi kaderini 

belirleme, ayrýlma hakkýndan asla 

taviz vermezler, savunurlar, birlikte 

yaþamý ayrýlma hakkýnýn önüne ko-

yamazlar. Günümüzde Kanada'da 

Fransýzca konuþan Kebek, Ýngitere'de 

Ýskoçya, Ýspanya'da Katalonya halk-

larý ayrýlmak için referanduma git-

tiler. Kebek ve Ýskoçya'da halkýn ço-

ðunluðu ayrýlmaya karþý çýkarken, 

Katalanlar ayrýlma yönünde karar 

verdi. Katalanlarýn ayrýlmak isteme-

lerinin altýnda bazýlarýnýn ileri sür-

düðü milliyetçilikten çok tarihsel ne-

denler vardýr. Katalanlar üzerinde 

özellikle Ýspanya Ýç Savaþýnýn ve 

faþist Franko dönemindeki baskýla-

rýn, Katalancanýn yasaklanmasýnýn 

etkileri hâlâ devam etmektedir. Ýs-

panya hem Franko dönemiyle tam 

yüzleþmedi, hem de Katalonya'nýn 

geniþ özerklik istemlerine yanýt ver-

medi, baský uyguladý. Bu olgular kar-

þýsýnda kaçýnýlmaz olarak Katalonya 

halký da ayrýlma yönünde karar verdi. 

Brexit de benzer bir olaydýr. Ýngiltere 

halkýnýn AB'den ayrýlma kararý Avru-

pa Birliði AB'nin Alman egemen-

liðindeki bürokratik, antidemokratik, 

otoriter yapýsýna karþý bir tepkiydi. Þu 

halde ayrýlmanýn panzehiri geniþ 

eþitlik, özgürlük, özerklik ve demok-

rasidir. Hiçbir halk baskýyý kabul 

etmez. Baský ve þiddet ayrýlmanýn, 

boþanmanýn en önemli nedenlerinden 

biridir. Bunun için ayrýlma hakký te-

mel bir haktýr. Ayrýlma hakký, birlikte 

yaþamaya karar verildiðinde de, 



birlikte yaþamýn garantisidir, baskýyý 

önleyen, karþýlýklý saygýyý arttýran bir 

gerçekliktir. Ayrýlmak demek ayrý bir 

devlet oluþturmak, baðýmsýz olmak, 

yeni bir yaþam demektir.

Ýleride bir referandumla Kürtler de 

Türkiye'den ayrýlmaya, ayrý bir Kürt 

devleti kurmaya karar verebilirler. Bu 

onlarýn kararýdýr ve hakkýdýr. Türkle-

rin bunu saygýyla karþýlamasý ve yeni 

kurulan Kürt devletiyle karþýlýklý 

yarara dayalý dostça iliþkiler geliþtir-

mesi gerekir. Ama Kürtler bugün 

ayrýlmak istemediklerini, Türklerle 

ve Türkiye'deki diðer halklarla 

birlikte yaþamak istediklerini beyan 

etmektedirler. Ama bu birlikte ya-

þamýn þimdiye kadar olduðu gibi 

baskýcý, inkârcý, asimilasyoncu üniter 

Türk devletinde deðil, eþitlik, özgür-

lük ve özerklik temelinde demokratik 

bir Türkiye'de olabileceðini açýkla-

maktadýrlar. Bu ise þimdiki üniter, 

merkezi, antidemokratik faþizan dev-

letin aþýlmasýný, onun yerine yeni de-

mokratik bir devletin, cumhuriyetin 

oluþturulmasýný gerektirmektedir. Bu 

demokratik devlette, cumhuriyette 

Kürtlerin de özerk bir cumhuriyeti 

olacak ve özerk cumhuriyette kendi 

sorunlarýný kendileri çözecektir.   

Özerlik gerçekte nedir?

Bugün Avrupa'da özerkliðin olma-

dýðý devlet hemen hemen yok gibidir. 

Ýsviçre kantonlar þeklinde Fransýz, 

Alman, Ýtalyan halklarýndan oluþan 

bir devlettir. Almanya 16 özerk eya-

letten oluþan federal bir devlettir. 

Özerklik, baþka bir deyiþle muhta-

riyet, otonomi, federasyon, ademi 

merkeziyetçilik, yerelde, yerinde yö-

netim günümüzde demokrasilerin 

olmazsa olmazýdýr, halka en iyi 

hizmetin ve halklarýn yönetime 

katýlýmýnýn en iyi koþuludur. Özerklik 

halklarý birbirinden ayýrmaz, tam 

tersine kaynaþtýrýr, birbirine olan 

güven ve saygýyý arttýrýr. Devlet ya-

pýsýný demokratikleþtirir, daha iyi iþ-

ler kýlar. Merkezin de yerelin de hak 

ve hukuklarý bellidir. Bunlar anaya-

sayla saptanmýþtýr. Ne merkez kendi 

baþýna yerelin ve diðer halklarýn, 

özerk yönetimin aleyhine, ne de yerel 

veya özerk yönetim kendi baþýna mer-

kezin ve diðer halklarýn aleyhine bir 

karar alabilir. Tüm özerk yönetimler 

merkezi organlarda temsil edilir, ka-

rarlara katýlýr, kararlar konsensüsle, 

oybirliðiyle alýnýr ve alýnan kararlar 

merkez ve tüm özerk yönetimler için 

baðlayýcýdýr. Özerk yönetimler kendi 

içiþlerinde serbestirler. Burada De-

mokratik Merkeziyetçilik tam olarak 

iþler.

Türkiye'deki halklar, baþta Kürt 

halký Türk halkýyla eþit haklý, özgür, 

barýþçýl demokratik bir ortamda bir-

likte yaþamak istediklerini beyan et-

tikten ve bu beyan Türkiye tarafýndan 

kabul edildikten sonra devletin de-

mokratikleþtirilmesi iþine giriþmek, 

devleti hem merkezi, hem de eþitlik, 

özgürlük ve özerklik temelinde de-

mokratik merkeziyetçi ilkelerle yeni 

baþtan örgütlemek, yapýlandýrmak 

gerekecektir. Böyle bir yapýlandýrma 

saðlandýktan sora devletin nasýl 

iþleyeceði hakkýnda bir fikir sahibi 

olabilmek için aþaðýda özerk bir ya-

pýnýn temel ilkelerini ortaya koymaya 

ve Türkiye örneðinde somutlaþtýr-

maya çalýþtýk. Bu sýrf bir örnektir. 

Ýlerde hukukçular bunun üzerinde 

daha çok çalýþýp daha iyi iþleyen bir 

yapý çýkarabilirler. Biz bu örnekle 

eþitlik, özgürlük, özerklik temelinde 

demokratik bir devlet yapýsýnýn halk-

larý ayrýþtýrmadýðýný, tersine daha çok 

kaynaþtýrdýðýný, hem merkezi, hem de 

yerel yönetime daha çok sahip çýka-

bileceðini göstermek istedik. Nedir 

bu ilkeler?

Türkiye toplumunun yeniden 

yapýlandýrýlmasý, demokratik 

devletin içeriði

1. Demokratik cumhuriyet veya 

demokratik devlet, bugünkü Türkiye 

sýnýrlarý içinde yaþayan bütün 

uluslarýn ve sayýsal olarak büyük veya 

küçük milliyetler, ulusal azýnlýklar, 

ulusal topluluklar olmalarýna bakýl-

maksýzýn halklarýn tümünün ortak ira-

desini ve temsilini ifade etmesini içe-

rir. Bu halklar Türk, Kürt, Laz, Rum, 

Ermeni, Yahudi, Asuri-Süryani, Arap, 

Roman, Çerkes, Gürcü ve diðer Kaf-

kas halklarý, Makedon, Boþnak, 

Arnavut, Bulgar, Romen ve diðer 

Balkan halklarýdýr. Demokratik 

devlette bu halklarýn yerleþik veya 

daðýnýk olmalarýna bakýlmaksýzýn 

bunlarýn tümünün merkezi erkte 

temsil edilmesi gerekir.

2. Demokratik ve merkezi esas-lar 

temelindeki yeni yapý, özerk devlet 

ve otonom bölgelerden olu-þacaktýr. 

Merkezi erk, Türkiye halklarýnýn tü-

münün temsil edildiði bir erk ola-

caktýr.

3. Merkezi hükümetin elinde yal-

nýz demokratik devletin genel iþleyiþi 

olacaktýr.

Buna göre:

a. Dýþ ticaret de dahil olmak üzere, 

dýþ iliþkiler, deniz, hava, demiryollarý 

ve ulusal güvenlik, haberleþme, mali 

ve gümrüklerle ilgili sorunlar mer-

kezi erk tarafýndan yürütülecektir.

b. Merkezi erkin ve özerk dev-

letlerin erk ve idari organlar sis-

teminin ilkeleri ve bunlarýn çalýþma 

düzeni merkezi ve özerk yönetim-

lerin anayasalarýnda belirlenir. 

Merkezi erkin kararlarý baðlayýcýdýr. 

Özerk cumhuriyetler, kendi ulusal 

özgül çýkarlarý açýsýndan bu ilkelerin 

geliþtirilmesinde yetkili olacaktýr.

c. Merkezi erk, ülkenin birlik 

içinde politik ve ekonomik bakýmdan 

geliþmesinin güvence altýna alýnmasý 

amacýyla özerk devletin anayasa ve 

öteki yasalarla çeliþen karar ve 

talimatlarýný ertelemek veya iptal 

etmek yetkisine sahip olacaktýr.

4. Özerk erk veya cumhuriyet 

(devlet), demokratik devletin sýnýrlarý 

içinde belirlenmiþ topraklar üzerinde 

(Kürt ulusunu alacak olursak) Kürt 

ulusunun kendi sorunlarýný ken-

disinin çözmesi demektir. Bu Kürt 

halkýnýn egemenliðini yansýtacaktýr. 

Özerk erk, demokratik devletin kendi 

iç örgütlenmesidir.

Buna göre:

a. Özerk Kürdistan Cumhuriyeti'-

nin en yüksek organý olan meclis, 

Türkiye Kürdistan'ýndaki il, ilçe, köy-

lerden seçilmiþ halkýn temsil-
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1. Komara demokratîk an jî dewleta demokratîk 

pêwîste bersiva daxwazên hemû kesên ku di nav sinorên 

tirkiyê de dijîn, bêcgele berçavgirtina hejmara wan ya 

kêm an zêde, wek, hemû netewe, kêm netewe, civakên 

netewî, pêwîste îrada hemû gelan temsil bike û bîne 

ziman. Ev gelene, gelê Tirk, Kurd, Laz, Rum, Ermenî, 

Yahudî, Asurî-Sûryanî, Arap, Roman, Çerkes, Gûrcû û 

gelên din yên Kafkasya, Makedonya, Boþnak, Arnavut, 

Bulgar, Romen û gelên din yên Balkanan in. Di dewleta 

demokratîk de bêcgele ku çav li cihniþîniya wan ya 

liserhev an jî belavbûna wan bête kirin pêwîste evene 

hemû di desthilatdariya merkezî de bêne temsîl kirin.

2. Civata nû li ser bingehên demokratîk û merkezî dê ji 

dewletên serbixwe (ozerk) û herêmên otonom pêk bêt. 

Desthilatdariya merkezî dê bibe desthilatdariyek ku 

hemû gelên Tirkiyê tê de bêne temsîl kirin.

3. Di destê hukumeta merkezî de tenê rêveberiya giþtî 

ya dewleta demokratîk dê hebe.

Bi gor wê:

4. Li gel ticareta li gel derveyî welat, peywendiyên 

derve, derya, hewa, rêyên hesin, ewlekiariya netewî, 

Ji nû ve avadankirina civata Tirkiyê û naveroka dewleta demokratik
ragehandin, pirsgirêkên babesteyî bi darayî û gomrikan ve 

heyî, bi aliyê desthilatdariya merkezî ve têne rêvebirin.

5. Watinî û prensîbên saziyên rêveberî yên 

Desthilatdariya merkezî û dewletên serbixwe, þêwe û 

sîstema xebatên wan di zagona bingehin ya desthilatdariya 

merkezî û dewletên serbixwe de têne diyarkirin. 

Desthilatdariya merkezi biryardare. Komarên serbixwe ji 

bo mafên xwe yên teybet ji bo pêþdabirina van prensîban 

hevparin.

Desthilatdariya merkezî, biryarin komarên serbixwe 

ku li gel zagona bingehin ya wê dewletê nakûk be, li gel 

prensîbên ji bo ewlekirina yekitiya welat, li gel pêþdaçûna 

siyaset û aboriya welat neguncin, dikare paþde bixe an jî 

pesend neke.

6. Desthilatdariya serbixwe an komer (dewlet) di 

çarçova dewleta demokratîk ku sinorên wê diyar û li ser 

zemîneke diyarkirî pirsgirêkên xwe çareser dikin. Eger em 

netewa kurd wek nimûne bigirîn, netewa kurd pirsgirêkên 

xwe bi xwe çareser dike. Ev rewþe serweriya gelê kurd 

dabîn dike. Desthilatdariya serbixwe, xwe rêxistinkirina 

dewleta demokratîk ya di nav xwe de ye.

cilerinden oluþacaktýr. Þimdiye kadar 

ki T.C.'nin uygulayageldiði, merkezi 

atamalarla oluþturduðu, yerel ve böl-

gesel yönetim makamlarý kaldýrýla-

caktýr.

b. Özerk Kürdistan'da yaþayan 

tüm halklarýn özerk yönetimin organ-

larýnda sayýsal olarak temsil edilmesi 

o cumhuriyetin veya otonom böl-

genin nüfus oranýyla saptanacaktýr. 

Bu ilke diðer özerk cumhuriyet ve 

diðer otonom bölgeler için de geçerli 

olacaktýr.

c. Seçimlerde, tespit edilmiþ 

temsilcilikleri aracýlýðýyla bütün 

halklar nispi olarak merkezi erkin 

yasama ve yürütme organlarýnda 

temsil edilecektir.

d. Özerk cumhuriyet, merkezi 

erkçe onaylanmak koþuluyla kendi 

bölgesinin iç taksimatýný ve sýnýrla-

rýnýn tespitini kendisi yapacaktýr.

e. Özerk cumhuriyet, merkezi 

devlet yasalarýnýn, karar ve talimat-

larýnýn uygulanmasýna, cumhuriyetin 

eðitim, saðlýk, tarým, sanayi, yerel 

ticaret, trafik, maliye ve vergilerin 

örgütlenmesine, kendi bütçesinin 

hazýrlanmasýna ve kamu düzeninin 

korunmasý ve denetlenmesi özerk 

cumhuriyette yaþayan bütün halklarýn 

haklarýnýn korunmasýna görevli ve 

yetkili olacaktýr, bu merkezle uyum 

içinde yürütülecektir.

f. Özerk cumhuriyetin devlet 

organlarýnda ve eðitim kurumlarýnda 

Kürt halkýnýn ulusal dili Kürtçe 

konuþulacaktýr. Bütün dillerin geliþip 

güçlenmesi için bütün olanaklar 

saðlanacak, her ulus ve ulusal azýn-

lýðýn kendi dilinde okumasý, yazmasý, 

yayýn yapmasý yasaklanmayacaktýr.

5. Komünistler, uluslarýn kendi 

yazgýlarýnýn kendileri tarafýndan çi-

zilmesi hakkýnýn Leninci özgül 

içeriðinden ve deneylerinden hareket 

ederler, Türkiye Kürdistan'ýnda Kürt 

halkýnýn ulusal, topraksal özerklik 

istemini tanýrlar, ulusal, topraksal 

özerkliði Türk, Kürt ve diðer tüm ulu-

sal azýnlýklarýn ortak çýkarlarý için adil 

bir çözüm olarak görürler.

Türkiye Kürdistan'ýnda özerkliðin 

yerleþmesiyle Kürt halký yaþadýðý 

topraklar üzerinde demokratik 

kültürünü, ulus ve dil eþitliðinin 

özgürce geliþmesini saðlayacak, Kürt 

ve Türk halkýnýn ve diðer tüm ulusal 

azýnlýklarýn karþýlýklý yakýnlaþmalarý 

için objektif eðilimlerin geliþmesine 

büyük olanaklar yaratacaktýr.

Ulusal topraksal özerklik de-

mokratik devletin bir iç örgütlen-

mesidir.

6. Uluslarýn kendi yazgýlarýný 

kendilerinin belirlemesi hakký, ulusal 

eþitsizliði ve ekonomik bakýmdan 

zayýf olan ulusu egemenlik altýna 

almayý getiren ve bir burjuva teorisi 

olan “ulusal kültürel özerklik” ile te-

melden ayrýlýr.

Uluslarýn kendi yazgýlarýnýn 

kendileri tarafýndan belirlenmesi 

hakkýný, “etnik kültürel sorunlara” ve 

“etnik kimlik”lere indirgeyen 

görüþlere karþý sürekli savaþ gerekir. 

Ulusal topraksal özerklik teme-

linde, demokratik cumhuriyet, 

demokratik toplum, demokratik 

devlet için mücadele sosyalizm için 

savaþýn kopmaz bir parçasýdýr.
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Bi gor vê:

1. Meclisa wek organa herî bilind ya Komara 

Kurdistana Serbixwe li Kurdistana Tirkiyê endamên 

meclisê ji, bajar, bajarok û gundan wek berpirsên gel têne 

hilbijartin. Ew þêwa ku heta niha Komara Tirkiyê bi kar 

anî, ango bi þandina kesên aliyê dewleta merkezî ve 

rêveberiyên herêmî û navçeyî dê bêne rakirin.

2. Hemû gelên ku di Kurdistana Serbixwe de dijîn bi 

gor rêjeya hejmara wan, dê di dezgehên rêveberiyêde 

komar an jî herêma otonom de cih bigirin. Ev prensîbe ji 

bo komar û herêmên otonom yên din jî derbaz dibe.

3. Bi gor rêjeya hejmarê, ku di hilbijartinan de 

berpirsiyarên wan hatine diyarkirin, hemû gel dê dezgehê 

rêveberî û yasa çêkirina dewleta merkezîde de bêne 

temsîl kirin.

4. Komara serbixwe, bi qewlê ku paþ pejirandina 

dewleta merkezî, dikare dabeþkirin û diyarkirina sinorên 

xwe bi xwe pêkbîne.

5. Komara serbixwe, yasa, biryar û talîmatên dewleta 

merkezî dabîn dike, her we komar pirsgirêkên perwedeyi, 

piziþkî, kiþawerzî, sanayi, ticareta herêmî, trafîk, darayî û 

berhevkirina zikatê çareser dike, butça xwe amade dike, 

aramî, ewlekarî û rawêjkariya civatê dabîn dike, parastin 

û pesendkirina hemû mafên wan gelên ku di komarê de 

dijîn berpirsiyar û erkdare, evane bi hemahengî li gel 

dewleta merkezï têne rêvebirin.

6. Di dezgehên komara serbixwe û di dezgehên 

perwerdê de, zimanê gelê kurd yê netewî, kurdî, dê bête 

axaftin. Ji bo bi hêzkirin û pêþveçûna hemû zimanan, 

hemû mecal dê bêne bikar anîn, xwendin, nivîsandin û 

weþan bi zimanê hemû netewe û kêm netewan nikare bête 

qedexekirin.

7. (5) Komunist, mafê çarenivîsa gelen ku bi xwe li ser 

çarenivîsa xwe biryar didin, bi gor naveroka dîtin û 

tecrubên teybetî yên Lenin, dinirxîne. Li Kurdistana 

Tirkiyê daxwazên gelê kurd yên ji bo erdnigarî, netewî û 

serbixwebûnê nas dike, serbixwebûna erdnigarî û netewî ji 

bo mafên kurd, tirk û hemû netewên din wek çareseriyek 

adilane tê dîtin.

Bi dabînbûna serbixweyîyê di Kurdistana Tirkiyêde, 

gelê kurd dê li ser axa xwe, çanda xwe ya demokratîk, 

yeksanîya netewe û zimanê xwe dê bi azadane pêþve bibe. 

Ji bo nêzîkbûna gelên Tirk, Kurd û hemû gel û 

kêmnetewên din helwestên bê alî dê bêne afirandin. 

Serbixwebûna erdnigarî û neteweyî, xwe rêxistinkirina 

dewleta demokratîk ya di nav xwe de ye.

8. (6) Mafê çarenivîsa gelen ku ji aliyê wan ve bête 

diyarkirin, bi gor teoriya burjuva ku behsê ”serbixwebûna 

neteweyî û çandî” dikin gelek ciyawaze û tê wê wateyê ku, 

netewên di alîyê aborî bêhêz bin dikevinê bin bandora 

wan. Divê dijî ewên ku dixwazin mafê çarenivîsa gelan, 

dadibezînine asta mafên regestî û çandî an jî nasnameya 

regestî, her tim tekoþîn bête dayin. Serbixwebûna 

neteweyî û erdnigarî bingehê xebata ji bo, komara 

demokratîk, civata demokratîk, dewleta demokratîke û 

beþek ji tekoþîna ji bo sosyalîzmê ye. 

“Kökleri yüzyýllarýn derinliklerine dalan, tarihiyle, kültürüyle, Kürt milletinin önemli bir çoðunluðu Anadolu'nun bir 
parçasýnda yaþar.

A n a d o l u ' n u n  ö b ü r  p a r ç a l a r ý n d a  y a þ a y a n  T ü r k  m i l l e t i n i ,  K ü r t  m i l l e t i  k a r d e þ i  s a y a r.
Her iki millet, bütün imparatorluklar gibi, halklarýn zindaný olan Osmanlý Ýmparatorluðu' nda, Türk ve Kürt derebeylerinin, 
Osmanlý Ýmparatorluk idaresinin aðýr zincirlerine vurulmuþlardýr. Osmanlý Ýmparatorluðu yýkýldýktan sonra ise her iki millet 
emperyalizme karþý tek bir cephe kurup çarpýþmýþlardýr.

Anadolu milli kurtuluþ hareketi yalnýz Türkler için deðil, Kürtler için de tarihlerinin en þerefli sayfalarýndan biridir. O 
dövüþ yýllarýnýn sonradan Türk idarecilerince yasak edilen en unutulmaz türkülerinden biri, “Vurun Kürt uþaðý namus 
günüdür” diye baþlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþundan sonra, Türk idarecileri ve egemen çevreleri, Kürt hareketine 
tamamýyla vaat ettikleri millet ve insan haklarýný tanýmadý. Hatta iþi Kürt milletinin millet olarak varlýðýný bile inkâra kadar 
götürdü.

Bu dönem, Türk idarecilerinin ve egemen sýnýflarýnýn emperyalizmle uzlaþmaya baþlamasý dönemidir. Bu inkârla, bu 
uzlaþmamanýn ayný dönemde baþ göstermesi sadece bir rastlaþma deðildir.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni Orta ve Yakýn Doðu'da emperyalizmin kalelerinden biri haline getiren Türk politikacýlarý, 
Kürt milletinin milli varlýðýný inkârda ýsrar ediyor ve Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde öteki azýnlýklarýna tanýdýðý haklarý 
bile Kürt milletine tanýmýyor. Türk ve Kürt halklarýnýn Türkiye Cumhuriyeti'nin sýnýrlarý içinde dýþ ve iç politikada ayný 
emellere hasret çekmeleri, bugünkü Türk idarecilerini korkutuyor. Her iki millet, kardeþ milli kültürlerini, milli 
ekonomilerini geliþtirmek, topraða, tarým araçlarýna, hürriyete, demokratik haklara kavuþmak istiyor. Türk ve Kürt halklarý 
Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafsýz bir politika gütmesini, emperyalizmin üssü olmaktan kurtulmasýný özlüyor.

Gerçek Türk yurtseverleri, Kürt kardeþlerinin Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde milli haklarýna kavuþmak için yaptýðý 
kavgayý can ve gönülden nasýl destekliyorsa, gerçek Kürt yurtseverleri de Türk halkýnýn demokrasi ve milli baðýmsýzlýk için 
yaptýðý kavgayý öylece destekliyor. Anadolu'da yaþayan Türklerle Kürtlerin arasýna nifak sokmak isteyen gerici, sömürücü, 
karanlýk kuvvetler, emperyalizmle el ele vererek halklarýmýzý daha kolay ezmek istiyorlar.

Kürt ve Türk halklarýnýn bahtiyarlýða, insanca yaþamaya varmak için derebeylerine, kara kuvvetlerine, þehir ve köy 
aðalarýna, gericilere, ýrkçýlara, milletlerin varlýklarýný ve haklarýný inkâr edenlere, halklarý birbirine düþürüp, dostlarýndan 
rahatça geçinenlere, emperyalistlerin uþaklarýna karþý yürüttükleri yeni milli kurtuluþ savaþýnýn zaferi, Kürt ve Türk 
halklarýnýn elbirliðiyle kazanýlýr.

Ancak böyle bir elbirliðiyle kardeþ iki millet hürriyete, milli ve insan haklarýna kavuþabilir.”
Nâzým Hikmet, 1961

 
 

 

 

 
 

 

NÂZIM'IN 1961 YILINDA KÂMURAN BEDÝRHAN'A YAZDIÐI MEKTUP!
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KADIN HAREKETÝ ÜZERÝNE
-Ada ÝLERÝ-

ünümüzde kadýn üzerindeki 

çifte baský ve sömürü hala 

devam etmektedir. Ailede ve G
toplumda baský, þiddet ve sömürüye 

karþý mücadelede kadýnlar birçok 

haklar elde ettiler. Ama erkelerle 

birlikte eþit haklý toplumsal yaþamýn 

tüm alanlarýna katýlmalarýnýn önü tam 

açýlamadý. Aile içinde kadýna yönelik 

þiddetin önü tam alýnamadý. Kadýnýn 

aþaðýlanmasý, horlanmasý devam 

ediyor. Ev, mutfak, çocuk bakýmý, 

erkeðe itaat, dini kurallara biat gibi 

klasik kadýn rolü bugüne kadar her 

yanýyla aþýlmýþ deðildir. Toplumda 

erkek egemenliðinin kýrýlmasý ve 

kalkmasý, kadýnýn özgürleþmesi 

demokrasi ve sýnýf mücadelesiyle sýký 

sýkýya baðlýdýr. Erkek egemenliðinin 

a l t ýnda  da  s ýn ý f  egemenl ið i  

yatmaktadýr. Tarih boyunca kadýn hep 

iki egemenliðe, erkek ve sýnýf ege-

menliðine, erkek ve sýnýf sömürüsüne 

karþý savaþagelmiþtir. Türkiyeli 

kadýnlar da bu müca-

deleler içinde az da olsa 

küçümsenmeyecek  

haklar elde etmiºlerdir.

Bizim toplumda, 

Osmanlý'dan günümü-

ze kadýnlar farklý ta-

leplerle yaþama, mü-

cadeleye katýldýlar. Bu 

bazen dünya kadýn 

hareketinin bir devamý 

niteliðinde toplumsal 

yaþama etkin bireyler 

o larak  ka t ý lmalar ý  

biçiminde iken, bazen 

de cumhuriyetin kurucu ilkeleri et-

rafýnda araçsallaþtýrýlarak kadýnlýk 

rollerinin yeniden üretilmesine salýk 

veren yaklaþýmlar biçiminde yaþandý. 

Formel politik ve hukuksal eþitlik 

yönündeki haklar genel olarak kaðýt 

üzerinde kaldý. Bunlarýn hayata 

geçmesi için daha uzun mücadeleler 

gerekmektedir.

Kadýnlar politik yaþamýn öznesi 

olma yönünde adýmlar attýðýnda 

erkek egemen zihniyetin yeniden 

üretilmiþ bir biçimi olan cumhuriyet 

döneminin kurucu ideolojisi olan 

Kemalizm tarafýndan tehdit olarak 

hep algýlana gelmiþtir. Kadýnlar 

sadece kendilerine bahþedilen seçme 

ve seçilme hakký ile yetinmeye zor-

landýlar. Ama seçilmeleri, parlamen-

toda, hükümette yer almalarý engel-

lendi.

Kemalizmin kadýnlar için öngör-

düðü roller, kadýnlýk rollerinin yeni-

den üretildiði öðretmenlik, hasta-

bakýcýlýk, doktorluk vb. mesleklerle 

sýnýrlý kaldý. Ýkinci bin yýlda bile 

kadýnlarýn kamu sektöründe birinci 

kademede temsil oraný binde 3 ile 

sýnýrlý kaldý. Yönetim organlarýndan 

uzak tutulmaya çalýþýldýlar.

Aslýnda benzer bir sorun top-

lumsal dönüþümün temsilcisi olan 

muhalefet kesimleri (sosyal demok-

ratlar, sosyalistler ve komünistler) 

içinde de farklý biçimlerde yaþandý.

Reel sosyalizmde iþçi sýnýfýnýn 

iktidarýyla birlikte kadýnlar üzerinde; 

hem ailedeki, hem toplumdaki 

baskýnýn, sömürünün temelleri 

tümden kaldýrýldý. Proleter devletin 

saðladýðý olanaklarla kadýn erkeðe 

baðýmlýktan kurtuldu, toplumda yö-

netici konumlara gelmeye baþladý. Ne 

ki, yine de kadýnlarýn baðýmsýz ör-

gütlenmeleri politbürosu erkekler ta-

rafýndan oluþturulan politik yapý-

lanmalarýn gölgesinde kaldý. Her ne 

kadar farklý biçimler altýnda politik 

yaþama katýlmak amacýyla kurulan 

kadýn örgütleri, geçiþ döneminin 

zorunluluðu olarak, erkek egemen 

tarzda tasarlanan politik örgüt-

lenmeler yüzünden aktif politik 

özneler haline gelemedi. Siyasal gö-

rüþ farkýna bakýlmaksýzýn kadýnlarýn 

etkin katýlmadýðý bir toplumsal 

muhalefet baþarýlý olamaz. Kadýnlara 

ikincil bir rol biçmek toplumsal ge-

liþmenin önünü kesmektir.

Sovyet deneyiminin baþarýsýzlýkla 

sonuçlanmasýnýn ardýndan 

etnik ve dinsel kimlikler 

etrafýnda yeni örgütlen-

meler ortaya çýktý. Kadýn-

larýn elde ettikleri haklarýn 

hemen hemen hepsi yok 

edidi. Kapitalist toplumda 

kadýnlar üzerindeki çifte 

baský ve sömürü daha da 

arttý. Sýnýf mücadelesinin 

her geçen gün mevzi yitir-

meye ve cazibe merkezi ol-

maktan çýkmaya baþladýðý 

dönemde kimlik ve din 

siyaseti, kadýna þiddet ve 

kadýnýn toplumsal yaþamdan dýþ-

lanmasý daha etkin bir þekilde 

kamusal alanda görünmeye baþladý. 

Kadýnýn özgürleþme mücadelesi 

kapitalist baský ve sömürüye karþý 

demokrasi ve sosyalizm müca-

delesiyle iç içe girmiþtir. Kadýnlarýn 

aktif katýlmadýðý bir hareket, bir sýnýf 

mücadelesi, demokrasi ve sosyalizm 

mücadelesi, ulusal kurtuluþ hareketi, 

yýðýnsallaþamaz, baþarýlý olmaz.
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Büyük bir hüsranla sonuçlanan 

Ýran Ýslam Devrimi de kadýnlar olma-

dan baþarýya ulaþamazdý.

Kürt kadýnlarýnýn katýlmadýðý 

Kürt Özgürlük Hareketi de bir halk 

hareketine dönüþemezdi. Bugün hem 

þehirde, hem kýrda, hem daðda sa-

vaþlarýn önünde yürüyen, Kürt öz-

gürlük hareketini yenilmez kýlan en 

önemli faktörlerden biri de Kürt 

kadýnlarýdýr, onlarýn özgür örgütleri 

ve mücadelesidir.

Yaný baþýmýzda bir yangýn yerine 

dönen Ortadoðu'da, özel olarak da 

Suriye'de, Rojova'da kadýnlar 

olmadan ÝÞÝD cellatlarýnýn halledil-

mesi olanaksýzdý. Cephelerde sava-

þan YPG gerillalarýnýn yarýsý 

kadýndýr.

PKK'den HDP'ye kadar Kürdi bir 

duyarlýlýktan hareket eden Kürt 

Özgürlük Hareketi savaþ meydanla-

rýnda yaný baþýnda dövüþen kadýnlara 

olaðan zamanlarda pozitif ayrýmcýlýk 

yapmaya, kadýnlarýn kamusal alanda 

daha görünür olmaya baþlamalarýna 

vesile oldu. Tekçi ve faþizan poli-

tikalar izleyen derin devlet ve AKP 

iktidarýnýn ceberrut uygulamalarýna 

“demokratik merkeziyetçiliðin” 

özünde olan bir teklifle “demokratik 

özerklik”le yoluna devam etme kararý 

alan Kürt Özgürlük Hareketi yerel 

yönetim organlarýndan baþlayarak 

halklar mozaiði olan bu coðrafyada 

(Siz onu Kürdistan diye okuyun) 

kadýnlarýn her düzeyde toplumsal 

katýlýmýný gözeten “eþ baþkanlýk” uy-

gulamasýyla  sadece  Anadolu  

coðrafyasý, Türkiye ve Kürdistan için 

deðil, özgürlük mücadelesi veren 

bütün hareketler için de bir örnek 

sundular.

Kürt kadýnýndaki özgürleþmeye, 

kazandýðý özgüvene sýradan bir 

örnek, Aðrý, Doðubayazýt'ta hapisha-

nelerdeki  s iyasal  tu tsaklar ýn  

yazýlarýyla katýldýðý Türkçe/Kürtçe 

düzenlenen þiir ve öykü ödülünün 

verilmesi için yapýlan “Edebiyat ve 

Barýþ” konulu bir panelde gerçekleþ-

tirilen etkinliðe geleneksel kos-

tümleriyle katýlan iki dengbej (türkü 

söyleyen) kadýnýn söylediði stranlar 

(türküler) esnasýnda sergiledikleri 

tavýrdý:

Kadýnlardan görece genç olaný bir 

süre sonra türkü söylerken bir ara ne 

söyleyeceðini unuttu. Kendinden 

yaþlý olan kadýn sözü aldý ve türkü 

söylemeye devam etti. Genç kadýn 

söyleyeceði türküyü hatýrlayýncaya 

kadar sahnede kaldý. Hatýrlayýnca da 

býraktýðý yerden türkü okumaya 

devam etti.

Bu hareketin ordakiler üzerindeki 

etkisi ºu idi:Geleneksel kostümleriy-

le sahnede yer alan o iki kadýný evinin 

dört duvarýnýn dýþýna çýkararak Kürt 

coðrafyasýnda ciddi bir meydan 

okuma anlamýna gelen kalabalýklar 

karþýsýnda türkü okuyacak kadar 

kamusal alanda görünür olmasýný, 

özgüven kazanmasýný saðlayan güce 

ve iradeye kayýtsýz kalýnamaz. 

PKK'yi Erdoðan'ýn uðraþýsýna 

raðmen marjinal yaptýrmayan, onu 

sürekli yükselen bir halk hareketine 

dönüþtüren irade budur: Özgürleþen 

kadýn, tüm sýnýflarýyla özgürleþen 

halktýr.

Mustafa Suphi ve yoldaþlarý,

Türkiye iþçi sýnýfýnýn, Türk, Kürt ve

Anadolu Halklarýnýn kurtuluþ mücadelesinde yaþýyor!

Mustafa Kemal'in Halk Güçlerini ve Mustafa Suphi'yi yok etme planý

arti 2 Ocak 1921'de kapatýldý, 

gazetecileri Ýstiklal Mahke-Pmesi'nde yargýlandý. Yeni 

Dünya yazarlarý 'eylem ve yazý 

yoluyla vatan hainliði suçunu' 

iþledikleri gerekçesiyle Mustafa Nuri 

5 yýla, Nizamettin Nazif (Tepede-

lenlioðlu) 8 yýla mahkûm edildi. Ga-

zete'nin imtiyaz sahibi ve baþ yazarý 

Arif Oruç, 5 ay tutukluluðu yeterli 

görülerek Kayseri'ye sürgün edildi, 

matbaa da Yunus Nadi'nin 'Yenigün 

Gazetesi'ne devredilerek bugünkü 

'Cumhuriyet Gazetesi'nin harcýna ka-

týldý. Ýttihatçýlýðýna raðmen Halide 

Edip Adývar'ýn 'Kurtuluþ Savaþý gün-

lerinin en inanmýþ sosyalisti' dediði 

resmi TKF'nýn Genel Sekreteri Çer-

kes Hakký Behiç Bey, Mehmet Rauf 

(Orbay)'a gönderdiði mektupta” 

Baþyazarlýðýný yaptýðým Yeni Dünya 

gazetesi eþkýya yataðý gibi basýldý... 

Önce, 'komünist partisi' kurulmasý 

Mustafa Kemal Paþa'nýn fikriydi, 

sonra da, 'büyük özverilerle kurdu-

ðumuz parti ve ben Ethem isyanýna 

katýlmak dedikodusuyla cezalandý-

rýldýk, hatta aldatýldýk” demektedir. 

Resmi TKP kurma oyunu bugün de, 

anayasada komünist parti kurma 

yasaðýna raðmen, SÝP-TKP ve tü-

revleriyle devam etmektedir.

1920 yýlý sonunda devletin 

siyasete böyle zorbalýk, entrika ve 

kaba güçle müdahalesi, kendi 

dýþýndaki bütün siyasal ve toplumsal 

hareketleri siyasi rakip “düºman ve 

hain” olarak görmesi, “sol” dü-

þünceyi, siyaset ve örgütlenmeleri 

yeraltýna mahkûm etmesi, yeni 

kurulacak rejimin toplumsal tabanýný 

daralttýðý gibi otoriterizmi sistemleþ-

tirmesini kolaylaþtýrmýþtýr.

2 Ocak 1921 tarihli telgrafýnda 

Ethem:''Köprüyü geçinceye kadar 

öyle olsun diyorsunuz, ama bilmiyor-

sunuz ki köprünün binde birine ula-

þamamýþsýnýzdýr. Ah içleri fesat dolu 

yurtseverler; zavallý Millet Meclisi, 

sizin sahte askeri ünlerinizi anlamýþ 

deðil. Bundan ötürü yurtseverlik 

duygularým þu sözleri söylememi em-

rediyor. Bana karþý güven verici bir 

durum alýnýz, aksi halde gerçek ve 

(1. Sayfadan devam)
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hak baþarý kazanacaktýr. Tarih bana 

az, size çok lanet edecektir.'' demek-

tedir.

Kars'ta Kazým Karabekir Mustafa 

Suphi'ye, geliþini telgrafla Mustafa 

Kemal'e haber vermesini tavsiye etti. 

29 Aralýk'ta Mustafa Kemal, Kazým 

Karabekir'e þu telgrafý yolladý. 

Telgrafta, “Ankara'da komünist 

akýmlar arzuya aykýrýdýr. Bakû Türk 

Komünist Fýrkasý Baþkaný Mustafa 

Suphi'nin bu akýmlarý körüklemesi 

sakýncasý akla gelmektedir. Kendisini 

gördükten sonra devletlerinin 

görüþlerinin bildirilmesini rica ede-

rim” denmektedir. Kazým Karabekir 

gelen emri anlamýþtý: Mustafa 

Suphiler Ankara'ya ulaþmamalý, 

kendisi de duruma göre davranmalýy-

dý.

Mustafa Kemal 3 Ocak'taki 

Meclis oturumunda, Erzurum 

Mebusu Hüseyin Avni'ye hitaben 

ºöyle diyordu: “Komünizm yayýlmasý 

konusuna gelince; kendileri buyur-

dular ki, bu bir mikroptur, istense de 

girer istenmese de. O halde çaresi yok 

demektir. Mademki maddi önlemle 

önüne geçilemeyen yayýlmadýr, 

mutlaka bulaþýcý olacaktýr. Sanýrým 

buna karþý önlem almak sorunuyla 

söz konusu siyasal konularý seçmek 

ve ayrý tutmak uygun olur…”

Söz konusu önlemleri de Kazým 

Karabekir düþündü ve ayný gün 

Erzurum Valisine; “Adý geçenle ar-

kadaþlarýnýn Erzurum'a varýþlarý 

gününden baþlayarak gerek gazete 

yayýnlarý gerekse halka uygun 

düþecek gösteri ve baskýlarla daha 

içerilere yolculuðun ve ülkede kalýp 

çalýþmanýn olanaksýzlýðý hakkýnda 

kendilerinde gereken izlenimler yara-

týlýr…” diye talimat verdi. Karabekir, 

Trabzon'da da benzer eylemlerin ya-

pýlmasýný ama bunlarýn Bolþevikliðe 

karþý deðil, söz konusu kiþilere karþý 

olduðunun gösterilmesi gerektiðini 

istiyordu. Benzer bir telgrafý Gümüþ-

hane Valisine de gönderdi.

Kazým Karabekir, o zaman Rus-

ya'ya atanan Yusuf Kemal ve Rýza 

Nur'un Ankara'dan geliþini bahane 

ederek Suphileri Kars'ta bekletmeye 

baþladý. Mustafa Suphi 5 Ocak 

1921'de Ýsmail Hakký'ya yazdýðý mek-

tubunda, Kars'ta zorunlu bekletildik-

lerini ve Karabekir'in tutumundan 

kuþkulandýðýný yazýyordu.

Mustafa Suphi Kars'ta bekle-

tilirken Ankara'da kazan kaynýyordu. 

Erzurum Mebusu Hüseyin Avni'nin 

Kazým Karabekir'i açýkca Bolþevik 

destekçisi olarak suçlamasý üzerine, 

Mustafa Kemal 1921 Ocak 17-22 

günlerinde Mecliste gizli oturumdaki 

uzun konuþmasýnda þöyle der:

  “Efendiler, çok önemli bir sorun 

üzerindeyiz...Hükümetin bugüne 

kadar izlediði siyaset ulusal emellere 

tümüyle uygundur… Meclisiniz ve 

Hükümetiniz baðýmsýz bir devlet ola-

rak, Rusya Bolþevik Cumhuriyeti 

denilen devletle siyasi iliþkilerinde 

komünistlik ve Bolþeviklik esaslarýný 

asla dile getirmemiþtir... Bolþevik Rus 

devlet adamlarýnýn, devlet ada-

larýmýzla iliþkilerinde Rusya dahi-

linde milletimizin soysuz, herhalde 

sersem birtakým evlatlarý oralarda 

serseriliklerine devam etmiþlerdir. Bu 

serseriler bir iþ yapmak hayaline ka-

pýlarak görünüþte ülke ve milletimize 

yararlý olmak için Türkiye Komünist 

Fýrkasý kurmuþlar ve bunlarýn 

baþýnda da Mustafa Suphi ve ben-

zerleri bulunmaktadýr. Bunlar gerçek 

vatan ve millet duygusuyla deðil, 

kanýmca belki kendilerine para veren, 

koruyan ve bunlara önem atfeden 

Moskova'daki ilke sahiplerine 

yaranmak için bir takým serserice 

g i r i þ imlerde  bu lunmuþlard ýr.  

Yaptýklarý, Rus Bolþevizmini türlü 

kanallardan ülkeye sokmak olmuþtur. 

Böylece memleketimize, milletimize 

dýþarýdan komünizm akýmý sokul-

maya baþlanmýþtýr.”

  “Efendiler, iki türlü önlem 

olabilirdi. Birisi Komünizm diyenin 

kafasýný doðrudan kýrmak; ikincisi 

Rusya'dan gelen herkesi denizden 

gelmiþse vapurdan çýkarmadan, 

karadan gelmiþse derhal sýnýr dýþýna 

defetmek gibi zorlu, þiddetli, kýrýcý 

olmak. Bu önlemleri uygulamakta iki 

açýdan yararsýzlýk gördük. Birincisi; 

iyi siyasi iliþkiler süedürmemiz 

gereken Sovyet Rusya tümüyle 

komünisttir. Böyle zorlayýcý önlem 

uygulayacak olursak kayýtsýz koþul-

suz Ruslarla iliþkide bulunmamak 

gerekir. ...O halde uygulayacaðýmýz 

önlemlerde dostluðunu istediðimiz 

bir milletin, hükümetin ilkelerini 

aþaðýlamamak zorundayýz. Bu bakýþ 

açýsýyla zorlayýcý önlem kullanmak 

istemedik."

   “… Hüseyin Avni bey bira-

derimiz Kazým Paþa'yý azarýnda 

hatalýdýr... Mustafa Suphi geliyor. Bir 

kere Mustafa Suphi'yi doðuda 

herkesten ve Hüseyin Avni Bey'den de 

önce ortaya çýkaran Kazým Kara-

bekir Paþa'dýr… Bu adamýn ülkeye 

girmesinin zarar vereceðini takdir 

eden Kazým Karabekir Paþa'dýr ve 

bunun ülke dýþýna kovulmasý 

gerekeceðini bilen ve bunun planýný 

yapan da Kazým Karabekir Paþa'dýr. 

Yoksa Erzurum Valiliðiniz deðildir. 

Biz deðiliz efendiler. Akýllýca yapmýþ 

olduðu; gerekli kiþileri herkesten 

önce iþe sevkeden yine Kazým 

Karabekir Paþa'dýr... Bilmem Bolþe-

viklere eðimliymiþ, Mustafa Sup-

hi'nin bilmem nesiymiþ... Herkesten 

önce güçlü önlemler alan Kazým 

Paþa'dýr." 

“Necati Bey'le Hamit Bey'in 

bildikleri delege kurulunun bir faa-

liyet evresini belki bilirsiniz. Ama 

Kazým Karabekir Paþa'ya Bakanlar 
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kurulundan verilen talimatý bilir 

misiniz? Bana yazdýðý telgraftan sizin 

de bilginiz vardýr. Konuyu ay-

dýnlatmak için soruyorum. Orada ne 

renk ve þekil göstereceðine iliþkin 

Hamit Bey'in ve Necati Bey'in bigileri 

yoktur.”

Bu konuþmasýnda Mustafa Kemal 

Meclisi azarlayarak; Kazým Kara-

bekir'e nasýl bir talimat verildiðini 

bilmeden konuþmayýn demek 

istiyor ve iki yüzlülüðünü 

sergiliyor. 13 Eylül'de 

Suphi'e gönderdigi 

mektupta ise “amaç 

ve ilkelerde tümüy-

le ortak olduðumuz 

Türkiye Ýþtirakiyun 

Te þ k i l a t ý ' n d a n  

maddi ve manevi, 

gereðince yararlan-

mak”tan, Sovyet yar-

dýmý için onlarýn önemin-

den bahsederken, Meclis-

teki konuþmasýnda Suphilerden 

“bu serseriler bir iþ yapmak hayaline 

kapýlarak görünüþte ülke ve mil-

letimize yararlý olmak için Türkiye 

Komünist Fýrkasý kurmuþlar” diye 

hakaret etmektedir.

Mustafa Suphilerin katli planý 

uygulamaya koyuluyor

Mecliste bunlar olurken, Mustafa 

Suphi ve 14 yoldaþýmýz 18 Ocak 

1921'de Erzurum'a gitmek üzere 

trenle Kars'tan yola çýktýlar. 22 

Ocak'ta vardýklarý Erzurum'da” çað-

daþ”Türkiye'nin ilk” Komünizmle 

Mücadele Derneði”;” Muhafaza-i 

Mukaddesat Cemiyeti''nin provokas-

yonuyla karþýlaþtýlar. Bunlar çýkart-

týklarý bildiride halký, Rusya'dan 

gelmiþ anasý babasý belirsiz, mazileri 

karanlýk, Allah, Peygamber, Halife ve 

þeriat yok diyen, kadýnlardan baþla-

yarak gizliliði ortadan kaldýracak olan 

cani iblislere karþý gelmeye çaðrý-

yorlardý. Bu iddialarla halkýn gale-

yana gelmesi üzerine, Suphiler 

Erzurum'a sokulmadý, Karabýyýk'a 

gönderildi. Buradan Bayburt'a, 

oradan da Trabzon Maçka'ya 

yollandý. Yol boyunca gösteriler 

devam etti.

Erzurum Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyeti`nin Meclis'e olaylarý an-

latan bir telgrafý geldi. Telgraf Mec-

lis`te ayakta alkýþlar arasýnda okundu. 

Mustafa Kemal, devletin her þeyden 

haberdar olduðunu gösteren ve 

Erzurumlularla hemfikir olduðunu 

beyan 

e d e

n bir konuþma yaptý. Kâzým 

Karabekir'in Mustafa Suphi ve 

arkadaþlarý için yaptýðý plandan 

övgüyle sözetti. Ardýndan Erzurum 

Valisi 'Deli Hamit'e acele olarak 

çektiði telgrafta, “Mustafa Suphi'yle 

birlikte kaç kiþi olduðunun ve ken-

disiyle birlikte gönderilip gönderil-

mediklerinin bildirilmesini rica ede-

rim” diyordu.

Mustafa Suphi'lerle yola çýkan 

Baytar Abdülkadir, Kars`tan Trab-

zon`daki kardeþi Mehmet Efendi`ye 

geliþlerini müjdelemiþ, Mehmet 

Efendi vekilliðini yaptýðý Kayýkçýlar 

Kâhyasý  Yahya 'ya bu haberi  

verdiðinde, Yahya kendisine Mustafa 

Suphi ve arkadaþlarý konusunda 

Ankara'dan emir aldýðýný, kardeþinin 

kurtulmasýný istiyorsa þehre girme-

sini engellemesini tavsiye etmiþtir. 

Abdülkadir`in hayatýný bu uyarý kur-

tarmýþtýr.

28 Ocak'da Suphiler Maçka'dan 

Trabzon'a yola çýktýlar. O gün Trab-

zon`da olaðanüstü hareketlilik vardý. 

Sovyet Konsolosluðu elemanlarýna 

sokaða çýkmamalarý tembih edilmiþti. 

Trabzon Müdafaa-i Hukuk-u Milliye 

Cemiyeti Baþkaný ve eski Teþkilat-ý 

Mahsusa`cý Barutçuzade Ahmet 

Bey`in oðlu Faik Bey halký, ''Rus-

ya`daki esir kardeþlerimizi kurþuna 

dizdiren dinsiz vatan hainleri geliyor, 

onlardan intikam alalým'' diye 

galeyana getirerek Deðirmendere'ye 

götürdü. Burada kayýkçýlar kahyasý 

Yahya, Suphilerin yolunu ke-

serek, doðru limana götürdü. 

Önce onlarý kayýklara bin-

dirdi, sonra arkadan 

kendi tayfalarýný... 

Bundan sonrasý bili-

niyor, son nefese kadar 

kavga...

T K P  t a r i h i n d e  

15'lerle ilgili belir-

tilmesi gereken diðer 

bir konu da Mustafa 

Suphi'nin eþi, parti kayýt-

larýnda adý Meryem olarak 

geçen Maria Suphi'dir. Tarihi 10 

Eylül 1920 günü Bakû'de yapýlan 

TKP'nin kuruluþ kurultayýnda 

Merkez Komitesi'ne seçilen tek kadýn 

olan Meryem yoldaþ, daha sonra 

Anadolu'ya giden heyette bulunu-

yordu. Mustafa Suphi ve 14 yoldaþýn 

Karadeniz'de katledildiði gün, 

Meryem yoldaþýn baþýna gelenleri 

Baytar Abdülkadir'in þu anlatýmýyla 

öðreniyoruz:

   “Kadýnýn hangi evde olduðunu 

öðrenmek için çok uðraþtým ama hiç-

bir bilgi alamadým. Önce Kahya'nýn 

(Suphilerin katlinde birinci derecede 

görev alan Trabzon Müdafaa-i 

Milliye reisinin saðkolu kayýkçýlar 

kahyasý Yahya) evinde olduðunu, 

sonra Nemlizade Ragýp Bey'in evinde 

olduðunu söylediler. Bazý üç dört defa 

olmak üzere evlerinin kapýlarýndan 

geçiyordum. Belki rast gelirim ya da 

pencereden bakarken görüp nerede 

olduðunu öðrenirim diye uðraþtým. 

Fakat hiçbir yerden haber almadým. 

Epey zaman geçtikten sonra kadýnýn 

Kâhya tarafýndan Rizelilere hediye 

edildiðini ve orada bir zevk arasýnda 

öldürüldüðünü haber aldým.”
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TKP MK üyesi evrensel þair 

Nâzým Hikmet, Suphi ve 15 yolda-

þýmýzýn burjuvazi tarafýndan kat-

lediliþini þöyle anlatýr:

28 KANUNUSANÝ

ta ata aa ta ta ha ta tta ta

tarih

sýnýflarýn

mücadelesidir

1921

kanunisani 28

karadeniz

burjuvazi

biz

on beº kasap çengelinde sallanan

on beº kesik baº

yoldaº

bunlarýn sen

isimlerini aklýnda tutma

fakat

28 kanunisaniyi unutma!

“siyah gece

“beyaz kar

“rüzgar

“rüzgar”.

trabzondan bir motor açýlýyor

sa-hil-de-ka-la-ba-lýk!

motoru taþlýyorlar

son perdeye baþlýyorlar!

burjuva kemal'in omuzuna binmiº

kemal kumandanýn kordonuna

kumandan kahyanýn cebine inmiþ

kahya adamlarýnýn donuna

uluyorlar

hav… hav… hak… tü

yoldaº unutma bunu burjuvazi

ne zaman aldatsa bizi

böyle haykýrýr:

 hav…hav…hak…tü

 gördün mü ikinci motörü?

 içinde kim var?

 arkalarýndan gidiyorlar.

 ikinci motör birinciye yetiºti

 bordolarý bitiþti

 motörler sarsýlýyor

 dalgalar sallýyor sallýyor dalgalar.

 hayýr

iki motörde iki sýnýf çarpýþýyor

 biz onlar!

 biz silahsýz onlar kamalý

 týrnaklanmýz

 kavga son nefese kadar

 kavga

 diºlerimiz ellerini kemiriyor

kamanýn ucu giriyor

 girdi…

 yoldaºlar, ey!

artýk lüzum yok fazla söze:

bakýn göz göze

 karadeniz

on beþ kere açtý göðsünü,

on beº kere örtüldü.

onbeºlerin hepsi

bir komünist gibi öldü

1923 Moskova / Nâzým Hikmet

Olaylar yatýþtýktan 4 ay sonra 

Yahya'ya Ankara'dan tebrik telgrafý 

geldi:

"Vatansever duygularýnýza ve 

güvenilirliðinize teþekkür ederim.                                                                          

T.B.M.M. Reisi Mustafa Kemal.”

Tarihçi Cemal Kutay Mustafa 

Suphilerin katliyle ilgili deðerlendir-

mede Kemalist burjuvazinin hedefini 

açýkca ifade ediyordu: “Onlarý 

Ankara'ya sokmamak, Yunan'ý denize 

dökmekten de hayati bir þart olmuþ-

tu... Ve bu þerefli vatan görevini nefis-

lerine layýk görenler, 28 Ocak 1921 

gecesi Trabzon açýklarýnda Mustafa 

Suphi  ve  ondör t  yo ldaþ ýn ýn  

cesetlerini Karadeniz'in dalgalarýna 

teslim ettiler.” Kemalist burjuvazi ve 

onlarýn temsilcileriyle sýnýf savaþý 

böylesine sert ve kanlý baþlamýþtýr. Ve 

bu savaþ hâlâ sürüyor. Bugün Kürt 

halkýyla Türk devleti arasýndaki sa-

vaþ, Mustafa Suphilere karþý giriþilen 

katliamýn günümüzdeki devamýdýr.

ürkiye'nin çok uluslu olduðu 

gerçeðini kabul etmeden ne Tdemokrasi mücadelesi ne de 

sýnýf mücadelesi baþarýya ulaþama-

maktadýr. Türkiye'nin asýl sorunu 

Kürtler deðil, egemenlerin ve Türk-

lerin ülkenin bölünme korkusudur. 

Aslýnda Dünyada ve Türkiye'de ulus 

meselesi de, iþçi sýnýfý meselesi de 

kapitalizmle doðmuþtur. Osmanlý'nýn 

bölünmesinin ardýndan Osmanlý 

artýðý feodaller ve bir kýsým burju-

vanýn hakimiyetiyle çok uluslu top-

raklar üzerinde, Trakya ve Ana-

dolu'da bir Türk ulusu ve devleti ya-

ratma çabalarý tüm inkâr, asimilasyon 

ve zorbalýða, soykýrýma raðmen baþa-

rýya ulaþamamýþtýr.

Bugün ülkenin önünde duran en 

önemli sorun bu çok uluslu yapýyý 

tekleþtirme ve gerçekçi olmayan dev-

letin bekâsý sorunudur. Çekilen acýlar, 

yokluk, yoksulluk, sömürü, savaþ-

lardan çýkamayýþýmýz, her seçim 

akþamý ekranlardan evimize yansýyan 

geleceðimizin karartýlmasýna dair 

karanlýk tablo, ülkenin çekilmez hale 

getirilen durumunun en önemli 

TÜRKÝYE ÇOK ULUSLU DEVLET
GERÇEÐÝNÝ KABUL ETMELÝDÝR!

Utku YILMAZ

nedeni budur.

Bu saçma sapan amaç uðruna 

demokrasimiz, özgürlüklerimiz, 

barýþýmýz, halklarýmýzýn çalýþma ha-

yatý, ekonomik, sosyal haklarý, 

ülkenin iþ potansiyeli, kalkýnmasý, 

þeffaflaþmasý, eðitimi, saðlýðý (kamu 

hastanelerine-üniversi te  has-

tanelerine teknoloji yatýrýmý yapý-

lamamasý, ilaç ve pahalý ameliyat ve 

ilaçlara destek kýsýntýlarý) kültürü 

(Ortadoðululaþmasý), tarihi, say-

makla bitmeyen sorunlar baþýmýza 

bela edilmiþtir.

Nereden Baþlamalýyýz?

Öncelikle “Türkiye yalnýz 

Türklerin deðildir” bunu kabul 

etmekle baþlayacaðýz. Türkiye'nin 

T ü r k l e r i  o l a r a k  k e n d i m i z i  

memleketin asýl sahibi tek kadim 

milleti yalanýndan sýyýracaðýz. Ana-

dolu topraklarýnda baþka kadim mil-

letler olduðu ve varlýðýný sürdürdük-

leri tarihi gerçeðini kabulleneceðiz. 

Hepimiz yerliyiz ama tek millet 

deðiliz. Türk aydýnlarý, demokratlarý, 

ilericileri, devrimcileri, sosyal de-

mokratlarý, sosyalistleri, komü-
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nistleri milliyetçilik hastalýðýndan 

arýnacaðýz. Milletin birliði, devletin 

bütünlüðü, devletin bekâsý, son Türk 

devletinin parçalanarak yok olma 

korkusundan kurtulacaðýz.

Korkunun ecele faydasý olmuyor! 

Yaþadýk gördük!

B u g ü n e  k a d a r  b ö l ü n m e  

korkusuyla iç savaþ ve sýnýr ötesi 

harekatlarla kaybettiklerimiz say-

makla bitmez. Her gün savaþ çýðýrt-

kanlýðý, küçücük çocuklara “Allah 

þehitlik mertebesi nasip etsin” diyen, 

onlara yaþamayý, geleceði hazýrlamak 

yerine ölümü vaadeden bir devlet 

baþkanýmýz bu sayede oldu. Bu tekçi 

iktidar zihniyeti sayesinde ''din de 

elden gitti''. Tek millet dedikçe 

halklarýn ayrýlma, devletin par-

çalanma potansiyeli arttý. Tek din, 

hâttâ tek mezhep dedikçe dinci faþist 

iktidara tepki olarak dindarlar 

arasýnda bile ateist sayýsý 3 kat arttý.

Devletin korumasý gereken va-

tandaþýn mal, can, namus hepsini bý-

rakýp yarattýklarý ucube devlet 

geleneði ve uygulamasýyla asýl bö-

lücülüðü faþist iktidarlar yaptý, yap-

maya devam ediyorlar.

Onlar dýþladýkça, onlar eziyet 

ettikçe, onlar öldürdükçe ezilenler, 

dýþlananlar haklý olarak isyan 

bayraðýný çekiyorlar. Önce devlet 

silah çektiði için, onlar da silah çe-

kiyorlar. Þimdilik Kürtler silahlandý, 

bu gidiþle baþkalarý da onlara katýl-

maya devam edecektir. Gönüllü bir 

ortaklýk olmadýkça, birlik zorbalýkla 

asla mümkün deðildir. Asýl Türkiye 

Cumhuriyeti'nin bölünmesi suçsa bu 

suçu iktidar sahipleri iþliyor.

Türkiye'nin önünde iki yol var.

Ya milliyetçi, ýrkçý faþist, inkâr, 

asimilasyon, soykýrým, silah zoruyla 

“ya sev, ya terket” söylemleriyle “bi-

zim gidecek baþka vatanýmýz yok” 

diyen topraklarýmýzdaki kadim 

halklarýn “siz topraklarýmýzdan eli-

nizi çekin” itirazlarýyla karþýla-

þacaklardýr. Bu halklar kaderlerini 

tayin etmek suretiyle ayrýlma hak-

larýný kullanmak zorunda kalacaklar.

Ya da çok uluslu Türkiye gerçeðini 

kabul ederek ortak vatan toprak-

larýnda birlikte yaþayacaðýmýz ortak-

laþtýðýmýz bir Anayasa þemsiyesi 

altýnda yaþamanýn zeminini yaratmak 

için çaba sarf edeceðiz.

Biz dost ve kadim halklar kar-

deþliðimizi barýþ, eºitlik, özgürlük, 

özerklik,  demokrasi temeline 

oturtmaya çalýþacaðýz. Takdir ezilen 

ve sömürülen uluslarýn kendi 

ellerindedir. Bölünür müyüz bölün-

mez miyiz taraflarýn rýzasýna baðlýdýr. 

Karý-koca arasýnda da bir geçimsizlik 

varsa taraflardan birinin istemesi 

halinde boþanýlabiliyorsa halklarýn 

birlikteliði de iki tarafýn isteðiyle, 

ayrýlmasý ise tek tarafýn isteðiyle 

olabilecektir.

Ýþte bunun için korkunun ecele 

faydasý yoktur. Bölüneceksek de 

bölünürüz. Herkes önüne 

bakar. Enerjisini birbirini yok 

etmeye harcamaz. Baþta 

Türkiye'nin Türkleri de-

mokrasi, barýþ ve huzur 

içinde halklar arasýnda 

kardeþçe yaþamý mümkün 

kýlmak için elinden geleni 

yapacak, yaralarý sarmak için 

gereðini yapacak olmuyorsa 

zorlamayacak. Ezilen ve sö-

mürülen uluslarýn kendi ka-

derlerini kendilerinin belirle-

mesine býrakacak. ”Ben bitti 

demeden bitmez” kabilinden milli-

yetçi maçoluðu býrakacak. Baþka 

türlü býrakalým ilerici, devrimci, ko-

münist olmayý demokrat bile 

olamazsýnýz.

Sýnýf Mücadelesinde Böl, Parçala, 

Yönet!

Tek devlet, tek millet, tek mezhep 

zihniyeti  s ýnýf  mücadelesini ,  

sendikalarý, dernekleri, vakýflarý, 

siyasi partileri parçalýyor. Millet, din 

temelinde, kimliklere göre örgütler 

þekilleniyor. Toplumda sayýca 

azýnlýkta kalan kimliklerin temsili 

imkâný kalmýyor. Demokrasi,  

özgürlükler, sýnýfýn gücü zayýflýyor.

Ulusal sorun çözülmeden bu 

mücadeleler baþarýya ulaþamýyor. 

Önce birini sonra ötekini çözelim 

anlayýþý ise solun çocukluk hastalýðý 

olarak önümüzde duruyor.

Bir kýsým arkadaþlar sýnýf 

mücadelesi içinde çözülecektir 

teziyle ulusal sorunu öteliyor. Bir 

kýsmý ise “ulusal sorun bizim 

öncelikli sorunumuzdur” diyor. 

Bence öncelik, sonralýk gibi eklektik 

bir anlayýþ diyalektik tarihsel 

maddeci sistematiðe aykýrýdýr. Ýkisi 

arasýnda diyalektik bir bütünsellik 

vardýr. Her iki mücadele birlikte 

yürümek zorundadýr. Çünkü ikisinin 

de önünde duran Türkiye'nin de-

mokratikleþme sorunudur. Aksi halde 

tavuk mu yumurtadan, yumurta mý 

tavuktan çýkar türünden bir münazara 

içinde buluruz kendimizi. Münazara 

sorusu yüzünden boþuna bölünürüz. 

Sýnýfýn mücadelesi içinde bizim 

ülkemiz ve bütün dünya ile 

ortaklaþtýðýmýz nitelikler barýn-

dýrýyor. Uluslarýn varlýk ve özgürlük 

mücadelesi iþçi sýnýfýnýn desteðiyle 

güçlenecek ve ardýcýl çözülecek ol-

masý da sýnýf mücadelesinden ayrý 

götürülecek bir mücadele olmadýðýný 

gösteriyor. Kýsacasý her iki mücadele 

iç içe geçmiþ ve birlikte yürütülmek 

zorunda olduðu gerçeðini görmemiz 

gerekiyor.
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HDK-HDP Oyunu Bozuyor!

Türkiye'de Halklarýn Demokratik 

Kongresi (HDK) ile baþlayan ve ar-

dýndan ortaklaþarak kurulan Halk-

larýn Demokratik Partisi (HDP) Tür-

kiye'de kimlik siyaseti geleneðini 

sona erdirme yolunda atýlan büyük 

adýmlardýr. Türkiye'nin çok uluslu 

olduðu gerçeðini kabul ederek, bunun 

emek ve sýnýf mücadelesi veren bütün 

halklarýn sol, ilerici, devrimci, sosya-

list, komünist, farklý din ve mezhep-

ten unsurlarýnýn da ortaklaþabileceði 

bir alan yaratmýþtýr. Bu yapý Türkiye 

için mücadelenin ivme kazandýðý 

yegâne yapýdýr. Türkiye demokrasi 

güçleri gericilik karþýsýnda freni bo-

þalmýþçasýna uçuruma yuvarlanýrken, 

çözülme ve daðýlmanýn önü HDP il-

meðiyle kesilmiþ, büyük oranda 

baþarý saðlanmýþtýr. Böl, parçala, yö-

net politik oyununu HDP bozmuþtur. 

TBMM'ne Türkiye'de hiçbir zaman 

girmesi mümkün olmayacak kesimle-

rin temsilcileri girebilme þansý yak-

alamýþtýr.

Bileþenlerin ortak yönetimi, 

katýlým konularýnda eksikler kendi 

içinde giderilebilecek düzeydedir. 

Eksikleri gerekçe olarak ileri sürerek 

HDP'nin Türkiye Halklarý, iþçi sýnýfý 

ve yoksul halk kitleleri adýna rolünü 

küçümsemek hele  i le r ic i l ik-

devrimcilik adýna bunu yapmak ýrkçý-

dinci faþist, emperyalist iktidarýn 

oyununu sürdürmesine yarayacak, 

ekmeðine yað sürecektir.

Türkiye halklarýnýn kurtuluþu 

Türkiye Halklarýnýn inkârýyla 

deðil, ikrarýyla olacaktýr!

Türkiye iþçilerinin birliði, 

Türkiye Halklarýnýn kardeþliðiyle 

gerçekleþecektir!

Barýþýn, demokrasinin ve 

sosyalizmin zaferi ellerimizdedir! 

luslararasý hukuða aykýrý olarak yýllardan 

beri Demirtaþ, Yüksekdað, Kýþanak, Sýrrý 

Süreyya Önder, Leyla Güven ve daha bin-U
lerce Kürt ve Türk aydýn ve demokratý, iþçi ve köy-

lüsü, genci ve kadýný faþist MHP ve AKP iktidarý 

SELAHATTÝN DEMÝRTAÞ VE VEKÝLLERE ÖZGÜRLÜK!
Metin SERTÇELÝK

tarafýndan rehin alýnýp tecritte, hapiste tutulmaktadýr. 

Özellikle Selahattin Demirtaþ, Avrupa Ýnsan Haklarý 

Mahkemesi'nin kararýna raðmen Erdoðan tarafýndan 

keyfi olarak her türlü hukuðu ayaklar altýna alýp 

serbest býrakmýyor.

e laha t t in  Demir taº  b i r  

milletvekili idi. Milletvekili 

demek, kendi düþüncelerinin S
deðil temsil ettiði halkýn düþün-

celerinin vekili, sözlerinin elçisi 

olmak demektir. Elçilik görevini ise 

halk bizzat vermiþ demektir. Türk 

atasözü þöyle der: "Elçiye zeval 

olmaz ". Devletler hukuku da böyle-

dir. Elçiler ülkelerin karþýlýklý en aðýr 

sorunlarýna raðmen dokunulmazdýr. 

Antik çaðlardan beri bu böyledir. Bu 

anlamda vekil dokunulmazdýr, çünkü 

temsil ettiði toplumun eseridir. 

Anayasal koruma altýndadýr. Mil-

letvekilinin yargýlanmasý hukuka ay-

kýrýdýr. Anayasa ve insan haklarý 

ihlalidir. 

Avrupa Ýnsan Haklarý Mahke-

mesi'nin (AÝHM) yaklaþýk 2 yýldýr 

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu 

olan eski HDP Eþ Genel Baþkaný 

Selahattin Demirtaþ'ýn tahliye edil-

mesi gerektiði yönünde karar verdi. 

Ancak Cumhurbaþkaný Recep Tayyip 

Erdoðan, “AÝHM'nin kararý bizi bað-

lamaz” açýklamasýnda bulundu.

6 milyon insanýn iradesini birinin 

padiþahlýðý için yalan dolan 

sebeplerle cezaevi-

ne  gön- derdiniz. 

Bu kabul e d i l e -

mez  b i r  durum-

d u r.  K ü r t  halkýný  

ve  Türk iye  halklarý-

ný mecliste temsil e-

d e n  p a r t i  baþkaný  

ve onun yol arkadaþ-

larýnýn öz-

gürlükle-

rini kýsýt-

layýp ce-

z a e v i n e  

týkamaz-

sýnýz.

AÝHM

karar ýna  

raðmen o-

rada tu-

tamazsý-

nýz, hukukun gereðini siz yapma-

dýnýz, halk olarak biz yapacaðýz.

AÝHM kararýnda özetle; Sayýn 

Demirtaþ'ýn tutukluluk durumu için 

ulusal merciiler tarafýndan yeterli 

gerekçe sunulmadan devam edilmesi 

nedeniyle AÝHS'nin 5. Maddesinin 3. 

fýkrasýnýn, ayrýca tutuklu yargýlan-

masýndan dolayý Yasama faaliyet-

lerine katýlamadýðý, bu nedenle Söz-

leþmeye ek 1 Nolu Protokolün 3. 

Maddesiyle korunan seçme ve se-

çilme hakký ile siyaset yapma hak-
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kýnýn ihlâline karar vermiþtir.

Kürt sorununun, demokratik, eþit 

haklara dayalý çözümünün, Türki-

ye'nin demokratikleþmesi mücade-

lesiyle birlikte yürütülmesinde ýsrar 

eden bir politik hareketin tem-

silcilerinden olan HDP eski eþ Genel 

Baþkaný ve Cumhurbaþkaný adayý 

Selahattin Demirtaþ, Avrupa Ýnsan 

Haklarý Mahkemesinin serbest 

býrakýlmasý yönündeki kararýna rað-

men, 12 Eylül faþist askeri darbe 

dönemlerinde bile eþi benzeri 

görülmemiþ keyfilik ile 5 Kasým 2016 

tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde 

tutuklu bulunmaktadýr.

Selahattin Demirtaþ, iç ve dýþ 

savaþ baronlarýna, savaþ sevicilerine, 

sýnýr içi ve sýnýr ötesi savaþ birik-

tiricilere inat, Kürt sorununun ancak 

ve ancak eþitlik, özgürlük, özerklik 

barýþ ve demokrasi temelinde birlikte 

yaþama kültürü ile çözülebileceðini, 

buna inanýlmasý gerektiðini, bundan 

ýsrar edilmesi gerektiðini her fýrsatta 

dile getiren bir siyasetçi olmasýnýn 

esaretini yaþamaktadýr.

Selahattin Demirtaþ'ýn keyfi bir 

þekilde serbest býrakýlmamasýný, 

ülkenin iþçi ve emekçilerine, yoksul-

larýna açlýðý, sefaleti, akýl saðlýðýný 

yitirmeyi, kinlenerek ve etnik kökeni 

üstünden en üst perdeden kom-

þularýna, iþ arkadaþlarýna, bir kenti, 

bir mahalleyi bir sokaðý birlikte 

paylaþan insanlar arasýnda ýrkçý bir 

yaþam üstünden birbiri ile düþman-

laþarak yaþamanýn dayatýlmasýndan 

ayrý tutulamaz.

Demirtaþ üstünden bütün topluma 

mesaj verilmek istenmektedir. Ýktidar 

ayný zamanda insanlarýn nasýl 

yaþamasý, nasýl düþünmesi, hangi 

sorunu hangi araç ve yöntemler ile 

çözülmesi gerektiðini de kurgula-

maktadýr. Dolayýsýyla, ülkenin açýk 

kanayan yarasý olan Kürt sorununun 

çözümünü bir güvercinin getirdiði 

zeytin dalýnda arayanlarýn cezalan-

dýrýlmak istenmesi þaþýrtýcý deðildir.  

Kendi koyduðu ve yeterli bul-

mayýp keyfilik ile toplum üstünde 

korku iklimi yaratanlarý demokrasi 

adýna, barýþ adýna uyarýyoruz. Bu 

ülkenin üstüne daha fazla bahis 

oynamayýn. Geriye dönüp baktýðý-

nýzda tadilata bile sokacaðýnýz bir 

ülke kalmayacak.

CHP Ýzmir Milletvekili Tuncay 

ÖZKAN Demirtaþ'ý ziyaretiden sonra 

Fatih Altaylý'nýn ''Teke Tek'' Prog-

ramýnda, HDP'nin terörle iliþkisi ol-

madýðýný, Demirtaþ'ýn da hendek ve 

çukurlara karþý çýktýðýný, PKK'nýn 

silah býrakmasý ve Türkiye'ye barýþýn 

gelmesi için önemli fikirleri olduðunu 

söyledi. Tuncay Özkan, “CHP, 

Demirtaþ ile ayný cephede yer alýyor.” 

sözlerinin ardýndan Demirtaþ'ýn 

fikirleri için "geleceðe uzanan el" 

benzetmesini yaptý.

Demirtaº Sözleri

“Ateþ düþtüðü yeri yakar, biz ate-

þin düþtüðü yerde doðmuþ çocuklarýz. 

Orwell þöyle der: 'Evrensel dolan-

dýrýcýlýðýn hüküm sürdüðü zamanda 

gerçeði söylemek devrimciliktir. 

Elimden geldiðince gerçeði paylaþ-

mak için çabalayacaðým.' Orwell der 

ki 'hiçbir þey yasa dýþý deðildi, çünkü 

artýk yasa diye bir þey yoktu.'

“Sayýn Recep Tayyip Erdoðan, 

HDP var oldukça, HDP'liler bu top-

raklarda nefes aldýðý sürece sen baþ-

kan olamayacaksýn!” 

“Eþinizi, dostunuzu, akrabanýzý, 

ayrýldýðýnýz sevgilinizi dahi HDP'ye 

oy vermeye ikna edin”

''Suudi Arabistan Kralý Abdullah 

Bin Abdulaziz'in ölümü nedeniyle 

Türkiye'de 1 günlük yas ilan edil-

mesine tepki gösterdi. Demirtaþ, “Ku-

sura bakmayýn biz yas tutmuyoruz. 

Bizim yasýmýz deðil. Kral senin kralýn 

olabilir, ama biz kralýný tanýmayýz” 

dedi.

“Meclis'teki odamda dinleme 

cihazýnýn nerede olduðunu biliyorum, 

çýkarttýrmýyorum. Dinlesinler de in-

sanlýk öðrensinler” 

“Beni çok sert eleþtirenler dahil, 

hepinizi seviyorum þapþikler'

“HDP'yi halkýn gönlünden sile-

mediler. Bu da onlara dert oldu.”

“Bugünlerde yaþadýklarýmýz tek 

adam rejiminin sadece fragmanýdýr. 

Filmin asýl korkunç bölümü henüz 

baþlamadý bile.” 

“Sandýða atacaðýnýz zarfýn içine 

korkuyu deðil, geleceðe yazýlmýþ 

umut dolu mesajýnýzý koyun.”

Onsuz T A M A M deðiliz!

Demirtaº tutuklu.

H D P E þ  G e n e l  B a þ k a n ý ,  

milletvekili, hukukçu ama tutuklu…

C u m h u r b a þ k a n ý  a d a y l ý ð ý  

süresince de tutukluydu…

Ve hâlâ tutuklu…

Demirtaþ'ýn tutuklu olmasýnýn tek 

nedeni düþünceleri…

Siyasetçi ve siyaseten tutuklu!

Türkiye'nin Anayasa'sýna aykýrý 

ve geriye dönük usülsüz yargýnýzla, 

siyasetçi, eski cumhurbaþkaný adayý, 

bir partinin eþ genel baþkaný ve bir 

yazar olarak siyasi düþüncelerinden 

dolayý Demirtaþ ve dava arkadaþ-

larýnýn AÝHM' kararýna raðmen 

cezaevinde tutsaklýðý devam ediyor...

Kürt sorununun, demokratik, eþit 

haklara dayalý çözümünün, Türki-

ye'nin demokratikleþmesi mücadele-

siyle birlikte yürütülmesinde ýsrar 

eden bir politik hareketin temsil-

cilerinden Demirtaþ'ýn tutsaklýðý de-

vam ediyor.

Sorunlar çözülmüyor gün geçtikçe 

büyüyor!

Milyonlarca yurttaþýn iradesi ve 

vekili sayýn Selahattin Demirtaþ, 

Sayýn Figen Yüksekdað ve dava 

arkadaþlarýnýn esareti Türk ve Kürt 

tüm Türkiye Halklarýnýn esaretidir.

Selahattin Demirtaþ ve bütün 

siyasi tutsaklar derhal serbest býrakýl-

malýdýr. 

Selahattin Demirtaþ hakkýnda 

AÝHM kararý hemen 

uygulanmalýdýr!

Barýþta ýsrar edilmelidir.

Onlarýn þahsýnda; Türkiye Halk-

larý için özgürlük istiyoruz.

Hak, adalet ve özgürlük uðruna 

sonuna kadar direneceðiz!
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ürkiye Komünist Partisi I. 

Kongresinde, ilk görev ola-

rak önüne daðýlan Osmanlý T
Devleti'nin ardýndan iþgal altýndaki 

Anadolu topraklarýndan emperyalist 

güçleri ülkeden kovmak olduðunu 

koyarken, Osmanlý'dan arta kalan çok 

kültürlü, çok inançlý, çok dilli bir 

topluma dinsel kurumlarýn devletten 

ayrýlarak dinsel topluluklar halinde 

býrakýlacaðýný, deðiþik uluslara men-

sup uluslarýn ise dil ve kültür açý-

s ýndan her  tür lü  ayr ýcal ýðýn  

kaldýrýlarak, farklý uluslarýn iþçi, köy-

lü þuralarý cumhuriyeti kurmasýný, 

„özgür ülkelerin özgürce birliði için“ 

bu cumhuriyetlerden oluþacak 

demokratik, federal bir devlet 

kurulmasý ilkesini kabul etti, prog-

ramýna yazdý. Türkiye'deki bütün 

halklarýn kendi kaderini özgürce 

belirleme hakkýný, ayrýlma hakkýný 

savundu, 'plebisit' yöntemiyle, halk 

oylamasýný öngördü.  

Bu konuyla ilgili olarak sunuþ 

konuþmasýnda Mustafa Suphi'nin 

söylediði þu sözler TKP'nin bu soruna 

iliþkin yaklaþýmýnýn netliðini ortaya 

koymaktadýr: “Partimiz özgürlüðü 

Uluslarýn Kendi Kaderlerini Tayin Hakký Üzerine

“Baþkasýný ezen bir ulusun kendisi de özgür olamaz!”
Deniz ALTINER

yolunda, uluslararasý toplumsal 

dev r im  ha reke t ine  dayanma  

zorunluluðunun dayattýðý iþçi 

halkýmýz arasýndaki örgütlenmesini 

de, uluslararasý esasta yapmak 

zorundadýr. Partimiz Türk iþçi ve 

yoksul köylülerini gerici Ýttihat ve 

Ýtilafçýlar veya hain sosyalistlerin 

etkisinden kurtarmaya ne derece 

zorunlu ise, Türkiye'de yaþayan Rum, 

Ermeni, Kürt milletlerinin maðdur 

sýnýflarýný da Etniki Eterya, Taþnak ve 

Bedirhan teþkilatlarýndan ayýrarak, 

çýkar ve amaç ortaklýðý olan bir sýnýf 

halinde hem içteki sömürücülere hem 

de iþgalci dýþ kuvvetlere karþý 

birleþtirip ayaklandýrmak göreviyle 

yükümlüdür”.

Kemalistler ise Anadolu'da 

geliþen ticaret burjuvazisinin 

temsilcisi görünerek, anti-demok-

ratik yönlerini aþýrý milliyetçilikle 

örtmeye çalýþtýlar. Yunan ordularýnýn 

Anadolu'yu iþgal etmelerini þove-

nizmle karþýlayarak Türk burju-

vazisinin egemenliðini düþündüler. 

Rum ve  Ermeni  ha lk la r ýna ,  

burjuvazisine karþý düþmanlýðý kö-

rüklediler. Türk burjuvazisiyle Rum 

ve Ermeni burjuvazisi arasýnda 

çekiþme, rekabet, piyasaya egemen 

olma kavgasý vardý. Ýttihatçýlar da, 

Kemalistler de azýnlýk burjuvazisini 

yerli olarak görmedi, bu çeliþki ve 

ayrýþmayý ulusal azýnlýklardan gelen 

iþbirlikçiler, aðalar ve beylerle 

uzlaþma içinde kanla, kýlýçla, ''varlýk 

vergisi''gibi haraçla, 6-7 Eylül 1955'te 

olduðu gibi talan ve yaðmayla çözme 

yolundan yürüdü, hâlâ yürüyor. 

Lazlarý asimile ettiler; türkleþtirdiler, 

Balkanlardan Türk devþirdiler, 

Rumlarý sürdüler, yok ettiler, ayný 

politikayý Kürtlere de uyguladýlar, an-

cak Kürtler bu Türkleþtirmeye boyun 

eðmedikleri gibi, onlarýn asimilasyon 

politikasýný yenecek büyüklük-

teydiler.

Tam 29  kez  i syan  eden ,  

baþkaldýran Kürt Halký 80'li yýllarda 

68, 78 kuþaðýndan gelen gençleriyle 

80'li yýllarda yeniden yükseliþiyle 

Türk Devleti'nin direncini kýra-

bileceklerini gösterdiler. Ulusal sorun 

ayný zamanda sýnýfsaldýr, bu savaþta 

emekçi, iþçi, köylü yýðýnlarý etkindir, 

daha da etkin olmalarý, onlarýn bilinç 

ve örgütlülük düzeyine baðlýdýr. 

Eksik olan Türk iþçi, emekçi, köylü 

yýðýnlarýn bu savaþýn ayný zamanda 

gericilikle savaþan Kürt Hareketinin 

Ortadoðu'daki rolünü anlayamama-

larý, sýkýþtýkça milliyetçilik silahýna 

sarýlan AKP ve diðer burjuva 

partilerinin parandasý olmalarýdýr. 

Oysa enternasyonalist olan iþçi sýnýfý, 

sömürü, baský ve zulmün olduðu her 

yerde sýnýf kardeþlerine ellerini 

uzatmalýdýr. Kürt iþçi, emekçi ve 

köylülerin egemenlere karþý verdiði 

savaþ ortak düþmana karþý verilen bir 

savaþtýr. Türk iþçi sýnýfýnýn Kürt 

emekçileriyle birlikte olmamasý, 

Türk egemenlerin iktidarýný güçlen-

dirmekte, iktidarýnýn süresini uzat-

maktadýr.

Bu topraklarda Mustafa Suphi-

lerle baºlayan, Nazým ve Bilenlerle 

serpilen enternasyonal tohumlara 

raðmen, bugün kendisine sosyalist, 

komünist, demokratým diyen solun 

önemli bir bölümü de Mustafa Sup-

hileri ve yoldaþlarýný iktidar hýrsýyla 

katleden, iktidarý temsil ettiði 

burjuvazi adýna alan Kemalist 

ideolojinin rüzgarlarýna kapýlmýþ-

lardýr. Yaný baþýndaki ezilen bir halkýn 

çilesini görmezden gelen, Lenin'in 

Uluslarýn Kendi Kaderini Tayin Hak-

ký'nýn burjuva demokratik pragmatist 

bir taktik olduðunu, bugün hiçbir 

geçerliliði olmadýðýný savunurlarken; 
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K ü r t l e r i n  m ü c a d e l e y i  s ý n ý f  

ekseninden etnik mücadeleye 

kaydýrarak iþçi sýnýfýna ihanet 

ettiklerini, Erdoðan'ýn BOP projesi ile 

yakýndan iliþkili olmasýyla em-

peryalizmin çýkarlarýna hizmet 

ettiklerini ifade edip, Kürt Özgürlük 

Savaþý'na sýrtlarýný dönerlerken 

Marksizmin en temel enternas-

yonalizm ilkesinden saparak ka-

pitalist  devletin milliyetçil ik 

ideolojisini yeniden ürettiklerini gö-

remiyorlar. 

Bunlarý ileri süren ve kendilerine 

komünist diyen bazýlarý Irak Kür-

distaný'nda halkýn baðýmsýzlýk re-

ferandumunu, anti-leninist olarak 

adlandýrmakta ve emperyal güçlerin 

oyunuymuþ gibi görerek aþaðýlamak-

talar, hor görmekteler, týpký Türk 

Devleti gibi Kürtlerin Kendi Kader-

lerini Tayin Hakkýný (UKKTH) taný-

mamaktadýrlar. Kürtlerin kuracaklarý 

ulusal bir devlete emperyalizmin 

iþbirlikçisi olacaðý iddiasýyla karþý 

çýkmaktalar ve Kürtlerin bir devlet 

kurma hakkýný kökten reddetmek-

tedirler. Bunlar, Türkiye Cumhuriyeti 

kurulurken kaç tane emperyalist 

devletin mandacýlýðýna yamandýðýný 

ve Lozan'da Ýngilizlerin tek tek dikte 

ettirmesiyle, Kemalistlerin de sayýsýz 

hokkabazlýklarýyla bu devletin 

kurulduðunu unutmuþ görünüyorlar! 

Emperyalizm çaðýnda baðýmlýlýk ve 

iþbirliði iliþkisi içinde olmayan hangi 

ulusal devlet vardýr? Polonya ve 

Finlandiya'nýn o dönem Rusya'dan 

ayrýlarak, ulusal, hem de kapitalist bir 

devlet olma hakkýný tanýyan Lenin 

deðil midir? Daha serbest kapitalizm 

çaðýnda Marx Ýrlanda'nýn baðýmsýzlý-

ðýný savunmamýþ mýdýr?

Kürtlerin kendi kaderini tayin 

hakkýný tanýmayan ve onlarý em-

peryalizmin iþbirlikçisi olarak suçla-

yan „komünistler“ kendi ulusal, þo-

ven duygularýný Lenin'i çarpýtarak 

maskelemeye kalkýþmaktadýrlar. Kürt 

Halký kendi kaderini tayin hakkýný 

belirlerken-ister inisiyatifi Barzani 

kullansýn, isterse KCK kullansýn- 

kimseye sormaya, birilerinden mü-

sade almaya ihtiyacý yoktur, týpký Ka-

talanlar, Kebekler, Ýskoçyalýlar gibi 

oylamasýný yapar, dünyaya ilan eder. 

UKKTH ister kullanýlýr, ister 

kullanýlmaz hem kapitalist, hem de 

proletarya diktatörlüðünde geçerli 

olan burjuva demokratik bir haktýr! 

Bunlarý kabullenemeyen „ Türk ko-

münistleri“ Kürtlerin 100 yýldýr dört 

ateþ altýnda yaþadýklarý zulümle hala 

baþbaþa kalmasýný mý istiyorlar? 

Kürtler ister ayrýlýr, ister ayrýlmaz 

kendi bilecekleri bir iþtir, kimsenin 

aklýna ihtiyaçlarý yoktur, ancak Türk 

iþçi ve emekçilerinin onlarýn bu mü-

cadelelerine sahip çýkmalarýný bek-

leme haklarý vardýr! Komünistlere 

düþen görev her zaman proletarya 

enternasyonalizm bayraðýný yüksek 

tutmaktýr. Kendi ülkesinin em-

peryalist emellerini görmeyen, Pata-

gonya gibi bir ülkede yaþadýðýný zan-

nedip Kürtlere ahkam kesen bu kiþiler 

komünist olamaz! Komünistlerin 

önce kendi emperyalistleri ve iþbir-

likçileriyle hesaplaþmalarý gerekir, 

Erdoðan aðzýyla konuþmamalýdýrlar. 

Böyle bir konuþma ancak ýrkçý, 

þoven, faþist AKP ve MHP'nin iþine 

yarar. Kürtler baðýmsýz devletlerini 

oluþturduklarýnda Kürt iþçi ve emek-

çileri, devrimcileri, komünistleri 

kendi emperyalistleri ve iþbirlikçile-

riyle hesaplaþacaklardýr.

Marx, Engels ve Ulusal Sorun

Uluslarýn ve dillerin tam eþitliði 

olarak ortaya çýkan “Uluslarýn Kendi 

Kaderlerini Tayin Hakký” (UKKTH) 

Marks ve Engels'in Ýrlanda Ulusal 

Kurtuluþ Hareketindeki tartýþma-

larýyla belirginleþmiþ, Marksist bir 

program halini almýþtýr. Britanya 

Ýmparatorluðu, Ýrlanda'yý iþgal 

ederken, burada bir direniþ hareketi 

ortaya çýkmýþtý. Kürtlerin Batý 

i l lerine göçmesi,  Suriye'den, 

Afganistan'dan, Irak'tan gelenler 

gibi, Ýrlandalýlar da Ýngiltere'ye 

sanayi kentlerine yoðun iþgücüyle en 

düþük ücretlerle, en aðýr iþlerde 

çalýþmaya baþlamýþlardý. En yakýn 

örneðini Sakarya'da yaþadýðýmýz 

Kürt iþçilere yöneltilen saldýrýlar, son 

dönemde gelen göçmenlerin aþa-

ðýlanmasý gibi Ýrlandalý göçmenler 

de, ulusal temelde bölünmüþ Ýngiliz 

iþçi sýnýfýnýn ýrkçý, milliyetçi duy-

gularýyla, aþaðýlamalarýyla, saldýrý-

larýyla da savaþmak zorunda kalýyor, 

sýnýfýn bu parçalanmýþlýðý Ýngiliz ka-

pitalizminin iþine yarýyordu.

Marx, önce Britanya iþçi sýnýfýnýn 

bu bölünmüþlükten zarar gördüðünü 

tespit  ederken,  asý l  sorunun 

Britanya'nýn Ýrlanda üzerindeki ege-

menliðinde olduðunu ve her iki ulu-

sun emekçilerinin birliðinin tek yolu-

nun, Ýrlandalýlarýn kendi ulusal 

devletlerini kurmalarýnda ve Ýngiliz 

iþçilerinin de tüm sosyal þoven 

önyargýlardan kurtulmasýnda yattý-

ðýný belirtirken 1870'de ünlü; 

“Baþkasýný ezen bir ulusun kendisi de 

özgür olamaz” yargýsýna vardý.

''Eskiden Ýrlanda'nýn Ýngiltere'den 

a y r ý l m a s ý n ý  o l a n a k s ý z  d i y e  

düþünürdüm. Gerçi ayrýldýktan sonra 

Federasyon gelebilir ama þimdi artýk 

bu ayrýlýðý kaçýnýlmaz görüyo-

rum…Giderek daha çok inanýyorum 

ki, -ve sorun bu inanýþý Ýngiliz iþçi 

sýnýfýnýn kafasýna sokabilmekten 

baþka bir þey deðil- Ýngiliz iþçi sýnýfý, 

Ýrlanda politikasýný egemen sýnýflarýn 

polit ikasýndan kesin biçimde 

ayýrmadýkça, Ýrlandalýlarýn davasýný 

ortak dava haline getirmekle kal-

mayýp, 1801'de kurulan birliði da-

ðýtarak onun yerine özgür federal bir 

iliþki koymadýkça, burada, Ýngil-

tere'de, hiçbir þey yapamaz.'' 

UKKTH, Sadece Ezilen Deðil Ezen 
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Ulusun da Ýþçilerin Yararýnadýr! Bu, 

Ýrlanda'ya duyulan sevgiden ötürü 

deðil, ama Ýngiliz proletaryasýnýn 

çýkarlarý doðrultusunda bir istem 

olarak ortaya konmalýdýr.'' (Londra, 

29 Kasým 1869 Hannover)

Marx Ýrlanda konusunda önceleri 

Ýrlanda'nýn özgürlüðünü baskýcý 

Ýngiliz ulusu iþçi sýnýfýnýn mücadelesi 

sonunda elde edeceði görüþüne 

sahipti. Sonra Marx bu görüþünü 

deðiþtirdi ve Ýrlanda ulusal baðýmsýz-

lýðýnýn ve Ýrlanda tarýmýndaki dev-

rimci demokratik dönüþümlerin 

Ýngiliz iþçi sýnýfýnýn kurtuluþunun 

önkoþulu olduðunu belirtti, Ýrlan-

da'nýn Ýngiltere' den tamamýyla ay-

rýlma hakkýný da kapsayan baðým-

sýzlýk talebinin Ýngiliz iþçi sýnýfýnýn 

bir talebi olmasý gerektiðini vur-

guladý. Zira Marx'a göre Ýrlanda'nýn 

ulusal özgürlüðü Ýngiliz iþçi sýnýfýnýn 

sosyal kurtuluþu için ilk koþuldur. 

Marx'ýn bu görüþlerini günümüz 

Türkiye'sine uygulayacak olursak, 

kendisine Marksistim diyen bir Türk 

devrimcisinin veya aydýnýnýn þöyle 

konuþmasý gerekmez mi:

Türk iþçi sýnýfýnýn ve emekçi-

lerinin bugünkü otoriter baskýcý ve 

faþizan rejimden kurtulmak ve 

Türkiye'yi demokratikleþtirmek için 

Kürtlerin Türkiye'den tamamiyle 

ayrýlma hakký da dahil özgürlüðünü 

ve baðýmsýzlýðýný savunmak gerekir; 

bu gerçeði Türk iþçi sýnýfýnýn kafasýna 

sokabilmekten baþka çare yoktur; 

Türk iþçi sýnýfýnýn faþist AKP/MHP 

iktidarýnýn Kürt politikasýndan 

tamamen ayrý, Kürtlerin demokrasi 

ve özgürlük davasýna sahip çýkan, 

bunu ortak dava haline getiren bir 

politika geliþtirmesi, þimdiyi kadarki 

devletin inkârcý, imhacý, asimilas-

yoncu politikasý yerine Kürtlerin ve 

diðer Türkiye halklarýnýn eþitliði, 

özgürlüðü, özerkliði temelinde yeni 

demokratik bir politikayý, demokratik 

bir cumhuriyeti savunmak gerekir. Bu 

savunulmadan Türkiye'de hiç bir þey 

deðiþmez, Türkiye demokratik-

leþmez, ekonomik olarak kalkýna-

maz, yüksek bir refah düzeyine 

kavuþamaz. Kürtlerin ulusal özgür-

lüðüne kavuþmasý Türkiye iþçi 

sýnýfýnýn sosyal kurtuluþunun ilk 

koþuludur.

Evet bunlar Marksist olmanýn 

minimum koþullarýdýr. Ne varki, Türk 

devrimcilerinin büyücek bir kýsmý bu 

Marksist tutumdan fersah fersah 

uzaktýr.

1890'lý yýllarda Engels'te Macarl-

arýn, Romenlerin ve Osmanlý 

Ýmparatorluðu'nun parçalanmasýyla 

Sýrp, Arnavut, Yunan, Bulgar ve Türk 

halklarýnýn kendi geleceklerini 

özgürce belirlemelerini þart koþarak 

UKKTH'da olgun dönemine eri-

þiyordu. Daha I. Enternasyonalde 

ulusal sorunun mekanik kavranýþýna 

karþý çýkan Marks ve Engels tarihsel 

geliþmenin çeliþkili doðasýný ortaya 

çýkardýlar. Kapitalizmin uluslararasý 

niteliði, kapitalist ülkelerin eþit-

sizlikten doðan rekabetleri, emper-

yalist savaþlar, sömürgecilik ezen ve 

ezilen uluslar arasýnda çeliþkiler 

yaratmasý nedeniyle kapitalist üretim 

çerçevesinde ulusal çeliþkilerin 

aþýlmasýnýn imkansýz olduðunu 

gösterdiler. Bu nedenle, komünist 

partiler enternasyonal bir görev ola-

rak iþçi hareketi içinde ulusal sorunu 

politik bir mesele olarak kavrayýp 

ortak bir karakter bularak politikalar 

oluþturmak zorundaydýlar. Aksi 

halde, ulusal baskýlara, iþgallere ve 

sömürgeciliðe hizmet etmiþ olurlardý.

''Fetheden bir milletin mensuplan, 

fethettikleri ve özgün milliyet ve 

pozisyonlarýný unutmalarý için baský 

yaptýklarý milletten “milli farklýlýklarý 

gömmelerini” vs. isteselerdi, bu en-

ternasyonalizm olmazdý; bu, boyun-

duruða teslim olmalarýný öðütle-

mekten ve enternasyonalizm kýlýfý 

altýnda fetheden ülkenin hakimiyetini 

haklý çýkarmaya ve sürekli kýlmaya 

çalýþmaktan baþka bir þey olmazdý.'' 

Engels, 14 Mayýs, 1872

Sömürgeciliðe karþý alýnan bu 

kararlý tutum, Ýrlanda sorununda ol-

duðu gibi haklý savaþ-haksýz savaþ 

ayrýmýnýn yapýlmasýný gündeme 

getirmiþ, Marx ve Engels, haklý sa-

vas¸ olarak tanýmladýklarý ulusal 

kurtuluþ savaþlarýnda sömürgeci dev-

letlere karþý ezilen uluslarýn yanýnda 

tavýr almýþlardý. Engels'in “Ýkinci 

Afyon Savaþý” (1856-59) sýrasýnda 

Çinlilerin Avrupalýlara karþý gös-

terdiði direniþe iliþkin yazdýðý þu 

satýrlarý dikkatle okunmasý gerekir:

''Halk kitlesi yabancýlara karþý 

mücadelede aktif, aktif ne demek 

fanatik bir rol üstleniyor. Ellerine 

geçirdikleri her yabancýyý kaçýrýyor 

ve öldürüyorlar. Bütün Çinlilerin bü-

tün yabancýlara karþý bu evrensel 

isyanýna ve bu isyanýn bir imha savaþý 

karakteri kazanmasýna Ýngiliz 

hükümetinin korsanca politikasý yol 

açtý. Çinlilerin korkunc¸ katliamlarý 

konusunda ahlâk hocasý kesilece-

ðimize, bu savaþýn Çin ulusunu 

muhafaza amacýyla verilen bir halk 

savaþý olduðunu kabul edelim."

Türkiye'de Kürtlere karþý açýlan 

savaþta olduðu gibi, ezen -ezilen ulus 

çeliþkisinin ürünü olan savaþlarýn 

tamamýnda, savaþý hangi tarafýn baþ-

lattýðýna bakýlmaksýzýn, ezilen ulusun 

desteklenmesinin gerekliliði Lenin 

tarafýndan açýkça ifade edilmiþtir: 

''Sosyalistler bir savunma savaþýn-

dan, her zaman, bu belirli anlamda 

haklý savaþý anlamýþlardýr. Sosyalist-

ler her zaman, ama yalnýz bu an-

lamda, vatan savunmasý için ya da 

savunma için savaþlarý meþru, ilerici 

ve haklý sayagelmiþlerdir. Mesela 

yarýn Fas Fransa'ya savaþ açacak 

olsa, ya da Hindistan Ýngiltere'ye, 

Ýran ya da Çin Rusya'ya savaþ  açacak 

olsalar, vs. bunlar, ilk kim saldýrýrsa 

saldýrsýn, haklý ve savunma için 

savaþlar olurdu. Bütün sosyalistler de 

ezilen, baðýmlý ve eþit olmayan 

devletlerin ezen, köle sahibi ve galip 
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“Büyük” Devletleri yenmelerini 

isterlerdi.'' Lenin, 1915

UKKTH bur juva  b i r  hak,  

kapitalizme özgü bir fenomendir. Her 

burjuva ulus binlerce eþitsizlik 

temelinde yükselse de bu hakka sahip 

olmalýdýr ve onlarýn bu hakký savu-

nulmalýdýr. Dünyanýn hemen her 

yerinde uluslaþma ile ilgili sorunlar 

vardýr, hiçbiri de birbirine ben-

zememektedir. Her ulusal sorun kendi 

dinamikleri, tarihiyle, emperya-

listlerle iliþkileriyle ele alýnmalýdýr. 

Emperyalistler bu ulusal sorunlarý 

kullanmaktadýr, hatta eski sosyalist 

ülkeleri kapitalist ulus haline 

dönüþtürürken de, bu ülkelerin 

kapitalizm öncesi geçmiþlerini 

hortlatmaktadýr. Birlikte yaþamýn 

kökleri yüzyýllara dayansa da burada 

hukuksal eþitlik, burjuva bir hak 

olarak, her burjuvazinin kendi dev-

letine, özerk ya da federal yapýsýna 

sahip olma durumu savunulmalýdýr. 

Proletaryanýn burjuvaziyi devirip 

iktidara gelmesiyle burjuvasý 

olmayan uluslar olur ki, burada kendi 

ulusunu milliyetçilik kisvesi altýnda 

sömürüp onlarýn emeðini em-

peryalistlere peþkeþ çeken, kendi iþçi, 

emekçi ve köylülerine karþý iktidarýný 

koruyan bir burjuvazi yoktur. Tam 

tersine artýk ulusal baskýlardan 

sýyrýlmýþ, kendilerini ifade edebilen 

halklarla, onlarýn emekçileriyle, 

köylüleriyle birlikte iktidarý elinde 

tutan proletarya bir sýnýf olarak 

iktidardadýr.

Bugün emperyalist güçler tüm 

ulus devletlerini sömürmek için 

onlarý ekonomik, teknik ve askeri 

a l an l a rda  t am bað ýml ý  ha l e  

getirmiþlerdir. Kendi sýnýrlarý içinde 

çok uluslu olmasalar da, diðer uluslarý 

ezen çok uluslu devletler konu-

mundadýrlar. Bunlarýn bazýlarý da çok 

ulusludur. Dünya gelirinin bir avuç 

insan alinde yoðunlaþmasý nedeniyle 

gitgide yoksullaþan emekçilerin 

geliþmiþ kapitalist ülkelere göçleri, 

onlarý çok kültürlü devletler haline de 

getirmektedir.

Büyük emperyalist güçler, diðer 

devletleri sömürmek, tekelci bir 

konum elde etmek için rekabet 

ediyorlar. Bu mücadele kaçýnýlmaz 

olarak onlarý savaþa sürüklüyor. Bu 

savaþ eðilimleri diðer ulus ve ülkeleri 

hakimiyet altýna alma savaþý olarak 

sanýlmasýna raðmen; komünist bir 

topluma iþaret eden bir aþamada 

duran dünya kapitalizmi üretimdeki 

olaðanüstü geliþmeyle, büyük çapta 

ürün bolluðu yaratýrken, bu ürünleri 

paraya dönüþtürecek pazarýn çok 

yavaþ büyümesi krizin asýl nedenidir. 

Kendi tekellerini sarsacak hammadde 

kaynaklarýnýn, mali ve diðer pazar-

larýn diðer tekellerin eriþimini engel-

lemek, ülkelere, bölgelere hiç kim-

senin, hiçbir gücün eriþmemesini 

saðlamak için ne gerekiyorsa 

yapmak; savaþ çýkarmak, kaos yarat-

mak, etnik-dini sorunlarla her türlü 

farklýlýðý kýþkýrtmak, bu farklýlýklar 

temelinde birbirleriyle savaþan 

gruplar oluþturmak, onlarý silahlan-

dýrarak kendilerine baðýmlý hale getir-

mek, çatýþan bu gruplarý Þengal'de, 

Afrin'de olduðu gibi ya da Kürt 

Halkýný yok olma tehditiyle karþý kar-

þýya býrakarak can havliyle kendi-

lerine baðýmlý kýlmak, iþi bitince de 

bir kenara atmak, iþte emperyalizmin 

günlüðü!

Emperyalistler, buna Erdoðan'ýn 

Türkiye'si de dahil, bu amaçlarý için 

toplumlarý yok olmakla tehdit eden 

gerici baðnaz, gözü dönmüþ katil-

lerden oluþan ÝÞÝD gibi örgütler 

kurmakta, onlara yardým etmekle bar-

barlýklarýný kurumsallaþtýrmaktadýr. 

II. Dünya Savaþý sonrasý, yenilmiþ 

emperyalist devletler NATO ile 

ABD'nin egemenliðini kabullenerek 

bir ittifak oluþturmuþlardý. Sovyetler 

Birliði ve Halk Demokrasileri 1953 

yýlýna kadar bu ittifaka karþý her 

alanda mücadele etmiþler, Reel 

Sosyalizmin yenilgisinden sonra 

ABD'nin tek baþýna hegemonyasý 

sarsýlarak, emperyalist güçler 

arasýnda iliþkilerde ve diðer dev-

letleri sömürme tekeli konusunda 

kýyasýya bir çatýþma, devletler arasý 

iliþkilerde yeni ittifaklar, yeni 

düzenlemeler gerçekleþmiþtir. Dünya 

kapitalizminin geldiði aþama bugün 

budur.

Eski sömürgeler ve baðýmlý 

ülkeler, baðýmsýz bir konumda 

görünseler bile, hepsi de baðýmlý 

durumdadýrlar. Bu ülkeler kendi 

içlerinde burjuva bir yapýlanma 

oluþtursalar da, bir yýðýn ulusal, dini 

çatýþmalarýn sahnelendiði ülkeler 

konumundadýrlar. Bu devletler, 

emperyalist sistem içinde olduklarý 

için, Türkiye gibi kendi içlerinde 

ulusal burjuva devletler haline bile 

gelememiþlerdir. Bu devletler, 

emperyalist büyük güçlere baðýmlý, 

büyük güçlerin çýkarlarý çerçeve-

sinde, kendi halklarýný sürekli bir 

tehdit altýnda býrakmaktadýrlar. 
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Erdoðan'ýn bile bir gün Putin'le, ertesi 

gün Trump ile konuþarak, kendi 

emperyalist emelleri içinde kendine 

de bir yer açma, Ortadoðu'da bir aktör 

olma eðilimi taþýmasý nedeniyle, Kürt 

Halkýna savaþ açýyor, IÞÝD'li katilleri 

besliyor, milliyetçilik rüzgarýný da 

önüne katarak iþçileri, emekçileri, 

köylüleri bölüp parçalýyor. Türkiye 

gibi ülkeler de güçleri oranýnda 

emperyalist kanattan birine ya da 

diðerine yaslanarak ülkeyi kaosa 

sürüklemekte, ülkeyi emperyalist-

lerin Ortadoðu cehenneminin içine 

sokma ''baþarýsý'' göstermektedirler.

Emperyalistlere baðýmlý ekono-

mik olarak petrol zengini Irak, Suriye, 

Libya gibi, ABD ve onun iþbirlikçisi 

Ýngiltere tarafýndan kontrol edilen bu 

ülkelerin durumu da sarsýlmýþ, 

yeniden biçimlendirilmeye çalýþýl-

mýþtýr. Kýsacasý baþta ABD olmak 

üzere, büyük güçler burjuva devletler 

içindeki her türlü farklýlýðý, çatýþmayý 

tetikleyerek, o ülkelerin baðýmlý 

olduðu güçleri zayýflatmayý hedefle-

mektedirler. Güçlü olmayan ülkeler 

bu yöntemleri kullandýklarý ölçüde 

daha kolay kullanýlýr hale gelmek-

tedirler. Devletlerine sahip olmayan 

uluslar, feodal ve gerici düzene 

gitmekte ýsrarlý olan dini gruplar bu 

emperyalist zincire dur demedikleri, 

ondan kopmadýklarý sürece bu 

yöntemlerin kullanýcýsý, kullanýlaný 

olmaktan kurtulamayacaklardýr. Ül-

kelerin baðýmsýzlýðý, iç iþlerine karý-

þýlmamasý, sýnýrlarýn ihlal edilmez-

liði, devletleri olmayan halklarýn bir 

devlete sahip olamamalarý gibi tüm 

ilkeler çiðnenmekte, bu ülkelerin 

yöneticileri de emperyalist büyük 

güçlerle uyum içinde, sonuçta ülke-

lerini çýkmaza sokan, halklarýn eþit 

kardeþçe bir arada yaþamýný, barýþý 

tehdit eden bir duruma getirmek-

tedirler.

Ýþ te  bugün emperyal izmin 

barbarlýðý dünyayý, Ortadoðu'yu kan 

gölü haline getirmiþtir. Emperya-

listler krizin kaynaðý olan bunalým-

dan çýkýþ yolunu her yana yaydýklarý 

kaoslarda, savaþlarda, proletaryanýn 

kendisinin ve örgütlerinin kaos içinde 

tutulmasýnda bulmaktadýrlar ve bu 

oyunu bozacak olan emekçiler, 

köylüler, komünistler, sosyalistler, 

demokratlar, aydýnlar, kadýnlar, 

gençler ve halklardýr. Emperya-

listlerin bu oyununu bozmak için, 

bölgede sýkýþan halklara el uzatmak, 

ortak geleceði birlikte kurmak, 

emperyalizmin gücünü kýrmakla 

demokratik, sosyalist Türkiye'ye 

biraz daha yakýnlaþmaktýr.

Devrimcilerin, Uluslarýn Kendi 

Kaderlerini Tayin Hakkýný kavraya-

mamalarý, ezilen ulusa ayrý bir devlet 

kurmak ya da önermek anlamýna gel-

miyor. Marx ve Engels'in iþaret ettiði 

gibi, bu hakkýn tanýnmasý, ifade edil-

mesi, ulusal önyargýlarý, çeliþkileri, 

güvensizlikleri ortadan kaldýrarak, 

ezilen ulusun hiçbir baský altýnda 

olmadan birlikte yaþam isteðini 

özgürce almasý demektir. Eðer Kürt 

Halký tarihten gelen dil, toprak, kültür 

birliði gibi kýstaslara sahip ortak 

yaþam iradesini savunuyor, bunu 

yüksek sesle dillendiriyorsa, proletar-

ya onlarýn eþitlik haklarýný program-

larýna almak zorundadýr, ''sözde'' 

almakla yetinmeyip bunun savaþýný 

vermelidir. Çünkü, eþitlik, hak, hukuk 

tanýmamak proletaryaya deðil, burju-

vaziye ait bir olgudur. Emperyalizm 

Kürtleri dört coðrafyaya bölmüþ, 

ekonomik-kültürel olarak geri 

býrakmýþ, oysa iþçi sýnýfý öncelikle 

birleþmeyi, bütünleþmeyi programýna 

alarak onlarýn hýzla geliþmesine, 

eþitsizliklerin ortadan kalkmasýna, 

her iki ulusun da kurtuluþunun alt 

yapýsýný oluþturmakla yükümlüdür. 

Komünistler, en zor, en aðýr olgularla 

hesaplaþan, korkmayan ve bu ruhla 

zafere koþanlardýr. Türkiye iþçi sýnýfý, 

Kürt politikasýný egemen sýnýflarýn 

polit ikasýndan kesin biçimde 

ayýrmadýkça, ortak dava haline 

getirmedikçe, özgür özerk bir iliþki 

koymadýkça, bir þey yapamaz. Bu, 

Türk iþçi sýnýfýnýn da kendi çýkarlarý 

doðrultusunda bir istem olarak ortaya 

koyulmalýdýr!

Lenin, Stalin, Ekim Devrimi, 

Halklar ve Uluslar arasýndaki 

iliþkileri deðiþtirdi

1917'den önce Güçlü Rus Ýmpara-

torluðu egemenliðinde yaþayan 

uluslar, Çarlýk despotizminin yaný 

sýra Büyük Rus þovenizmine de 

maruz kalýyor, ulusal ezgi altýnda 

yaþýyorlar ve Rusya "halklar hapis-

hanesi" olarak anýlýyordu. Özellikle 

tarih Yahudilerin sayýsýz zulüm ve 

katliamlarýna tanýklýk etmiþtir. 

Rusya'da Lenin'in ''en modern 

kapitalist emperyalizm'' dediði yapý 

ile feodal köleliðin kalýntýlarý yan 

yana varlýðýný sürdürüyor, kapitaliz-

min az ya da çok geliþtiði alanlar, 

kapitalizm öncesi yarý-feodal, hatta 

feodal iliþkilerin olduðu bölgeler 

sýnýr teþkil ediyordu. Burada, çarlýk 

yönetimine ve feodal kölelik kalýn-

týlarýna karþý ülke çapýnda yürütülen 

bir mücadele, iþçi sýnýfýnýn yoksul 

köylü ve proleter olmayan emekçi 

yýðýnlarýyla güçbirliði yaparak 

yürütülen sosyalizm mücadelesi, 

iþçi-köylü hareketi, ulusal kurtuluþ 

hareketleri ve barýþ kampanyasý ile 

birlikte yer alýyor, yeryüzü kara 

topraklarýnýn altýda birine sahip bu 

ülkede sosyalizm kurma yoluna 

giriliyordu. Lenin'in iþaret ettiði gibi, 

çaðdaþ toplumun tüm sýnýflarýnýn, 

halklarýnýn birlikte uyguladýðý çok 

deðiþik mücadele yöntemleri ve 

nüanslarýnýn uygulanmasýyla toplum-

sal geliþme kanunlarý harekete geçi-

rilmiþ ve zafer mümkün kýlýnmýþtýr.

Lenin'in öncülüðünde Bolþevik-

ler, demokrasi ve sosyalist devrim 

mücadelesiyle iç içe geçmiþ ulusal 
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soruna 1913'ten baþlayarak erken bir 

dönemde, burjuvazinin de ulusa dahil 

olduðu dönemde vurgu yaptýlar. 

Lenin'in bu konuyla ilgili bilinen 

eseri, "Uluslarýn kendi Kaderlerini 

Tayin Hakký''dýr. Daha Bolþevikler 

iktidar olmadan 1916 yýlýnda Lenin 

bu soruna dair þunlarý söylüyordu: 

''Sömürgelerden çýkmalarýný ya da 

ajitasyon çýðlýklarý yerine kesin siyasi 

terimlerle belirtecek olursak, 

sömürgelere tam ayrýlma özgürlüðü, 

gerçek kendi, kaderini tayin hakký 

vermelerini istiyoruz hükümetle-

rimizden; ve de biz kendimiz iktidarý 

ele geçirir geçirmez bu hakký yürür-

lüðe koyacaðýmýzdan, bu özgürlüðü 

tanýyacaðýmýzdan eminiz. Biz mevcut 

hükümetlerden bunu istiyoruz; ve biz 

hükümet olduðumuz zaman, bunu 

yapacaðýz; ayrýlmayý 'salýk vermek' 

için deðil; tersine, milletlerin demok-

ratik birleþmelerini ve kaynaþmala-

rýný hýzlandýrmak için biz ayrýlmadan 

yana olduðumuz için deðil, zorla bir-

leþmeye karþýt olarak serbest, gönüllü 

birleþme ve kaynaþmadan yana oldu-

ðumuz için istiyoruz.''

Lenin'in bu söylediklerinden 

Türkiye ulusal sorunu için ne çýkar? 

Kürtlerin kendi kaderini belirleme, 

ayrýlma hakkýný savunmak, Kürtlerin 

mutlak olarak ayrýlacaðý anlamýna 

gelmez. Marksistler, devrimciler 

milletlerin demokratik birleþmelerin-

den kaynaþmalarýndan yanadýr. Ama 

bunun için Türk Marksist ve devrim-

cilerinin her þeyden evvel Türk 

devletinin Kürtleri zorla Türkiye 

sýnýrlarý içinde tutma, zorla asimile 

etme, eritme, inkâr ve imha etme 

politikasýna ve uygulamalarýna ardý-

cýl olarak karþý çýkmasý ve Kürtlerin 

ayrýlma hakkýný savunmasý gerekir. 

Ayr ý lma hakký ,  özgür lük ve  

demokrasi, özerklik ayrýlmanýn, bö-

lünmenin panzehiridir. Baský ayýrýr, 

ayrýlma hakký, özgürlüðü birleþtirir. 

Kürt sorunu bir etnik, kültür, 

ekonomik sorun deðildir, ayrýlma 

hakký sorunudur.

 J.V. Stalin'de, Avusturyalý 

Marksistlerinin kültürel özerklikten 

oluþan düþüncelerini ve Yahudi 

Bund'cularýn hatalý ulusal algýlarýný 

m a h k u m  e t m i þ t i r.  S t a l i n ' i n  

''Marksizm ve Ulusal Sorun''adlý 

çalýþmasý da 1913'te yayýnlanmýþtýr. 

Burada Stalin, o zamandan beri bili-

nen modern ulus tanýmýný, yani o dö-

nem burjuva uluslara özgü tanýmýný 

yapmýþtýr: „Ulus, rastlantýsal ve 

geçici bir topluluk deðil; tarihsel 

olarak ortaya çýkmýþ dil, kültür, 

iktisadî yaþam, ortak yazgý birliðine 

sahip ve psikolojik özgünlük temeli 

üzerinde ortaya çýkan kararlý 

insanlar topluluðudur.“ Burjuvazinin 

ekonomik faaliyetleri çerçevesinde 

ortak bir pazar etrafýnda oluþturulan 

iktisadi birlik temelinde dil, kültür ve 

ahlak anlayýþýyla oluþan, merkezi bir 

otorite etrafýnda bölünmüþ aþiretleri 

ya da beylikleri birleþtirerek toprak 

bütünlüðünü saðlayan burjuvalar, 

ulusu oluºturur.

Ekim Devrimi ile Çarlýk Rusya'sý 

yýkýlýp yerine sosyalist uluslardan 

oluþan Sovyet Sosyalist Cumhuri-

yetler Birliði kurulduktan sonra, ge-

ricileþmiþ burjuva uluslarýn yerini, 

aktif bir unsur olarak tarih sahnesine 

giren proletarya, mevcut burjuva 

ulusu bir sýnýf olarak yok etmiþ, 

burjuvazinin kapitalist üretimi yerine 

ortak mülkiyet temelinde sosyalist 

ekonomiye, burjuva kültür ve 

ahlakýný dönüþtürerek proleter kültür 

ve ahlakýyla sosyalist uluslarý oluþtur-

muþtur.

Ekim Devrimi, burjuva uluslar 

olarak oluþamamýþ, feodal üretim 

tarzýnda kalmýþ uluslarý, özellikle 

Türki Cumhuriyetler olarak anýlan 

uluslarý da proleter kültür ve anla-

yýþýyla sosyalist uluslar olarak 

biçimlendirmiþtir. Proletarya bu 

feodal halklarý birleþtirerek birer ulus 

haline getirmiþtir. Ve Ulusal Ýþler 

Halk Komiseri olarak görev yapan 

Stalin: “ Ulusal sorunun çözümünün 

çok önemli bir parçasý her þeyde 

uluslar için eþit haklar (dil vb.) Bu 

nedenle, istisnasýz tüm ulusal özel-

likleri ve ulusal azýnlýk haklarýndaki 

tüm eksiklikleri veya sýnýrlamalarý 

yasaklayan ülkenin tam demokratik-

leþmesine dayanan bir devlet 

yasasýna ihtiyacýmýz var. Bu, azýnlýk 

haklarýnýn gerçek bir garantisidir '' 

derken burjuvazinin uluslarýn bur-

juva uluslar olarak veya özerk yapý-

lara kavuþmasýný engelleyerek, ulus-

larýn parçalanmasýna yol açarak, 

savaþ, açlýklar, sürgünlerle yok 

edilmesinin eþliðine getirirken, 

sosyalist devlet onlarý ulus olarak 

birleþtirerek, geliþmelerinin önünün 

açýlacaðýnýn yasalarla garantiye 

alýnmasý gerektiðini ifadesidir. Ekim 

Devrimi, proletarya öncülüðünde 

uluslaþma, geliþme, kaynaþma, 

dayanýþma ve birleþmenin adý 

olmuþtur. ''Bir tek, yalnýz bir tek 

gerçek enternasyonalizm vardýr. O da 

tüm gücümüzle devrimci hareketin 

ve devrimci mücadelenin kendi 

ülkemizde geliþmesine çalýþmak ve 

istisnasýz her ülkede bu mücadeleyi, 

yalnýzca bu mücadele çizgisini, 

propoganda, dostluk ve maddi 

yardým yoluyla desteklemektir'' 

diyordu Lenin.

Ho Þi Minh'in dediði gibi: 

''Yaþamý boyunca bizim babamýz, 

öðretmenimiz, yoldaþýmýz ve akýl 

d a n ý þ t ý ð ý m ý z  b ü y ü ð ü m ü z d ü .  

Þimdiyse çoban yýldýzýmýz oldu, 

bizlere sosyalist devrimin yolunu 

gösteriyor''. Lenin, Sovyet sisteminin 

örneklediði sosyalist sistemi, 

emperyalizme karþý verilecek müca-

delede öncülük edecek güç olarak 

tanýmlýyor, Sovyetler ülkesinin, 

kaçýnýlmaz bir biçimde, bir yandan 

tüm ülkelerde geliþen ilerici iþçi 

hareketlerine, diðer yandan sömürge-

lerde ve ezilmiþ halklar arasýnda 

geliþen tüm ulusal kurtuluþ hareket-
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lerini çevresinde topladýðýna iþaret 

ediyordu. Bugün reel sosyalizmin 

çöküþünden sonra bu dengenin bo-

zulmasýyla emperyalizmin barbar-

lýkta sýnýr tanýmamasýyla bunun 

anlamý daha iyi anlaþýlmaktadýr.

Sosyalist ülkeleri eþitlik kuralýna 

göre örgütlenmiþ, eþitsiz geliþmiþ 

ülkeler arasýndaki eþitsizliði gider-

mek için güçlü ülkeler, zayýf ülkelere 

destek olmuþlardýr.

Bu nedenle Ekim Devrimi, dünya 

tarihinin en kapsamlý ulusal kurtuluþ 

savaþý anlamýna geliyordu. 1918 

Ocak'ýnda Bolþevik Hükümeti Fin-

landiya, Baltýk Ülkeleri (Estonya, 

Litvanya ve Letonya) ve Polonya gibi 

ülkelerin ayrýlma haklarýný tanýyarak, 

ulusal baðýmsýzlýklarýna sahip 

olmalarýyla kanýtlamýþtýr.

Halklarýn Kardeþliði

1917'de Rusya'da 130 ila 140 dil 

vardý. Bunlardan sadece 20'si yazý 

diline sahipti. Okuma yazma bilme-

yenlerin oraný, yazýlý dilleri olanlarda 

dahil yüzde 95'in üzerindeydi. 

Çarlýðýn baský politikasý nedeniyle, 

bu diller, özellikle yazýlý dili 

olmayanlarýn ölmesine yöneltilmiþti. 

Ama Sovyetlerin dil ve ulusal poli-

tikasý bu duruma son vermiþtir.

Stalin, Ekim Devrimi'nden hemen 

sonra Ýkinci Sovyet Kongresi'nin 

Ulusal Ýþler Halk Komiserliði 

görevine atandý. Bolþeviklerin 

uluslarýn kendi kaderini tayin hakký 

ilkesi ve ulusal azýnlýklarýn haklarýna 

dayanarak yeni hükümet derhal 

birçok ulusa anadillerini özgürce 

kullanma ve demokratik haklar 

vermek için harekete geçmiþ, 

1918'de, Ulusal Halk Komiseri 

olarak, tüm milletlere kendi dillerinde 

eðitimi düzenleme hakkýnýn garanti 

edildiðini belirten bir kararname 

çýkarmýþtýr.

Bu giriþimler, 1922'de Sosyalist 

Sovyet Cumhuriyetlerinin gönüllü 

birlikteliðinin gerçekleþtirilmesinin, 

baþta  Rusya Federal  Sovyet  

cumhuriyeti olmak üzere bir dizi 

özerk ulusal cumhuriyetin kurul-

masýnýn temelini atmýþtýr. 26 Nisan 

1966'da korkunç bir deprem felaketi 

sonucu büyük ölçüde yýkýlan Taþkent 

tüm Sovyet Cumhuriyetlerinden 

gelen gönüllü iþçi birliklerinin 

katkýsýyla yeniden, daha güzel ve 

daha modern bir þehir olarak inþa 

edilmiþtir. Taþkent'in yeniden inþasý 

Sovyet halklarý arasýnda geliþmiþ 

olan kardeþliðin, dayanýþmanýn ve 

sosyalist enternasyonalizminin en 

seçkin örneklerinden biri olarak 

tarihe geçmiþtir.

1921'deki 10. parti kongresinde 

Stalin, ulusal sorunla ilgili ünlü kon-

feransýný vermiþtir. Orada geri kalmýþ 

halklarýn Rusya'ya yetiþmeleri için 

her türlü ekonomik, politik ve 

kültürel olarak destek verilmesi 

gerektiðinin altýný çizmiþ, bu tartýþ-

malar Lenin'in ölümünden sonra 

birçok SBKP (b) kongresinde devam 

etmiºtir.

Stalin, 1930'da yapýlan 16. Parti 

Kongresi'nde, “Birlik ve ortak dil” 

gibi taleplerin Büyük Rus þoveniz-

mine doðru ve Lenin'in geleceðin 

komünist toplumunda uluslarýn, 

kültürlerin birbiri içinde erimesi ge-

rektiði görüþünün çarpýtýldýðýna dair 

tehlikeli eðilimler taþýdýðýný savun-

muþtur.

SSCB'nin ulusal politikasý, halklar 

arasýndaki eski güvensizliðin ve 

milliyetçiliðin aþýlarak, yerine gerçek 

halklarýn kardeþliðinin getirilmesine 

neden oldu. Çeþitli uluslar ve mil-

letler Sovyetler Birliði'nin her kade-

mesinde, ayrýca parti üst kademele-

rinde ve devlet organlarýnda temsil 

edilmiþtir.

Revizyonistler ulusal politikayý 

Ruslaþtýrdýlar

Stalin'in ölümünden sonra, 

Ukraynalý Nikita Kruþçev'in sahneye 

çýkmasýyla revizyonistler iktidarý 

devraldý ve paradoksal olarak Büyük 

Rus þovenizmine ve Rusya politi-

kalarýna geri dönülmesine neden ol-

muþtur.

1960 yýlýnda Kruþçev yeni okul 

yasasýný getirmiþtir. Kruþçev'in ikti-

dara gelmesi, Sovyet ulusal politika-

larý tarihinde en belirgin bozulmaya 

neden olmuþtur. Eski yasalarda, 

okulun çocuða anadilini öðretme 

görevi varken, yeni yasaya göre, 

"gönüllü olarak çocuk" Rusça'yý 

seçebilirdi, baþka bir deyiþle, seçim 

ö z g ü r l ü ð ü ,  R u s ç a ' y ý  s e ç m e  

özgürlüðüydü ve bireyin kendisinin 

seçme özgürlüðü deðildi. Bu yeni 

kanun, 1960-63 döneminde yeni 

müfredatlar tamamlandýktan hemen 

sonra uygulamaya koyulmuþtur.

Bugün, revizyonistlerin önünü 

açarak kapitalizme dönen Rusya, 

çarký geriye Ekim Devrimi'nden 

önceki zamana döndürdü. Bir yandan 

Ruslar, diðer yandan Kafkas halklarý 

arasýnda hortlayan ýrkçýlýk, nefret ve 

korku var. Sosyalist inþa yýllarýnda 

yaratýlan Halklarýn Kardeþliði, 

Kruþçev ile baþlayan ve Gorbaçov, 

Yeltsin ve Putin ile sona eren 

kapitalist restorasyonla parçalandý.

Irkçý ve Nazi örgütleri Rusya'da 

yeniden dirildi ve Yahudileri, Rus 

olmayan halklarý korkutup öldürüyor. 

Tam tersine bir durumda, Gürcistan, 

Ukrayna ve Baltýk cumhuriyetlerinde 

olduðu gibi faþist ve yarý-faþist 

eðilimlere sahip olan milliyetçi Rus 

karþýtý hareketlerin etkinlikleridir. 

Büyük Rus þovenizmi, Rus burjuva-

zisinin ve Putin rejiminin, iþçi sýnýfýný 

ve halklarý yeni bir sosyalist devrim 

ve halklarýn kardeþliðini saðlamak 

için birleþmelerini önlemek için kul-

landýðý bir araçtýr.
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rtadoðu’da emperyalist paylaþým savaþlarý sonucu oluþan geliþmeler nedeniyle, Türkiye göç alan bir 

ülke oldu. Bugün Türkiye'de 5 milyon civarýnda Suriye, Irak, Afganistan, Ýran, Pakistan, Somali'den Ogelen göçmenler yaþamaktadýr. Türkiye bu göçmenlere “coðrafi” ayrýmcýlýkla “geçici koruma statüsü” 

uygulamaktadýr. Acilen bu uygulamadan vazgeçilerek onlara mülteci statüsü tanýnmalý, hukuksal ve sosyal 

entegrasyonlarý için hýzla önlemler alýnmalýdýr.

TÜRKÝYE ''GÖÇMEN'' ÜLKESÝ
Göçmen sorunlarý hýzla artýyor

Selim KARAASLAN

e var ki, bugün Türkiye'de 

küçük bir demokratik top-Nluluk dýþýnda mültecilerin 

sorunlarýyla ilgilenen kimse yok. 

Erdoðan, onlar bizim misafirimizdir, 

kardeþimizdir gibi sahte söylemler 

savurarak onlar la  i lgi lendiði  

izlenimini yaratmaya çalýþýyor. Oysa 

mülteciler; yoksulluk, güvencesiz 

çalýþma, sömürü, nefret ve ýrkçýlýk 

söylemleri ve linç giriþimlerinin kýs-

kacýnda yaþamak, yöneticilerin keyfi 

davranýþlarýna, insafýna terk edilmiþ 

olarak her türlü maðduriyet ve tacizle 

karþý karþýya kalmak zorunda 

býrakýlýyorlar. Faþist ve gerici güçler 

her gün onlara hakaret ediyor, 

kovmak, zorla sürmek için fýrsat 

kolluyor. Hükümet susarak bunlarý 

onaylýyor. Faþist ve gerici güçlerin bu 

saldýrý konvoyuna birçok CHP'li ve 

Kemalist de katýlmaktadýr. Artýk 

göçmenler Türkiye'de kendilerini 

güvende hissedemiyorlar.

Türkiye'nin son yýllarda bu kadar 

büyük göç almasýnýn esas müsebbibi, 

Suriye'de savaþý körükleyen, Emevii 

camiinde namaz kýlmaya kalkan 

Erdoðan'dýr. ÝÞÝD'e, El-Kaide, El-

Nusra gibi Ýslami terör örgütlerini 

destekleyip onlarý Suriye halkýnýn, 

özellikle Kürtlerin üstüne süren, 

halkýn evini-barkýný terketmesine 

sebep olan Erdoðan'dýr. Göçmenleri 

patronlara ucuz emek gücü olarak 

kullandýran, onlarý Esad'a karþý rehin 

tutan, her geçen gün göçmenlerin 

sorunlarýnýn aðýrlaþmasýna sebep olan 

Erdoðan'ýn ta kendisidir. Erdoðan ve 

hükümetinin göçmenlerin sorununa 

derman olma gibi bir dertleri yoktur. 

Erdoðan, baþta Suriyeliler olmak 

üzere özellikle seçim önceleri 

göçmenlere vatandaþlýk veriyoruz 

diye onlarý hem bir siyasi polemik 

malzemesi yapýyor, hem de zorla va-

tandaþlýða alarak sorun çözülmüþtür 

yaygarasý koparýyor. Oya vatandaþlýk 

bu insanlar için bir çözüm deðidir. 

Onlar isteyerek deðil, zorla, savaþ 

nedeniyle ülkelerini terk eden 

insanlardýr. Bir an evvel, savaþ biter 

bitmez ülkelerine geri dönmek 

istiyorlar. Þüphesiz içlerinde kalanlar 

da olacaktýr. Ama göçmen sorununun 

esas çözümü Türk kamuoyunun 

ÝÞÝD'e ve diðer islami terörist 

örgütlere verdiði desteði çekmesi, 

Suriye'de hala savaþ kýþkýrtýcý-

lýðýndan vazgeçmesi için Erdoðan'a 

baský yapmasý, savaþýn bir an evvel 

bitmesi, bu insanlarýn ülkelerine 

dönecek koþullarýn yaratýlmasýdýr.

Ama diðer yandan 8 yýldýr süren 

savaþýn ve istikrarsýzlýðýn ne zaman 

biteceði maalesef henüz belli 

deðildir. Onlar artýk þu an burada, 

Türkiye'de yaþýyorlar. Onlarýn 

barýnma, beslenme, eðitim, iþ, saðlýk 

gibi haklara eriþimi noktasýnda hem 

sorunlarý var, hem de karýnlarýný 

doyurmaya, barýnmaya, saðlýk, eði-

tim, dil, kültür ve sosyal enteg-

rasyona ihtiyaçlarý var. Erdoðan hü-

kümeti ise bu sorunlarla ilgilenmiyor, 

birkaç göz boyama iþiyle yetiniyor. 

Þimdi demokrasi güçlerinin hem 

göçmenlerin sorunlarýna eðilmesi 

için hükümete baský yapmasý, faþist 

gerici güçler tarafýndan kamuoyunda 

yaratýlan linç kültürüne karþý 

çýkmasý, hem de göçmenlerin yaþa-

mýný bir nebze olsun kolaylaþtýrmak 

için projeler geliþtirmesi gerekmek-

tedir. Bu konuda Avrupa Birliði ile 

iliþkiye geçmelidir. Göçmenler 

arasýnda en büyük sorunlardan biri 
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eðitim, özellikle çocuk ve gençlerin 

eðitimi sorunudur.

Göçmen Çocuklarýn Eðitim 

Sorunu

Türkiye'de mültecilerin takribi 

¼'ü çocuktur ve ancak bunlarýn 

yarýsýndan biraz fazlasý okula 

gidebilmektedir. Türkiye ivedilikle 

okullaþma oranýný arttýrmak hem de 

okullardaki sorunlarý çözmek 

zorundadýr. Suriye'den gelen göç-

menlerin büyük bölümü çocukluktan 

gençliðe, gençlikten yetiþkinliðe 

Türkiye'de geçmiþtir. Her türlü 

eðitimden uzak genellikle sokaklarda 

yetiþen bu göçmen kuþaðý, ülkesine 

dönsün veya dönmesin, ilerde 

toplumda büyük bir sorun yara-

tacaktýr. Toplum daha da çok 

gerileyecektir. Ýþte bu yüzden milyo-

nu aþkýn göçmen çocuðun hangi vasýf 

ve becerilerle yetiþkinliðe adým 

atacaðý Türkiye'nin geleceði açýsýn-

dan stratejik bir önem taþýmaktadýr. 

Þu an en az 1 milyon göçmen çocuk 

hiçbir destek almadan dýþlanmýþlýk 

içinde topluma katýlýyor. Bu büyük 

bir sorun. Hükümet ise bu çocuklarýn 

eðitimine ilgisizdir. O, Türkiye göç-

menlerin eðitim ve iþsizlik mesele-

sine daha çok ucuz ve yedek emek 

gücü olarak bakmakta, onlarý patron-

lara sunmaktadýr. Yine burada da yük 

demokratik güçlerin omuzuna 

binmektedir. Onlar kamuoyunda 

hükümetin göçmen çocuklarýn 

eðitimine karþý ilgisizliðini deþifre 

etmeli, gelmekte olan büyük tehlikeyi 

açýklamalý ve tutarlý önlemlerle 

sorunun önünün alýnabileceði 

gösterilmelidir.      

Hükümetin göçmen çocuklarýn ve 

gençlerin eðitimine ilgisizliðinden 

hareketle, demokratik güçler AB ve 

BM'den temin edecekleri fonlarla 

web tabanlý giriþimcilerle birlikte 

göçmenlere kitle kaynaklý eðitim 

videolarý sunulabilir. Türkiye 

göçmenlerin ülkelerinin müfredatla-

rýna da uygun olarak hazýrlanacak 

sanal sýnýf uygulamalarý ve eðitim 

videolarýyla, Türkiye'de yaþý geçtiði 

için okula gidemeyen mülteci genç-

lerinin/öðrencilerin en az yarýsýna 5-6 

ay içerisinde eðitim hizmeti vermek 

baþarýlabilir. Bu fonla binlerce 

mülteci öðrenciye burs verilmesi de 

saðlanabilir. Hükümet ise AB 

fonlarýnda aldýðý paralarý „çarçur“ 

etmekte, bu fonlarý kendine yeni bir 

döviz kaynaðý olarak görmektedir. 

Ama göçmen çocuklarýn ve gençlerin 

temel ve meslek eðitimininin 

hükümetin görevi olduðu vurgulan-

malý, hükümetin ise bu görevi baþtan 

savma, yetersiz, kalitesiz bir eðitimle 

geçiþtirdiði, göçmen çocuklarýn 

ciddiye alýnmadýðý, AB fonlarýnýn 

etkin kullanýlmadýðý gösterilmelidir.

Oysa Türkiye'deki göçmenler için 

çaðdaþ, ýrkçý milliyetçi olmayan 

kendi ana dillerinde bir eðitim þarttýr. 

Burda acilen göçmen gençlere dönük 

mesleki eðitim okullarý açýlmalýdýr. 

Türk devletinin eðitimindeki milli-

yetçilik sürekli dýþa vurulmalýdýr. 

Göçmen öðrencilerin okula devamýný 

artýrmak için ücretsiz okul yemeði, 

ücretsiz ulaþým ve ücretsiz okul 

üniformasý verilmeli. Eðitimden uzun 

süredir mahrum kalmýþ yahut okula 

devam etmek istemeyen öðrenciler 

için meslek kurslarý açýlmalýdýr.

Türkçe derslerinin tecrübeli ve 

liyakatli öðretmenler tarafýndan 

verilmesi saðlanmalýdýr. Türkçe ders 

kitaplarý ve temel bilim ekipmanlarý 

da tamamen ücretsiz hale getirilmeli, 

göçmen çocuklarýn (yönlendirme) 

oryantasyon ve (içsel gücüyle 

davranýþa hazýrlama) motivasyon 

eksikliði giderilmeye çalýþýlmalýdýr. 

Göçmenlerin devam ettiði okullarda 

özellikle nitelikli okullar arasýnda 

kardeþ okul projeleri baþlatýlýp 

entegrasyona farklý boyutlar kazan-

dýrýlmalýdýr. Bu çocuklarýn anadilleri-

ni bilen öðretmenlerin yardýmýyla 

çocuklar hem anadillerini öðrenme-

liler, hem de yaþlarýna, seviyelerine 

göre deðerlendirilerek türkçe, 

matematik gibi derslerin verildiði 1-2 

yýllýk hazýrlýk sýnýflarýna alýnmalý, 

pratik derslerde yaþýtlarýyla birlikte 

eðitim verilerek, daha kýsa zamanda 

entegre olmalarý saðlanmalýdýr. 

Normal sýnýflarda eðitim almaya 

hazýr çocuklar hýzla bu sýnýflara kay-

dýrýlmalýdýr.

Savaþ, þiddet ve yakýnlarýný 

kaybetme gibi travmatik süreçler 

yaþayan göçmen çocuklarýn yaþadýðý 

psiko-sosyal sorunlar nedeniyle bu 

okullardaki rehber öðretmen sayýsý ve 

niteliði muhakkak artýrýlmalýdýr. Bu 

hususta BM, UNICEF'ten destek 

alýnmalýdýr.

Göçmenlerin topluma entegras-

yonu, eðitim, meslek edindirme ve 

niteliklerinin artýrýlmasýyla mümkün-

dür. Bu konularla ilgilenmeyen 

Erdoðan hükümeti toplumda büyük 

bir sorun yaratýyor.
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öç olgusu insanoðlunun 

yeryüzüne ayak basýþý ile 

ba þ l ayan  b i r  t a r i h se l  G
gerçekliktir. Sürekli deðiþen tabiat, 

sosyal ve ekonomik koþullar insanlarý 

göç etmeye, yeni yaþam alanlarý 

bulmaya zorlamýþtýr.

Savaþlar, toplu kýrýmlar, afetler 

(sel - depremler), yoksulluk ve 

sefalet, ekonomik ve politik çýk-

mazlar hem iç göçü hem de dýþ göçü 

tetikleyen etmenler olmuþtur. O ne-

denle insanlýðýn tarihi bir göçler 

tarihidir.

Ama bu göç nedenleri tarih 

boyunca geliþen sosyo-ekonomik, 

politik koþullarla birlikte deðiþime 

uðramýþtýr. Özellikle dünyaya kapi-

talizmin egemen olmasýyla ücretlerin 

düþük olduðu bölge ve ülkelerden 

ücretlerin yüksek olduðu bölge ve 

ülkelere olan sürekli göçün yaný sýra, 

insanlýk zorunlu yaþam koþullarýnýn 

getirdiði göçlerden, emperyalist 

güçlerin sömürüsü sonucu doðan 

göçler dönemine geçilmiþtir. Artýk 

günümüzde göçler, emperyalist 

politikalar, emperyalist sömürü, 

yaðma, talan ve savaþlar yýkým ve 

tabii afetler sonucu bilerek, kasten 

yaratýlan, hesaba katýlan göçlerdir.. 

Göç gerçeðinin sayýsýz nedenle-

rinden en belirleyici olaný yukarýda 

sayýlan sebeplerden dolayý yaþam 

GÖÇ
Erden GÜVEN

alanlarýný yitiren insanlarýn kendile-

rine yeni yaþam alanlarý bulmak, 

mevcut durumdan daha iyi koþullarda 

yaþama ve gelecek kuþaklara daha iyi 

bir bir miras býrakma arzusunun te-

zahürü olarak yer deðiþtirmeleridir. 

Asýl sorun bu olunca, göç eyleminin 

önünde hiçbir duvarýn, hiçbir 

barikatýn durmasý mümkün deðildir. 

Dünümüz, bugünümüz ne yazýk ki 

yarýnýmýz yukarýda anlatmaya 

çalýþtýklarýma tanýklýk etmektedir. 

Özellikle emperyalizm döneminde 

yaþam alanlarýný kaybetmek ve daha 

iyi þartlar içinde yaþama olanaklarý 

aramak insaný her türlü bedeli 

ödemeye zorluyor. Hiç kimse 

isteyerek, zorda kalmadan kendi 

yurdunu terk etmez.  Onun içindir ki 

göç; bir lokma ekmek uðruna ulus 

benliðinden milli kimliðinden ödün 

vermenin adýdýr. Politik, ekonomik ve 

inanç üzerinden yürütülen siyasal 

kutuplaþmanýn yaþamý söz konusu 

kimlikler nezdinde zehirlemesinin 

adýdýr GÖÇ.

Kendi bedenlerini ülkelerinin ve 

halklarýnýn kurtuluþuna ve baðýmsýz-

lýðýna adayan yurtsever, ilerici ay-

dýnlarýn, sosyalistlerin, komünistlerin 

yaþadýklarý topraklardan zorla ko-

parýlmasýnýn bir baþka adýdýr göç.

Ezilenlerin, sömürülenlerin, zor-

baca yöntemlerle ötekileþtirilenlerin, 

susturulanlarýn dillerine, düþünce-

lerine prangalar vurulanlarýn yaz-

gýsýdýr göç.( Bu yazgýyý ülkemizin 

gerçek yurtseverleri - sosyalistleri - 

komünistleri tersine çevirecektir)

Daha iyi bir yarýný daha iyi bir 

geleceði, aydýnlýk, güneþli günleri 

düþleyenlerin tarihinin adýdýr göç.

Tümden toplumlarýn ve o top-

lumlarý ileriye doðru dönüþtürmek 

isteyenlerin tarihidir göç.

Toplumlarýn tarihi göçler tarihidir, 

göçlerin yönü aðýrlýklý olarak 

Doðu'dan Batý'ya ya da Güney'den 

Kuzey'e doðru olmuþtur. Günümüzde 

de buna canlý olarak tanýklýk etmek-

teyiz. Peki bu bir kader mi? Niçin 

tersi yani Batý'dan Doðu'ya bir göç 

yaþanmýyor? Bunun yanýtý herkesi 

ilgilendiriyor. Emperyalizm Ortado-

ðu'da petrole hükmetmek, Afrika'nýn 

yenginliklerini elde etmek için 

savaþlarla, sebep olduðu ekolojik 

felaketlerle bu ülkelerden halklarý 

kendi topraklarýný terk etmeye zor-

lamaktýr. Ýþte göç bu sorularý sorgula-

yanlarýn da adýdýr.

Göç Akdeniz'de Ege Denizi'nde 

ölümü, azgýn sularda boðulmayý göze 

alanlarýn, Afrikalýlarýn, Suriyelilerin, 

Afganlýlarýn adýdýr.

Alp daðlarýnýn karlý buzlu soðu-

ðunda ölümü kanýksayanlarýn adýdýr 

GÖÇ.

Tüm insanlýðýn gözleri önünde 

Ege'de Akdeniz'de kýyýya vuran 

canlarýn, civanlarýn ve küçük 

Alan'larýn adýdýr  GÖÇ.

Farklý siyasi düþüncelere ve 

inançlara sahip insanlarýn resmî ide-

oloji ve erk sahipleri tarafýndan 

dýþlanmasýnýn ve yaþadýklarý yerler-

den, yurtlardan uzaklaþtýrýlmasýnýn 

da adýdýr göç.

Ekonomik yetmezlikler, ekolojik 

altüst oluþlar, demografik yapýsal 

bozukluklar ve kimlikler üzerinden 

yapýlan politik açmazlar göç olgu-
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sunu kamçýlayan baþlýca faktörlerdir. 

Tüm göç dalgalarýna, göç hareket-

lerine damga vuran nesnel gerçeklik; 

acýdýr, sýzýdýr, özlemdir, hasrettir, 

annesine, sevgilisine, yavuklusuna, 

dahasý GÜNEÞLÝ bir yarýna kavuþ-

mak için yürekleri yananlarýn adýdýr 

GÖÇ.

Ýnsanýn sýký sýkýya baðlý olduðu öz 

deðerlerinden kopmasý, kendine 

yabancýlaþmasý, egemen kültürün ve 

dilin baskýsýna maruz kalmasý ve 

asimilasyona tabi tutulmasýnýn adýdýr 

GÖÇ.

Kendi öznelimizde GÖÇ, yukarý-

da betimlemeye çalýþtýðým gibi vahim 

ve trajik sonuçlar doðurmamýþ 

olabilir... Ne ki, biz de payýmýzý aldýk. 

Geri býraktýklarý ülkemizden egemen 

güçler önce milyonlarca iþçiyi 

Almanya'ya, Avrupa'ya mal gibi 

sattýlar. Sonra yurdumuzun kalkýn-

masý, demokratikleþmesi, Kürt soru-

nunun barýþçýl yollardan çözümü için 

savaþan binlerce iþçi ve öðrenci 

gençler, aydýn ve akademisyenler 12 

Mart, 12 Eylül ve son olarak 15 Tem-

muz kontrollü askeri darbeleriyle yurt 

dýþýna sürgüne gitmek zorunda 

kaldýlar. Bu iþçi ve aydýn göçünün bir 

parçasý olan bizler, el kapýlarýnda 

dilendik. Soframýza bir lokma ekmek 

götürebilmek birilerine yaranmaya 

çalýþtýk. Kendi iþgücümüzün farkýnda 

deðildik. Sýnýf bilincimiz yoktu. 

Emekçi ve iþçiler olarak; sermayenin 

gücüne övgüler dizdik. Sýnýf düþ-

manlarýmýzý dost bildik. Saða sola 

savrulduk.

Nerede konumlanmamýz gerekti-

ðinin ayýrdýnda deðildik. Çalýþtýðýmýz 

ülkelerin iþçileri, emekçileri, sýnýf bi-

linçli iþçileri bizleri baðýrlarýna bas-

týlar. Ýþgücünden gelen haklarýmýzý 

hukukumuzu savundular. Bir ortak 

geleceðimizin olduðunu bilincimize 

çýkardýlar, dimaðýmýza kazýdýlar. 

Birlikte örgütlenirsek üstesinden 

gelemeyeceðimiz bir zorluðun 

olamayacaðýný dilleri döndükçe bize 

anlattýlar. Aðýrlýklý olarak kýrsal 

kesimden geldiðimiz için bulundu-

ðumuz ülkelerin iþçi sýnýfý, sendikal 

hareketi, demokrasi güçleri ve insan 

haklarý örgütleriyle birlikte hareket 

etmekte hep ürkek davrandýk. Çünkü 

sýnýf mücadelesi ve sermayeye karþý 

koyuþ gibi bir gelenekten gelmiyor-

duk. Ne Türkiye ile vatan topraðýyla 

baðýmýzý koparýyor ne de yaþadýðýmýz 

ülke halklarýyla kaynaºabiliyorduk.

Göç olgusunun tüm olumsuz ve 

olumlu parametrelerini iliklerinde 

yaþayan biz “göçmenler” 70'lerden 

itibaren Türkiyeli ilerici aydýnlarla , 

yürekleri Türkiye'nin aydýn geleceði 

için çarpan sosyalistlerle, komünist-

lerle, sýnýf mücadelesinin savaþ 

erleriyle tanýþma fýrsatý bulduk. 

Bugün ülkede DURUM'u çýkaran 

sýnýf savaþýmýnýn öncüleriyle birlikte 

faþizme karþý omuz omuza mücadele 

ettik. Evren - Özal faþizmini özellikle 

Avrupa'daki demokrasi güçlerinin 

desteðiyle deþifre ederek gerilettik. 

Bugün de faþizan Erdoðan rejimini 

geriletme görevi önümüzde duruyor. 

Bugün Avrupa'da koþullar 12 Eylül 

1980 sonrasýndan çok daha farklýdýr. 

Ama 12 Mart ve 12 Eylül sonrasýnda 

olduðu gibi bugün de Avrupa'da Tür-

kiye'de savaþan veya hapislerde yatan 

Kürt ve Türk iþçi ve emekçileriyle, 

aydýn ve devimcileriyle dayanýþmayý 

yükseltmek gerekmektedir. Bunun i-

çin de hem Türkiye'de hem de tümden 

yurtdýþýnda sosyalistlerin, komünist-

lerin savaþkan partisi TKP'sine dün-

den daha fazla gereksinim var. Bu 

duygu ve düþüncelerle iþçi sýnýfýnýn 

savaþ yolunda DURUM'u selamlýyo-

rum.

Alman iþçi sýnýfýnýn ve enternasyonal iþçi hareketinin iki büyük 
evlâdý Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'i katledilmelerinin 
100. yýlýnda saygýyla anýyoruz.

'' ''O bir kartaldý, hâlâ da bir kartaldýr.  V.Ý. Lenin

osa Luxemburg ve Karl 

Liebkneckt partileri Alman-Rya Sosyal Demokrat Partisi 

SPD'nin Almanya'nýn Birinci Dünya 

Savaþýna katýlmamasý için çetin bir 

mücadele verdiler. Ama sað kanat 

sosyal demokratlarýn Kayzerin savaþ 

politikasýný desteklemesi üzerine 

onlara karþý amansýz bir savaþ içine 

girdiler. Bu mücadele içinde SPD'den 

ayrýlýp Spartakus hareketini kurdular. 

TKP'nin ilk genel sekreteri Ethem 

Nejat'ýn da saflarýnda savaþtýðý 

Spartakistler, proletarya enternasyo-

nalizminin, savaþýn ve milliyetçi-

liðinin panzehiri olduðunu savunu-

yorlardý. Liebknecht ve Luxemburg 

Serap AKTEPE

askerlere, halka Dünya Savaþýný 

Alman burjuvazisine karþý bir iç sa-

vaþa çevirmeleri için çaðrý yaptýlar. 

Alman askerleri ve iþçileri onlarýn 

çaðrýsýna uydu ve 1918 Kasým'ýnda 

savaþa, burjuvaziye, Kayzere karþý 

ayaklandýlar.

Almanya Sosyal Demokrat Par-

ti'sinden Noske tarafýndan anti-

komünist askerlerden oluþan birlik 

olan "Freikorps" kuruldu ve bu bir-

likler, parti yönetiminin sað kanadýn 

eline geçmesinden ve olaylarýn aký-

þýnýn ayný hýzla ters yöne dön-

mesinden, gericileþmesinden cesaret 

alarak, tutuklamalara ve katliamlara 

baþladýlar. 15 Ocak 1919'da Rosa 

29DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda



Luxemburg ve Karl Liebknecht 

kaldýklarý evde milisler tarafýndan 

tutuklandý. Karl Liebknecht aðýr 

iþkencelerden sonra vurularak 

öldürüldü. Rosa Luxemburg ise 

dövüldükten sonra vuruldu ve 

Landwehr Kanalý'na atýldý.

Komünistler, sosyalistler, dev-

rimciler olarak geçmiþin hatalarýndan 

ders almalýyýz ki onlarý tekrarlama-

yalým. Hiç þüphesiz, Marksizmin 

kurucularý, baþta Marks, Engels, 

Lenin olmak üzere, Rosa Luxemburg, 

Karl Liebknecht, Ernesto Che 

Guevara, Mustafa Suphi ve yoldaþlarý 

g ib i  devr im iç in  

hayatlarýný verenleri 

yaþatmak; onlarýn dü-

þüncelerini, yaþam-

larýný bilmenin yaný 

sýra onlarýn hatalarýný 

da bilmek ve ders çý-

karmakla mümkün-

dür.

Rosa Luxemburg 

ve Karl Liebknecht'in 

en temel yanýlgýsý yý-

ðýnlarýn örgütlenme-

sinin, nasýl bir parti 

öncülüðünde gerçek-

leþmesi gerektiðidir ve Onlar bu 

yanýlgýlarýný hayatlarýyla ödedikleri 

gibi, devrime yürüyen Almanya iþçi 

sýnýfýnýn yenilgisinde paylarý 

olmuþtur. Ama 1918 Alman Kasým 

Devrimi'ndeki mücadeleleri tarihe 

geçmiþ ve onlarý ölümsüz kýlmýþtýr. 

Alman iþçi sýnýfý ve devrimcileri her 

sene Onlarý katledildikleri Berlin'de 

büyük miting ve yürüyüþlerle anarlar. 

Bu sene de andýlar.

Özellikle Luxemburg ve Lenin 

arasýnda Bolþevik parti ve diðer teorik 

konularda sert teorik tartýþmalar 

olmuþtur. Daha 1903'te, Lenin'in ''Ne 

yapmalý'' çalýþmasýnda demokratik 

merkeziyetçilik esasýna dayalý 

devrimci bir kadro partisi gerektiðini 

eleþtirmiþtir. Oysa Bolþevik partinin 

baþarýsýnda böyle bir parti rol oy-

namýþtýr.

Ýkinci Enternasyonal'in bir üyesi 

olarak, 1914'de Rus Partisi mese-

lesinde Luxemburg, Kautsky ile ayný 

safta durdu ve Lenin'in Menþeviklere 

karþý politikasýný “Lenin'in parçalama 

politikasý “olarak eleþtirdi. Lenin'de 

onu, devrimin öncü rolünü sessizce 

atladýðý için eleþtirdi.  

Rosa Luxemburg, kitlelerin 

kendiliðinden inisiyatif almasýna ve 

genel grevlere aðýrlýk veriyordu. O, 

SPD'nin üst yöneticilerinin bü-

rokrasisine karþý savaþ verirken, 

durum çok netken, ancak disiplinli, 

avangard bir partinin devrimin 

öncüsü olacaðýna dair kavrayýþý 

yoktu. Oysa Bolþeviklerin partisi, 

kendini teorik- ideolojik olarak 

yetiþtirmiþ, savaþta deneyim kaza-

narak; karþýlaþýlabilecek her durumu 

analiz eden, inisiyatif alan, çelik 

disiplinli Marksistleriyle Alman dev-

riminin ölümcül olduðunu kanýtlayan 

bir örgüt olmuþtur.

Luxemburg, parti politikalarýnýn 

partiye ve yýðýnlara yaymanýn yeterli 

olduðunu düþündü. Hem SPD, hem 

de USPD içinde Rusya'da yaþandýðý 

gibi bir bölünme olabilirliði üzerine 

Bolþevik Parti örgütlenmesini 

reddetti. 1916'da Spartakistler kurul-

duðunda da Rosa'nýn ýsrarý üzerine 

gevþek bir örgütlenme oluþturuldu, 

ancak komünistler 1918-1919 yýl-

larýnda devrimin ateþleri ortasýnda 

KPD'de toplandýlar. Ýþçi sýnýfýna 

öncülük yapacak bir kadro partisinin 

yokluðu Alman Devrimi'nin yenil-

gisiyle sonuçlandý. Bugün dünyayý 

deðiþtirmek, komünist bir toplumu 

kurmak isteyenler için bu önemli bir 

derstir.

Rosa Luxemburg, her zaman bir 

Marksist olarak, dünya devrimi için 

revizyonizmle, reformizmle devrim-

ci bir tarzla savaþmasýna raðmen, 

Lenin'in Uluslarýn Kendi Kaderini 

Tayin Hakký ve sermaye birikimi- 

emperyalizm tartýþmalarýnda da ya-

nýlmýþtý. Ama hatalarýna raðmen, en 

büyük devrimcilerdendir.

Lenin, 1922 ªubat'ýnda yazdýðý bir 

makalede, bir Rus masalýný anarak 

þöyle demektedir: ''Kartal bazen ta-

vuktan daha alçaklarda uçar, ama ta-

vuk hiçbir zaman kartalýn uçtuðu 

yüksekliklere eriþemez. Rosa Lux-

emburg, Polonya'nýn baðýmsýzlýðý 

sorununda yanýlmýþtý. 1903'te Men-

þevikler i  deðer lendirmesinde 

yanýlmýþtý, sermayenin birikimi teo-

risinde yanýlmýþtý; 1914 Temmu-

zu'nda, Plekhanov, Vandervelde, 

Kautsky ve baþkalarýyla birlikte, 

Bolþeviklerin Menþeviklerle birleþ-

mesini istediði zaman yanýlmýþtý. 

(Çýktýktan sonra, 1918'in sonunda ve 

1919'un baþýnda, yanlýþlarýný geniþ 

ölçüde düzeltmiþ olmakla birlikte) 

1918'de hapishanede yazdýklarýnda 

yanýlmýþtý. Fakat bu yanlýþlarýna 

raðmen, o bir kartaldý, hâlâ da bir kar-

taldýr; bütün dünya Komünistlerinin 

anýsýnda aziz olmakla kalmayacak; 

yapýtlarý birçok komünist kuþaklarý-

nýn eðitimi için çok faydalý bir ders 

olacaktýr.''
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ürkiye tarihinin bu momenti 

belirli bir anlamda Rusya'yý Tandýrmaktadýr. Ama Rusya'da 

Kýrým Savaþýnýn ardýndan reformlar 

ayný zamanda kapitalizmin hýzlý 

geliþimini ve idari ve mali yenilikler 

için ve militarizmin daha da geliþmesi 

için maddi temeli yaratýrken Türkiye 

modern reformlara tekabül eden bir 

ekonomik dönüþümden yoksun kaldý. 

Türkiye'de yerel sanayi yaratmak 

yolundaki tüm giriþimler baþarýsýz 

oldu. Hükümet tarafýndan kurulan 

yeni fabrikalarda üretilen mallar 

kalitesiz ve pahalýydý. Burjuva dü-

zenin en temel ön koþullarýnýn 

yokluðu kiþi ve mülkiyet güvenliði, 

en azýndan yasa önünde formel 

eþitlik, dinsel yasadan ayrý bir medeni 

kanun, modern iletiþim araçlarý, vb. 

kapitalist üretim biçimlerinin ortaya 

çýkmasýný mutlak olarak olanaksýz-

laþtýrdý. Avrupa devletlerinin Türki-

ye'ye dönük ticaret politikasý, kendi 

sanayileri için korumasýz bir pazar 

saðlamak için Türkiye'nin politik 

güçsüzlüðünü sömürerek ayný doð-

rultuda etki yaptý. Þimdiye deðin 

ticaretin yaný sýra tefecilik, yurtiçi 

sermayenin tek tezahür biçimi 

olmuþtur. Dolayýsýyla ekonomik 

olarak Türkiye, birçok durumda mül-

kiyet iliþkilerinin yarý-feodal nite-

liðinden bile kurtulamadýðý en ilkel 

bir köylü tarýmý ülkesi olarak kaldý.

Türkiye'nin çözülmesi ayný anda 

iki uç noktada göze batacak kadar 

belirgin hale geldi. Bir yandan köy 

ekonomisinde süreli bir açýk ortaya 

çýktý. Bu, görülür ifadesine, köy top-

luluðunun organik bir öðesi haline 

gelen ve apse gibi koþullarýn iç irin-

lenmesini gösteren tefecide ulaþtý. 

Türk köylerinde aylýk yüzde üç faiz 

oranlarý süreklilik gösteren bir ol-

(Rosa LUXEMBURG)

Osmanlý Devleti'nin Daðýlmasý

Sosyal-Demokrasi ve Türkiye'de Ulusal Mücadeleler

guydu ve köyün sessiz dramýnýn hep 

ayný olan sonuysa köylünün ülkede 

onu modern iþçi sýnýfýnýn parçasý 

haline getirecek üretim biçimlerinin 

yokluðunda proleterleþmesiydi. Ülke 

içinde onu modern iþçi sýnýfýnýn içine 

çekecek üretim biçimlerinin yokluðu-

nun sonucu olarak çoðunlukla lum-

pen proletaryanýn saflarýna katýlan 

köylünün proleterleþmesi oldu. Bu 

olgunun daha ileri sonuçlarý tarýmýn 

çöküþü, yýkýcý açlýk ve þap salgýnlarý 

oldu. 

Öte yanda, devlet hazinesinin ver-

diði açýk vardý. 1854'ten beri, Türkiye 

sonu gelmeyen dýþ borçlanma yoluna 

girdi. Londra ve Paris tefecileri baþ-

kentte, týpký Ermeni ve Yunan tefe-

cilerin köylerde çalýþtýðý gibi çalýþtý. 

Yönetmek her zamankinden daha zor 

hale geldi, ve yönetilenler her za-

mankinden daha fazla hoþnutsuz hale 

geldi. Baþkentte iflas ve köylerde if-

las; Konstantinopol'de saray darbeleri 

ve eyaletlerde halk ayaklanmalarý  

bunlar iç çöküþün nihai sonuçlarýydý. 

Bu durumdan çýkýþ yolu bulmak 

olanaksýzdý. Tedavi ancak ekonomik 

ve toplumsal yaþamýn bütünlüklü bir 

dönüþümüyle, kapitalist üretim bi-

çimlerine geçiþle elde edilebilirdi. 

Ama ne böyle bir dönüþüm için temel 

ne de temsilcisi olarak öne çýkabi-

lecek toplumsal sýnýf vardý ve þimdi 

de yok. Sultan'ýn “yeniden ve yeniden 

bahþedilmiþ reformlarý” açýktýr ki zor-

luklara çare bulamazdý, çünkü kaçý-

nýlmaz olarak hukuksal yeniliklerden 

daha fazla bir þey deðildi ve toplum-

sal ve ekonomik yaþamý sarsmamýþ, 

bürokrasinin egemen çýkarlarýna 

karþý olduðu için çoklukla kaðýt üze-

rinde kalmýþtý.

Türkiye kendini bir bütün olarak 

yenileyemez. Baþlangýçtan beri, bir-

kaç farklý topraktan oluþtu. Yaþam 

tarzýnýn duraðanlýðý, eyaletlerin ve 

milliyetlerin kendine yeten doðasý 

yok oldu. Ama iç birliklerini sað-

layacak maddi çýkar, ortak geliþim 

yaratýlmadý. Tersine, baský ve Türk 

devletine baðlý olmanýn sefaleti her 

zamankinden daha büyük hale geldi. 

Ve bu yüzden çeþitli milliyetler için 

bütünden kaçmak doðal bir eðilim 

oldu, ve içgüdüsel olarak daha yük-

sek toplumsal geliþmenin yolu özerk 

varoluþta aranmaya baþlandý. Ve böy-

lece Türkiye üzerine tarihi hüküm te-

laffuz edildi: batýþla karþý karþýyaydý.

Osmanlý hükümetinin tüm tebaasý 

çürüyen devlet organizmasýnýn sefa-

letiyle karþý karþýya geldiyse ve çeþitli 

müslüman halklar Dürziler, Nasrani-

ler, Kürtler ve Araplar da Türk bo-

yunduruðuna isyan ettiyse de, ayrý-

lýkçý eðilim her þeyden önce Hýris-

tiyan topraklarda yayýldý. Buralarda 

maddi çýkar çatýþmalarý sýklýkla 

ulusal sýnýrlarla çakýþtý. Hýristiyanýn 

haklarý inkâr edilir, bir müslüman 

karþýsýnda yemini geçersizdir, silah 

taþýyamaz, ve kural olarak kamu gö-

revi yapamaz. Ancak daha da önemli 

olan, köylü olarak çoklukla müslü-

man toprak sahibinin topraðýyla 

iþtigal eder, ve müslüman devlet gö-

revlisi tarafýndan iliði kurutulur. 

Dolayýsýyla kökeninde, sýklýkla bir 

sýnýf mücadelesi örneðin koþullarý 

Ýrlanda'yý kuvvetle andýran Bosna ve 

Hersek'te olduðu gibi küçük köylü-

lerin ve ortakçý köylülerin toprak 
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sahipleri sýnýfýyla ve devlet görevlile-

riyle mücadelesi vardýr. Böylece eko-

nomik ve hukuki baskýnýn ortaya 

çýkardýðý muhalefet burada ulusal ve 

dinsel çeliþkilerde hazýr-yapým bir 

ideoloji buldu. Dinsel öðelerin 

eklenmesi çeliþkilere özellikle kaba 

ve vahþi bir nitelik kazandýrdý. Ve 

böylece Hýristiyan uluslarýn Tür-

kiye'yle ölüm-kalým mücadelesini 

yaratmak için tüm unsurlar bir araya 

gelmiþ oldu; Yunanlarýn, Bosna-Her-

seklilerin, Sýrplarýn ve Bulgarlarýn 

mücadelesini ºimdi Ermeniler 

izliyor.

Kýsaca ana hatlarýný çizdiðimiz 

toplumsal koþullar karþýsýnda, 

Türkiye'deki ayaklanmalarýn ve ulu-

sal mücadelelerin Rus hükümetinin 

ajanlarý tarafýndan yapay olarak orta-

ya çýkarýldýðý iddialarý, burjuvazinin 

tüm modern emek hareketinin birkaç 

sosyal-demokrat ajitatörün iþi olduðu 

iddialarýndan daha ciddi görünme-

mektedir. Kabul edilmelidir ki, Türki-

ye yalnýzca kendi deviniminin iler-

lemesiyle daðýlýyor deðildir. Kabul 

edilmelidir ki, Rus Kazaklarýn þef-

katli elleri Yunanistan, Sýrbistan ve 

Bulgaristan'ýn doðumunda ebe 

hizmeti sundu, ve Rus rublesi, Kara-

deniz tarihi dramasýnýn daimi sahne 

amiridir. Ama diplomasinin burada 

yaptýðý, yüzyýllar boyunca birikmiþ 

adaletsizlik ve sömürü yýðýnýndaki 

tutuþkan malzemeye kibrit çakmak-

tan daha fazlasý deðildir.

Burada ilgilenmek durumunda 

olduðumuz, bir doða yasasý kaçýnýl-

mazlýðýyla geliþen bir tarihsel süreç-

tir. Balkan yarýmadasýnda olanlarý an-

lamak için anahtar, Türkiye'deki ar-

kaik ekonomik biçimlerin sürdürül-

mesinin mali sistem ve para ekonomi-

si karþýsýnda olanaksýzlýðý ve kapita-

lizme geliþen para ekonomisinin ola-

naksýzlýðýdýr. Türk despotizminin 

varlýk temelinin altý oyulmaktadýr. 

Ama onun modern bir devlete geli-

þmesi için temel yaratýlmamaktadýr. 

Öyleyse bir hükümet biçimi olarak 

deðil bir devlet olarak; sýnýf müca-

delesi yoluyla deðil milliyetler müca-

delesi yoluyla yýkýlmak durumunda-

dýr. Ve burada yaratýlan yenileþtiril-

miþ bir Türkiye deðil, ama Türk en-

kazýndan çýkarýlmýþ bir dizi yeni dev-

lettir. (10 Ekim 1896, Alman Sosyal-

Demokrat gazete Sächsische Ar-beiter-

Zeitung)

920 yýllarýnýn baþýnda Ulusal 

Kurtuluþ Hareketinde iki 1politik çizgi ortaya çýkmýþtý. 

Birincisi Mustafa Kemal çizgisi: 

Ulusal Kurtuluþu istilacýlara karþý 

savaþla sýnýrlamak, savaþ sonunda 

burjuva ve aðalarýn desteðinde bur-

juva egemenliði kurmaktý. Ýkincisi 

Mustafa Suphi çizgisi: Ulusal Kur-

tuluþu sosyal kurtuluþla tamam-

lamak, iþçi ve köylülerin egemen-

liðini kurmaktý. Bu iki çizgi, bu 

savaþým bugüne kadar sürmüþ ve hâlâ 

sürmektedir.

TKP'nin I. Kongresi'nde ulusal 

azýnlýklar konusu ele alýndý ve Os-

manlý'dan kalan tüm uluslara ve 

ulusal azýnlýklara karþý Ankara hükü-

metinin yürüttüðü aþýrý kanlý poli-

tikayý yerdi, hükümeti suçladý. Bu 

barbarlýðýn halkýmýzý lekelediðini, 

uluslarý ve ulusal azýnlýklarý ezme 

politikasýna karþý savaþ açýlmasýný is-

tedi. Emperyalizme, sömürücülere, 

istilacýlara, gerici çevrelere karþý 

Türkiye Komünist Partisi TKP'nin ve Komüntern'in

1920 ve 30'lu yýllarýndaki Kürt Politikasý
omuz omuza savaþmak için, Tür-

kiye'deki tüm uluslarýn emekçilerini 

ve çabalarýný birleþtirmek, bu birliði 

örgütlemek gereðini önüne koydu. 

Bunun için de Türkiye'deki bütün 

halklarýn kendi kaderini özgürce 

belirleme hakkýný, ayrýlma hakkýný 

savundu, 'plebisit'i, halk oylamasýný 

öngördü. TKP'nin, deðiþik uluslardan 

devrimci iþçi ve köylü sýnýflarý arasýn-

daki eski düþmanlýklarý kaldýrmak 

için savaþacaðýný belirterek her 

ulusun dil ve kültür açýsýndan tam 

özgürlüðünü ve eþitliðini savundu, 

herhangi bir ulusa özgü her türlü ay-

rýcalýða karþý çýktý. Kongre devlet ör-

gütlenmesi konusunda; farklý ulus-

larýn iþçi-köylü þuralarý cumhuriyeti 

kurmasýný, “özgür uluslarýn özgürce 

birliði” için bu cumhuriyetlerden olu-

þacak demokratik, federal bir devlet 

kurulmasý ilkesini kabul etti, parti 

programýna yazdý.

Ne var ki,  parti programýný hayata 

geçirmek üzere ülkeye gelen Mustafa 

Suphi ve yoldaþlarý katledildikten 

sonra partiye Þefik Hüsnü egemen 

oldu. Þefik Hüsnü ise politik olarak 

uzlaþmacý, Kemalist bir çizgiye sa-

hipti, bu durum Mustafa Suphi'nin 

çizgisine taban tabana zýttý. Þefik 

Hüsnü, Komünternle iliþkilerinde de 

bu çizgiyi taþýdý. Komintern'e verdiði 

raporlarla onlarýn Türkiye hakkýnda 

yanlýþ deðerlendirmeler yapmalarýna 

neden oldu. Bu politikanýn partiye ve 

Komintern'e uzun zaman egemen ol-

masýnda Þefik Hüsnü'nün rolü bü-

yüktür. Eski TKP'lilerin çoðunda 

olduðu gibi, bugün ''TKP'' adýný alan 

SÝP'lilerde, Ürüncülerde ve diðer-

lerinin bir çoðunda hâlâ Þefik Hüs-

nü'nün Kemalist anlayýþý sürmek-

tedir.

Þefik Hüsnü'nün Komintern Yü-

rütme Kurulu'na sunduðu raporlarda, 

Ýngiliz emperyalizminin feodal geri-

cilikle iþbirliði yaptýðý ve Türkiye'de 

Kemalist rejimin “feodalizmin tüm 

kalýntýlarýyla hesaplaþmaya doðru” 

32 DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda



gittiði saptamasý, özellikle Kürt 

sorununda, Þeyh Sait isyanýnda 

yanlýþ deðerlendirilmelere neden 

oldu: Kürdistan'daki baþkaldýrýlar 

genellikle Ýngilizlerle iþbirliði ha-

linde feodal gericiliðin kalkýþmasý 

olarak görüldü, bu baþkaldýrýlar Kürt 

halkýnýn ulusal baskýya karþý direniþi 

olarak görülmedi ve ayaklanmalarýn 

demokratik karakteri anlaþýlamadý. 

Kürt isyanlarýnýn bastýrýlmasý 

gericiliðe karþý Kemalizmin baþarýsý 

olarak yorumlandý. Özellikle Ko-

münist Enternasyonal Yürütme Ku-

rulu Raporunun, ''Doðu Ülkelerinde 

Devrimci Hareketler  Türkiye 1925-

1926'' ile ilgili bölümünde Kürt 

konusundaki bu yanlýþ tutum tüm çýp-

laklýðý ile ortaya çýkmaktadýr. Rapor-

da þöyle denmektedir:

“Bu raporun yazýldýðý dönemde 

Türkiye'nin iç durumu tam bir 

istikrara kavuþmuþtu. Devrimle 

iktidara gelen ve hakimiyeti elinde 

tu tan  Kemal is t ler in  bur juva  

cumhuriyetçi partisi, baþýný Þeyh 

Sait'in çektiði Doðu'daki ayaklan-

mayý altetmeyi baþardý. Kürt ayak-

lanmasýnýn bastýrýlmasý, Türk 

hükümetinin saygýnlýðýný ülke 

sýnýrlarý içinde ve dýþýnda önemli 

ölçüde artýrdý. Þeyh Sait'i tutan Ýngi-

lizlerin, yeni Türkiye'nin milli ik-

tidarýnýn zayýflayacaðý hesaplarý bo-

þa çýkarýldý...”

Komintern'in raporunda böyle bir 

yaklaþýmýn yer almasýnda Þefik Hüs-

nü'nün Kürt isyanlarý ve Kemalizm 

konusundaki tutumunun büyük etkisi 

olmuþtur. Þubat 1925'de Þeyh Sait 

ayaklanmasý baþladýðýnda ''Aydýnlýk'' 

dergisi çýkamadýðýndan, Kürt isyaný, 

iþçi ve köylüler için çýkartýlan “Orak 

Çekiç” gazetesinde deðerlendirildi. 

Gazetenin 26 Þubat 1925 günlü 6. sa-

yýsý ile 5 Mart 1925 günlü 7. sayýsýnda 

Þeyh Sait isyaný ele alýnmýþ ve þid-

detle karþý çýkýlmýþtý. 6. sayýnýn man-

þetinde þöyle denmektedir: “Gerici-

liðin baþýnda Þeyh Sait deðil, dere-

beylik duruyor; Ýrticaa karþý müca-

delesinde halk hükümetledir”. Yine 

ilk sayfadaki “Kahrolsun Ýrtica” 

baþlýklý yazýda da “Ankara Büyük 

Meclisi'nde aþýrý sol burjuvazinin 

týrnaklarý, kafasýna orta çaðý dolamýþ 

yobazlarýn gýrtlaðýna yapýþtý...” 

denmektedir. 7. sayýnýn manþetinde 

de þunlar yazmaktadýr: “Yobazlarýn 

Sarýklarý Yobaz Topluluðuna Kefen 

Olmalý! Yobazlarýyla, Aðalarýyla, 

Þeyhleriyle, Halifeleriyle, Sultan-

larýyla Birlikte Kahrolsun Dere-

beylik! Gericilik ve Derebeyliðe Kar-

þý Mücadele Ýçin: Köylüler Köy Mec-

lislerinde, Ýþçiler Sendikalarda Ör-

gütlenmelidirler”.“Ýngilizlerin Oy-

nattýðý Gericilik Kuklasý” adlý baþ-

yazýda da, “azýnlýklarýn elebaþlarýný” 

ayaklandýrmanýn eski Ýngiliz ve Rus 

oyunu olduðu belirtilmekte ve 

Türkiye'nin siyasal baðýmsýzlýðýný 

kazandýktan sonra iktisadi ve sosyal 

devrim yoluna girdiði “iki yýldan beri 

bu yönde büyük adýmlarla iler-

lemekteyiz” diye vurgulanmaktadýr. 

“Ýsyanýn bastýrýlmasý ve elebaþlarý-

nýn cezalandýrýlmasýndan sonra, 

doðuda toprak sorunu mutlaka çö-

zülmelidir, çünkü “arazi ve meralar 

parçalanmadýkca, Þark illerimizde 

düzenin yerleþmesi olanaksýzdýr”

Gazete, düºen Fethi Bey kabinesi-

ni tutucu olarak eleþtirmekte, Kürt is-

yanýný yanlýþ deðerlendirdiðini belirt-

mekte, yapýlmasý gerekenin “Genç 

isyanýný adi sýradan bir olay gibi 

algýlamak olmadýðý'', “derebeylik dü-

zenini tasfiye etmek” olduðu vurgu-

lanmaktadýr. Yine ''Orak Çekiç''in bu 

sayýsýnda “Ali ile Veli” sütununda da 

“Þeyh Sait Ne Biçim Eþkiyadýr” 

baþlýðý altýnda ayný konu iþlenmekte, 

Genç'teki ayaklanmanýn gerisinde 

Kürdistan derebeylerinin olduðu, 

Cumhuriyet hükümetinin bu dere-

beyliði tasfiye edeceði söylenmekte, 

“Arkadaº, kara kuvvet bizim de, 

burjuvazinin de düþmanýdýr. Biz 

herþeyden önce bu düþmaný yen-

meliyiz; burjuvazi ile ayrýca kozumu-

zu paylaþýrýz” denmektedir.

Þefik Hüsnü'nün Kürt baþkaldýrýsý 

konusundaki bu tutumu Komintern 

raporlarýna da yansýmýþ, 1925 Þubat 

ortasýnda patlak veren Þeyh Sait 

isyaný bir irtica hareketi, derebeyliðin 

bir kalkýþmasý, Ýngilizlerin bir oyunu 

olarak deðerlendirilmiþ, bu isyanýn 

ulusal ve demokratik karakteri 

gözardý edilmiþ, özellikle 1924 Ana-

yasasý ile getirilen tekçi ve inkârcý 

anlayýþa, ulusal baskýya karþý bir 

baþkaldýrý olduðu görülmemiþtir. 

Türkiye'de Kürtlere karþý nasýl bir 

politika uygulanacaðý sýk sýk tartýþma 

konusu olmuþtur. Komintern'i bu 

konularda aydýnlatmak TKP'nin ve 

Þefik Hüsnü'nün göreviydi.

Cumhuriyetin ilanýndan sonra 

artýk Kürtlerin dolaysýz desteðine 

gerek duymayan Mustafa Kemal, 

Kürtlere tamamen sýrt çevirdi. 

1924'de yapýlan yeni anayasada Kürt-

ler ve özerklik tamamen inkar edildi, 

tek Türk milleti anlayýþýna geçildi. 

1924 Anayasasý ile 1921 Teþkilat-ý 

Esasiye Kanununun özerklik ve 

çoðulculuk anlayýþý terk edildi, 

Türkçe resmi dil yapýldý, Kürtçe ve 

diðer diller yasaklandý, Türkten 

baþka bir milletin varlýðý, Kürtlerin 

varlýðý inkâr edildi. „Türkiye'nin 

Halký“ içinde Kürtler „ifade olun-

madýklarý zaman bundan kendilerine 

ait sorun yaratmalarý daima müm-

kün“  olacaðý bilindiði halde 

Kürtlerin varlýðý ve „Türkiye Millet 

Meclisi hem Kürtlerin hem de Türk-

lerin sahibi vekillerinden oluºmuº“ 

olduðu ve „bu iki unsur bütün çý-
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karlarýný ve kaderlerini birleþtirmiþ“ 

bulunduðu inkar edildi. Þeyh Sait 

i syan ý  bu  uygu lamala ra  b i r  

baþkaldýrýydý. Þeyh Said isyanýnýn 

asýl nedeninin Kemalistlerin bu 

inkârcý ve tekçi politikalarý olduðu 

parti ve Þefik Hüsnü tarafýndan 

görülemedi. TKP'nin ülkede Ke-

malistlerin bu yeni politik dönü-

þümünü görememesi, hükümetin 

Kürtlerin bu ulusal direniþini ezme 

saldýrýsýný irticaya karþý bir savaþ 

olarak deðerlendirmesi ve hükümeti 

bu mücadelede desteklemesi en baþta 

genel sekreter Þefik Hüsnü olmak 

üzere parti yönetiminin büyük bir 

hatasýydý. Komintern TKP'nin görü-

þünü almadan, onunla tartýþmadan 

Kürt konusunda görüþ belirlemez ve 

beyan etmez. Komintern'e görüþ bil-

diren Þefik Hüsnü'dür. Onun içindir 

ki Þefik Hüsnü Komintern'de sapta-

nan politikalara itiraz etmiyor. Parti 

Kürt sorunu konusundaki bu hatanýn 

cezasýný bugüne kadar çekmektedir.

Mustafa Kemal ve yeni kurulan 

Ýsmet Paþa kabinesi Þeyh Sait is-

yanýný kanlý biçimde bastýrttý ve bur-

juvazi her zaman yaptýðý gibi Þeyh 

Sait isyanýný da tüm muhalefeti 

bastýrmak, boðmak için bahane 

olarak kullandý. Çýkardýðý Takrir-i 

Sükûn Kanununa dayanarak Bakan-

lar Kurulu 12 Mart 1925'te diðer mu-

halif yayýn ve örgütlerle birlikte 

'Aydýnlýk' ve 'Orak Çekiç'i de kapattý 

ve yasakladý, partinin legal faaliyetini 

tümüyle susturdu. Hükümeti destek-

lemek yarar getirmedi. Takrir-i Sükûn 

Kanunu ise Ýstiklal Mahkemesinde 

yargýlanmak demekti.

Þeyh Sait Ýsyaný bastýrýldýktan 

sonra Kürt Halký boyun eðmedi, 20'li 

ve 30'lu yýllarda baþ kaldýrdý, bunlarýn 

en büyüklerinden biri de 1937'deki 

Dersim Ýsyaný'dýr. Otuzlu yýllar 

Türkiye'de iþçi ve emekçi yýðýnlarýn, 

Kürt halkýnýn, Çerkeslerin ve diðer 

halklarýn üzerinde baskýlarýn artarak 

sürdürüldüðü, diðer yandan da 

önemli ekonomik kararlarýn dayattýðý 

yýllardý.  Marmara bölgesinde 

Çerkeslerin direniþleri büyük ölçüde 

bastýrýldý ve büyük ölçüde asimile 

edildi. Kürtlerin isyanlarýný kontrol 

etmek ve bastýrmak ve asimilasyonu 

ilerletmek için özel yetkili Umum 

Müfettiþlikler adý altýnda askeri 

idareler oluþturuldu. Ýlk kez Diyar-

bakýr merkezli oluþturulan I. Umum 

Müfettiþliðinin ardýndan Erzurum 

merkezli oluþturulan III. Umum 

Müfettiþliðinin yanýsýra 6. Ocak 1936 

senesinde Dersim merkezli IV. 

Umum Müfettiþliði kuruldu. Bu 4. 

Umum Müfettiþliðinin baþý olan as-

keri komutanýna hem yasama hem de 

yargýlama yetkisi verildi. Hem idam 

kararý verebiliyor, hem de infaz ede-

biliyordu. Kürdistan'da oluþturulan 

bu özgül baský birimleriyle zorla 

asimilasyon sistemleþtirildi. Devlet 

Kürtlerin eritilmesi, türkleþtirilmesi 

için özel program ve raporlar hazýr-

lattý ve uygulamaya koydu. Kürt halký 

bu uygulamalara karþý hep baþkal-

dýrdý.

TKP hep bu Umum Müfettiºlik-

lere, baskýlara ve türkleþtirmeye karþý 

çýkmýþtýr. Dersim'de halkýn devletin 

baskýlarýna karþý huzursuzluðunu 

kontrol etmek ve bastýrmak için Ke-

malist hükümetin özel olarak kurdu-

ðu Dördüncü Umum Müfettiþlik'le 

ilgili olarak Parti Organý Orak Çe-

kiç'in 1.2.1936 tarihli sayýsýnda þu 

yazý yayýnlanmýþtýr:

“Kemalist burjuvazi, hükümetin 

idare sisteminde tazyik vidalarýný 

habire sýkýþtýrýyor. Halk Partisi hükü-

meti, Türkiye'nin muayyen semtle-

rinde yeni yeni enspektörlük teþ-

kilatlarý kuruyor. Bunlardan en 

zorbalýsý 4'üncüsü oluyor. Astýðý astýk 

kestiði kestik fermanile kurulan bu 

teþkilatýn neler yapacaðýný iyice 

anlayabilmek için 1'cinin neler yaptý-

ðýna kýsaca bir göz atalým. ...Halk 

Partisi hükümeti doðu illerinde, hele 

Kürdistan'da güttüðü sýnýfi siyasile, 

beylere, aðalara, aþiret reislerine 

karþý emekçi halk kitlelerinin yürüte-

cekleri sýnýf savaþýný körletiyor. Hele 

yürüttüðü türkleþtirme siyasile halk 

kütlelerini irticaýn kucaðýna itiyor. 

Milli azlýklarýn emekçi kitlelerine 

karþý parya muamelesi yapýyor. 

Þeyh Þerif, Þeyh Sait, Kasým,
Þeyh Abdullah
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Emekçi köylü Zazalara, Kürtlerin 

fakir köylülerine en bayaðý haka-

retler yapýlýyor... 'Horca... Horca...' 

diye onlara küfrediliyor. Birinci 

Enspektörlüðün fakir köylülere karþý 

gösterdiði en nazik muamele dayakla 

baþlar. Kürtçe veya Zazaca konuþmak 

yasak edildi.... Kürdistan'da köylü 

Kemalistlerin þovenist ve ezgi siya-

sasýný istemiyor... o, Kemalistlerin 

ezgi siyasasýna da boyun eðmeyecek. 

Kürdistan'ýn emekçi halk kitleleri 

Türkiye amelesile, kaytak ve em-

peryalizmin ajanlarý unsurlara yar 

olmayacak. Bu savaþçý halk kitleleri: 

beylerile, Türkiye köylülüðünün ana 

kitlelerile elele verecek. O, Türkiye 

Komünist Partisini kendisine önder 

tanýyacak. Çünkü Türkiye'nin amele 

sýnýfý ve Komünist Partisi milli 

azlýklara milli sosyal, kültürel inki-

þaflarýnýn temin edilmesini ve siyasal 

istiklâl de dahil olduðu halde kendi 

mukadderatlarýnýn kendileri tarafýn-

dan tayin hakkýnýn tanýnmasýný is-

tiyor.”

1937 senesinde devletin, Müfet-

tiþliðin uyguladýðý baskýlara karþý 

Seyit Rýza yönetiminde halk 

ayaklandý. Partinin bu ayaklanmayý 

gericiliðin ve aðalýðýn cumhuriyete 

karþý bir baþkadýrýsý olarak görmesi 

büyük bir hata idi. Kemalist yönetim 

bu isyaný yine barbarca, direniþin 

lideri Seyit Rýza'yý idam ederek ve 

Dersimlilere karþý bir soykýrým 

iþleyerek bastýrabildi. Halk havadan 

uçaklarla bombalandý. Atatürk'ün 

manevi kýzý Sabiha Gökçen bu 

bombalamayý gerçekleþtiren ilk kadýn 

pilottu. Yaþlý, çocuk, kadýn binlerce 

Dersimli katledildi, binlercesi 

yerinden yurdundan edildi, Batýya 

sürüldü. Türk halký, Ermeni katlia-

mýnda, soykýrýmýnda olduðu gibi, bu 

isyan nedeniyle iþlediði bu yüz karasý, 

insanlýk suçu olan soykýrýmla da hâlâ 

yüzleþmiþ deðildir.

Komünistler sýnýfsal olarak dinsel 

gericiliðin, feodal sistemin yýkýlmasý, 

bertaraf edilmesi için burjuvazinin ve 

köylülüðün verdiði mücadeleyi 

destekler. Köylülerin dinsel gerici-

likten ve aþiret iliþkilerinden, dere-

beyi istismarý ve baskýsýndan kurtu-

lmasý, özgürleþmesi ve topraða ka-

vuþmasý TKP'nin ana taleblerinden ve 

mücadele alanlarýndan biridir. Ça-

lýþmalarýnda TKP Kürt ve Türk köy-

lülerini örgütlemesi ve aydýnlatýl-

masýna hep büyük önem vermiþtir. 

Kemalistlerin, Türk burjuvazinin 

dinsel gericiliðe ve feodal sisteme 

karþý attýðý adýmlarý desteklerken 

Kemalistlerin sürekli iki yüzlülü-

ðünü, onlarýn aðalarla, derebeyle-

riyle, özellikle Kürdistan'da þeyh-

lerin, aðalarýn bir çoðu ile sarmaþ 

dolaþ olduðunu, onlarýn egemenli-

ðinin yýkýlmasý, köylünün toprak 

sahibi olmasý gibi bir derdi ol-

madýðýný vurgulamýþtýr, Kema-

listlerin Kürdistan'da sözde reform 

adý altýnda uyguladýðý aðýr vergi alma, 

türkleþtirme ve asimilasyon poli-

tikalarýna hep karþý çýkmýþtýr.

Buna raðmen Parti, Kürdistan'da 

halk, bey ve þeyhlerle birlikte isyan 

ettiði zamanda, bu isyanlarýn altýnda 

yatan gerçek nedenin saptanmasý 

konusunda çeliþkili, hatalý dav-

ranmýþtýr. Bu isyanlar daha çok 

Kemalistlerin egemenliklerini 

baltaladýðý dinsel gericiliðin, 

þeyhlerin, kodaman aða ve beylerin, 

Ýngiliz ve Fransýz emperyalist 

ajanlarýnýn modern cumhuriyete karþý 

bir ayaklanmasý olarak deðerlen-

dirilmiþ, bu nedenle de Kemalistlerin 

bu isyanlarý bastýrmasý, isyanda baþý 

çekenlerin asýlmasý, isyana katýlan 

binlerce insanýn batýya sürülmesi 

onaylanmýþtýr, bu sýnýfsal olarak 

gerici güçlerin egemenliklerinin 

kýrýlmasý olarak görülmüþtür. Oysa 

isyanlarýn çýkmasýnýn asýl nedeni 

gerici þeyh ve aðalarýn Ankara'daki 

burjuva cumhuriyeti nedeniyle 

otorite kayýplarý deðil, þeyhi, aðasý, 

beyiyle Kürt halký üzerinde uygulan 

ulusal baský, türkleþtirme ve 

asimilasyon politikasýydý. Bu 

gerçeðin o zaman, hem 1925'de hem 

1937'de - dünya ve bölgede politik 

durum ne olursa olsun - hem TKP 

hem de Komintern tarafýndan sapta-

namamýþ olmasý büyük bir eksiklik 

ve hata idi. Ne var ki, bu hata bugün 

de Kürtlerin direniþine ulusal deðil, 

sýnýf açýsýndan bakmak gerekir diyen 

birçok sol ve devrimci çevrede hâlâ 

sürmektedir.  Part imizin yeni  

politikasýnda sýnýfsal olanla ulusal 

olan arasýndaki diyalektik iliþkinin 

çok iyi görülmesi, Kürt halký özgür 

olmadan Türk halkýnýn özgür ola-

mayacaðý ve iþçi sýnýfý mücadelesinin 

geliþemiyeceði çok iyi anlaþýlmasý 

gerekmektedir. 

Seyit RýzaSeyit Rýza
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ürt halk önderi Abdullah Öcalan her türlü hukuk 
kurallarý çiðnenerek 20 yýldýr Ýmralý adasýnda tecrit Kaltýnda  hapis ve rehin tutulmaktadýr. Özellikle son 

2,5 yýldýr da aðýrlaþtýrýlmýþ tecrit altýnda bulundurulmak-
tadýr. Aðýrlaþtýrýlmýþ tecrit demek “mahkum”un ne ailesiyle, 
ne yakýnlarýyla, ne avukatlarýyla ne de halkýn temsilcileriyle 
görüþmesine izin vememek, kimseyle görüþtürmemek de-
mektir. Böyle bir uygulama gayri insanidir, uluslararasý 
hukuða ve insan haklarýna temelden aykýrýdýr. Böyle bir 
uygulama keyfidir, ama daha çok politiktir. Keyfidir, çünkü 
bu biçimde bir tecrit Erdoðan'ýn demokratik güçlere karþý 
hukuk tanýmaz, intikamcý, kindar, otoriter, faþizan tutumunu 
gözler önüne seren bir uygulama ve onlara verilen bir göz-
daðýdýr. Politiktir, çünkü bu tecrit Türk devletinin Kürtlere 
karþý uyguladýðý inkar ve imha politikasýnýn Erdoðan tara-
fýndan uygulanýþýnýn somut bir biçimidir. Öcalan'a 
uygulanan tecrit Erdoðan için Kürt halkýný baþsýz býrakmak, 
Kürt sorununu eþitlik, özgürlük, özerklik ve demokrasi 
temelinde barýþçýl yollardan müzakerelerle çözmek deðil, 
þiddet, baský, savaþ uygulayarak çözmemektir, yani inkar ve 
imhaya, asimilasyona devam etmek, Kürtleri bir halk, bir 
ulus olarak tanýmamaktýr, onlarýn direniþini kýrmaya ça-
lýþmaktýr. Þimdiye kadarki Türk hükümetleri Kürt halkýnýn 
direniþlerini kýramadý, Erdoðan hükümeti de tüm þiddete, 
savaþa, Demirtaþ, Yüksekdað, Kýþanak, Baluken, Sýrrý Sü-
reyya, Leyla Güven ve daha binlerce tutuklamalara, Öca-
lan'a uyguladýðý aðýr tecrite raðmen kýramayacaktýr.

Öcalan sýradan, herhangi bir 'tutuklu', 'mahkum' deðildir. 
Kürt halkýnýn ezici bir çoðunluðu O'nu önderi olarak 
görmekte ve Kürt sorununun çözümü konusunda hükümetle 
yapýlacak görüþmelerde Baþmüzakereci olarak tayin 
etmektedir. Öcalan 35 yýldýr Kürt halkýnýn verdiði özgürlük 
mücadelesine önderlik etmiþ, direndiðinde kazanacaðýný 
halkýna göstermiþ, kurtuluþunun sembolü olmuþ bir liderdir. 
Þimdiye kadarki Türk hükümetleri gibi Erdoðan hükümeti 
de Öcalan'ýn liderliðini kabul etmiþtir. Bir ateþkes 
gerektiðinde, barýþ görüþmelerinin baþlatýlmasý, gençlerin 
giriþtikleri direniþlerin, hapishanelerdeki açlýk grevlerinin 
bitirilmesi istendiðinde hep Öcalan'ýn kapýsý çalýnmýþ, ona 
elçiler gönderilmiþtir. Kürt sorununun barýþcýl çözüm yolu-
nun adresi hep Öcalan olmuþtur. 2013-2015 yýllarý arasýnda 
Kürtleri bazý sözde haklarla aldatacaðýný sanan Erdoðan'ýn 
da barýþ görüþmeleri altýnda baþvurduðu kiþi Öcalan'dý. Ne 
zaman ki Kürtleri aldatamayacaðýný anladý, barýþ masasýný 
devirdi. O zamandan beri Öcalan'ýn ismi barýþla, Erdoðan'ýn 
ismi de ºiddetle özdeºleºti.

Bugün Türkiye'nin demokratikleþmesi için Kürt sorunu-
nun, savaþa hemen son verip, eþitlik, özgürlük, özerklik ve 
demokrasi temelinde barýþçýl yollardan çözülmesi gerek-
mektedir. Barýþçýl yolun önünün açýlmasý için de Öcalan'ýn 
devreye girmesi gerekmektedir. Öcalan'ýn devreye gire-
bilmesi için de ilk adým olarak üzerindeki aðýrlaþtýrýlmýþ 
tecritin kalkmasý, özgürleþmesi, yeniden ailesi, avukatlarý, 
Kürt ve Türk halkýnýn temsilcileriyle görüþebilmesi, sorun-
larý müzakere edebilmesi gerekmektedir. O halde bu zin-

Öcalan üzerindeki tecrit tümden kaldýrýlmalýdýr!Öcalan üzerindeki tecrit tümden kaldýrýlmalýdýr!

Leyla Güven ve arkadaþlarýnýn direniþi ilk baþarýsýný verdi!
cirde tutulacak ilk halka Öcalan üzerindeki tecritin kaldýrýl-
masýdýr. Tecritin kaldýrýlmasý baþarýldýðý anda Kürt soru-
nunun barýþçýl yollardan çözümünün ve giderek Türkiye'nin 
demokratikleþmesinin önü açýlacaktýr. Türkiye'nin 
demokratikleþmesi, Kürt sorununun barýþçýl çözümü ve 
Öcalan üzerindeki tecritin kalkmasý böylesine içiçe geçmiþ 
bir konudur. Kim ki Kürt sorununun barýþçýl çözümünü, 
Türkiye'nin demokratikleþmesini ister, onun önce Öcalan'ýn 
üzerindeki tecritin kaldýrýlmasýný talep ve bunun için 
mücadele etmesi gerekmektedir. 

Gerçeði bu çýplaklýkla gören ve ortaya koyan Kürt de-
mokratlarý ve devrimcileri, özgürlük savaþçýlarý oldu. 
Bunlardan biri Hakkari Milletvekili Leyla Güven'dir. Leyla 
Güven Erdoðan faþizminin yýkýlmasý, Kürdistan'ýn özgür-
leþmesi, Türkiye'nin demokratikleþmesi Öcalan üzerindeki 
tecritin kalkmasýna baðlýdýr diyerek, tutuklu bulunduðu Di-
yarbakýr hapishanesinde Öcalan üzerindeki tecrite karþý 
mücadeleye geçti. Hapishanede en etkin mücadele nedir? 
Açlýk grevidir. Leyla Güven de bedenini ortaya koydu. 
Öcalan'a uygulanan tecritin kalkmasý için açlýk grevine 
baþladý, ölüm orucuna yattý. Grev iki ayý çoktan geçti. Diðer 
hapishanelerdeki çoðunlukla Kürt tutuklular da Leyla Gü-
ven'in yolunu tutarak ölüm oruçlarý baþlattýlar. Direniþ çýð 
gibi büyümeye baþladý. Yurt içinde ve dýþýnda, “Tecridi 
kýralým, faþizmi yýkalým, Kürdistan'ý özgürleþtirelim, 
Türkiye'yi demokratikleþtirelim” belgileriyle Leyla Güven 
ve diðer direnen tutsaklarla dayanýþmalar yükseldi.  

Hapishanelerden yükselen direniþler, yurt içinde ve 
dýþýnda büyüyen dayanýþmalar karþýsýnda Erdoðan hükü-
metini geri adým atmak zorunda býraktý. Özalan üzerindeki 
tecriti daha fazla sürdüremiyeceðini gördü. Bunun üzerine 
hükümet, alelacele kardeþi Mehmet Öcalan'ý, Eylül 2016'dan 
beri Ýmralý'da tecritte bulunan Abdullah Öcalan'la görüþ-
türdü. 12 Ocak 2019'da gerçekleþen bu görüþme baþta Leyla 
Güven olmak üzere yüzlerce tutsaðýn hapishanelerdeki dire-
niþinin, açlýk grevlerinin, ölüm oruçlarýnýn, dýþardaki daya-
nýþmalarýn bir baþarýsýdýr. Öcalan'a uygulanan tecrit kýrýlmýþ, 
bir kapý aralanmýþ, bir delik açýlmýþtýr.

Ama Ýmralý'da Öcalan'la gerçekleþtirilen bu 15 dakikalýk 
görüþmeyle tecrit ne tümden kalkmýþ ne de sonlandýrýlmýþtýr. 
Tecrit devam etmektedir. Görüþme bir yasak savma 
görüþmesi olmuþtur. Ne doðru dürüst bir sohbet olmuþ, ne de 
politik konular ele alýnabilmiþtir. Direniþler karþýsýnda 
köþeye sýkýþan Erdoðan; Kürtlerin, Türkiye ve dünya 
kamuoyunun gözünü boyamak, onlarý aldatmak için böyle 
bir yola baþvurmuþtur. Ama bu kez Erdoðan Kürtleri ne 
aldatabilecek, ne kandýrabilecek, ne de direniþi kýrabilecektir. 
Leyla Güven ve diðer tutsaklar tecrit tam kalkýncaya, Öcalan 
özgürce görüþmelerini yapýncaya kadar direniþi sürdüreceðiz 
dediler. Zira bu direniþlerle Öcalan özgürleþtikçe Kürdistan 
da özgürleºecek, Türkiye de demokratikleºecektir.

Leyla Güven'le ve ölüm orucundaki tutsaklarla daya-
nýþmamýzý yükseltelim!

Onlarýn mücadelesi Kürt, Türk tüm demokratlarýn müca-
delesidir! 
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anuar sinemasýnýn oraya geldik. Bir yerlerde, 

kocaman yüksek, tahta avlu kapýlarý birdenbire Þaçýldý. Yanýmýzda mý, önümüzde mi, karþýmýzda mý, 

farketmedim. Kamyonlar, adamlar fýrladý avlu 

kapýsýndan. Ve bir feryat iþittim. Her halde baðýran birçok 

insandý o anda, ama bana bir tek insan feryat ediyormuþ 

gibi geldi. Iþýklý, telaþlý, upuzun caddeden, geceden, 

soðuktan güçlü bir tek insan feryat etti:

Lenin öldü!

Sonra neler oldu? Onlarý parça parça gördüm, zaman 

sýrasýyla deðil, karmakarýþýk. Ýþittiklerimi de öyle iþittim. 

Avlu kapýsýndan caddeye fýrlayanlarýn ellerindeki 

gazeteler kapýþýldý.

Önümde bir tramvay durdu. Bir anda boþaldý. Bütün 

tramvaylar durdu. Hepsi boþ. Hiçbir þey iþitmiyordum. 

Ýhtiyar bir adam aðlýyor, kalpaðýný çýkarmýþ, göðsüne 

bastýrmýþ. Dazlak da. Aðlýyor.

Kýzaklar durdu. Kýzaklar bomboþ. 

Sinemalar boþaldý, içerde yangýn çýkmýþ 

gibi dýþarý fýrlýyor kalabalýk. 

Lokantalar da öyle, evler de. 

Caddeye boþalýyorlar. Tüverskoy 

Caddesi, gazete satýcýlarýnýn 

etrafýnda itiþen kakýþan insan 

kümeleriyle kaplanýverdi. Bir 

vatman, tramvayýn basamaðýna 

o t u r m u þ  a ð l ý y o r .  D e m i n  

gördüðümüz al yanaklý kýz aðlýyor, 

Kerim aðlýyor, elinde gazete, ama 

ben hiçbir þey iþitmiyorum, bütün 

gördüklerim uçsuz bucaksýz bir 

akvaryumda geçiyor.

Biri düºtü yere. Biri daha. 

Kucaklaþýp birbirlerinin omzunda aðlayanlarý 

görüyorum, ama ses seda yok. Biri kolumdan çekti. 

Dönüp baktým buruþuk bir kocakarý, boyu da çok kýsa, 

gocuklu da, baþýný da þalla sarmýþ. Kolumdan çekiyor, 

diþsiz aðzýyla bir þeyler söylüyor, anlamýyorum. Eðildim. 

Altý yedi yaþlarýnda bir kýz çocuðu sesi, altý yedi 

yaþlarýnda bir kýz çocuðunun korkusuyla soruyor :

“Lenin mi ölmüº?''

Baþýmý sallýyorum. ''Ölmüþ demek!'' Haç çýkaracaðýný 

sanýyorum ama çýkarmýyor. Kolumu býrakýyor. “Yazýk 

oldu bize.'' Tekrarlýyor :

LENÝN 95 YAÞINDA! ÝÞÇÝ SINIFININ VE HALKLARIN
KURTULUÞ MÜCADELESÝNDE YAÞIYOR!

”LENÝN'ÝN ÖLÜMÜ'’”LENÝN'ÝN ÖLÜMÜ'’ Nazým Hikmet,
Yaþamak Güzel Þey Be Kardeþim, 1962
Nazým Hikmet,
Yaþamak Güzel Þey Be Kardeþim, 1962

“Yazýk oldu bize! Yazýk oldu bize! Yazýk oldu bize!''

Ses kalýnlaþýyor, büyüyor, büyüyor, enine boyuna 

geniþliyor, masal þiþesinin içinden çýkan dev gibi, sonra 

ansýzýn kayboluyor ve ben asýl sesi iþitiyorum. On kiþinin, 

hatta daha da çok, yirmi kiþinin filan bir arada 

hýçkýrdýklarýný iþittim dedemi gömdüðümüz gün; ve yüz 

kiþinin bir anda hýçkýrmasýný da göz önüne getirmek olur, 

ama bütün bir þehrin tek bir aðýzdan hýçkýrmasý bu ses, bu 

sesi beþ on dakikadan çok iþitemiyorsun. Ya da iþitiyorsun 

da, sinirlerini, aklýný, fikrini korumak, delirmemek 

içgüdüsüyle iþitmez oluyorsun ve kulaðýna saðdan soldan, 

önden arkadan artýk o ses deðil, bir baþlarýna aðlamalar 

geliyor.

Lenin'i Kolloni Zal'a getirdiler.

Trenler memleketin dört bir yanýndan adamlar taþýyor 

Moskova'ya, Lenin'i son bir kere görmek isteyenleri. 

Kolloni Zal'ýn bir kapýsýndan girip, Lenin'i görüp, öbür 

kapýsýndan çýkan insan saflarýnýn bir ucu þehrin dýþýnda. 

Sokaklarda, alanlarda kocaman ateþler yanýyor gece 

gündüz. Gece gündüz saflar yürüyor Kolloni Zal'a. 

Cankurtaran otomobilleri donanlarý, hastalananlarý 

hastanelere taþýyor.

Kolloni Zal denen yapý yapý, Çarlýk zamanýnda 

subaylarýn kulübüymüþ, þimdi sendikalarýn kulübü 

sanýrsam. Yukarý çýktým arka merdivenlerden. Matem 

marþý çalýnýyor bir yerlerde. Bir odaya girdim. Mermer, 



yaldýz, kýrmýzý kadife. Kalabalýk. Ýþçiler. Kýzýl ordu 

subaylarý, sakallý, sakalsýz köylüler her yaþtan, her 

çevreden kadýnlar, erkekler, matem marþý 

çalýnýyor. Belli ki bitiþikte hem bir bando 

deðil, birçok bando. Odada kimse konuº-

muyor. Ne kadar bekledim?

Biri geldi. Fýsýldadý. Haydi. Bir kapýyý açtý, 

matem marþý ulu bir deniz gibi çarptý yüzüme. 

Aklýn alamýyacaðý kadar aydýnlýk. Kristal 

avizelerin böyle kocamanlarýný bir de Kremlin 

sarayýnda gördümdü. Bu aydýnlýðýn içinde bir 

insan selidir akýyor aðýr aðýr. Kolumdan tutan 

adamla ilerliyoruz. Ýlk gördüðüm Krupskaya 

oldu. Çiçek yýðýnlarýnýn önünde, ortadan 

ayrýlmýþ dümdüz kýr saçlarý, dümdüz 

entarisiyle duruyor. Kollarý yanýna sarkýk. 

Patlakça gözlerini alabildiðine açmýþ, bir yere bakýyor.

Baktýðý yerde Lenin'i gördüm. Alnýný, sarý ve 

inanýlmayacak kadar geniþ alnýný. 

Yeryüzü yuvarlaðý. Lenin sýrt üstü 

yatýyor, ellerini göðsüne kavuþtur-

muþ. Kýzýl bayrak niþanýný gördüm. 

Yüksekçe bir yerde yatýyor Lenin, 

açýk bir tabutun içinde, kýrmýzýlarýn ve 

çiçeklerin arasýnda. Baþucunda, iki 

yanda iki nöbetçi, ayak ucunda da 

öyle.

Ben bir Orta Asyalýdan aldým nö-

beti. Bana birþeyler söyledi nöbeti 

teslim ederken. Karþýlýk vermedim. 

Elimde tüfek, duruyorum kýmýldama-

dan Leninin baþ ucunda. Ýnsan seli 

dört koldan, iki kol bir yandan, ikisi 

öbür yandan, ardsýz arasýz akýyor. Ço-

ðu aðlamýyor artýk. Lenin'in hizasýna 

gelenler, yanýndan geçenler, gözleri 

baðlý yürüyorlarmýþ da birdenbire bir 

yere çarpmýþlarmýþ gibi, irkilip 

duruyor bir, sonra arkadakilerin 

temassýz baskýsýyla ilerliyor ve salondan çýkana kadar ve 

artýk görmeleri mümkün olmadýðý halde baþlarýný çevirip 

arkaya bakýyor.

Ön manganýn çavuþu Lenin'in hizasýna gelince 

duraladý:

“Ah anacýðým” diye haykýrdý bir ve 

yuvarlandý yere. Ortalýk karýþmadý. 

Denizciler çavuþlarýný kaldýrýp, dolu dolu 

mavi gözleriyle geçtiler. Bana öyle geldi ki, 

denizden bir daha dönmemecesine 

ayrýlýyorlar. Saflarýnýn arasýnda bayýlanlarýn 

sessizce kaldýrýlýp götürüldüðünü ancak 

bundan sonra farkettim.

Lenin'in baþýný görüyorum arkadan, 

daha doðrusu, kocaman alnýný. Matem 

marþýný duyuyorum. Dört koldan, artsýz 

akan insanlarla ilgim kalmadý. Lenin'e 

bakýyorum ve aðlamak istiyorum ama 

aðlayamýyorum.
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“Enternasyonalle Kurtulur Ýnsanlýk”
Ýsmail RIZA
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dadýr, hem de barbarca bir ulusal bas-
ký altýndadýr'' diyordu, bugün Kürt 
Halký bütün bunlarýn yaný sýra em-
peryalistlerin ateþleri arasýnda sýkýþ-
mýþtýr. Türk emperyalizmi, faþist Er-
doðan zebani gibi Kürtlerin üstüne di-
kilmektedir.

Yaºadýðýmýz büyük yenilgiyle bir-
likte, tüm güçlerimiz ve iþçi sýnýfýmýz 
yoðun kuþatýlmýþlýk içindedir. Kapi-
talizmin özengilerinden boþandýðý 
21. Yüzyýlýn birinci çeyreðinde, en 
saldýrgan-barbar egemenliðini yaþa-
maktayýz. Bu süreç kaçýnýlmaz ola-
rak,  teknolojik geliþme ve kontrolsuz 
nüfus artýþýyla birlikte  emek- serma-
ye çeliþkisini derinleþtirirken iþçi sý-
nýfýnýn çapýný da geniþletmiþtir. Ýþçi 
sýnýfýnýn bu geniþlemesi; endüstrideki 
iþ gücünü nitelik olarak geliþtirirken 
hizmet ve inþaat sektörlerindeki kit-
lesel büyüme, potansiyel dinamikle-
rin kitlesel güç biriktirmesine olanak 
yaratmaktadýr. Kürt kökenli iþçilerin 
ulusal özgürlük mücadelelerinden ka-
zandýklarý deneyim ve direnme bilin-
cinin, sýnýf bilinciyle buluþacaðý iþçi-
leþme yoðunluðu bütün sektörlerde 
yer alýrken, özellikle inþaat ve hizmet 
sektörlerinde belirgin bir nicelikle 
artmýþtýr. Özellikle 3. Hava Limaný 
inþaatýnda ve benzer kamu-kurumsal 
inþaatlarda mücadele deneyimlerinin 
sýnýf bilinciyle pekiþeceði süreci üre-
tecek dinamikler oluþmaktadýr.

Komünistler ortaya çýkan bu po-
tansiyel dinamikleri enternasyonal te-
melde iþçi sýnýfýnýn bilinciyle örgütlü 
mücadele hattýný örmekle yükümlü-
dürler. Komünist önderlik iktidar 
perspektifiyle üretim iliþkilerinin bü-
tün alanlarýnda ve mücadele araçla-
rýnda örgütlülüðü yaratmakla yüküm-
lüdür.

Bugünün koþullarýnda mücadele 
alanlarýnda sýnýf dýþý dinamiklerin ve 
geri kültürel etkilerin varlýðý ve et-
kinliði emek-sermaye çeliþkisinin be-
lirleyiciliðini ortadan kaldýrmamýþtýr. 
“Kapitalizm üzerinde kurulan temel 
iliþki, hala sermaye ile emek arasýn-
daki iliþkide anlam bulmaktadýr. Sis-

tem olarak kapitalizm yýkýlmadýkça, 
bu geçerli bir söylem  olmaya devam 
edecektir. Bu Marksistlerin ana duru-
þudur. Sömürüye ve kölelik koþulla-
rýna son verecek yegane sýnýf, yapýsal 
olarak ne kadar deðiþime uðramýþ ve 
kültürel deðerlerde ciddi gerilemeler 
yaþamýþ olursa olsun, yinede kaçýnýl-
maz olarak dönüþümün öncüsü iþçi 
sýnýfýdýr.”( H. Oðuz  Sýnýf Mücadelesi 
Paradigmalarý-S.47)

Türkiye Komünist Partisi'nin 
1983'de söyledikleri bugün de yakýcý 
güncelliðini korumaktadýr: “Türk 
emekçilerini Kürt emekçileriyle 
baðlayan güçlü kopmaz baðlar vardýr. 
Ýki halkýn düþmaný ortaktýr. Türkiye 
iþçi sýnýfý, kürt ulusu üzerindeki bas-
kýlara karþý çýkýyor. Ýki halkýn Ameri-
kan emperyalizmine ve iþbirlikçileri-
ne karþý demokratik bir Türkiye için 
güçlerini birleºtirmeleri gerekiyor.'' 
Bugün Türkiye'nin demokratikleþme 
mücadelesi Türk iþçilerinin Kürt hal-
kýnýn, Kürt iþçi ve köylülerinin öz-
gürlük mücadelesini kendi sýnýf mü-
cadelesinin ana halkasý olarak benim-
semesinden, Türk emperyalizmine 
karþý ortak mücadelesinden geçmek-
tedir.

Komünistler Türkiye sýnýrlarý 
içindeki bütün iþçilerin ulusal kö-
kenleri; Türk, Kürt, Ermeni, Rum, 
Laz ne olursa olsunlar proletaryanýn 
enternasyonel mücadele bilinciyle 
kendisi için sýnýf olma bilincine 
ulaþtýrýrlar. Örgütlü militan bir 
mücadelenin yaratýlmasý; sýzlanan, 
dertlenen soyut propaganda yerine; 
birlikte yap ve uygula yönteminde 
anlamýný bulan komünist- devrimci 
pratiði esas almak gerekmektedir.

aso'yla Mehmet “Orta As-
ya'dan Akdeniz'e bir kýsrak 
baþý gibi uzanan” bu memle-H

kette birlikte iþlediler topraðý, tütünü 
birlikte ektiler. Cibali'de birlikte sar-
dýlar sigarayý, Bursa'da birlikte do-
kudular ak-al kumaþlarý.

Grevlerde birlikte halay çektiler, 
birlikte iþten atýldýlar. Fabrika önle-
rinde, iþ kuyruklarýnda birlikte oldu-
lar. Kapitalistler Haso'yla Mehmet'in 
kanýný emdikçe serpildiler. Haso'yu 
yalnýz býraktý Mehmet Koçgiri'de 
Dersim'de, Genç’te yaþamý birlikte 
ürettiler kýsrak baþlý memlekette.

Haso özgürlük savaþýnda aradý, 
yanýnda hep elleri nasýrlý arkadaþý, 
kardeþi Mehmet'i, bulamadý yeterin-
ce. “Bu ülke bölünmez” diyen kapita-
listlerin tarihini yýrtamadý Mehmet'-
ler. Yaþamý üretirken birlikte yazma-
larý gerekiyordu kendi tarihlerini. 
Mehmet'ler yýrtamazken önlerindeki 
sis perdesini, Haso'lar baþladýlar Bo-
tan'da yazmaya özgürlük tarihlerini. 
Uzattýlar ellerini dost nasýrlý ellere, bu 
ellerin birleþmesinden kan emen ka-
pitalistler korktular Hasoy'la Meh-
met'i birleþtiren bu elden.

Üretirken yaþamý Hasoy'la Meh-
met ürettiklerini yönetecek, sýnýfsýz-
lýk ülküsünde buluþacaklar kýsrak 
baþlý bu memlekette. Kemalisti, libe-
rali, dincisi ile Türk burjuvazisi 70 
yýllýk þiddet ve vahþet yöntemleriyle 
Kürt'ü Türk'e düþman edememiþtir. 
Son yýllarda özellikle faþist Erdoðan 
rejiminin kullandýðý her tür iðrenç ya-
lan ve demogojiye raðmen Türk'ü 
Kürt'e düþman edememiþtir. Düþ-
manlýðýn her türlü ortamýný yaratan 
TC'ye raðmen iki ulusun dost kal-
maktaki inadý ta ki, iki ulus da özgür-
lük ve eþitlik temelinde el ele tutuºana 
dek sürecek.

Türkiye nüfusunun yaklaþýk beþ-
te birini oluþturan Kürt ulusu çifte bo-
yunduruk altýnda yaþýyor. Türkiye 
Komünist Partisi dün, ''Kürt halký 
hem yerli yabancý tekellerin, büyük 
toprak sahiplerinin, aracý ve tefe-
cilerin vurguncularýn sömürüsü altýn-



ütün çocuklarýn eðitim alma hakký vardýr. Her 

çocuk doðduðu toplumun içinde, kendi 

anadiliyle var olur. Yaþadýðý aile ve kültürel B
mirasý olan dili doðar doðmaz ona bir iletiþim aracý, 

duyumsama ve algýlama alaný oluþturur. Çocuk anadilini 

seç(e)mez. Büyürken ne kadar çok kültürlerarasý ve çok 

dilli büyürse, çocuk için o kadar geniþ bir perspektifle 

olaný biteni analiz etme olanaðý sunar.

Türkiye'de çok kültürlü bir yapý olmasýna karþýn, 

Kürt bir çocuðun bu çok dilli alana girmesi zorunlu hale 

getirilmiþ, neredeyse kendi diline, kendi düþüncesine 

yabancý kalmýþ nesiller yetiþmiþtir. Kuþaklar boyunca 

Türkiye'de ve Kür-

distan'da yaþanýlan 

ölümcül ve insanlýk 

dýþý zulüm öyle ki en 

çok da çocuklarý 

kurban etmektedir. 

Aile içinde konu-

þulan dil, büyüdükçe 

unutturularak, muk-

tedir olan tarafýndan 

Kürtçeyi  anadi l i  

olmaktan çýkaran bir 

politik üstünlük ile 

silinmekte ve yok 

sayýlmaktadýr. Oysaki anadili çocuðun hayatý anladýðý, 

kalbinden geçen dildir.

Çocuðun okula baþladýðý zaman zihninde ayrýmcýlýk, 

yok sayýlma, hepsinin ötesinde kendini anadiliyle ifade 

edememe gibi þeyler yoktur. Ancak Türkiye'de okula 

baþlayan çocuklar ikinci dil olarak Ýngilizce, Fransýzca, 

Almanca öðrenirken Kürtçe konuþan bir çocuk henüz 

kendi anadilini özgürce konuþabildiði bir okulda 

okuyamýyor. Yaþadýðý coðrafyadaki birden çok dilin 

varlýðýndan habersiz Türk çocuklarý ise kültürel olarak 

eksik ve tek taraflý büyümekten geri duramýyor. Böylece 

kendi farkýndalýðý dýþýnda, dýþarýdan suni olarak 

dayatýlan milliyetçilik duygusuyla onlarca kuþak farklý 

etnik yapýya sahip Anadolu'nun kadim halkýna baský 

kurmaya ve en kötüsü de onlarý, kendi sýnýfýndan 

insanlarý yok etmeye, yok saymaya devam ediyor. Aldýðý 

bu milliyetçilik zehiriyle, ona yaþamý dar eden bu ýrkçý, 

faþist devlete payanda oluyor. Bir devlet politikasý olarak 

Türk-Ýslam senteziyle uygulanan bu hýrçýn ve saldýrgan 

yapý baþka kimlik ve kültürlere de uygulanýyor.

Anadil Yüreðin Dilidir!
Çiðdem ERKAN

Farklý dil gruplarýndan olan Kürtçe ve Türkçeyi 

birlikte öðrenebilen, toplumu anlayýþý çok dilli olduðu 

gibi kültürlerarasý bir baðlantýyla saðlanmýþ birey elbette 

yetiþkin yaþlarýnda da seçeceði mesleði ve yapacaðý 

þeyleri de o denli rahat ve kendine uygun seçecektir. 

Ancak daha çocukken elinden alýnan anadili, deðersiz ve 

kamuoyu ile de dýþlanmýþtýr. Unesco kayýtlarýna göre 

dünyanýn üçte ikisi ikinci bir dil konuþmaktadýr. Çocuk 

Haklarý Bildirgesi'nde her çocuðun ana dilinde eðitim 

alma hakký belirlenmiþtir. Anadili Kürtçe olan çocuðun 

dili, ikinci dili ve kültürü anlamada da önemli bir kültürel 

sermayedir. Türkiye'de anadilini konuþma ve eðitim alma 

hakký baþta Kürtçe 

olmak üzere diðer 

farklý kimlikler de 

dâhil olmak üzere 

okullarda veril-

melidir.

Yýllardan beri 

uygulan zorunlu 

göç, sömürü ve 

asimilasyon politi-

kalarý ile kendi top-

raklarýnda ikinci 

sýnýf bir pozisyona 

sokulan Kürt halký, 

kendi kuþaklarýnýn devamýný saðlayacak saðlam 

karakterli bireyler yetiþtirmede de alan bulamayacak hale 

getirilmiþtir. Bilimin, teknolojinin, sanatýn ve toplumsal 

hafýzanýn gerisine itilmeye çalýþýlan Kürt çocuklarýnýn da 

hayatýn tüm alanlarýnda diðer tüm çocuklar gibi haklarý 

olduðu daha kararlý ve keskin bir biçimde ortaya 

koyulmalýdýr.

Günümüzde Kürt çocuklarýnýn kendi anadillerinde 

eðitim görmeye ve üzerine ekleyeceði baþka dillere de 

ihtiyaçlarý ve potansiyelleri vardýr. Bu çocuklar kendi 

doðduðu topraklarda, kendi kültürünü bilmeden, 

tanýmadan, toplumun içinde “ben varým” diyemeden 

büyüyüp gitmemelidir.

Devlet tarafýndan yaþama hakký elinden alýnan Ceylan 

Önkol, Uður Kaymaz gibi daha nice çocuðumuz, sadece 

Kürt olduklarý için birer tehdit olarak görülmüþtür. Onlar 

gibi anadillerini konuþup, kimliðinden dolayý 

öldürülmeyen, yok sayýlmayan bir gelecek kurmak 

komünistlerin, sosyalistlerin, devrimcilerin, kendine 

insan diyen herkesin boynunun borcudur.
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