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istemli bir ﬂekilde sald›rgan milliyetçili¤in t›rmand›r›ld›¤› bir dönemden geçiyoruz. Kürt ulusuna karﬂ›, onun ulusal
hak ve taleplerini yükseltenlere, örgütlü
güçlerine karﬂ› sistemli bir devlet terörü ile
karﬂ›l›k veriliyor, Kürdistan’da savaﬂ t›rmand›r›l›yor; kontrollü bir Türk-Kürt çat›ﬂmas›
körükleniyor. Bununla paralel bir ﬂekilde
ideolojik planda Türk milliyetçili¤inin azd›r›lmas› yönünde çabalar yo¤unlaﬂt›r›l›yor.
Hakim s›n›flar›n kimi sözcülerinin deyimiyle “ortam gerilmeye” çal›ﬂ›l›yor. Bu gerilen
ortamdan en fazla zarar› çeﬂitli ulus ve milliyetlerden iﬂçiler, emekçiler görüyorlar…

S

Gerilim ortam›… Neden?
Kuzey Kürdistan-Türkiye bir gerilim ortam›na girmiﬂ durumda. Bu ezilenlerin bir
mücadelesi sonucu girilen bir gerilim ortam› de¤il bu. Gerilim ortam› bizzat ezen s›n›flar›n, yani egemenlerin kendi aralar›ndaki iktidar dalaﬂ›n›n bir sonucu.
Hakim s›n›flar›n Kemalist kesiminin 80
y›ll›k iktidar tekeline son vermek isteyen,
DP, AP ve ANAP gibi Türk liberal burjuva
partilerinin tarihte üzerlendi¤i misyonu tamamlayarak Türk büyük burjuvazisinin daha fazla geliﬂip güçlenmesinin yolunu açmak
isteyen; bu amaçla Avrupa Birli¤i üyeli¤ini
amaçlar›na kald›raç olarak kullanmak isteyen; girdi¤i ilk seçimlerde parlamento ço-

¤unlu¤unu ele geçirerek hükümeti kuran siyasal ‹slam›n liberal yaftal› partisi AKP’nin
iktidar yürüyüﬂü militarist, faﬂist Kemalist
kesimin tepkisini çekiyor. Kemalist kesim
iktidar tekelinin AKP hükümeti taraf›ndan
k›s›tlanmas› ve iktidar›n ad›m ad›m hükümetteki AKP hükümeti taraf›ndan ele geçirilmesi karﬂ›s›nda tepki veriyor. ‹ktidar tekelini elinden b›rakmak istemedi¤i için hükümetin bir çok edimini kimi yollarla, örne¤in
kimi zaman Cumhurbaﬂkan›’n›n vetolar›yla,
kimi zaman askerin aç›k tehditleriyle, kimi
zaman YÖK, Anayasa Mahkemesi veya bir
baﬂka kurumu üzerinden verilen tepkilerle
engellemeye çal›ﬂ›yor.
Ordunun merkezde durdu¤u Kemalist
kesimin bu çabalar› sonuç da veriyor. Ancak
bir bütün olarak AKP’nin yürüyüﬂü engellenmiﬂ de¤il… Kemalist bürokratik burjuvazinin rahat bir nefes almas› ancak ve ancak bu
hükümetin bir çeﬂit gönderilmesi, yerine
Kemalist kesimin iktidar tekeline boyun
e¤en, bu kesimin izni ölçüsünde de¤iﬂiklik
yapan bir hükümetin gelmesi sayesinde olacak. Ancak henüz bu noktada de¤il Kemalist
faﬂist kesimler. Huzursuzlar, çünkü iktidar
yürüyüﬂünde mesafe kateden AKP hükümeti parlamentodaki ço¤unlu¤u nedeniyle
önümüzdeki y›l yap›lacak cumhurbaﬂkanl›¤›
seçimini kendi iste¤i do¤rultusunda yapabilecek ço¤unlu¤a sahip. Bunun anlam›, dev12 / ’06 3
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letin en önemli kurumlar›ndan birisinin,
cumhurbaﬂkanl›¤›n›n AKP hükümetinin
iradesi yönünde doldurulmas› iktidar yürüyüﬂünde önemli bir mevzinin kaybedilmesi
anlam›na gelecek Kemalist kesim aç›s›ndan.
Zaman bask›s› var ve önümüzdeki dönemde
Kemalist faﬂist kesimler gidiﬂat› bir çeﬂit sekteye u¤ratmak zorundalar. Bunun bir darbeyle olmas› anda uzak bir olas›l›k ve en son
baﬂvurulacak bir olas›l›k. Buna gelene kadar
–örne¤in ﬂu anda yap›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› gibi–
bir erken seçim zorlan›yor. Ancak Kemalistler aç›s›ndan sorunun erken seçimle çözülmesi de ﬂüpheli. Çünkü Kemalist faﬂist kesim
gerekli kitle deste¤ine sahip de¤il… Zaten
biraz da kitle deste¤ine sahip olmad›¤› için
Kemalist iktidar bu kadar zor bir pozisyona
sürüklenmiﬂ durumda. Kemalist kesimin harekete geçirebilece¤i, iktidar dalaﬂ›nda kullanabilece¤i kitleye ihtiyac› var…
Kemalist kesimin iktidar tekeline son vermek isteyen AKP, iktidar› ele geçirme yürüyüﬂünde ortam› germeden, gerekli gördü¤ü yerde geriye çekilmesini, beklemesini
bilen bir politika izliyor. Zaman kayg›s›
yok. Tam tersine zaman AKP’nin lehine iﬂliyor. Ordu merkezli Kemalist kesimin “olmaz”lar› karﬂ›s›nda ortam› bilinçli olarak
yumuﬂatma siyaseti güdüyor AKP; geri çekiliyor. AKP hükümet olmas›na ra¤men,
iktidara gelen kendinden önceki partilerin
iktidarda y›pranmas› prati¤inin tersine y›pranm›yor, güçleniyor. Yap›lan anketlere
göre AKP aç›k ara birinci parti olma durumunu koruyor. Yani seçim de olsa AKP andaki durumu ve konumuyla parlamento
ço¤unlu¤unu ele geçirebilecek güçte.
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‹stenenler, yap›lanlar…
‹çinden geçti¤imiz dönemde hakim s›n›flar›n iki kesiminin iktidar dalaﬂ›nda durumlar› kabaca bu… Yukar›da dikkat çekmeye
çal›ﬂt›¤›m›z gibi kitle deste¤i aç›s›ndan AKP
rahatken Kemalistler için ayn› ﬂeyi söylemek mümkün de¤il. Oysa iktidar dalaﬂ›nda
belirleyici olan dayan›lacak kitle… Yar›n
ertesi gün ortam daha da gerilir ve dalaﬂ soka¤a taﬂarsa ya da seçim sand›¤› üzerinden
sonuca gidilmeye çal›ﬂ›l›rsa yine belirleyici
olan kitle deste¤i olacak. Bu yüzden bir kitle deste¤inin yarat›lmas› görevi var Kemalist kesim aç›s›ndan. Bunun için medyan›n
da çabas›yla ideolojik olarak kitlelerin kazan›lmas›na, Kemalizm ideolojisinin kitleler
aras›nda daha fazla yay›lmas›na yönelik çal›ﬂmalara a¤›rl›k veriliyor. “AB üyeli¤i çabas› karﬂ›s›nda ‘ba¤›ms›zl›k’ yanl›s›”, “AKP
hükümetinin ilk dönemlerinde pek de s›k›
f›k› oldu¤u ABD’nin Irak’taki iﬂgalcili¤i
karﬂ›s›nda ‘antiemperyalistlik’”, “bar›ﬂ”, siyasal ‹slam›n partisi olan AKP’nin konumunun karﬂ›s›na “laik” düzenin savunuculu¤u… vs. vb. ile ç›kan Kemalist kesimler;
kimi güncel olanaklar› da kitleleri kazanma
amaçl› kullanmaya çal›ﬂ›yorlar. Örne¤in
“ﬁu Ç›lg›n Türkler”, “Kurtlar Vadisi Irak”
gibi kitap ve filmler üzerinden Türk milliyetçili¤i yükseltilmeye çal›ﬂ›l›yor.
Yap›lanlar bununla s›n›rl› de¤il… Ordu
merkezli Kemalist kesim, kaybetti¤i mevzileri yeniden kazanabilmenin yollar›ndan
birisi olarak savaﬂtan medet umuyor. Kürt
halk›na, onun örgütlü güçlerine yönelik
bir sald›r› baﬂlat›lm›ﬂ durumda. Kuzey Kürdistan’a 250-300 bin kiﬂilik bir askeri güç

y›¤›lm›ﬂ durumda. Her gün çeﬂitli operasyonlar düzenleniyor; Kürt ulusuna ve
onun örgütlü gücü PKK-HRK güçlerine
yönelik sald›r›lara a¤›rl›k veriliyor.
Bununla amaçlanan ﬂeylerden birisi
PKK-HRK güçlerini sindirmek ve bu hareketi bitirmek oldu¤u kadar, di¤er yanda
ordunun “vazgeçilmezli¤ini”, onun “vatan, millet u¤runa nas›l kahramanca çarp›ﬂt›¤›n›” göstermek. Böylesine bir prestij yenilemesi ordu aç›s›ndan –ve genelde Kemalist kesimin bütünü aç›s›ndan– iktidar
dalaﬂ›nda hiç de fena bir etki yapmayacak…
Di¤er yandan savaﬂ›n sürmesi “ﬂehit” asker cenazelerinin gelmesi demek. Bunun
anlam› Türk ulusuna mensup emekçiler
aras›nda Kürtlere karﬂ› düﬂmanl›¤› körüklemek ve kontrollü bir Türk-Kürt düﬂmanl›¤› yaratmak. Yine “ﬂehit” cenazelerinin
gelmesi bu konuda geçmiﬂte önemli deneyimlere sahip olan ve “ﬂehit edebiyat›”
üzerinden oylar›n› katlam›ﬂ olan MHP gibi
faﬂist partiyi olas› seçimlerde en az›ndan
parlamentoya sokacak kadar güçlendirmeye hizmet edecek. Yine gerilim ve terör
ortam› AKP hükümetinin bu yolla da y›prat›lmas›na zemin haz›rl›yor.
Hedef siyasi rakibini iktidar dalaﬂ›nda etkisizleﬂtirmek ve tehlike olmaktan ç›karmak olunca ve bu yolda ne olursa olsun baﬂar› olunca provokasyonlar da gündeme
geliyor. ﬁemdinli provokasyonu bunun en
çarp›c› örne¤ini oluﬂturdu. Son dönemde
artan bombalama olaylar› bunun aç›k bir
göstergesi. Cumhuriyet gazetesine yönelik
bombalama giriﬂimi bunun güncel örneklerinden birisi.

‹ﬂçilere verilmek istenen rol…
‹ktidar dalaﬂ›nda hakim s›n›flar Türk ulusundan iﬂçileri emekçileri de oyunun içine
çekmek için u¤raﬂ›yorlar. Yukar›da de¤indi¤imiz gibi iﬂçilerden, emekçilerden beklenen ﬂey, hakim s›n›flar›n iktidar dalaﬂ›nda taraf olmalar›. Bunun için azd›r›lm›ﬂ sald›rgan
milliyetçilikten medet umuluyor, yoksullar
“bölücülük” tehlikesi ile “korkutulmaya çal›ﬂ›l›yor, “vatan, millet” edebiyat›yla iktidar
dalaﬂ›nda atlama taﬂ› olmaya yönlendirilmek
isteniyor. Geçti¤imiz y›l yaﬂanan bayrak krizi ve ard›ndan kimi illerde yaﬂanan linç giriﬂimleri bu konuda belirli bir aﬂama kaydedildi¤ini de gösteriyor. Son olarak Kürdistan’da
savaﬂ›n yükseltilmesinin de bir sonucu olarak
“ﬂehit” asker cenazesi haberlerinin gazete
manﬂetlerine taﬂ›nmas› Türk iﬂçilerinin ve
emekçilerinin Kürt ulusuna, Kürt ulusal hareketine düﬂmanl›¤›n›n k›ﬂk›rt›lmas›nda kullan›lan ögelerden sadece birisi… K›sacas›
kontrollü bir Türk-Kürt çat›ﬂmas› isteniyor.
Bu nun için azd›r›lm›ﬂ sald›rgan milliyetçilikten, provokasyonlardan medet umuluyor.
Ordu merkezli Kemalist kesimin yan›nda saf tutan “Mehmetçik medya” bu alanda üzerine düﬂen görevi hamarat bir ﬂekilde yerine getiriyor. Yine kendisine iﬂçi
partisi yak›ﬂt›rmas› yapan ‹P gibi partiler bu
de¤irmene “sol”dan su taﬂ›maya çal›ﬂ›yorlar. Sendikalar baﬂta olmak üzere iﬂçilerin
örgütlü oldu¤u kurum ve kuruluﬂlardan gidiﬂata dur diyecek bir ses seda ç›km›yor.
Tam tersine bunlar›n bir bölümü de iktidar
dalaﬂ› yürüten iki kesimden birisinin yan›nda yer almak konusunda önlerine konulan
tercihlerden birisine yanaﬂ›yorlar, iﬂçilerin,
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emekçilerin bilincini buland›rma konusunda üzerlendikleri görevi yerine getiriyorlar.
Oysa iﬂçilerin, emekçilerin böyle bir iktidar dalaﬂ›nda hiç bir ç›karlar› yok. Onlar,
azd›r›lan sald›rgan milliyetçili¤in etkisiyle
s›n›f kardeﬂlerine düﬂman hale getiriliyorlar
ve bu da hakim s›n›flar›n iktidar›na karﬂ› iﬂçi s›n›f›n›n mücadele cephesini zay›flatmaya hizmet ediyor. Vatan, millet, bayrak
edebiyat› ile iﬂçilerin, emekçilerin kendi ç›karlar› ve talepleri gözlerden gizleniyor; iﬂçilerin, emekçilerin kendi gündemlerini
yaratmalar›n›n önüne set çekiliyor. K›sacas› kaybeden çeﬂitli ulus ve milliyetlerden iﬂçiler, emekçiler oluyor.
Gidiﬂata dur demek mümkün…
Buna dur demek mümkün, bu oyunu boﬂa ç›karmak mümkün… Bunu da yapabilecek olan yine –baﬂta Türk ulusundan olmak
üzere– iﬂçiler, emekçiler. Ancak bunu yapabilmesi için çeﬂitli ulus ve milliyetlerden iﬂçilerin, emekçilerin bu dalaﬂ›n taraflar› aras›nda tercih yapma zorunlulu¤unun olmad›¤›n› görmesi gerekiyor. Hay›r, iki iktidar
için dalaﬂan güçten birisinin yan›nda di¤erine karﬂ› olmak zorunda de¤iliz. Bizim iﬂçi s›n›f› olarak kendi taleplerimiz, kendi ç›karlar›m›z, kendi gündemimiz var. Bizim bu talep ve ç›karlar›m›z temelinde kendi eylem
plan›m›z var. ‹ﬂçilerin birli¤i ve ortak mücadelesi temelinde iktidar hedefimiz var. Sömürüden kurtuluﬂumuzun yolunu açacak
olan devrim perspektifimiz var… Halklar›n
kardeﬂçe birarada yaﬂad›¤› bir iktidar perspektifimiz var… Bizim, bizim gibi ezilen s›n›f kardeﬂlerimize düﬂman olmam›z için hiç6 12 / ’06

bir neden yok. Bizim tam tersine onlarla ortak düﬂmana karﬂ›, bizi sömüren, bask› alt›nda tutan faﬂist devlete karﬂ› ortak bir mücadele cephesinde birleﬂmeye ihtiyac›m›z var.
Ancak bu ba¤lamda bir sorun var: Kürt
iﬂçileri, emekçileri Türk ulusundan iﬂçileri
Türk devletinin uzant›s› olarak görüyor.
Bugünkü ortamda gerçek durum da böyle.
Kürt ve Türk iﬂçilerinin aras›nda birleﬂmenin önündeki bu en önemli sorunun aﬂ›lmas› gereklektedir. Bu sorunu aﬂman›n, Kuzey
Kürdistan-Türkiye’de iﬂçilerin, emekçilerin
gerçekten birleﬂebilmelerinin yolu Türk iﬂçilerinin Kürtlerin ulusal haklar›n›, ayr›lma
hakk›n› savunmas›ndan geçmektedir. Türk
iﬂçileri Kürtlerin ayr› devlet kurma hakk›n›
savunmay› en önemli görevlerinden birisi
olarak görmezse Kürt iﬂçilerine güven veremez. Türk iﬂçileri bu görevi sahiplenir ve savunursa ancak Kürt iﬂçilerine ve emekçilerine güven verir, o zaman birlik sa¤lan›r. Türk
iﬂçilerinin ve emekçilerinin “kendi” devletiyle hesaplaﬂmas›n›n yolu buradan geçer.
Türk ulusundan iﬂçilere, emekçilere ça¤r›m›z Türk hakim s›n›flar›n›n ve onlar›n
devletlerinin etkisinden kurtulmalar›, Kürt
ulusunun ulusal haklar›n›, ayr›lma hakk› da
dahil, sahiplenip savunmalar› ça¤r›s›d›r.
Oynanan oyunlara taviz vermeyelim.
Ortak düﬂman Türk devletine karﬂ› s›n›f
kardeﬂli¤i düﬂüncesine sar›lal›m; s›n›f›n birli¤ini, s›n›f›n mücadelesini egemenlerin ve
onlar›n devletinin önüne ç›karal›m.
“Birlik, mücadele, zafer!” Budur kurtuluﬂumuzun yolunu açacak olan… Budur
gelece¤imizi garanti alt›na alacak olan!
May›s 2006 n
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Faﬂist Türk ordusu Kürdistan'dan defol!
Sömürgeci faﬂist Türk devletinin Kürt ulusuna karﬂ› savaﬂ› yeniden k›z›ﬂt›rd›¤›, Güney Kürdistan'a yönelik sald›r› hesap ve planlar› yapt›¤› günümüzde, Türk ulusundan iﬂçi ve emekçilerin bu sömürgeci, iﬂgalci, faﬂist
devlete karﬂ› sesini yükseltmesi ve bu devlete karﬂ› devrim için mücadele
yürütmesi acil görevlerden biridir. Baﬂta Türk ulusundan iﬂçi ve emekçiler
olmak üzere tüm Türkiyeli s›n›f bilinçli iﬂçilerin Türk ordusunun Kürdistan'dan defolmas› slogan›n› yükseltmesinin ve buna uygun davranmas›n›n
kendilerinin kurtuluﬂu için mücadele için de olmazsa olmaz bir tav›rd›r.
ktidar› elinde tutan Türk hakim s›n›flar› ve faﬂist Türk ordusu son dönemde
yine Güney Kürdistan'a yönelik “s›n›r
ötesi harekât” haz›rl›¤›n› yap›yor. Öne sürdükleri neden, PKK'nin silahl› güçlerinin
Güney Kürdistan'da olmas›.
Kuﬂkusuz ki faﬂist Türk ordusu PKK
güçlerini imha etmeyi çok ister. Fakat andaki durum ve hesaplar› 1990'l› y›llardaki
gibi çat›ﬂma içinde ya da PKK güçlerini takip etme ad›na gerçekleﬂtirdikleri “s›cak takip” ve “s›n›rötesi harekâtlar”daki durum
ve hesaplardan farkl›d›r.
‹ç dalaﬂ ba¤lam›nda egemenler aras›ndaki
iktidar dalaﬂ›n›n bir arac› olarak Kürt ulusuna karﬂ› savaﬂ yeniden ﬂiddetlendirilmektedir. Böylece iktidar› elinde tutan kemalist
kesim, somutta da ordu Kürt ulusal sorununu iktidar›n› elde tutman›n ve AKP hükümetini hizaya getirmenin bir arac› olarak
gündemde tutmaktad›r. Türk halk›n› ﬂove-

‹

nizm, “vatan millet bütünlü¤ü” çerçevesinde harekete geçirmek istemektedir.
Ordunun AKP hükümetini en az›ndan
Kürt ulusal sorununa yaklaﬂ›m ba¤lam›nda
ﬂimdilik hizaya getirdi¤ini tespit etmek yanl›ﬂ olmayacakt›r. “Alt-üst kimlik” ya da
“Kürt sorunu” tart›ﬂmalar›ndan sonra AKP
hükümetinin baﬂ›n›n sesi iyice k›s›lm›ﬂ durumda. Baﬂbakan Erdo¤an AKP Diyarbak›r
‹l Kongresi'nde yapt›¤› konuﬂmada tek kelime ile bile “Kürt sorunu”ndan bahsetmedi.
Bunun gerçekte Erdo¤an'›n susturuldu¤unun göstergesi oldu¤unu tespit etmeyi,
Erdo¤an'›n 25 Nisan'da yapt›¤› konuﬂmadaki ﬂu sözler de hakl› ç›karmaktad›r:
“Çat›ﬂma ve kargaﬂaya imkan vererek,
gelecek hedeflerini tehlikeye düﬂürmemek
için konuﬂmak gereken yerde susmay› tercih etti¤imiz de olmuﬂtur.” (Hürriyet, 26
Nisan 2006)
Erdo¤an'›n bu tespiti bir yan›yla çat›ﬂma12 / ’06 7
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mak için susmay› tercih etti¤ini gösterirken,
ayn› zamanda sustu¤u konularda görüﬂünü
korudu¤unu ve zaman› geldi¤inde düﬂündü¤ünü dillendirece¤ini de ortaya koymaktad›r. Bu ise AKP'nin mehter marﬂ› eﬂli¤indeki yürüyüﬂ takti¤inin bir ifadesidir. Ya da
halk›m›z›n deyimiyle “köprüden geçene
kadar ay›ya day› demek”tedirler. Sonuçta
AKP hangi niyetle susarsa sussun, ordu ile
birlikte Kürt ulusuna karﬂ› haks›z, gerici,
karﬂ›devrimci savaﬂ›n bir parças› olarak ortak
hareket etme durumundad›r.
D›ﬂ hesaplar ba¤lam›nda ise Irak-Güney
Kürdistan ve ‹ran sorunlar› var. Irak-Güney Kürdistan'da otonomiye sahip bir Kürdistan Bölge hükümetinin varl›¤› ve bu geliﬂmenin Kürdistan'›n Kuzey'ini ve di¤er
parçalar›n› ulusal hak istemleri ba¤lam›nda
etkilemesi TC'nin iﬂine gelmemektedir.
PKK güçlerini bahane edip Güney Kürdistan'daki Kürtlerin ABD emperyalizminin
ﬂemsiyesi alt›nda da olsa kendi kendini yönetmesini engellemenin planlar›n› yap›yor.
Bunun için elde tuttu¤u ama ﬂimdiye kadar
fazla iﬂe yaramad›¤› Türkmen kart›n› da
kullanmaya çal›ﬂ›yor.
Güney Kürdistan'a yönelik sald›r› planlar› ama ABD emperyalizminin duvar›na
çarp›yor. ABD emperyalizmi Irak-Güney
Kürdistan'da ne olacaksa ben karar veririm,
oraya yönelik planlar›n›z› da ben izin verdi¤im sürece ve ölçüde gerçekleﬂtirebilirsiniz demektedir. Yani TC ABD emperyalizminin duvar›na çarpmasa, Güney Kürdistan'a çoktan sald›r›da bulunmuﬂtu.
ABD'nin “yerel yönetimle sorunu konuﬂun” yönlü tavsiyelerine ra¤men TC yetki8 12 / ’06

lileri ABD emperyalizminin yöneticileri ile
pazarl›klar yapmaya çal›ﬂmaktad›r. Geniﬂ
ölçüde bir “s›n›rötesi harekât” olmasa da,
alan› ve zaman› s›n›rl› bir askeri harekâta
izin ç›karmaya çal›ﬂ›yorlar. Nisan ay› sonuna do¤ru Ankara'ya gelen ABD D›ﬂiﬂleri
Bakan› Rice ile görüﬂmelerde de bunun
için çaba gösterdiler. Perde arkalar›nda nelerin görüﬂüldü¤ünü bilmiyoruz tabii ki,
ama medyaya yans›d›¤› kadar›yla genel bir
“s›n›rötesi harekâta” ABD s›cak bakm›yor.
TC'nin d›ﬂa yönelik hesaplar› içinde sadece Irak-Güney Kürdistan yok, ‹ran da
var. ABD emperyalizmi ‹ran'a sald›r› planlar› içinde. Diplomatik pazarl›klarla sorunun çözülüp çözülmeyece¤i belli de¤il.
E¤ilim esas olarak ABD emperyalizminin
kendi durumuna uygun gördü¤ü bir zamanda ‹ran'a yönelik sald›r›y› gerçekleﬂtirece¤i yönünde geliﬂiyor.
ABD ‹ran'a yönelik sald›r›da Türkiye'yi
aç›kça yan›na almak istiyor. 1 Mart tezkeresi gibi bir olay›n yeniden yaﬂanmas›n› istemiyor. TC ABD'nin bu yönlü istemleri
karﬂ›s›na Güney Kürdistan ve PKK'ye karﬂ› istediklerini koyuyor. Pazarl›k yine
Kürtler üzerinde sürdürülüyor.
ABD emperyalizmi ise Kürt kart›n›, evet
TC'ye karﬂ› da elde tutmaya çal›ﬂ›yor.
‹ran'a yönelik sald›r›da -bu sald›r› Türkiye'siz de olursa- Kürtlere de oynamaktad›r.
Gerek PKK yetkililerinin aç›klamalar›, gerekse de ‹ran-Do¤u Kürdistan ba¤lam›nda
PJAK yetkililerinin aç›klamalar›, Kürtlerin
bu temsilcilerinin ABD'nin ‹ran'a yönelik
bir sald›r›s›nda ABD ile iﬂbirli¤i yapmaya
haz›r olduklar›n› göstermektedir.

ABD emperyalizmi ile TC'nin sözkonusu konularda tam bir iﬂbirli¤i ve anlay›ﬂ›
içinde olmamas›, tersine belli çeliﬂkilere sahip olmalar› ise ‹ran yöneticilerinin TC ile
pazarl›klar›n›n yolunu döﬂüyor. ‹ran ile pazarl›klar› TC yetkilileri de ABD'ye karﬂ› bir
koz olarak kullanmaya çal›ﬂ›yor. TC “s›n›rötesi harekât” yapmak için PKK'yi gerekçe
göstermekte ama ABD'nin tavr›n› bildi¤inden aç›k bir sald›r›ya geçmemektedir ﬂimdilik. ‹ran ise PJAK'yi gerekçe göstererek Güney Kürdistan'›n kimi alanlar›na sald›r› düzenlemektedirler. Bu sald›r›lar ayn› zamanda
‹ran'›n ABD'ye karﬂ› TC ile iﬂbirli¤ini güçlendirmenin bir arac› olarak kullan›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Kürt ulusuna karﬂ› olmak sözkonusu olunca bu iki sömürgeci devlet iﬂbirli¤ine
gitmektedir. Son dönemlerde bu iﬂbirli¤inin
somut sonuçlar› da ortadad›r.
Bilindi¤i gibi TC ile ‹ran aras›nda Kürt
ulusuna karﬂ› olma temelinde kurulan bir
“Yüksek Güvenlik Komisyonu” kurulmuﬂtur. Bu komisyon 20 ﬁubat 2006 tarihinde
yapt›¤› toplant›da PKK ve PJAK güçlerine
karﬂ› sald›r›da anlaﬂt›lar. ‹ran tutuklad›¤› onlarca PKK gerillas›n› TC'ye teslim etti, etmeyi sürdürüyor. Bu anlaﬂma sonras›nda
‹ran da Güney Kürdistan s›n›r›na askeri güç
y›¤d›, TC de. PKK'nin Öcalan'›n yakalanmas›ndan sonra silahl› mücadeleye son vermesi ve Kuzey Kürdistan'daki silahl› güçlerini geri çekmesi sonras›nda k›ﬂlalara çekilen
tanklar, toplar yeniden çal›ﬂt›r›ld›… S›n›ra
y›¤d›r›ld›. Say›s› 250 bin olarak verilen askerle üç-beﬂ bin oldu¤u söylenen PKK silahl› güçlerinin “s›n›rdan geçmesini önlemek” için önlem al›nd›¤› söyleniyor kitle-

lere… Sanki PKK bu üç-beﬂ bin insan›n›
TC s›n›rlar›na sokmak ve silahl› mücadele
vermek istiyormuﬂ gibi bir resim çizilmektedir. Sahtekârl›kta üzerlerine yoktur!
TC Güney Kürdistan'a “s›n›rötesi harekât”› tart›ﬂ›rken ‹ran Kandil da¤›n› bombalad›. Hem de birçok kez. Bunu da “Irak ile
yap›lan anlaﬂma çerçevesinde” yapt›klar›n›
aç›klad› ‹ranl› yetkililer. Böylesi bir anlaﬂma
Saddam döneminde yap›ld›¤› için, Irak'›n
andaki Cumhurbaﬂkan› Talabani, “s›n›rötesi harekâta” karﬂ› ç›karak, Saddam döneminde s›n›rla ilgili yap›lan anlaﬂmalar›n geçersiz oldu¤unu aç›klad›. S›n›rlar›n “k›rm›z› çizgi” oldu¤unu vurgulayarak herhangi
bir ülkenin s›n›rlar› geçmemesini istedi.
TC ile ‹ran aras›ndaki iliﬂkiler Baﬂbakan
Erdo¤an'›n Bakü'de Ahmedinecad ile görüﬂmesi ve daha sonra da ‹ran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin
Ankara'ya gelip hükümet yetkilileriyle temaslarda bulunmas›yla sürdü. Bu görüﬂmelerde esas olarak ABD'ye yönelik tav›rlarda
anlaﬂma sa¤lanmad› ama Kürtlere karﬂ› ortak
hareket etmede anlaﬂt›klar› ortaya ç›k›yor.
K›sacas› bu hesaplar, pazarl›klar ve sald›r›lar eﬂli¤inde Türkiye'de “s›n›rötesi harekât” tart›ﬂmalar› yo¤unlaﬂm›ﬂken Genelkurmay Baﬂkanl›¤›, üzeri hep örtülmeye
çal›ﬂ›lan veya unutulan bir gerçe¤i yeniden
dile getirip kamuoyuna aç›klad›. Genelkurmay Baﬂkanl›¤› “Türk Silahl› Kuvvetleri”nin “Kuzey Irak”ta, yani Güney Kürdistan'daki varl›¤›n›n gizli olmad›¤›n› aç›klad›.
Genelkurmay Baﬂkanl›¤› Güney Kürdistan'daki bu askeri gücü “Kuzey Irak'taki birliklerimiz, nispeten istikrarl› gibi görünen
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ortama katk›” sa¤layan bir güç olarak göstermektedir. Evet, gerçekten de Güney Kürdistan'da Türk ordusunun güçlerinin varl›¤› y›llardan beri bir olgudur, gerçekliktir. Fakat
“istikrar gücü” de¤il, iﬂgalci güç olarak oradad›r. Türk askeri 1996'dan beri Güney Kürdistan'da konuﬂlanm›ﬂt›r. Faﬂist Türk ordusu
sadece Kürdistan'›n Kuzeyini iﬂgal etmiyor,
Güneyini de belli ölçülerde iﬂgal etmiﬂ durumdad›r. Tanklar›yla toplar›yla, uzun menzilli havanlarla destekli “memetçik” -say›s›
belli de¤il, bir ara 15 bin kadard› say›s›-, Güney Kürdistan'da da Kürtlere karﬂ› sömürgeci, iﬂgalci savaﬂ› yürütmektedir.
Sömürgeci faﬂist Türk devletinin Kürt
ulusuna karﬂ› savaﬂ› yeniden k›z›ﬂt›rd›¤›,
Güney Kürdistan'a yönelik sald›r› hesap ve
planlar› yapt›¤› günümüzde, Türk ulusundan iﬂçi ve emekçilerin bu sömürgeci, iﬂgalci, faﬂist devlete karﬂ› sesini yükseltmesi
ve bu devlete karﬂ› devrim için mücadele
yürütmesi acil görevlerden biridir.
Baﬂta Türk ulusundan iﬂçi ve emekçiler
olmak üzere tüm Türkiyeli s›n›f bilinçli iﬂçilerin Türk ordusunun Kürdistan'dan defolmas› slogan›n› yükseltmesinin ve buna
uygun davranmas›n›n kendilerinin kurtuluﬂu için mücadele için de olmazsa olmaz
bir tav›rd›r.
Faﬂist Türk ordusu Güney Kürdistan'dan
da, Kuzey Kürdistan'dan da defol!
Tüm sömürgeciler Kürdistan'dan defolun!
Bimre koletî, bijî azadî!
Bimre devleta faﬂîsta Tirk!
14 May›s 2006 n
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“BAﬁKA HALKLARI EZEN B‹R
HALK ÖZGÜR OLAMAZ!”

lusal sorun gündeme geldi¤inde
çokça kullan›l›r “Baﬂka halklar›
ezen bir halk özgür olamaz!”
tümcesi… 19. yüzy›lda söylenen bu
sözler ne anlama geliyor? Bu tümcede
ifade edilen görüﬂün bugünkü koﬂullarda anlam› ne? Kuzey Kürdistan-Türkiye’nin bugünkü koﬂullar›nda bunun
pratik karﬂ›l›¤› ne? “Baﬂka halklar› ezen
bir halk özgür olamaz!” ise bugün özgür
olmayanlar kimler? Özgürleﬂmek için
ne yapmak gerekir?
Sorular, sorular…
Hay›r, derdimiz soru listesi yapmak
de¤il, günümüzde yaﬂad›klar›m›z›n ne
oldu¤una, ne yapmak gerekti¤ine yan›tlar aramak…

U

“HANG‹ ULUSTANSIN?”
‹ﬂçiyiz, emekçiyiz; diyelim ki, ‹stanbul’da bir fabrikada eme¤imizi sat›yoruz. Patron bizi fabrikaya al›rken –çok
özel bir durum olmad›kça– hangi ulustan oldu¤umuzu sormad›. Çünkü ihtiyaçlar› hangi ulustan oldu¤umuzun bilinmesi de¤il. ‹htiyaçlar› eme¤imizin
mümkün oldu¤unca fazla ve mümkün
oldu¤unca ucuza sömürülmesi. Fabrikada bizimle birlikte çal›ﬂan, eme¤ini satan

Türk emekçiler; özgür müsünüz?
birçok arkadaﬂ›m›z var. Kimi Türk ulusundan, kimi Kürt, kimi di¤er milliyetlerden… Çerkezi var, Laz› var… Abazas›,
Boﬂna¤›, Arab› var…
Hangi ulus veya milliyetten olursak olal›m, hepimiz patrona kâr, daha fazla kâr kazand›rmak için fabrikaday›z. Bizim ortak
özelli¤imiz bu… Hangi ulustan olursak
olal›m, bizim ortak özelli¤imiz, patron karﬂ›s›ndaki konumumuz bu… Belirli bir s›n›fa, iﬂçi s›n›f›na mensubuz. Hangi ulustan
olursak olal›m, hepimiz bu s›n›f›n üyeleriyiz. Bu toplumda bize biçilen rol, sesimizi
ç›karmadan bize lay›k görülen “yaﬂamaya
az, ölmeye çok ücretle” çal›ﬂmak, üretmek… Bize biçilen rol ili¤imize kemi¤imize kadar sömürülmek…
B‹R SORUN VAR AMA…
Bir sorun var ama…
Peki ya biz iﬂçiler, emekçiler bu yaﬂant›y› kabul etmezsek ne olacak?
Ya bilinçlensek, kendi durumumuzu,
konumumuzu sorgulasak ve ili¤imize kemi¤imize kadar sömürülmeye son vermek
istersek ne olacak?
Egemenler, bu düzenin andaki sahipleri,
sömürücüler, yani bizim s›n›f düﬂmanlar›m›z, bu tehlikeyi görüyorlar… Onlar da

biliyorlar ki, mücadele etmeye haz›r iﬂçi s›n›f›n›n örgütlü gücü onlar›n düzenlerini
y›kar. Bunun için iﬂçilerin birli¤ini, örgütlenmesini çeﬂitli yollarla engellemek isterler. Bunun için onlar›n “önlemleri”, kullanacaklar› silahlar› var. ‹ﬂçilerin, emekçilerin
ulus ve milliyetlerine göre bölünmüﬂlü¤ünü, parçalanm›ﬂl›¤›n› kullanmak, onlar›
birbirlerine karﬂ› k›ﬂk›rtmak bu “önlemlerden” birisi!
Peki iﬂçilerin, emekçilerin uluslar›na ve
milliyetlerine göre bölünmüﬂlü¤ünün kullan›lmas›n›n sonuçlar› neler?
Çeﬂitli ulus ve milliyetlerden iﬂçilerin,
emekçilerin milliyetlerine, uluslar›na göre
bölünmüﬂlü¤ünün kullan›lmas› ve birbirlerine karﬂ› k›ﬂk›rt›lmas› onlar›n kendi s›n›f
ç›karlar› temelinde sermaye s›n›f›na, onlar›n devletine karﬂ› oluﬂturduklar› cephenin
parçalanmas› anlam›na gelir. ‹ﬂçilerin,
emekçilerin sermayeye karﬂ› birlikte mücadelesinin zay›flamas›, iﬂçi s›n›f›n›n sermayenin boyunduru¤undan kurtulmas›n›n
önünün kapanmas›, eskinin devam etmesi
bunun do¤al sonucudur. ‹ﬂçilerin, emekçilerin birli¤inin, ortak mücadelesinin iﬂçilerin, emekçilerin milliyetlerine göre bölünmesi, onlar›n birbirlerine karﬂ› k›ﬂk›rt›lmas›n›n bizim gibi çok uluslu, çok milliyetli
bir ülkede sonucu budur, bu olacakt›r.
12 / ’06 11

özgür müsünüz?

GEÇERL‹ B‹R YÖNTEM:
BÖL, PARÇALA, YÖNET…
Egemenlerin iﬂçi s›n›f›n› kendi içinde
birbirine düﬂürme; onlar›n milliyetlerine,
uluslar›na, dinlerine, mezheplerine göre
bölünmüﬂlü¤ünü, parçalanm›ﬂl›¤›n› kullanma takti¤i herhangi bir ülke içinde olabilece¤i gibi, uluslararas› çapta da uygulanan
bir taktiktir. Bunun birçok örne¤ini gördük; hem de öyle çok uzak tarihlere gitmeden:
Örne¤in Balkanlarda, Ortado¤u’da, çeﬂitli Afrika ülkelerinde… Birbirlerine karﬂ›
sald›rgan milliyetçilik a¤usuyla a¤ulanm›ﬂ
çeﬂitli ulus ve milliyetlerden iﬂçiler, emekçiler birbirlerine k›rd›r›lmad› m›? Örne¤in
S›rp iﬂçileri, emekçileri, Bosna-Hersek iﬂçilerine ve emekçilerine, ya da tersi, sald›rt›lmad› m›?
Peki kazanan kim oldu?
Egemenler!
Onlar kendi ç›karlar›n› sa¤lama almak
için ortal›¤› kar›ﬂt›rd›lar; sonuçta dünyan›n
yeniden paylaﬂ›lmas› dalaﬂ›nda kimi egemen güçler bu bölgelerde egemenliklerini
sa¤lamlaﬂt›rd›lar. Olan ama bölgede birbirlerine karﬂ› k›ﬂk›rt›lm›ﬂ iﬂçilere, emekçilere
oldu! Ölenler, yaralananlar, yerlerinden,
yurtlar›ndan sürülenler, aç susuz kalanlar
birbirine karﬂ› k›ﬂk›rt›lm›ﬂ iﬂçiler, emekçiler
s›n›f›n›n üyeleriydi.
Emperyalistlerin çeﬂitli ulus ve milliyetlerden iﬂçileri, emekçileri birbirlerine düﬂürme, bölünmüﬂlüklerinden yararlanma,
birliklerini parçalama ve yönetme siyasetleri emperyalizmin tarihi boyunca eski olan
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ve s›k s›k baﬂvurduklar› bir taktik. Emperyalistlerin bu takti¤i kullanmas› sonucunda
çeﬂitli ülkelerdeki iﬂçilerin, emekçilerin enternasyonal birli¤i ve emperyalizme karﬂ›
ortak mücadele cephesi zay›flat›ld›. Bunun
d›ﬂ›nda emperyalistler sömürge ve yar›sömürge ülkelerdeki ulusal uyan›ﬂlar› da bu
takti¤i s›kça kullanarak engellemeye çal›ﬂt›lar, çal›ﬂ›yorlar.
OYNANAN B‹R OYUN VAR…
Ülkelerimizde egemenler de ayn› oyuna
baﬂvuruyorlar. Egemenliklerini sürdürmek
için, bu egemenli¤in önünde tehlike olarak
gördükleri iﬂçilerin birli¤ini, ortak s›n›f ç›karlar› temelinde mücadelesini engellemek
için iﬂçileri, emekçilerin dinlerine, mezheplerine, özellikle de ulus ve milliyetlerine göre bölünmüﬂlü¤ünü kullan›yor, onlar› bu bölünmüﬂlükler temelinde birbirlerine karﬂ› k›ﬂk›rt›yorlar.
Egemenlerin istekleri, yapt›klar› bunlarla
s›n›rl› de¤il.
Türkiye çok uluslu bir devlet… Kürtler
de bir ulus olarak –evet, parçalanm›ﬂ bir
ulusun bir bölümü olarak– Türkiye s›n›rlar› içindeler. Türkiye’yi yönetenler ise Türk
hakim s›n›flar›…
Kürt ulusu bugüne kadar ba¤›ms›zl›¤›na
kavuﬂmam›ﬂ bir ulus. Belirli bir ulusal uyan›ﬂ var ve Kürtler dünya üzerinde “ba¤›ms›zl›¤›n›” ilan etmiﬂ uluslar toplulu¤unun
üyesi bir ulus olarak yerlerini almak istiyorlar. Ancak Kürtlerin ulusal hak ve taleplerini zapt-u rapt alt›na alan ve onlar›n her
türlü ba¤›ms›zl›k ve özgürlük isteklerini

kanla barutla bast›ran Türk hakim s›n›flar›
Kürtlerin son ony›llarda geliﬂtirdikleri ulusal hareketini de bast›rmak istiyorlar. Bunun için Türk hakim s›n›flar› ezen ulus, yani Türk ulusu, yani Türk ulusundan iﬂçiler, emekçiler aras›nda sald›rgan milliyetçili¤i yayg›nlaﬂt›r›yor; Kürt ulusundan iﬂçileri,
emekçileri “bölücü”, “y›k›c›”, “terörist”
vs. gösterip onlara karﬂ› düﬂmanl›¤› körüklüyorlar. Türk devleti Kürtlerin örgütlü
güçlerine karﬂ› bir yandan silahl› savaﬂ› t›rmand›r›yor; di¤er yandan Türk emekçileri
baﬂta olmak üzere çeﬂitli ulus ve milliyetlerden emekçileri Kürt ulusundan emekçilere karﬂ› k›ﬂk›rt›p, onlar› kendi bayra¤› alt›nda topluyor.
Böylece faﬂist Türk devleti hem Kürtlerin hakl› ulusal taleplerini engelliyor, hem
de çeﬂitli ulus ve milliyetlerden iﬂçilerin,
emekçilerin s›n›fsal birli¤ini parçalayarak
kendi düzenlerine karﬂ› tehlike olmaktan
ç›kar›yor; kendi sömürücü düzenlerinin
ömrünü uzatmaya çal›ﬂ›yor.
Kendilerini sömüren düzene, bu düzenin koruyucusu devlete karﬂ› zorunlu ortak
mücadeleyi vermesi gereken çeﬂitli ulus ve
milliyetlerden iﬂçi s›n›f›n›n bu parçalanm›ﬂl›¤› halklar aras›nda kardeﬂli¤i, iﬂçi s›n›f›
kardeﬂli¤ini dinamitler. Bu parçalanm›ﬂl›¤›
ortadan kald›rmadan, iﬂçilerin, emekçilerin
birli¤ini, ortak s›n›f ç›karlar› temelinde
mücadelesini örgütlemeden, ortak düﬂman
Türk devletini y›kma mücadelesine kanalize etmeden kurtuluﬂ mümkün de¤ildir.
Kurtuluﬂun ancak ve ancak Türk, Kürt,
Laz, Çerkez, Arap ve di¤er ulus ve milliyetlerden iﬂçi ve emekçilerin s›n›fsal birli¤ine,

çeﬂitli ulus ve milliyetlerden emekçilerin
ortak mücadelesine ba¤l› oldu¤u gerçe¤i
›ﬂ›¤›nda ﬂu soru bugün çok daha günceldir:
Özellikle Türk iﬂçiler ve emekçiler Kürtlerin ezilmesinde, onlar›n boyunduruk alt›nda tutulmas›nda kendi sorumluluklar›n›
sorgulamak zorundad›r.
Yaln›z bu da de¤il…
Kurtuluﬂun yolu ortak s›n›f mücadelesinden, Türk devletine karﬂ› ortak mücadeleden geçiyorsa ve bugün hakim s›n›flar bu
ortak mücadelenin yolunu sald›rgan milliyetçilikle kapatma yolunu tutmuﬂ, bunu
özellikle Türk iﬂçiler aras›nda yayg›nlaﬂt›rm›ﬂlarsa o zaman Türk ulusundan iﬂçiler
süren sömürü düzeninde kendi sorumluluklar›n›, paylar›n› sorgulamak zorundad›r.
E¤er kurtuluﬂ, ortak mücadeleden geçiyorsa ve bu yol Türk hakim s›n›flar›n›n
k›ﬂk›rtmas› sonucu kapat›lm›ﬂsa, Türk iﬂçileri “kendi” ulusunun burjuvalar› ve onlar›n devleti yan›nda yer alm›ﬂsa; Türk iﬂçileri ne kadar özgür olduklar›n› sorgulamak
zorundad›r. Evet Türk iﬂçiler, Kürt ulusuna yönelen bask›lar, katliamlar ve uygulanan devlet terörü karﬂ›s›nda kendi sorumluluklar›n› sorgulamak zorundad›rlar…
Yine Türk ulusundan iﬂçiler ayn› hedefler u¤runa mücadele edecekleri Kürt ulusundan iﬂçiler ve emekçilere uygulanan
bask› ve sald›rganl›k karﬂ›s›nda en az›ndan
suskun kalmakla, bu yolla sömürü ve bask›
düzeninin sürmesine bulunduklar› katk›y›;
özgürlü¤ün, ba¤›ms›zl›¤›n önündeki engel
olarak kendi tav›rlar›n› sorgulamak zorundad›rlar.
Türk ulusundan bir iﬂçi ﬂöyle düﬂünme12 / ’06 13

kuzey kürdistan

özgürlük

lidir: “Benim ç›kar›m esasta bu devletten
kurtulmama ba¤l›d›r. Özgürlük bu devletin y›k›lmas›yla gelecek. Ba¤›ms›zl›¤›n
önündeki en büyük engel bu devlet. Sömürü bu devletin sa¤lad›¤› güvenceler ve
korumas› alt›nda sistemli olarak yap›l›yor.
Yani esasta bütün kötülüklerin temelinde
bu devlet var. Bu devletten kurtulmak için
mücadele edece¤ime benim yapt›¤›m s›n›f
kardeﬂlerime karﬂ›, benim de düﬂman›m
olan devletin yan›nda yer almak. O zaman
bu iﬂte bir terslik var… Görevim öncelikle
bu tersli¤i düzeltmek olmal›…”
Evet, ortada anda varolan tersli¤in düzeltilmesi gerekiyor. Bu düzeltilmez, iﬂçilerin,
emekçilerin sermaye devletine karﬂ› ortak
cephesi kurulmazsa; örne¤in Kürt ulusundan bir iﬂçide, Türk iﬂçileri, emekçileri olmas› gerekti¤i gibi davranmad›¤› için önyarg›lar oluﬂacak; varolan önyarg›lar pekiﬂecek, kurtuluﬂ çok daha ileri bir tarihe ertelenecektir…
‹ﬁ‹N BAﬁKA B‹R YÖNÜ…
Bugün Kuzey Kürdistan-Türkiye’de
sald›rgan milliyetçilik azd›r›l›yor, Kürt
ulusuna karﬂ› topyekün bir savaﬂ t›rmand›r›l›yor. Türk iﬂçisi Kürt iﬂçisine, emekçisine düﬂman hale getirilmeye çal›ﬂ›l›yor.
Bunu yapan anda devlet ayg›t›n› elinde
tutan Kemalist faﬂist kesimler. Kendi iktidarlar›na göz diken AKP hükümetinin
ilerlemesinin önüne geçmek için bir dizi
önlem yan›nda uzun y›llard›r Kuzey Kürdistan’da yürüyen Kürt ulusal hareketini
de iﬂin içine sokmak; bunun üzerinden
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kontrollü bir Kürt-Türk çat›ﬂmas› ile ellerinden giden inisiyatifi yeniden ele geçirmek istiyorlar.
Bugün halklar›n birbirine düﬂürülmesi
ve kontrollü bir Kürt-Türk çat›ﬂmas› di¤er ﬂeyler yan›nda hakim s›n›flar›n iktidar dalaﬂ›n›n bir unsuru olarak gündeme
getiriliyor.
Halklar aras›nda çitlerin çekilmesi, salt
egemenlerle iﬂçi s›n›f›n›n karﬂ›tl›¤›n›n bir
ürünü olmas› yan›nda hakim s›n›flar›n›n
kendi aralar›ndaki iktidar dalaﬂ›n›n bir unsuru olmas› karﬂ›s›nda çeﬂitli ulus ve milliyetlerden iﬂçiler ve emekçiler kendilerine
bu dalaﬂtan ne kâr› oldu¤u sorusunu sormal›d›rlar.
E¤er bir Türk iﬂçisi, bu dalaﬂta bir kâr›
olmad›¤›n› düﬂünüyorsa, e¤er bir Türk iﬂçisi, bu dalaﬂta bir sömürücü gücün peﬂinde gitmenin kendi görevi olmad›¤›n› düﬂünüyorsa, e¤er bir Türk iﬂçisi kurtuluﬂun tek
yolunun s›n›f mücadelesinde oldu¤unu düﬂünüyor ve bunun için s›n›f kardeﬂleriyle
ortak mücadele cephesinde yeralabiliyorsa… o halde bu iﬂçi özgür bir iﬂçidir…
En az›ndan bilincini özgürleﬂtirmiﬂtir…
Günümüzde en büyük tutsakl›k da bilinçlerin tutsakl›¤› de¤il midir?
Her Türk iﬂçisi, emekçisi tutsakl›¤a raz›
m›d›r? E¤er de¤ilse tutsakl›¤a karﬂ› mücadele gereklidir!
Ve özgürlük herkesin hakk› de¤il midir?
Öyleyse; bilinçlerinizi, yaﬂam›n›z›, gelece¤inizi, ülkenizi, dünyan›z› özgürleﬂtirme
mücadelesinde yerinizi al›n!
May›s 2006 n

Türk ﬂovenizminin
i¤renç kampanyas›!
ürt ulusunun ulusal kurtuluﬂ mücadelesini bo¤ma ﬂovenist dürtüsüyle hareket eden faﬂist Türk devleti her türlü aﬂa¤›l›klara baﬂvurmaya devam ediyor.
Bir yandan Kürt ulusal kurtuluﬂ mücadelesine kat›lan ya da destek verenler öldürülüyor, kaç›r›l›yor, sindirmek amac›yla tehdit
ediliyor... Di¤er yandan ezilenler aras›na
nifak tohumlar› saçma amac›yla Türk ﬂovenizmi azd›r›l›yor. Türk ﬂovenizmiyle zehirlenmiﬂ faﬂist sürülerin ve onlar›n peﬂine tak›lanlar›n sald›rganl›klar›na hergün dehﬂetle yeniden tan›k oluyoruz. Daha geçti¤imiz
ay, bu ﬂoven-faﬂist k›ﬂk›rtmadan birine daha tan›k olduk. Mersin’de kilometrelerce
uzat›lan Türk bayra¤›yla yap›lan yürüyüﬂü
izleyen bir genç kad›n, büyük bir yüreklilikle, dayanamad›¤› ﬂovenist-faﬂist gösteriye
tepkisini koyunca linç edilmekten son anda kurtuldu. “ﬁanl› (siz eli kanl› okuyun!)
Türk polisi” de tabii ki sald›rganlara de¤il,
genç kad›na suçlu muamelesi yaparak gözalt›na ald›. Yarat›lan bu provakasyon ve
ﬂovenist sald›rganl›k ortam›nda komünist,
devrimci, demokrat, yurtsever insanlar kelimenin tam anlam›yla kelle koltukta gezme durumundalar. Kürt ulusunun ulusal
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haklar›na sahip ç›kan her tav›r, linç edilmeye kadar varan bir sald›rganl›kla karﬂ›laﬂ›labilir. Faﬂist bir zihniyetin “Vurun
PKK’l›ya!” ç›¤l›¤› insanlar› galeyana getirmeye yetiyor, sorgusuz sualsiz insanlar öldürülmeye yelteniliyor.
Böyle bir ﬂovenist k›ﬂt›rtma ortam›nda
yaﬂ›yoruz...
Ezilenleri birbirine düﬂür, onlar› böl ve
yönet politikas› maalesef hakim s›n›flarca
ustaca uygulan›yor. Buna karﬂ› duracak,
hakim s›n›flar›n bu oyunlar›n› geri püskürtecek güçlerin da¤›n›kl›¤› onlar›n iﬂini kolaylaﬂt›r›yor... Ve böylece egemenler denenmiﬂ silahlar›n› hep yeniden kullan›yor
ve ne yaz›k ki baﬂar›l› oluyorlar... Ve çark
dönüyor... Ve Türk hakim s›n›flar› ﬂovenist-faﬂist ideolojik bombard›manlar›n› sürdürüyorlar...
Kad›nlar yine malzeme!
Hürriyet gazetesi üzerinden yürütülen
i¤renç bir kampanya da bu ﬂovenist k›ﬂk›rtma-provakasyon politikas›n›n bir parças›n› oluﬂturuyor.
ﬁubat ay›nda “PKK’dan kaçan kad›nlar
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anlat›yor” baﬂl›¤› alt›nda PKK ﬂahs›nda
Kürt ulusal kurtuluﬂ mücadelesini karalamaya çal›ﬂan bir propaganda yürütüldü.
PKK’dan kaçarak canlar›n› kurtard›klar›
iddia edilen kad›nlar a¤z›ndan ve onlar›n
tan›kl›klar›yla PKK’da yeralan kad›n militanlara, da¤daki kad›n gerillalara sistemli
bir ﬂekilde eziyet edildi¤i ileri sürülüyor.
PKK’n›n kad›nlar› saflar›nda ve da¤larda
tutmak, disipline sokmak ve kontrol etmek amac›yla sistemleﬂmiﬂ bir ﬂekilde tecavüze yöntemine baﬂvurdu¤u iddia ediliyor. Kürt ulusal hareketinin önderi Abdullah Öcalan’›n “›rz düﬂman›” bir cani,
PKK’n›n da bir cinayet örgütü oldu¤u
“tan›klar”›n anlatt›¤› ac›kl› hikayelerle bezenerek propaganda ediliyor. “PKK’dan
kaçan kad›nlar”›n yazd›¤› kitaplar›n reklam› yap›l›yor.
Bu, Kürt ulusal kurtuluﬂ hareketini karalamak, onu kitleler gözünde küçük düﬂürmek, kitleleri milliyetçilik ve ﬂovenizmle zehirleyerek sald›rganlaﬂt›rmak için
denenmedik hiç bir yol b›rakmayan Türk
hakim s›n›flar›n›n i¤renç bir oyunudur.
Buna karﬂ› tav›r geliﬂtirmek s›n›f bilinçli
tüm emekçilerin, özelde de Türk emekçilerinin görevidir.
Taciz ve tecavüz
Türk devletinin iﬂidir!
Taciz ve tecavüz Türk devletinin Kürt
ulusuna ve kendisine muhalif tüm güçlere
karﬂ› savaﬂ›nda kulland›¤› yöntemdir. Taciz
ve tecavüz Türk devletinin iﬂidir! Bu devlet iﬂkencede, hapishanede, gözalt›nda taciz
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ve tecavüzü sistemli bir ﬂekilde uygulama
gelene¤ine sahiptir. Bu devlet, “taﬂ gibi askerlerimiz varken, neden cop kullanal›m”
diye böbürlenen generaller gelene¤ine sahiptir. Bu devlet “korucu sürülerini” silahland›rarak Kürt köylerine sald›rtan, PKK ile
iﬂbirli¤i yap›yorsunuz gerekçesiyle köy
meydanlar›nda kad›nlara ve çocuk yaﬂta
k›zlara tecavüz edilmesini k›ﬂk›rtan bir gelene¤e sahiptir. Gülbahar Gündüz gibi Kürt
kad›n hareketi içinde göze batan militan
kad›nlara, S.A. gibi devrimci-demokrat
kültür emekçisi kad›nlara gözda¤› vermek
için onlar› mücadelelerinden al›koymaya
çal›ﬂmak için kaç›rarak polisine-Mit’ineitine tecavüz ettirme gelene¤ine sahip olan
bu devlettir! Kad›nlara taciz ve tecavüz faﬂizmin ve her türden gericili¤in kendine
düﬂman gördü¤ü güçlere karﬂ› savaﬂ›nda
kulland›¤› bir yöntemdir; erkek egemenli¤inin kad›n bedeni üzerinde sergiledi¤i i¤renç sald›rganl›¤›d›r. Taciz ve tecavüz özgürlük için savaﬂanlar›n baﬂvuraca¤› bir
yöntem de¤ildir! Komünistler, devrimciler
ve tüm özgürlük savaﬂç›lar› saflar›nda böylesi erkek egemen ﬂiddet biçimlerinin uygulanmas›na, uygulayanlar›n cezas›z kalmalar›na izin vermezler ve vermeyeceklerdir!
Bunu çok kesin biçimde aç›klayarak Türk
devletinin bu i¤renç kampanyas›na karﬂ› tav›r tak›nmak her komünist, devrimci, demokrat örgütün ve bireyin görevidir!
Kahrolsun Türk ﬂovenizmi!
Kahrolsun erkek egemen Türk devleti!
Ulusal, cinsel ve s›n›fsal kurtuluﬂ devrimle, özgürlük sosyalizmde!
May›s 2006 n

“Talat Paﬂa Harekât›” ya da
soyk›r›mc›lar...
ürkiye’de, Ermenilere yönelik soyk›r›m›n tarihi bir gerçeklik oldu¤unu söyleyenler, savunanlar 1990’l› y›llara kadar çok küçük bir az›nl›kt›. Bunlar esas olarak biz komünistler, kimi devrimciler ve
birey olarak tek tek ayd›n, yazarlar vd. idi.
Soyk›r›m ile ilgili tart›ﬂmalar da esas olarak 24 Nisan’da, ASALA’n›n 1970-80’li
y›llardaki eylemleri döneminde ve ﬂu ya da
bu ülke parlamentosu taraf›ndan soyk›r›m›n gündeme getirildi¤i, kabul görme ihtimalinin oldu¤u dönemlerde yaﬂan›rd›.
Ermeni diasporas›n›n de¤iﬂik ülkelerdeki
çabalar›n›n baﬂar›ya ulaﬂmas›, özellikle de
Fransa gibi büyük emperyalist güçlerden biri taraf›ndan soyk›r›m›n kabul edilmesi;
Türkiyeli ve Kuzey Kürdistanl› devrimci
hareketin de giderek daha çok bu konu üzerinde durmas› ve buna ek olarak TC’nin
AB’ye üyelik için müzakere tarihini alma sürecinde konunun daha çok gündeme getirilmesi gibi etkenler geliﬂmeleri de etkiledi.
Soyk›r›m falan yok diyen Türk ﬂovenisti, ›rkç› cephede de farkl›laﬂmalar, ayr›l›klar baﬂgösterdi.Buayr›l›klaresasolarakTürkiye’nin
AB’ye üyeli¤i tart›ﬂmalar›nda ortaya ç›kan
farkl›laﬂmaya da yans›yordu. Liberal burjuva
siyasetçiler soyk›r›m tan›m›n› kullanmadan
karﬂ›l›kl› diyalogla sorunu tart›ﬂ›p Türk devletinin zarar görmeyece¤i bir çözüm için çabalarken –örne¤in bunlar›n aras›nda kimile-
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rinin savundu¤u en uç nokta soyk›r›m›n Osmanl› devleti taraf›ndan gerçekleﬂti¤i ve modernTürkiye’ninbundansorumluolmad›¤›n› kabul etmek yaklaﬂ›m›d›r–, aç›k Türkçü,
kafatasç›, faﬂist kesimler soyk›r›mc› zihniyetlerini daha aç›k biçimde sergilemeye, Ermenilerin Türklere soyk›r›m yapt›¤› yalan›n›
yaymaya, soyk›r›m›n do¤rudan sorumlular›na sahip ç›kmaya ve onlar› anmaya baﬂlad›lar.
Bu kesimler aras›ndaki çeliﬂkiler, farkl›l›klara
ra¤men, Türk devleti soyk›r›m gerçe¤inin
üzerini örtmek, gerçekleri altüst etmek için
yo¤un ve sistemli bir çaba göstermektedir.
Bu sistemli çabalar son y›llarda yap›lan etkinliklerle de kendisini göstermektedir.
Yurtd›ﬂ›nda de¤iﬂik ülkelerde yürütülen
lobi çal›ﬂmalar›na paralel olarak yap›lan panellerin, toplant›lar›n say›lar› geçmiﬂle karﬂ›laﬂt›r›lamayacak kadar çok… Sadece yurtd›ﬂ›nda çal›ﬂmalar yürütülmüyor tabii ki.
Türkiye’de de son bir-iki y›lda yap›lan
toplant›lar›n, sempozyumlar›n say›s› da
tüm 80 y›l› aﬂk›n TC tarihinde yap›lan toplant›lar›n say›s›ndan fazlad›r. 80 y›la yak›n
bir süre TC hep “böyle bir ﬂey yok” diyerek sorunun üzerini örtmeye çal›ﬂt›. Ama
Ermenilere yönelik gerçekleﬂtirilen soyk›r›m›n üzerini örtmek için serilen hal› y›rt›lm›ﬂ, tarihi gerçekli¤in üzerini örtemeyecek
kadar aç›lm›ﬂt›r… Karﬂ› tezi savunsalar da,
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malar› da, konuyu gündemde tutmakta ve
daha çok tart›ﬂ›l›r hale getirmektedir. Bu
tart›ﬂmalar da her geçen gün daha fazla insan›n gerçe¤i görmesine, soyk›r›m›n tarihi
bir gerçeklik oldu¤unu kabul etmesine hizmet etmektedir.
Ermenilere yönelik gerçekleﬂtirilen soyk›r›m›n tarihi bir gerçeklik oldu¤u daha
çok insan ve ülke taraf›ndan kabul görmesi, kafatasç›, ›rkç›, aç›k Türkçü kesimi daha
da sald›rganlaﬂt›r›yor. Bu sald›rganl›k soyk›r›m›n yöneticilerine, sorumlular›na sahip
ç›kma, onlar› anma biçiminde de kendisini
gösteriyor. Bunun en aç›k örne¤i de “Talat
Paﬂa”ya sahip ç›kma, onu ‹stanbul’daki mezar› baﬂ›nda ve Almanya’n›n baﬂkenti Berlin’de öldürüldü¤ü yerde anma olay›d›r.
“BÜYÜK PROJE 2006”…
Tam tan›m›yla bu projenin tan›m›: “Ermeni Belgeleriyle Ermeni Soyk›r›m› Yalan›n›
Türk ve dünya kamuoyuna anlatma kampanyas›”d›r. Bu projenin baﬂ›n› ‹P çekmektedir. Bununla ba¤›nt›l› olarak projenin uygulay›c› üst kurumu “Ulusal Kanal”d›r.
Kararlar ise “‘Ermeni Belgeleriyle Ermeni
Soyk›r›m› Yalan› Büyük Proje 2006’ Kurulu” taraf›ndan verilmektedir. Kendilerinin aç›klamas›na göre projenin konusu,
“Rus ve Ermeni Devlet Arﬂivlerindeki Ermeni
sorununa iliﬂkin çok önemli belgelerin ulusal
amaçlar için yay›nlanmas›. Sempozyumlar düzenlenmesi ve kampanyalar yürütülmesi.”dir.
(bkz. www.buyukproje2006.org) Tüm
bunlar›n amac› ise ﬂöyle aç›klan›yor:
“Türkiye’nin ulusal tezlerini do¤rulayan bel18 12 / ’06

gelerin Türkiye ve dünya kamuoyuna sunulmas›
yoluyla, as›ls›z ‘Ermeni Soyk›r›m›’ iddialar›n›n
çürütülmesine ve Türkiye’ye yönelik çeﬂitli bask›
ve tertiplerin etkisiz k›l›nmas›na yay›n alan›nda
katk›da bulunmak. Bat› Merkezlerinde düzenlenecek sempozyumlar ve kampanyalarla bu belgeleri dünyan›n gündemine taﬂ›mak. Özellikle
ABD ve Avrupa’daki milyonlarca Türk’ü ulusal
amaçlarla seferber etmek. Bu amaçlarla gerekli
bilgi ve moral donat›m›n› sa¤lamak.”
Bu amaçla uyumlu “hedef kitle” BM ve
üyesi ülkeler, AB ve AB üyesi ülkeler,
ABD; sözkonusu devletlerin ya da kurumlar›n karar mekanizmalar›n› iﬂleten yönetici
kesim vb. olarak aç›klanmaktad›r. Asl›nda
derinlemesine bak›ld›¤›nda tüm dünyan›n
andaki yönetici, karar verici kesimi “hedef
kitle” içinde ele al›nmaktad›r. Böylece Ermenilere yönelik gerçekleﬂtirilen soyk›r›m
olgusunu uluslararas› düzeyde reddetme
amac› güdüldü¤ü aç›kça ilan edilmektedir.
Bu proje, gerçekte Türk devletinin Ermenilere karﬂ› yürüttü¤ü çal›ﬂmalara ‹P önderli¤inde yap›lmaya çal›ﬂ›lan bir katk›d›r.
Türk ﬂovenlerinin, soyk›r›mc› zihniyetin
sürdürücülerinin bir projesidir. ‹P somutunda bu proje, sosyalfaﬂistlerin di¤er
Türkçü-ﬂovenlerle, faﬂistlerle kolkola ortaya at›lan ve iﬂletilen bir projedir.
Proje üç aﬂamada gerçekleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. 1. Sözkonusu edilen kitaplar›n,
belgelerin Türkçe ve di¤er dillerde yay›nlanmas›. Bunun için öngörülen zaman 1
Aral›k 2005-30 Nisan 2006’d›r. Boryan
isimli Ermeni tarihçinin kitab› için ise bir
ay daha fazla zaman öngörülmüﬂtür. Kitaplar› Kaynak Yay›nlar› yay›nl›yor.

2. Bat› devletleri olarak adland›r›lan Avrupa ve ABD’de sempozyumlar düzenlemek. 2005 y›l›nda Lozan’da yap›lan eyleme
benzer eylemler yapmak.
3. Kampanyalarla yurtd›ﬂ›ndaki Türkleri
harekete geçirmek, soyk›r›m› tarihi bir olgu olarak kabul eden ülkelerin bu kararlar›n› geri ald›rmak ve ders kitaplar›na Ermenilere yönelik soyk›r›m›n konmas›n› engellemek. Projenin ad›na uygun olarak zaman
süresi bir y›ld›r.
“Büyük Proje 2006” Demirel’in aç›k deste¤i ve Rauf Denktaﬂ’›n kat›l›m›yla bir “Dan›ﬂma Kurulu” oluﬂturdu. Kurulun baﬂkan›
Rauf Denktaﬂ. Cumhurbaﬂkan› A. N. Sezer
de bu projeye destek vermektedir. Ayr›ca
bir de “Berlin Talat Paﬂa Harekât› Yürütme
Kurulu” oluﬂturuldu. Bu kurulun yay›nlad›¤› bildiri “Bayra¤›n› Al Berlin’e Gel!” baﬂl›¤›n› taﬂ›yor. Bildiride ﬂunlar söyleniyor:
“Dan›ﬂma Kurulu’muz Bat›l› merkezlerde
baﬂlat›lan ‘Ermeni Soyk›r›m›’ yalan› kampanyas›n› püskürtmek amac›yla, büyük bir ayd›nlatma
seferberli¤i ve eylem plan›n› uygulamay› kararlaﬂt›rm›ﬂt›r. (…) Amac›m›z, kitlesel bir eylemlilikle
dünya kamuoyunu ayd›nlatarak, Ermeni Soyk›r›m› yönündeki parlamento kararlar›n› kald›rmakt›r. Bundan böyle Türkiye’yi Bat› merkezlerinde yaﬂayan beﬂ milyon Türk ile o merkezlerden savunaca¤›z. Beﬂ milyon Türk’ü aya¤a kald›rarak, bu devletlere kendi merkezlerinden bayrak gösterece¤iz. Türkiye’yi savunma hatlar›n›,
o devletlerin merkezlerinde kuruyoruz. Özetle;
Türkiye’mizi Berlin, Paris, Londra ve Brüksel’den savunuyoruz. Büyük Proje 2006’n›n
ilk büyük eylemi, KKTC kurucu Cumhurbaﬂkan› Say›n Rauf Denktaﬂ’›n önderli¤inde ‘Ber-

lin Talat Paﬂa Harekât›’ ad›yla Almanya’da
gerçekleﬂtirilecektir. Bu eylem, büyük devlet adam› Talat Paﬂa’n›n 15 Mart günü ﬂehit edildi¤i
yere çiçekler b›rakarak baﬂlat›lacakt›r.”
Bu düﬂünceler temelinde projenin “ilk
büyük eylemi” Berlin’de 15-20 Mart tarihlerinde gerçekleﬂtirildi.
SOYKIRIMIN
BAﬁSORUMLULARINDAN
TALAT’IN ANILMASI…
Talat’›n aç›ktan savunulmas› ve an›lmas›
esas olarak onun cesedinden geriye kalan
parçalar›n Türkiye’ye taﬂ›n›p ‹stanbul’da
“Hürriyet ﬁehitli¤i”nde gömülmesiyle resmileﬂtirildi… Talat’› Berlin’de, öldürüldü¤ü yerde anmak ise esas olarak Alman Parlamentosu’nun soyk›r›m› tan›ma üzerine
yürüttü¤ü tart›ﬂmalar ve al›nan karar› protesto etme sürecinde gündeme geldi. Bunu
sadece ‹P yapmad›, Berlin’deki Türkçü kimi kesimler de yapt›. Bu kesimler, bu sene
de Talat’› anmak istiyorlard›. Baﬂta “Talat
Paﬂa Harekât›”na sevinmiﬂlerdi. Etkinliklerin –miting ve yürüyüﬂ– örgütleyicileri
olarak resmi dairelere baﬂvurmuﬂ ve izin alm›ﬂlard›. Sonuçta “Talat Paﬂa Harekât›” ile
yollar›n› ay›rd›lar. Talat’› anmaktan vazgeçtikleri için de¤il tabii ki. ‹P ve “Atatürkçü Düﬂünce Derne¤i”nin yaklaﬂ›mlar›yla birleﬂemediklerinden. TC D›ﬂiﬂleri
Bakan›’n›n diplomatlara “bu etkinliklere
kat›lmay›n” talimat›na uygun davrand›klar›
da ortaya at›lan iddialardan biri.
“Berlin Talat Paﬂa Harekât› Yürütme
Kurulu”nda CHP milletvekili Ensar Ö¤üt,
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ANAP milletvekili ‹brahim Özdo¤an,
DYP Genelbaﬂkan Yard›mc›s› Nüzhet
Kandemir, Ulusal Kanal Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Ferit ‹lsever, Türk-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Salih K›l›ç gibileri yer ald›. “Büyük Proje 2006 Avrupa Temsilcisi” ise ‹P Genelbaﬂkan Yard›mc›s› M. Bedri Gültekin’dir.
15 Mart’ta Talat ‹stanbul’da, Do¤u Perinçek’in baﬂ›n› çekti¤i bir etkinlikle, Berlin’de
ise Talat’›n vuruldu¤u yerde an›ld›. Berlin’de
18 Mart’ta Alman polisinin verilerine göre
1.300 (Hürriyet, 19 Mart), ‹P’in verilerine
göre ise 10 bin civar›nda bir kitlenin kat›l›m›yla miting ve yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi.
“Talat Paﬂa Kurultay›” ad›yla bir de toplant›
yap›ld›. 18 Mart akﬂam› baﬂlayan toplant› 19
Mart akﬂam› bitirildi. Sonuç bildirisi yay›nland›. Miting, yürüyüﬂ ve kurultayda savunulanlar “Ermeni soyk›r›m› uluslararas› bir yaland›r, tarihsel bir yaland›r, biz vatan›m›z› savunduk” temel düﬂüncesiyle, Alman Parlamentosu’nun 16 Haziran 2005 tarihinde
soyk›r›mla ilgili kabul etti¤i karar tasar›s›n›n
geri al›nmas› ve soyk›r›m›n ders kitaplar›na
konmamas› taleplerinin savunulmas› eksenindeydi. Bu ba¤lamda içerikte yeni bir ﬂey
yoktu. Öne ç›kan esas ﬂey Talat’›n savunulmas›yd›. “Berlin Marﬂ›”n›n bestelenmesi ile
Talat hakk›nda ﬂiir yaz›lmas› da “Berlin ç›karmas›”n›n parçalar›yd›… Sözkonusu miting, “Türklerin Alman devletine ilk baﬂkald›r›s›” olarak de¤erlendirilirken, Berlin polisinin etkinlikleri yasaklama giriﬂimine atfen “Talat Paﬂa Harekat›, Düveli Muazzama
ile bo¤uﬂarak baﬂar›ya ulaﬂt›.” tespiti yap›l›yordu. Almanya’da “Türkiye düﬂmanl›¤›n› dize
getir”miﬂlerdi… ‹P’ten tan›d›¤›m›z palavra20 12 / ’06

lar›n bir parças› olarak de¤erlendirilecek bu
tespite, “Türklerin co¤rafyas›nda soyk›r›m
olmaz, ›rkç›l›k olmaz. Irk›ndan dolay› Ermeni’yi aﬂa¤›lamak, hakaret olmaz.” yalanlar› da ekleniyordu. Tabii ki bu yalanlar›ndan dolay› onlar›n utanmalar›n› beklemiyoruz… Sadece “Türklerin co¤rafyas›” dedikleri co¤rafyada Bat› Ermenistan, Kuzey
Kürdistan gibi Ermenistan ve Kürdistan ülkelerinin parçalar›n›n varl›¤›na ve “Ermeni
tohumu” tan›m›n›n Türkler ve evet Kürtler
taraf›ndan da kullan›lan bir küfür, hakaret
oldu¤una dikkat çekmek istiyoruz.
Almanya’ya bu eylem için Türkiye’den
gidenler –300 civar›nda kiﬂi– 20 Mart’ta geri döndüler. Almanya’dan zaferle dönmüﬂ
gibi karﬂ›land›lar… “Vatan ve millet fedailerini havalan›nda karﬂ›l›yoruz” diye baﬂl›k att›lar ve k›ﬂk›rtabildikleri Türkçüleri ‹stanbul ve Ankara’da havaalan›nda buluﬂmaya ça¤›rd›lar. 18 Mart’taki yürüyüﬂe ve yap›lan “Kurultay”a Türkiye’den kat›lanlar
baﬂta Denktaﬂ ve Perinçek olmak üzere
Vural Savaﬂ, Prof. Dr. Kemal Alemdaro¤lu, Prof. Dr. Zekeriya Beyaz gibi tan›nm›ﬂ
isimler, asker ve bürokrat eskileri,
CHP’den MHP’ye kadar birçok de¤iﬂik
partinin temsilcileri, eski milletvekilleri ve
Prof. Dr. ya da Doç. etiketlilerdi. Hepsi de
Talat’a sahip ç›k›yordu.
Biz bunlar›n Talat’a sahip ç›kmas›n› kendilerine yak›ﬂ›r bir tav›r olarak de¤erlendiriyoruz. Kimi “sad›k kemalistlerin” Talat
ile Atatürk’ün benzetilerek birbirinin tamamlay›c›s› olarak savunulmas›na karﬂ›
yükseltti¤i sesler, ‹P’in ve ayn› kulvarda
hareket edenlerin çeliﬂkilerine dikkat çekse

de, soyk›r›mc› zihniyetin savunuculu¤u,
bunlar›n Talat ile Atatürk’ü önderleri olarak savunmas›n› mümkün k›lmaktad›r.
Talat ve yandaﬂlar›n›n emperyalist güçlerle, somutta da Almanya ile iﬂbirli¤i yapmas›,
müttefik olarak birlikte savaﬂmas› ile,
1919’dan itibaren Atatürk ve yandaﬂlar›n›n
güdük antiemperyalist bir “kurtuluﬂ savaﬂ›”
vermeleri aras›ndaki farkl›l›klar, asl›nda Kemalistlerin ‹ttihat ve Terakki’ye, Talat ve
Enverlere sahip ç›kmamas›n›n temelini
oluﬂturuyor. Fakat Turanc›l›k, K›z›lelmac›l›k bu fark› yokmuﬂ gibi gösterebilmektedir.
Bu ba¤lamda ‹P veya ayn› kulvarda gidenlerin geçmiﬂte savunduklar› ile bugün savunduklar› aras›ndaki farkl›l›klar› ortaya koyarken, Turanc›l›k, K›z›lelmac›l›k ya da Ermenilere yönelik soyk›r›ma yaklaﬂ›m ba¤lam›nda Talat ve Enverler ile Atatürk’ün uzlaﬂmaz kesimler olmad›¤›n› bilince ç›karmak
önemlidir. Bu konularda asl›nda birliktelikleri a¤›r basmaktad›r. Atatürk’ün 1919 sonras›ndaki süreçte ‹ttihat ve Terakki, Talat ve
Enverler ya da Ermeniler hakk›nda söyledikleri de esas olarak iktidar mücadelesinin
bir gereksinimi olarak kavranmal›d›r. K›sacas› devrimcilerin, komünistlerin soyk›r›m›n aç›k baﬂsorumlular›n›n an›lmas›na karﬂ›
ç›kmas›, onlar› Kemal’i savunma konumuna
düﬂürmemelidir. Al birini vur ötekine!
Bunlar halklar›n kurtuluﬂunun düﬂmanlar›d›r. Ezilenlerin düﬂmanlar›d›r. Türkçü, ›rkç›, ﬂoven ve faﬂist kesimlerdir. Bunlar›n soyk›r›mc› zihniyete sahip olmalar› ve bugün de
soyk›r›mc›lar› savunmalar›, onlar›n niteli¤ine uygundur. Bunlara karﬂ› mücadele, “Nas›l olur da Talat’› savunursunuz?” vb. biçim-

de olamaz. Hay›r! Bunlara karﬂ› mücadele
aç›kça karﬂ› cepheden, onlar›n karﬂ›devrimciliklerinin bilinçlere ç›kar›lmas›yla, yeni
katliamlara, soyk›r›mlara izin vermemek
için de, bunlar›n tarihin çöplü¤üne at›lmas›
amac›yla yürütülmek zorundad›r.
***
Bu soyk›r›mc› zihniyet sahiplerinin “yurtd›ﬂ›ndaki 5 milyon Türk”ü kendi amaçlar›
için aya¤a kald›racak bir güç olarak görmesi
de, onlar›n ›rkç›l›¤›n›n bir ürünüdür. Onlar
için “Türk” olmak, ancak ve ancak Türkçü
olmakla olur, ya da her Türk onlar gibi
Türkçüdür. Onlar, eski ulaﬂt›rma bakan›
Enis Öksüz ﬂahs›nda “Talat Paﬂa Harekat›’na adam olan kat›l›r” tespiti yaparak kendilerine kat›lmayanlar› “adam” olmaktan da
ç›karabiliyorlar… Türk’ten, Türkçüden
baﬂka insan tan›mayanlara yak›ﬂ›r!
“Büyük Proje 2006”n›n sahipleri “ilk
büyük eylem”inde “beﬂ milyon Türk’ü”
aya¤a kald›ramad›… O kadar gürültüye
ra¤men sonuçta 1000’in biraz üzerinde bir
kat›l›m gerçekleﬂti. Bu, kuﬂkusuz ki bir yan›yla yurtd›ﬂ›ndaki Türklerin büyük bölümünün bunlar›n ﬂoven, ›rkç›, faﬂist propagandalar›na uymad›klar›n› göstermektedir
ve bu da iyidir. Bu ço¤unluk ama esasta sessiz, “banane”ci kesim. Soyk›r›mc›lar›n savunuldu¤u etkinliklere ve soyk›r›mc› zihniyete karﬂ› mücadele yok denecek düzeydedir. Demokratlar›n, devrimcilerin, komünistlerin, ya da kimi demokrat kitle kuruluﬂlar›n›n kamuoyunu etkileme, soyk›r›mc› zihniyet sahiplerinin alanlar›n› s›n›rlama, onlar› teﬂhir etme vb. yönlü çabalar› ne
yaz›k ki bu sefer de c›l›z kald›.
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“Soyk›r›m Karﬂ›tlar› Derne¤i (Frankfurt)”
taraf›ndan ﬁubat ay› ortalar›nda yap›lan
“Soyk›r›mc› provokasyonu engelle!” ça¤r›s›,
Almanya’daki kimi “Kürt dernekleri”nin
ortak aç›klamas› ve kimi tek tek protesto
aç›klamalar›n›n yap›lmas› olumluydu ama
bunlarsoyk›r›mc›zihniyetekarﬂ›,Türkﬂovenizmine karﬂ› mücadelenin zay›f kalmas› olgusunu de¤iﬂtiremedi. Legal olarak varl›¤›n›
sürdüren kimi demokratik kuruluﬂlar, federasyonlaresasolarakkitlelerinihareketegeçirecek bir tav›r tak›nmad›lar. Bu da esas olarak
Ermenilere yönelik gerçekleﬂtirilen soyk›r›m olgusunu önemsemeyen bir yaklaﬂ›m›n
varl›¤›n› sürdürdü¤ünü göstermektedir.
“EﬁEK”T‹, “YAﬁLI EﬁEK” OLDU!
‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ ﬁafak Revizyonizmi’ne karﬂ› mücadelede, onlar›n eleﬂtirilere karﬂ› cevaben “Bunlar›n itham› beﬂ
yaﬂ›ndaki bir çocu¤a neden onbeﬂ yaﬂ›ndaki bir
çocuk gibi düﬂünmüyorsun… itham› ile özünde
birdir” biçimindeki yan›ta karﬂ› tav›r tak›n›rken; “Beﬂ yaﬂ›ndaki bir çocuk, normal geliﬂme seyri içinde, onbeﬂ yaﬂ›nda bir genç haline
gelir. Bu son derece tabii bir ﬂeydir. Ama beﬂ
yaﬂ›ndaki bir eﬂek, hiç bir zaman ve hiç bir yerde onbeﬂ yaﬂ›ndaki bir genç haline gelmez. Bunun gibi, revizyonizm büyüyerek ‘MarksizmLeninizm’ haline gelmez.” (‹K, Seçme Yaz›lar, sayfa 436, Ocak Yay›nlar›) tespitini yapar ve sonuçta ﬂunu söyler:
“Yani siz ‘eﬂekli¤i’ reddetmedikçe, ‘eﬂeklik’le
mücadele etmedikçe, ne kadar büyürseniz büyüyün, ‘adam’ olamazs›n›z. Sadece daha yaﬂl› bir
‘eﬂek’ olursunuz, o kadar!” (sayfa 437)
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Basit ama do¤al ve do¤ru bu tespitlerin
muhataplar›ndan biri de Do¤u Perinçek idi.
ﬁafak Revizyonizmi’nin baﬂ temsilcilerindendi o zamanlar. Yaﬂam ve somut geliﬂmeler ‹brahim yoldaﬂ›n bu tespitlerini hep güncel k›l›yor. E¤er “eﬂek” ve “yaﬂl› eﬂek” tan›mlar›n› siyasi tan›mlara tercüme edersek,
Perinçek ve ﬂürekas› revizyonistti, sosyalfaﬂist oldu. Kemalizmin, Türkçülü¤ün, Türk
ﬂovenizminin en keskin savunucular›ndand›r bunlar. Devrimcileri devlete ispiyon etmekten, K›z›lelmac›l›¤a, MHP gibi, ülkücüler gibi aç›k faﬂist parti ve yan kuruluﬂlar›yla
kolkola, yanyana, birlikte çal›ﬂmalar yürütmeye yol alm›ﬂlard›r. General eskileri, emekli bürokratlar›n, hatta MHP’ye k›zg›n kimi
faﬂistlerin çekim alan› olmuﬂlard›r. Dünün
ﬁafak revizyonistleri, yandaﬂlar› MHP’lilerle, ülkücülerle kolkola… bugünün Ermenilerle, Kürtlerle ya da Rumlarla ilgili toplant›lar›n baﬂprotestocular›, halklar aras›nda düﬂmanl›¤›n k›ﬂk›rt›lmas›n›n önde gelenleri olmuﬂlard›r. Tüm bunlar da revizyonizmin
“büyüyerek” vard›¤› sonuçlard›r. “Eﬂek”
büyüyerek “daha yaﬂl› eﬂek” olmuﬂtur!
‹P, 15 Mart’ta Talat’› mezar› baﬂ›nda and›. Do¤u Perinçek “ﬂehit”leri Talat ile ilgili
bir konuﬂma yapt›… Do¤u: “Talat Paﬂa’lar›n savaﬂt›¤› emperyalistler ve y›kt›¤› Abdülhamit’ler dünden bugüne hep karﬂ›m›zdad›rlar.
Mevziler hep ayn› mevzi. Talat Paﬂa mevzisini
dört boyutta özetleyebiliriz.” diyerek Talat’›n
mevzisini dört ara baﬂl›k alt›nda anlatmaya
çal›ﬂt›. Bu ara baﬂl›klar ﬂöyledir: “Bir: Öncü
parti modeli”. “‹ki: Devrim miras›”. “Üç:
Dünya tarihini etkileyen vatan savunmas›”.
“Dört: Devrimci önderin erdemleri”. (Do¤u’nun

konuﬂmas› için bkz. www.buyukproje2006.org)
‹ttihat ve Terakki Do¤u için “öncü parti modeli” olmakla kalm›yor, “Türkiye’nin
bütün devrimci partilerine örnek olmuﬂtur” diye
de gösteriliyor. 1908 Genç Türk Devrimi
ba¤lam›nda ise ﬂu tespit de yap›l›yor: “Türk
Devrimi’nin halkç›l›k, devletçilik ve laiklikten
kapitülasyonlar›n kald›r›lmas›na kadar bütün
program›, 150 y›ll›k devrimci mücadele sürecinde yarat›ld›. Kemalist Devrim, Nam›k Kemal’ler ve Talat Paﬂa’lardan gelen bu program
ve mücadele miras›yla gerçekleﬂtirildi.”
“Devrim miras›”n› böyle aç›klayan Do¤u
üçüncü baﬂl›k alt›nda tarihi çarp›tmakta daha
da ileriye gitmekte ve “Kurtuluﬂ Savaﬂ›”n›
1914 y›l›ndan baﬂlatmaktad›r. Tavr› ﬂöyledir:
“Çanakkale Savaﬂ›’ndan, Do¤u Cephesi’nden,
Suriye ve Filistin cephelerinden hala gururla söz
ediyoruz. Türkiye’nin Kurtuluﬂ Savaﬂ›, 1914
y›l›nda baﬂlam›ﬂt›r. Türkiye’nin Cihan Savaﬂ›’na Almanya’n›n yan›nda kat›lmas›, bir macera
de¤il, fakat zorunluluktu. Çünkü savaﬂ, Osmanl› topraklar›n› paylaﬂma nedeniyle ç›km›ﬂt›.”
Tarih çarp›t›c›l›¤› ile palavralar›n içiçe
geçti¤i de¤erlendirmelerini s›k s›k okuyoruz Do¤u’nun, ama her seferinde büyük
ilerlemeler kaydetti¤ini görerek ﬂaﬂmamak
mümkün de¤il do¤rusu…
Birinci Dünya Savaﬂ› neden ç›km›ﬂt›r?
Do¤u “Osmanl› topraklar›n› paylaﬂma nedeniyle” diye yan›tl›yor. Yani savaﬂ›n nedeni dünyan›n yeniden paylaﬂ›m› de¤il, “Osmanl› topraklar›n›n” paylaﬂ›m› oluyor.
“Türkiye’nin Kurtuluﬂ Savaﬂ›” da 1914’te
baﬂlam›ﬂ… ﬁimdiye kadar resmi ideolojinin
savunucular› taraf›ndan da “Kurtuluﬂ Savaﬂ›” 1919’dan itibaren Sevr Anlaﬂmas›’na kar-

ﬂ› geliﬂen ve Lozan Anlaﬂmas›na kadar süren
dönemdeki savaﬂ ve mücadeleyle s›n›rl›yorlard›. Gerçekten de güdük antiemperyalist
içerikteki “Kurtuluﬂ Savaﬂ›” Sevr Anlaﬂmas›’n›n Lozan ile geçersiz k›l›nmas›n›n savaﬂ›yd› sonuçta.
Peki Osmanl›’y› Sevr Anlaﬂmas›’na götüren neydi? Savaﬂta yenilmesi de¤il miydi? Savaﬂta ise Osmanl› devleti, Talat ve Enverleriyle Alman emperyalizminin müttefi¤i de¤il miydi? Alman ordusunun kimi generalleri, subaylar› Osmanl› ordusunun komutas›n›
elinde tutmuyor muydu? Do¤u’nun Birinci
Dünya Savaﬂ› döneminde “hâlâ gururla sözünü” etti¤i Çanakkale (Bo¤azlar) ya da Do¤u cephelerinde komuta önemli ölçüde Alman askerlerinde de¤il miydi? Osmanl›n›n
içinde bulundu¤u bu ittifak da dünyan›n
paylaﬂ›m› için savaﬂan yay›lmac›, emperyalist
bir ittifak de¤il miydi? Bütün bu sorulara evet
diye cevap verebilirsiniz. “Savaﬂa kat›lman›n
kaç›n›lmaz oldu¤unu, Atatürk de, hep vurgulam›ﬂt›r” diyerek “Kurtuluﬂ Savaﬂ›”n›n1914’te
baﬂlad›¤›n› ispatlamaya çal›ﬂmaktad›r Do¤u
efendi ama çabas› boﬂuna… “Gururla sözünü etti¤i” cephelerden Osmanl›n›n yenilgiyle ç›kt›¤›n› teslim etmek zorunda kal›yor
ve savaﬂ› bu sefer de aﬂamalara ay›r›yor: “Gerçi savaﬂ›n ilk aﬂamas›ndan yenilgiyle ç›kt›k. Ancak teslim olmad›k. Talat Paﬂa’lard› ve onlar›n örgütüydü teslim olmayan. Mustafa Kemal de o tarihsel birikimin içinde yetiﬂmiﬂti ve o birikimi yeniden örgütledi. Türkiye’nin Cihan Savaﬂ›’ndaki direniﬂi, yaln›z ba¤›ms›zl›k ve cumhuriyetin
yolunu açmakla kalmad›, dünya tarihini de etkiledi. Çanakkale Savaﬂ› olmasayd›, Çarl›k devrilmez ve Sovyet Devrimi de olmazd›.”
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Tarih çarp›t›c›l›¤›na ne büyük bir katk›
de¤il mi? Türk “direniﬂi”, Çanakkale savaﬂ›… Çarl›¤›n devrilmesini, Sovyet Devrimi’nin gerçekleﬂmesini sa¤l›yor da, “Türkiye hâlâ emperyalizmin pençesinde”…
Do¤u, gerçekten de sahtekârl›kta, yalanda,
palavrada… tarih çarp›t›c›l›¤›nda s›n›r tan›m›yor ve bu konularda dünyan›n en büyük
ödüllerini hak ediyor! Dördüncü ara baﬂl›kta söyledikleri aynen ﬂöyledir:
“Talat Paﬂa’n›n devrimci önder kiﬂili¤i, kuﬂkusuz mutluluk ölçülerine ve hayat tarz›na da
yans›m›ﬂt›, savaﬂ koﬂullar›nda milletiyle birlikte
arpa ekme¤i yiyen, sade yaﬂayan, mal mülk sahibi olmay› düﬂünmeyen, birikimli, erdemli ve
dengeli bir insand›. ﬁehit edildi¤i zaman, cebinden 10 Mark ç›km›ﬂt›. Gerçek anlamda öncüler
teﬂkilat› önderiydi. Talat Paﬂa’n›n mal beyan›,
devrimci birikimi ve gönül zenginli¤i olarak
özetlenebilir. Talat Paﬂa, büyük bir ahlak ve fedakarl›k örne¤idir.”
Varsayal›m ki Talat tüm bu say›lan özelliklere sahipti. Bu özellikler bir insan› devrimci k›lmaz. Örne¤in dindar insanlar da
mal-mülk sahibi olmadan “sade” yaﬂayabilir, “arpa ekme¤i” yiyebilir ve kendini mutlu hissedebilir. Bunlar da “birikimli”, “dengeli” olabilirler. Cebinden “beﬂ para”n›n da
ç›kmad›¤› insanlar olabilirler vb. vs.
Do¤u demagojide de s›n›r tan›m›yor.
Örne¤in “ahlak” veya “fedakarl›k” meseleleri, ya da “erdemli” olma meselesi, hangi
s›n›f›n bak›ﬂ aç›s›yla soruna yaklaﬂ›l›rsa, ona
göre aç›klanabilecek, içeri¤i farkl› farkl›
doldurulabilecek meselelerdir. Kimin “ahlak›na” göre “ahlakl›”? Kim ve ne için “fedâkarl›k”? Ya da hangi anlay›ﬂa göre, kime
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göre “erdemlilik? Faziletlik?” Kitlenin geri
bilincinde etki yapabilecek ve herkesin
kendi bak›ﬂ aç›s›yla kullanabilece¤i kavramlar, tan›mlar kullanarak Do¤u, Talat’›n
propagandas›n› yapmaktad›r.
Talat’›n hangi yeteneklere sahip oldu¤u
tart›ﬂmas› yürütülürken, bunlar›n Ermenilere yönelik gerçekleﬂtirilen soyk›r›mla ilgisinin ne oldu¤u sorusu gölgede kalmaktad›r. Oysa Talat ba¤lam›ndaki tart›ﬂmada
esas cevap verilmesi gereken soru, Talat’›n
soyk›r›mda yönetici, önder olup olmad›¤›d›r. Do¤u baﬂta olmak üzere “Talat Paﬂa
Harekat›” kat›l›mc›lar›n›n üzerinde birleﬂti¤i temel nokta da Ermenilere yönelik
soyk›r›m›n olmad›¤›, Talat’›n da soyk›r›mc› olmad›¤›d›r. Talat’a atfedilen bu “meziyetler” de, “böyle bir önderin soyk›r›mc›
olmas› mümkün de¤il” düﬂüncesinin yayg›nlaﬂt›r›lmas› amac›yla kullan›lmaktad›r.
Do¤u’nun “Kurtuluﬂ Savaﬂ›”n› 1914’ten
itibaren baﬂlatmas›n›n perde arkas›nda, Ermenilere yönelik soyk›r›m›n esasta 19151918 y›llar›nda gerçekleﬂmiﬂ oldu¤u olgusunu, “Biz kurtuluﬂ savaﬂ› verdik” teranesiyle reddetme yaklaﬂ›m› vard›r. Bu yaklaﬂ›m, Türkiye’de kimi liberal burjuva siyaset
temsilcilerinin soyk›r›m›n ad›n› vermeden
Osmanl› taraf›ndan gerçekleﬂti¤ini, bunun
modern TC ile iliﬂkisi olmad›¤›n› savunan
yaklaﬂ›ma karﬂ› da geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lan
bir yaklaﬂ›md›r. Bu yaklaﬂ›m, ayn› zamanda, soyk›r›m›n dönüm noktas› olarak ele
al›nan “tehcir” karar›n›n da “meﬂru ve
hakl›” bir karar oldu¤unu; bunun savaﬂ koﬂullar›nda “gerekli ve kaç›n›lmaz” oldu¤unu savunan bir yaklaﬂ›md›r. Do¤u, soyk›-

r›mc› zihniyetin tutarl› bir savunusunu
yapmaya kalk›ﬂ›yor. Yak›ﬂ›yor da!
Berlin’deki miting ve yürüyüﬂte yapt›¤›
konuﬂmada ise Do¤u bu yaklaﬂ›m›n› farkl›
tespitlerle sürdürdü. Konuﬂmas›nda “91 y›l
sonra bugün yine Çanakkale mevzisindeyiz.
Yine vatan savunmas›nday›z. Berlin de bir Çanakkale siperidir. Vatan savunmas› hatlar›n›
ileri mevzilerden kuruyoruz.” dedikten sonra
“Çanakkale siperinin k›rm›z› çizgileri”ni
ﬂöyle aç›klad›: “Bütün dünya bilmelidir: Büyük Devrimci Atatürk önderli¤inde kurdu¤umuz Devrimci Cumhuriyet’in temellerine dokunulamaz. Bizi hiç kimse Türk-Kürt diye
birbirinden ay›ramaz; Sünni-Alevi diye bölemez! Hiç kimse bizim Ordumuzu Kuzey K›br›s’tan ç›kartamaz! ‹stanbul’u hiç kimse yeni bir
Vatikan yapamaz! Bize hiç kimse, ‘Ermeni
soyk›r›m’ denen yalan› kabul ettiremez!”
Bu “k›rm›z› çizgileri” “Ermeni soyk›r›m›,
uluslararas› bir yaland›r. Tarihsel bir yaland›r.
Biz vatan›m›z› savunduk. Türk Alman dostlu¤unu, yalanlar üzerine kuramay›z.” düﬂünceleriyle tamaml›yordu, yalanda, sahtekârl›kta s›n›r tan›mayan Do¤u. Do¤u konuﬂtu¤unda antiABD’cilik ad›na sahte antiemperyalistlik de olmazsa olmazd›r. Alman
devletine “Dost Almanya” diye hitap eden
Do¤u “üç dünya teorisi”nin savunuculu¤unu yapmaya devam etti¤ini gösteriyor.
ABD’ye karﬂ› Alman emperyalizmi ile
dostluk ar›yor… Soyk›r›m›n üzerini örtmek için birleﬂmeleri mümkündür tabii ki.
Ne de olsa ortakt›lar! Do¤u, “‘Ermeni katliam›’ uydurmas›, ABD’nin ‘Geniﬂletilmiﬂ Ortado¤u ve Kuzey Afrika Projesi’ kapsam›ndaki
bir alettir.” tespitini yapmakta ve Alman-

ya’ya ABD’nin bu projesine alet olmama
ça¤r›s›nda bulunmaktad›r. Federal Meclis’ten ise “ABD’nin Tek Kutuplu Dünya
stratejisine hizmet eden ‘Ermeni K›r›m›’ karar›n› kald›r›n›z!” talebinde bulunmaktad›r.
Sonuçta “Hepimiz bir Talat Paﬂa’y›z” diyerek “Berlin’in bir caddesinde bir Talat Paﬂa
vurulmuﬂtu. ﬁimdi onun vuruldu¤u yerde binlerce Talat Paﬂa toplanm›ﬂt›r.” tespitini yapmaktad›r. Do¤u Talat’› övmeye çal›ﬂ›rken,
Talat’› anmakta olanlar›n gerçekte soyk›r›mc› zihniyetin sürdürücüleri oldu¤unu,
Talat gibi soyk›r›mc›lar›n miras›n› devrald›klar›n›; “gerekti¤inde vatan› yine savunuruz” ifadeleriyle gerçekte yeni katliamlar,
soyk›r›mlar gerçekleﬂtirebilecek yaklaﬂ›ma
sahip olduklar›n› teslim etmektedir. Bu durumda Do¤u için “eﬂek idi daha yaﬂl› eﬂek”
oldu tan›m›n›n asl›nda gerçek eﬂeklere haks›zl›k oldu¤unu da tespit etmek gerekiyor.
TKP’DEN DO⁄U’YA KATKI…
Evet ad› TKP. Yani Türkiye Komünist
Partisi. Bu partinin Mustafa Suphi’lerin
TKP’si ile ad›ndan baﬂka hiç bir alakas› yok.
Komünist diye de bir yay›n organ› var. Konumuz “Talat Paﬂa” ve Ermenilere yönelik
gerçekleﬂtirilen soyk›r›m olunca, kimler ne
söyledi diye internet denen arac› kulland›k…
7 Nisan 2006 tarihli, TKP’nin yay›n organ›
Komünist say› 260’ta, “Komünistin tavr›:
Haber-Yorum-De¤erlendirme” bölümünde “Günümüz koﬂullar›nda Talat Paﬂa’y› anlamak” baﬂl›kl› ve Tevfik Çavdar
imzal› bir yaz› yay›nland›. Yaz›n›n giriﬂinde
ve italik olarak ﬂunlar söylenmektedir:
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“Talat Paﬂa’y› nas›l bilirsiniz? Bu sorunun
en net cevab› Talat Paﬂa’da kim ne görmek istiyorsa onu gördü¤üdür. Ac› olansa, Talat Paﬂa’n›n gündeme Ermeni tehciri üzerinden
gelmesi ve faﬂist ak›ls›zl›¤›n/sald›rganl›¤›n propaganda arac› haline dönüﬂtürülmesidir. Talat
Paﬂa ya da tehcir bunca y›l sonra niye bu kadar
gündeme gelmektedir? Yan›temperyalizminpolitikalar›nda aranmal›d›r.” (abç) (www.tkp.org.tr)
Tevfik Çavdar ﬂahs›nda Talat’›n “gündeme Ermeni tehciri üzerinden” gelmesine
hay›flanan TKP’nin Talat’ta neyi görmek
istedi¤ini merak etmemek zor… Bu hay›flanmaya bir de soyk›r›m yerine tehcir tan›m›n›n kullan›lmas› TKP’nin neyi savundu¤unu ö¤renme merak›n› daha da yükseltti,
yaz›y› sonuna kadar okuduk… Gördü¤ümüz, tak›n›lan tavr›n demokratl›kla, devrimcilikle hiç bir alakas›n›n olmad›¤›d›r.
Komünist bir tav›r tak›nmalar›n› zaten
beklemiyorduk.
Yaz›da, Talat’›n hangi özelliklere, yeteneklere ya da Do¤u Perinçek’in deyimiyle
“erdemlere” sahip oldu¤u anlat›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Talat’› nas›l de¤erlendirdi¤inden çok, TKP’nin soyk›r›m konusundaki
tavr› bizi ilgilendirmektedir. Vurgulanmas›
gereken temel düﬂünce TKP’nin –yay›n organ›n›n– Ermenilere yönelik gerçekleﬂtirilen soyk›r›m gerçe¤ini inkar ve red etti¤idir.
TKP de “tehcir”in savaﬂ koﬂullar› nedeniyle al›nan gerekli bir önlem, karar oldu¤unu
savunmaktad›r. Tak›n›lan tav›r ﬂöyledir:
“Talat Bey’i suçlayanlar tek olay olarak Ermeni tehcirini gündeme getirirler. Tehcir, Ermeni
çetelerinin do¤udaki (Rus) cephenin arkas›nda,
sürekli olarak askerimizi taciz etmesi, Çarl›k or26 12 / ’06

dular›na aç›k bir biçimde yard›m etmesi nedeniyle al›nm›ﬂ bir karard›r. (…) ‹ddia edilen ölümler,
bu tehcir s›ras›nda, göçen kafilelere sald›ran Türk
ve Kürt çeteleri taraf›ndan meydana gelmiﬂ. Ayr›ca a¤›r yolculuk koﬂullar› telefat›n artmas›na neden olmuﬂtur. Tehcir karar› Talat Paﬂa’n›n dahiliye naz›rl›¤› s›ras›nda al›nm›ﬂt›r. (…) Tehcir
nedeniyle k›r›lan Ermeniler bilinçli bir soyk›r›m
iste¤iyle k›r›lmam›ﬂlard›r. Savaﬂ gere¤i al›nan bir
tedbirdir bu.” (Komünist, say› 260)
Bütün yaklaﬂ›m resmi ideolojinin kimi
savunucular› taraf›ndan da savunulan temel
düﬂüncelerle uyumludur. TKP bu konuda
aç›kça Türk ﬂovenisti yaklaﬂ›m›n savunuculu¤unu yapmaktad›r. Zorla, bask›yla “hiçe” sürülenler, göçertilenler sözkonusu de¤il TKP yazar› için. O, “göçen kafileler”den bahsediyor. Bu tav›r kimi resmi
ideoloji savunucular› taraf›ndan bile savunulmayan bir tav›rd›r. B›rak›n komünist
ad›n› kullananlar› bir kenara, gerçek demokratlar›n bile böylesi bir tav›rdan utanmas› gerekirdi… TKP’nin Türk milliyetçili¤ini savunmada her geçen gün ilerledi¤i
bilindi¤inde bu tavr› tak›nmas›n›n da do¤al
bir sonuç oldu¤unu görmek gerekiyor.
Talat kimdir? sorusuna: “Bir kere Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nda s›radan bir vatandaﬂ, posta
memurlu¤undan naz›rl›¤a, sonradan Sadrazaml›¤a yükselen mütevaz›l›¤› ile ün salm›ﬂ bir devlet
adam›d›r.” cevab› verilmektedir. S›radan vatandaﬂ, mütevaz›l›k ve ün salmak… ne büyük meziyetler de¤il mi? TKP, ya da Çavdar
ikinci bir ‹P ya da Do¤u olmaya çabal›yor galiba? Talat’›n örgütçülü¤ü de öne ç›kar›l›yor.
“Talat Paﬂa’n›n (uzun y›llard›r gözden bilinçli bir ﬂekilde kaç›r›lan) özelli¤i örgütçülü¤ü-

dür. (…) Daha sonralar›, en kötü zamanlarda
bile Talat Bey kurdu¤u örgütle baﬂar›l› sonuçlar› elde edebilmiﬂtir. Bab›âli bask›n›, Sadrazam
Mahmut ﬁevket Paﬂa’n›n öldürülmesinden sonra muhalif odaklar›n etkisizleﬂtirilmesi bu ustal›¤›n sonuçlar›d›r. Talat Bey’in baﬂka niteli¤i de
iktidar için iletiﬂim kanallar›n›n denetiminin ne
derece önemli oldu¤unu göstermesidir.”
Do¤rusunu isterseniz bu sat›rlar› ad› “komünist” olan bir dergide okumak utand›r›yor ve daha çok da k›zd›r›yor insan›…
Kendisine komünist ad›n› veren bir dergi
ve örgüt Talat’›n örgütçü olma yetene¤ini
onu savunmak için vurgulamaktad›r. ‹ﬂçi
s›n›f›n›n düﬂman› kapitalistlerin yüzy›llarca
deneyimi, onlar›n iﬂçilere, emekçilere, ezilen halklara karﬂ› örgütleme yetenekleri,
onlar› düﬂman s›n›f olmaktan ç›karmad›¤›
gibi, Talat’›n yetene¤i de onun soyk›r›mc›
oldu¤u gerçe¤ini ortadan kald›rmamaktad›r. Onun iﬂçilere, emekçilere düﬂman biri
oldu¤u gerçe¤ini ortadan kald›rmamaktad›r. Tersine, e¤er gerçekten Talat böylesi
bir örgütçü ise, o bu yetene¤ini Ermenileri k›r›mdan geçirmek için kullanm›ﬂt›r.
Gerçekte olan da budur! Talat “iletiﬂim kanallar›n›” da ustaca kullanm›ﬂ, katletme
emirlerinin belgelerini geriye neredeyse
hiç b›rakmam›ﬂt›r…
Kendisine komünist yaftas›n› takan TKP
gibileri insanlar›n s›n›fsal niteliklerini, yapt›¤› iﬂleri, ya da daha do¤rusu yapabilecekleri iﬂleri onlar›n sahip olduklar› yeteneklere göre belirlemeye çal›ﬂmaktad›r. Türk ﬂovenizminin batakl›¤›na batanlar idealizme
de sonuna kadar bat›yor… Çavdar ﬂahs›nda
TKP Talat’a övgülerini saymakla bitiremi-

yor, “Talat Paﬂa, Sovyet devrimi’ni sevinçle karﬂ›lam›ﬂ, Brest-Litovsk Bar›ﬂ Antlaﬂmas›’yla do¤u
s›n›rlar›m›z› 1878 öncesine getirmiﬂ; Kars, Ardahan ve A¤r› yeniden s›n›rlar›m›z içerisinde kalm›ﬂt›r.” tespitiyle bu övgüleri sürdürüyor.
Yaz›n›n sonunda da TKP’nin Talat’ta görmek istedi¤i ﬂey geliyor:
“Görüldü¤ü gibi Talat Paﬂa o günün koﬂullar› içerisinde olumlu yönleriyle öne ç›km›ﬂ, ad› hiçbir yolsuzlu¤a kar›ﬂmayan, en üst makamlarda
iken bile paras›zl›k çeken, mütevaz› bir devlet
adam› olarak siyasi tarihimizde yerini alm›ﬂt›r.”
Evet, bu de¤erlendirme Do¤u Perinçek’in “sol” ad›na konuﬂanlar aras›nda yaln›z olmad›¤›n› gösteriyor. Talat’›n Sovyet
Devrimi’ni “sevinçle karﬂ›lad›¤›” tespiti
onun sovyet yanl›s› oldu¤unu ima etmek
için anlat›lmaktad›r. Evet, Talat Sovyet
Devrimi için sevinmiﬂ olabilir. Çünkü Sovyet Devrimi Çarl›k ordusunun Osmanl› ile
savaﬂ›na son vermiﬂ ve Rus ordusu Osmanl› topraklar›ndan çekilmiﬂtir. Savaﬂ cephelerinden birinin azalmas› Talat’›n da iﬂine
gelmektedir. Çavdar ﬂahs›nda TKP’nin
ama bak›ﬂ aç›s›, ufku Türk milliyetçili¤iyle
körleﬂmiﬂtir. Kars, Ardahan ve A¤r›’n›n
Osmanl› s›n›rlar›na dahledilmesinden övgü
ile bahsedilmesi, milliyetçilikten de öte iﬂgalcili¤in, sömürgecili¤in kutsanmas›d›r.
Komünistlik ad›na ortaya ç›kan böylelerine “KOMÜN‹ZM ADINA KONUﬁMAYIN!” demek her s›n›f bilinçli iﬂçinin
görevidir, hakk›d›r.
Devrim için mücadele, halklar›n kardeﬂli¤ini sa¤lamak için mücadele böylelerine
karﬂ› da yürütülmek zorundad›r.
30 Nisan 2006 n
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Sol içi ﬂiddet sürüyor!
“‹LKESEL RED” VE ÖZELEﬁT‹R‹ OLMADAN
‹LER‹ ADIM ATILAB‹L‹R M‹?

alklar ve Özgürlükler Cephesi ile
Yurtsever Gençlik aras›nda 2005
Ocak ay›ndan bu yana (kimi zaman yat›ﬂ›r gibi olsa da) “sol içi ﬂiddet”
baﬂl›¤› alt›nda almak zorunda kald›¤›m›z sorunlar devam ediyor.
Ancak yaﬂanan son sol-içi ﬂiddet
olaylar› onlarla da s›n›rl› de¤il.
“Devrimci ve demokratik yap›lar
aras›nda ﬂiddete karﬂ› çözüm” için çeﬂitli devrimci-demokratik yap›lanmalar
biraraya gelip platform çal›ﬂmalar› yürütürken, buna paralel olarak da “soliçi ﬂiddet”in yeni örnekleri yaﬂan›yordu. Örne¤in, ESP kendi içinden ayr›lan bir gruba karﬂ› ﬂiddet uyguluyor ve
“hain”lik, “ajan”l›k suçlamalar›yla bu
sald›r›lar›n› hakl› ç›karmaya çal›ﬂ›yordu.
HÖC’ün 10 May›s 2006 tarihli aç›klamas›nda belirtildi¤i gibi sald›r› ve ﬂiddet olaylar› hala sürüyor ve ne yaz›k ki,
Kuzey Kürdistan-Türkiye sol’unda bu-

H
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nun önünü alacak olan ﬂeyden, sol içi
ﬂiddeti ilkesel olarak reddeden gerçek
tutarl› tavr›n yerleﬂmesinden hâlâ çok
uza¤›z.
Bolﬂevikler olarak Kas›m 1981’den
bu yana yapt›¤›m›z sol içi ﬂiddetin ilkesel olarak reddedilmesi ve örgütlerin
kendi geçmiﬂinin özeleﬂtirisini vererek
bu pratikten köklü kopuﬂu gerçekleﬂtirmesi ça¤r›s›, bütün çabalar›m›za ra¤men hâlâ kabul görmüyor. (Ça¤r› için
bkz. BD say› 9, s. 28)
HÖC ve Kürt milliyetçi hareketinin
çeﬂitli grup ve unsurlar› aras›nda yaﬂanan ﬂiddet olaylar›n›n ertesinde geliﬂtirilen platform çal›ﬂmalar› bunu bir kere
daha göstermiﬂtir. Yaﬂanan ﬂiddet olaylar›n› mahkum ve reddeden ve bunlar›
engellemek ve sözümona sol içindeki
ﬂiddete karﬂ› uzun süreli, kal›c› bir mücadele yürütmek için biraraya gelen
grup ve örgütlerin ço¤u kendilerini

aﬂ›p tam da bu iki noktada ad›m atmay› becerememiﬂtir. Bunlardan birincisi,
sol içi ﬂiddetin ilkesel reddidir ve ikincisi de geçmiﬂin özeleﬂtirisidir.
Son olarak elimize geçen Halklar
ve Özgürlükler Cephesinin 10 May›s
06 aç›klamas›nda son dönemde gerçekleﬂen sald›r›lar›n dökümü yap›l›yor
ve “Kürt milliyetçi hareketinin bu
sald›r›lar›na karﬂ›” ç›k›lmas› talebi ileri sürülüyor.
Bu konuda bizim tavr›m›z aç›kt›r:
Biz kimden gelirse gelsin ve hangi gerekçeyle olursa olsun, sol-içinde yaﬂanan sorunlar›n ﬂiddete baﬂvurularak
“çözülmeye” çal›ﬂ›lmas›na ilkesel olarak karﬂ›y›z. Biz sorunlar›n çözümünde
seçilecek yolun ideolojik-siyasi mücadele oldu¤unu savunuyoruz. Bu tavr›m›za uygun olarak da yaﬂanan sald›r›lar› k›n›yor, bunlar›n karﬂ›s›nda oldu¤umuzu aç›kl›yoruz.
Bu noktada bizim teorimiz ile prati¤imiz uyum içerisindedir. Ancak, biz
tek baﬂ›na bizim tav›rlar›m›z›n sol-içi
ﬂiddet olaylar›n›n üstesinden gelmeye
yetmeyece¤inin de bilincindeyiz. Bu
nedenle her vesilede yeniden ve yeniden tavr›m›z› ortaya koyuyor, sol içinde ﬂiddeti red ve mahkum eden yeni
bir gelene¤in oluﬂturulmas› için y›lmadan mücadele ediyoruz.
Son olarak oluﬂturulan “Devrimci ve
Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve
Çözüm Platformu” da ne yaz›k ki, bu
yönde gerçekten ileriye do¤ru, kal›c›
ad›m atma çabalar›na olumlu yan›t ver-

memiﬂtir. Bunu tespit ediyor ve bu
yöndeki ideolojik-siyasi mücadelemizi
sürdürece¤imizi aç›kl›yoruz.
HÖC’ün ﬂimdi yapm›ﬂ oldu¤u aç›klamas›nda (10 May›s aç›klamas›) ﬂu ça¤r› da yeralmaktad›r:
“Bütün sola ça¤r›m›zd›r; sol içi ﬂiddet
konusunda geçmiﬂ, bugün her yönüyle
tart›ﬂ›lmal›d›r. Konferans, Kurultay veya baﬂka bir biçimde, solun “sol içi ﬂiddet” tarihi tüm boyutlar›yla ortaya serilmelidir. Bu sorunu tart›ﬂmaktan kaçman›n sonu yoktur. Bu kaç›ﬂ, sadece
iﬂte ﬂimdi yaﬂad›¤›m›z gibi, sol içi ﬂiddetin yeni örneklerine aç›k kap› b ›rakmaktad›r. Sol bu sorunun ve bu konuda kendi tarihinin üzerine korkmadan
gidebilmelidir.” (HÖC’den Sald›r›lara
‹liﬂkin Aç›klama, 10 May›s 2006, ‹st.
indymedia’dan indirdik.)
Sol’un bu konuda kendi tarihini sorgulama ça¤r›s› do¤ru bir ça¤r›d›r. Bizim y›llardan beri –tam olarak tarih verelim: Kas›m 1981’den beri– yapt›¤›m›z ça¤r›d›r. HÖC e¤er bu konuda
gerçekten samimiyse ve bu ça¤r›s›na
uygun bir pratik geliﬂtirirse bu bizi sevindiren, olumlu bir ad›m olacakt›r.
Ancak, ﬂimdiye kadar yaﬂad›¤›m›z deneyimler bizi bu konuda ﬂüpheli k›l›yor. Biz, 1981 y›l›nda sol içi ﬂiddeti ilkesel olarak red ve mahkum etti¤imizi
aç›klarken, kendi geçmiﬂimizin özeleﬂtirisini de yapt›k. O günden bu yana da
aç›klamam›za uygun bir pratik tav›r
sergiledik. Bizim bu tavr›m›z (bizim
bilgimiz budur) bugüne kadar, Kuzey
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Kürdistan-Türkiye sol hareketi içinde
tek örnek olarak kalm›ﬂt›r. ﬁimdi HÖC
böyle bir ça¤r› yap›yorsa bu iyidir, ancak bu HÖC’ün önce kendi tarihini
sorgulamas›yla baﬂlamas›n› da gerektirir. HÖC’ün ideolojik-siyasi çizgisindeki örgütlerin bu konuda olumsuz,
kabar›k bir geçmiﬂi vard›r. HÖC aç›klamas›nda ﬂöyle deniliyor:
“Ancak düﬂüncelerine güvenmeyenler, bu yöntemlere baﬂvururlar. Biz düﬂüncelerimize güveniyoruz. Bunun
için korkmuyoruz.
Devrimcilerin düﬂüncelerini “zorla”,
“bask›yla” de¤iﬂtirmeyi düﬂünenler, bu
düﬂünceler karﬂ›s›nda aciz kalanlard›r.
Böyle bir acizli¤i kendilerine yak›ﬂt›r›yorlarsa, sald›rmaya devam edebilirler.”
(HÖC Aç›klamas›)
Burda savunulan görüﬂleri biz de
do¤ru buluyor ve sahipleniyoruz. Ancak, bu konuda da bu söylenenlerin samimiyetini pratikte s›nama ihtiyac›n›
duyuyoruz. Çünkü bir dizi di¤er sol siyasi yap›lanmada oldu¤u gibi HÖC’ün
ideolojik-siyasi çizgisindeki örgütlerin
de uzak ve yak›n geçmiﬂinden baﬂka tav›rlara tan›kl›klar›m›z var. Bu konuda
ﬂüphelerin ortadan kald›r›lmas›n›n ve
örgütleraras› güven ortam›n›n sa¤lanmas›n›n yolu, geçmiﬂin gerçek anlamda
özeleﬂtirisi ve bundan sonra da buna
uygun ad›md›r. Aksi takdirde, bu aç›klamada yeralan kimi do¤rular yine lafta
kalacak ve ileri ad›m at›lamayacakt›r.
29 May›s 2006 n
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BOLﬁEV‹K PART‹ ‹NﬁASI ‹Ç‹N - JÎ BO SAZBÛNA PART‹YA BOLﬁEWÎK

BOLﬁEV‹K
PART‹ZAN
Bütün ülkelerin iﬂçileri birleﬂiniz! • Bütün ülkelerin iﬂçileri ve ezilen halklar birleﬂiniz!
Karkerên hemû welatan yekbin! • Karkerên hemû welatan u gelên bindest yekbin!
« Say› / Hejmar: 150

« May›s / Gûlan 2006

« Fiyat›: 2 YTL

FAﬁ‹ST DEVLET SAVAﬁ - SIKIYÖNET‹M OLA⁄ANÜSTÜ HAL ‹ST‹YOR!

Provokasyonlara dikkat!
« Newroz isyana ça¤r›d›r…
« 8 Mart kimin?
« Kad›nlar›n kurtuluﬂu
sorununda eylem çizgimiz

« En büyük çete: TC devleti!
« Yaﬂas›n devrimci 1 May›s!
« 1 May›s’›n nas›l kutlanaca¤›
konusunda kimi tav›rlar

ERMEN‹
SORUNUNDA
BOLﬁEV‹ZM
– II –

BOLﬁEV‹K PART‹ZAN YAYINLARI

Ermeni soyk›r›m›, 20. yüzy›l›n ilk soyk›r›m› olarak insanl›k tarihinde kara
bir leke olarak an›lacakt›r. Bu soyk›r›m›n sorumlular› ‹ttihat ve Terakki
ﬂahs›nda Osmanl› devleti, kemalistler ﬂahs›nda Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bu kitapta Ermeni sorununa iliﬂkin Kuzey Kürdistanl› ve Türkiyeli
Bolﬂeviklerin tak›nd›klar› tav›rlar› bulacaks›n›z. Kitap daha önce yay›nlanan “Ermeni Sorununda Bolﬂevizm” kitab›n›n devam› niteli¤indedir.

ÇIKTI! OKUYUN, OKUTUN!

