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“S›n›r›n ötesi”nden de, berisinden de

faflist Türk ordusu Kürdistan'dan defol!

Azd›r›lan ›rkç›l›¤a karfl›

mücadele!

Türk emekçiler; özgür müsünüz?

Türk flovenizminin i¤renç kampanyas›

“Talat Pafla Harekât›” ya da soyk›r›mc›lar...



S
istemli bir flekilde sald›rgan milliyetçili-

¤in t›rmand›r›ld›¤› bir dönemden geçi-

yoruz. 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›rman-

d›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 deyimiy-

le “ortam gerilmeye” çal›fl›l›yor. Bu gerilen

ortamdan en fazla zarar› çeflitli ulus ve milli-

yetlerden iflçiler, emekçiler görüyorlar…

Gerilim ortam›… Neden?

Kuzey Kürdistan-Türkiye bir gerilim or-

tam›na girmifl durumda. Bu ezilenlerin bir

mücadelesi sonucu girilen bir gerilim orta-

m› de¤il bu. Gerilim ortam› bizzat ezen s›-

n›flar›n, yani egemenlerin kendi aralar›nda-

ki 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 ta-

mamlayarak Türk büyük burjuvazisinin da-

ha fazla geliflip güçlenmesinin yolunu açmak

isteyen; bu amaçla Avrupa Birli¤i üyeli¤ini

amaçlar›na kald›raç olarak kullanmak iste-

yen; girdi¤i ilk seçimlerde parlamento ço-

¤unlu¤unu ele geçirerek hükümeti kuran si-

yasal ‹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 hükü-

metteki AKP hükümeti taraf›ndan ele geçi-

rilmesi karfl›s›nda tepki veriyor. ‹ktidar teke-

lini elinden b›rakmak istemedi¤i için hükü-

metin 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 engel-

lenmiflde¤il…Kemalist bürokratikburjuva-

zinin 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 ola-

cak. Ancak henüz bu noktada de¤il Kemalist

faflist kesimler. Huzursuzlar, çünkü iktidar

yürüyüflündemesafekatedenAKPhüküme-

ti parlamentodaki ço¤unlu¤u nedeniyle

önümüzdeki y›l yap›lacak cumhurbaflkanl›¤›

seçimini kendi iste¤i do¤rultusunda yapabi-

lecek ço¤unlu¤a sahip. Bunun anlam›, dev-
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y›¤›lm›fl durumda. Her gün çeflitli operas-

yonlar 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 ha-

reketi bitirmek oldu¤u kadar, di¤er yanda

ordunun “vazgeçilmezli¤ini”, onun “va-

tan, millet u¤runa nas›l kahramanca çarp›fl-

t›¤›n›” göstermek. Böylesine bir prestij ye-

nilemesi ordu aç›s›ndan –ve genelde Ke-

malist kesimin bütünü aç›s›ndan– iktidar

dalafl›nda hiç de fena bir etki yapmayacak…

Di¤er yandan savafl›n sürmesi “flehit” as-

ker cenazelerinin gelmesi demek. Bunun

anlam› Türk ulusuna mensup emekçiler

aras›nda Kürtlere karfl› düflmanl›¤› körükle-

mek ve kontrollü bir Türk-Kürt düflmanl›-

¤› yaratmak. Yine “flehit” cenazelerinin

gelmesi bu konuda geçmiflte önemli dene-

yimlere sahip olan ve “flehit edebiyat›”

üzerinden oylar›n› katlam›fl olan MHP gibi

faflist partiyi olas› seçimlerde en az›ndan

parlamentoya sokacak kadar güçlendirme-

ye hizmet edecek. Yine gerilim ve terör

ortam› AKP hükümetinin bu yolla da y›p-

rat›lmas›na zemin haz›rl›yor.

Hedef siyasi rakibini iktidar dalafl›nda et-

kisizlefltirmek ve tehlike olmaktan ç›kar-

mak olunca ve bu yolda ne olursa olsun ba-

flar› 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 örnek-

lerinden birisi.

‹flçilere verilmek istenen rol…

‹ktidar dalafl›nda hakim s›n›flar Türk ulu-

sundan iflçileri emekçileri de oyunun içine

çekmek için u¤rafl›yorlar. Yukar›da de¤indi-

¤imiz gibi iflçilerden, emekçilerden bekle-

nen fley, hakim s›n›flar›n iktidar dalafl›nda ta-

raf olmalar›. Bunun için azd›r›lm›fl sald›rgan

milliyetçilikten medet umuluyor, yoksullar

“bölücülük” tehlikesi ile “korkutulmaya ça-

l›fl›l›yor, “vatan, millet” edebiyat›yla iktidar

dalafl›nda atlama tafl› olmaya yönlendirilmek

isteniyor. Geçti¤imiz y›l yaflanan bayrak kri-

zi ve ard›ndan kimi illerde yaflanan linç giri-

flimleri bu konuda belirli bir aflama kaydedil-

di¤ini degösteriyor. SonolarakKürdistan’da

savafl›n yükseltilmesinin de bir sonucu olarak

“flehit” asker cenazesi haberlerinin gazete

manfletlerine tafl›nmas› Türk iflçilerinin ve

emekçilerinin Kürt ulusuna, Kürt ulusal ha-

reketinedüflmanl›¤›n›nk›flk›rt›lmas›ndakul-

lan›lan ögelerden sadece birisi… K›sacas›

kontrollü bir Türk-Kürt çat›flmas› isteniyor.

Bununiçinazd›r›lm›fl sald›rganmilliyetçilik-

ten, provokasyonlardan medet umuluyor.

Ordu merkezli Kemalist kesimin yan›n-

da saf tutan “Mehmetçik medya” bu alan-

da üzerine düflen görevi hamarat bir flekil-

de yerine getiriyor. Yine kendisine iflçi

partisi yak›flt›rmas› yapan ‹P gibi partiler bu

de¤irmene “sol”dan su tafl›maya çal›fl›yor-

lar. Sendikalar baflta olmak üzere iflçilerin

örgütlü oldu¤u kurum ve kurulufllardan gi-

diflata dur diyecek bir ses seda ç›km›yor.

Tam tersine bunlar›n bir bölümü de iktidar

dalafl› yürüten iki kesimden birisinin yan›n-

da yer almak konusunda önlerine konulan

tercihlerden birisine yanafl›yorlar, iflçilerin,
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letin en önemli kurumlar›ndan birisinin,

cumhurbaflkanl›¤›n›n AKP hükümetinin

iradesi yönünde doldurulmas› iktidar yürü-

yüflünde 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 sek-

teye u¤ratmak zorundalar. Bunun bir dar-

beyle 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 Kemalist-

ler aç›s›ndan sorunun erken seçimle çözül-

mesi 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 ha-

reketegeçirebilece¤i, iktidardalafl›ndakulla-

nabilece¤i kitleye ihtiyac› var…

Kemalist kesimin iktidar tekeline son ver-

mek isteyen AKP, iktidar› ele geçirme yü-

rüyüflünde ortam› germeden, gerekli gör-

dü¤ü yerde geriye çekilmesini, beklemesini

bilen bir politika izliyor. Zaman kayg›s›

yok. Tam tersine zaman AKP’nin lehine ifl-

liyor. Ordu merkezli Kemalist kesimin “ol-

maz”lar› karfl›s›nda ortam› bilinçli olarak

yumuflatma siyaseti güdüyor AKP; geri çe-

kiliyor. AKP hükümet olmas›na ra¤men,

iktidara gelen kendinden önceki partilerin

iktidarda y›pranmas› prati¤inin tersine y›p-

ranm›yor, güçleniyor. Yap›lan anketlere

göre AKP aç›k ara birinci parti olma duru-

munu koruyor. Yani seçim de olsa AKP an-

daki durumu ve konumuyla parlamento

ço¤unlu¤unu ele geçirebilecek güçte.

‹stenenler, yap›lanlar…

‹çinden geçti¤imiz dönemde hakim s›n›f-

lar›n iki kesiminin iktidar dalafl›nda durum-

lar› kabaca bu… Yukar›da dikkat çekmeye

çal›flt›¤›m›z gibi kitle deste¤i aç›s›ndan AKP

rahatken Kemalistler için ayn› fleyi söyle-

mek mümkün de¤il. Oysa iktidar dalafl›nda

belirleyici olan dayan›lacak kitle… Yar›n

ertesi gün ortam daha da gerilir ve dalafl so-

ka¤a taflarsa ya da seçim sand›¤› üzerinden

sonuca gidilmeye çal›fl›l›rsa yine belirleyici

olan kitle deste¤i olacak. Bu yüzden bir kit-

le deste¤inin yarat›lmas› görevi var Kema-

list kesim aç›s›ndan. Bunun için medyan›n

da çabas›yla ideolojik olarak kitlelerin kaza-

n›lmas›na, Kemalizm ideolojisinin kitleler

aras›nda daha fazla yay›lmas›na yönelik ça-

l›flmalara a¤›rl›k veriliyor. “AB üyeli¤i ça-

bas› 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”, si-

yasal ‹slam›n partisi olan AKP’nin konu-

munun karfl›s›na “laik” düzenin savunucu-

lu¤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 milli-

yetçili¤i yükseltilmeye çal›fl›l›yor.

Yap›lanlar bununla s›n›rl› de¤il… Ordu

merkezli Kemalist kesim, kaybetti¤i mev-

zileri yeniden kazanabilmenin yollar›ndan

birisi olarak savafltan medet umuyor. Kürt

halk›na, onun örgütlü güçlerine yönelik

bir sald›r› bafllat›lm›fl durumda. Kuzey Kür-

distan’a 250-300 bin kiflilik bir askeri güç
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‹
ktidar› elinde tutan Türk hakim s›n›fla-

r› ve faflist Türk ordusu son dönemde

yine Güney Kürdistan'a yönelik “s›n›r

ötesi harekât” haz›rl›¤›n› yap›yor. Öne sür-

dükleri neden, PKK'nin silahl› güçlerinin

Güney Kürdistan'da olmas›.

Kuflkusuz ki faflist Türk ordusu PKK

güçlerini imha etmeyi çok ister. Fakat an-

daki durum ve hesaplar› 1990'l› y›llardaki

gibi çat›flma içinde ya da PKK güçlerini ta-

kip etme ad›na gerçeklefltirdikleri “s›cak ta-

kip” 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 ulu-

suna karfl› savafl yeniden fliddetlendirilmek-

tedir. Böylece iktidar› elinde tutan kemalist

kesim, somutta da ordu Kürt ulusal soru-

nunu iktidar›n› elde tutman›n ve AKP hü-

kümetini hizaya getirmenin bir arac› olarak

gündemde tutmaktad›r. Türk halk›n› flove-

nizm, “vatan millet bütünlü¤ü” çerçeve-

sinde harekete geçirmek istemektedir.

Ordunun AKP hükümetini en az›ndan

Kürt ulusal sorununa yaklafl›m ba¤lam›nda

flimdilik hizaya getirdi¤ini tespit etmek yan-

l›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 du-

rumda. Baflbakan Erdo¤an AKP Diyarbak›r

‹l Kongresi'nde yapt›¤› konuflmada tek keli-

me 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›¤› konuflma-

daki flu sözler de hakl› ç›karmaktad›r:

“Çat›flma ve kargaflaya imkan vererek,

gelecek hedeflerini tehlikeye düflürmemek

için konuflmak gereken yerde susmay› ter-

cih etti¤imiz de olmufltur.” (Hürriyet, 26

Nisan 2006)

Erdo¤an'›n bu tespiti bir yan›yla çat›flma-
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emekçilerin bilincini buland›rma konusun-

da üzerlendikleri görevi yerine getiriyorlar.

Oysa iflçilerin, emekçilerin böyle bir ik-

tidar 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› ifl-

çi s›n›f›n›n mücadele cephesini zay›flatma-

ya hizmet ediyor. Vatan, millet, bayrak

edebiyat› ile iflçilerin, emekçilerin kendi ç›-

karlar› ve talepleri gözlerden gizleniyor; ifl-

çilerin, emekçilerin kendi gündemlerini

yaratmalar›n›n önüne set çekiliyor. K›saca-

s› kaybeden çeflitli ulus ve milliyetlerden ifl-

çiler, emekçiler oluyor.

Gidiflata dur demek mümkün…

Buna dur demek mümkün, bu oyunu bo-

fla ç›karmak mümkün… Bunu da yapabile-

cek olan yine –baflta Türk ulusundan olmak

üzere– iflçiler, emekçiler. Ancak bunu yapa-

bilmesi için çeflitli ulus ve milliyetlerden ifl-

çilerin, emekçilerin bu dalafl›n taraflar› ara-

s›nda tercih yapma zorunlulu¤unun olmad›-

¤›n› görmesi gerekiyor. Hay›r, iki iktidar

için dalaflan güçten birisinin yan›nda di¤eri-

ne karfl› olmak zorunda de¤iliz. Bizim iflçi s›-

n›f› olarak kendi taleplerimiz, kendi ç›karla-

r›m›z, kendi gündemimiz var. Bizim bu ta-

lep ve ç›karlar›m›z temelinde kendi eylem

plan›m›z var. ‹flçilerin birli¤i ve ortak müca-

delesi temelinde iktidar hedefimiz var. Sö-

mürüden kurtuluflumuzun yolunu açacak

olan devrim perspektifimiz var… Halklar›n

kardeflçe birarada yaflad›¤› bir iktidar pers-

pektifimiz var… Bizim, bizim gibi ezilen s›-

n›f kardefllerimize düflman olmam›z için hiç-

bir neden yok. Bizim tam tersine onlarla or-

tak düflmana karfl›, bizi sömüren, bask› alt›n-

da tutan faflist devlete karfl› ortak bir müca-

dele 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 veTürk iflçilerinin aras›ndabirleflme-

nin önündeki bu en önemli sorunun afl›lma-

s› gereklektedir. Bu sorunu aflman›n, Kuzey

Kürdistan-Türkiye’de iflçilerin, emekçilerin

gerçekten birleflebilmelerinin yolu Türk ifl-

çilerinin 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 vere-

mez. Türk iflçileri bu görevi sahiplenir ve sa-

vunursa ancak Kürt iflçilerine ve emekçileri-

ne güven verir, o zaman birlik sa¤lan›r. Türk

iflçilerinin ve emekçilerinin “kendi” devle-

tiyle 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 bir-

li¤ini, s›n›f›n mücadelesini egemenlerin ve

onlar›n devletinin önüne ç›karal›m.

“Birlik, mücadele, zafer!” Budur kurtu-

luflumuzun yolunu açacak olan… Budur

gelece¤imizi garanti alt›na alacak olan!

May›s 2006  n
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“SINIRIN ÖTES‹”NDEN DE, BER‹S‹NDEN DE…

Faflist Türk ordusu Kürdistan'dan defol!

Sömürgeci faflist Türk devletinin Kürt ulusuna karfl› savafl› yeniden k›z›fl-
t›rd›¤›, Güney Kürdistan'a yönelik sald›r› hesap ve planlar› yapt›¤› günü-
müzde, 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 Kürdis-
tan'dan defolmas› slogan›n› yükseltmesinin ve buna uygun davranmas›n›n
kendilerinin kurtuluflu için mücadele için de olmazsa olmaz bir tav›rd›r.



ABD emperyalizmi ile TC'nin sözkonu-

su konularda tam bir iflbirli¤i ve anlay›fl›

içinde olmamas›, tersine belli çeliflkilere sa-

hip olmalar› ise ‹ran yöneticilerinin TC ile

pazarl›klar›n›n yolunu döflüyor. ‹ran ile pa-

zarl›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¤in-

den aç›k bir sald›r›ya geçmemektedir flimdi-

lik. ‹ran ise PJAK'yi gerekçe göstererek Gü-

ney Kürdistan'›n kimi alanlar›na sald›r› dü-

zenlemektedirler. Bu sald›r›lar ayn› zamanda

‹ran'›n ABD'ye karfl› TC ile iflbirli¤ini güç-

lendirmeninbir arac›olarakkullan›lmayaça-

l›fl›l›yor. Kürt ulusuna karfl› olmak sözkonu-

su 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” kurulmufl-

tur. Bu komisyon 20 fiubat 2006 tarihinde

yapt›¤› toplant›da PKK ve PJAK güçlerine

karfl› sald›r›da anlaflt›lar. ‹ran tutuklad›¤› on-

larca PKK gerillas›n› TC'ye teslim etti, et-

meyi sürdürüyor. Bu anlaflma sonras›nda

‹ran da Güney Kürdistan s›n›r›na askeri güç

y›¤d›, TC de. PKK'nin Öcalan'›n yakalan-

mas›ndan sonra silahl› mücadeleye son ver-

mesi ve Kuzey Kürdistan'daki silahl› güçle-

rini 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 as-

kerle üç-befl bin oldu¤u söylenen PKK si-

lahl› güçlerinin “s›n›rdan geçmesini önle-

mek” 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 çizilmek-

tedir. Sahtekârl›kta üzerlerine yoktur!

TC Güney Kürdistan'a “s›n›rötesi hare-

kât”› tart›fl›rken ‹ran Kandil da¤›n› bomba-

lad›. 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›röte-

si harekâta” karfl› ç›karak, Saddam döne-

minde s›n›rla ilgili yap›lan anlaflmalar›n ge-

çersiz 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 gö-

rüflmesi ve daha sonra da ‹ran Ulusal Güven-

lik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin

Ankara'ya gelip hükümet yetkilileriyle te-

maslarda bulunmas›yla sürdü. Bu görüflme-

lerde 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 hare-

kât” tart›flmalar› yo¤unlaflm›flken Genel-

kurmay Baflkanl›¤›, üzeri hep örtülmeye

çal›fl›lan veya unutulan bir gerçe¤i yeniden

dile getirip kamuoyuna aç›klad›. Genelkur-

may Baflkanl›¤› “Türk Silahl› Kuvvetle-

ri”nin “Kuzey Irak”ta, yani Güney Kürdis-

tan'daki varl›¤›n›n gizli olmad›¤›n› aç›klad›.

Genelkurmay Baflkanl›¤› Güney Kürdis-

tan'daki bu askeri gücü “Kuzey Irak'taki bir-

liklerimiz, nispeten istikrarl› gibi görünen
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mak için susmay› tercih etti¤ini gösterirken,

ayn› zamanda sustu¤u konularda görüflünü

korudu¤unu ve zaman› geldi¤inde düflün-

dü¤ünü dillendirece¤ini de ortaya koymak-

tad›r. Bu ise AKP'nin mehter marfl› eflli¤in-

deki 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-Gü-

ney Kürdistan'da otonomiye sahip bir Kür-

distan Bölge hükümetinin varl›¤› ve bu ge-

liflmenin 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 Kürdis-

tan'daki Kürtlerin ABD emperyalizminin

flemsiyesi alt›nda da olsa kendi kendini yö-

netmesini 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› planla-

r› 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 ver-

di¤im sürece ve ölçüde gerçeklefltirebilirsi-

niz demektedir. Yani TC ABD emperya-

lizminin duvar›na çarpmasa, Güney Kür-

distan'a çoktan sald›r›da bulunmufltu.

ABD'nin “yerel yönetimle sorunu konu-

flun” yönlü tavsiyelerine ra¤men TC yetki-

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› sonu-

na do¤ru Ankara'ya gelen ABD D›fliflleri

Bakan› Rice ile görüflmelerde de bunun

için çaba gösterdiler. Perde arkalar›nda ne-

lerin 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 sa-

dece Irak-Güney Kürdistan yok, ‹ran da

var. ABD emperyalizmi ‹ran'a sald›r› plan-

lar› içinde. Diplomatik pazarl›klarla soru-

nun çözülüp çözülmeyece¤i belli de¤il.

E¤ilim esas olarak ABD emperyalizminin

kendi durumuna uygun gördü¤ü bir za-

manda ‹ran'a yönelik sald›r›y› gerçekleflti-

rece¤i yönünde gelifliyor.

ABD ‹ran'a yönelik sald›r›da Türkiye'yi

aç›kça yan›na almak istiyor. 1 Mart tezke-

resi gibi bir olay›n yeniden yaflanmas›n› is-

temiyor. TC ABD'nin bu yönlü istemleri

karfl›s›na Güney Kürdistan ve PKK'ye kar-

fl› 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› Türki-

ye'siz de olursa- Kürtlere de oynamaktad›r.

Gerek PKK yetkililerinin aç›klamalar›, ge-

rekse 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.
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birçok arkadafl›m›z var. Kimi Türk ulusun-

dan, kimi Kürt, kimi di¤er milliyetler-

den… Çerkezi var, Laz› var… Abazas›,

Boflna¤›, Arab› var… 

Hangi ulus veya milliyetten olursak ola-

l›m, hepimiz patrona kâr, daha fazla kâr ka-

zand›rmak için fabrikaday›z. Bizim ortak

özelli¤imiz bu… Hangi ulustan olursak

olal›m, bizim ortak özelli¤imiz, patron kar-

fl›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 üyeleri-

yiz. Bu toplumda bize biçilen rol, sesimizi

ç›karmadan bize lay›k görülen “yaflamaya

az, ölmeye çok ücretle” çal›flmak, üret-

mek… Bize biçilen rol ili¤imize kemi¤i-

mize 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 ke-

mi¤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, örgüt-

lenmesini çeflitli yollarla engellemek ister-

ler. Bunun için onlar›n “önlemleri”, kulla-

nacaklar› silahlar› var. ‹flçilerin, emekçilerin

ulus ve milliyetlerine göre bölünmüfllü¤ü-

nü, parçalanm›fll›¤›n› kullanmak, onlar›

birbirlerine karfl› k›flk›rtmak bu “önlemler-

den” birisi!

Peki iflçilerin, emekçilerin uluslar›na ve

milliyetlerine göre bölünmüfllü¤ünün kul-

lan›lmas›n›n sonuçlar› neler?

Çeflitli ulus ve milliyetlerden iflçilerin,

emekçilerin milliyetlerine, uluslar›na göre

bölünmüfllü¤ünün kullan›lmas› ve birbirle-

rine karfl› k›flk›rt›lmas› onlar›n kendi s›n›f

ç›karlar› temelinde sermaye s›n›f›na, onla-

r›n devletine karfl› oluflturduklar› cephenin

parçalanmas› anlam›na gelir. ‹flçilerin,

emekçilerin sermayeye karfl› birlikte mü-

cadelesinin zay›flamas›, iflçi s›n›f›n›n serma-

yenin boyunduru¤undan kurtulmas›n›n

önünün kapanmas›, eskinin devam etmesi

bunun do¤al sonucudur. ‹flçilerin, emekçi-

lerin birli¤inin, ortak mücadelesinin iflçile-

rin, emekçilerin milliyetlerine göre bölün-

mesi, onlar›n birbirlerine karfl› k›flk›rt›lma-

s›n›n bizim gibi çok uluslu, çok milliyetli

bir ülkede sonucu budur, bu olacakt›r.
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ortama katk›” sa¤layan bir güç olarak göster-

mektedir.Evet, gerçektendeGüneyKürdis-

tan'daTürkordusunungüçlerininvarl›¤› y›l-

lardan beri bir olgudur, gerçekliktir. Fakat

“istikrar gücü” de¤il, iflgalci güç olarak ora-

dad›r.Türkaskeri 1996'danberiGüneyKür-

distan'da konufllanm›flt›r. Faflist Türk ordusu

sadece Kürdistan'›n Kuzeyini iflgal etmiyor,

Güneyini de belli ölçülerde iflgal etmifl du-

rumdad›r. Tanklar›yla toplar›yla, uzun men-

zilli havanlarla destekli “memetçik” -say›s›

belli de¤il, bir ara 15 bin kadard› say›s›-, Gü-

ney Kürdistan'da da Kürtlere karfl› sömürge-

ci, 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 ulusun-

dan iflçi ve emekçilerin bu sömürgeci, ifl-

galci, 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 ifl-

çilerin Türk ordusunun Kürdistan'dan de-

folmas› slogan›n› yükseltmesinin ve buna

uygun davranmas›n›n kendilerinin kurtu-

luflu 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 defo-

lun!

Bimre koletî, bijî azadî!

Bimre devleta faflîsta Tirk!

14 May›s 2006  n
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U
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 koflullar-

da anlam› ne? Kuzey Kürdistan-Türki-

ye’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›t-

lar aramak…

“HANG‹ ULUSTANSIN?”

‹flçiyiz, emekçiyiz; diyelim ki, ‹stan-

bul’da bir fabrikada eme¤imizi sat›yo-

ruz. Patron bizi fabrikaya al›rken –çok

özel bir durum olmad›kça– hangi ulus-

tan oldu¤umuzu sormad›. Çünkü ihti-

yaçlar› hangi ulustan oldu¤umuzun bi-

linmesi de¤il. ‹htiyaçlar› eme¤imizin

mümkün oldu¤unca fazla ve mümkün

oldu¤unca ucuza sömürülmesi. Fabrika-

da bizimle birlikte çal›flan, eme¤ini satan

“BAfiKA HALKLARI EZEN B‹R
HALK ÖZGÜR OLAMAZ!” Türk emekçiler; özgür müsünüz?



kanla barutla bast›ran Türk hakim s›n›flar›

Kürtlerin son ony›llarda gelifltirdikleri ulu-

sal hareketini de bast›rmak istiyorlar. Bu-

nun için Türk hakim s›n›flar› ezen ulus, ya-

ni Türk ulusu, yani Türk ulusundan iflçile-

r, 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›¤› körük-

lüyorlar. Türk devleti Kürtlerin örgütlü

güçlerine karfl› bir yandan silahl› savafl› t›r-

mand›r›yor; di¤er yandan Türk emekçileri

baflta olmak üzere çeflitli ulus ve milliyet-

lerden emekçileri Kürt ulusundan emekçi-

lere karfl› k›flk›rt›p, onlar› kendi bayra¤› al-

t›nda topluyor.

Böylece faflist Türk devleti hem Kürtle-

rin 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 düze-

nin koruyucusu devlete karfl› zorunlu ortak

mücadeleyi vermesi gereken çeflitli ulus ve

milliyetlerden iflçi s›n›f›n›n bu parçalanm›fl-

l›¤› 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 kanali-

ze etmeden kurtulufl mümkün de¤ildir.

Kurtuluflun ancak ve ancak Türk, Kürt,

Laz, Çerkez, Arap ve di¤er ulus ve milliyet-

lerden 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 Kürt-

lerin ezilmesinde, onlar›n boyunduruk al-

t›nda tutulmas›nda kendi sorumluluklar›n›

sorgulamak zorundad›r. 

Yaln›z bu da de¤il…

Kurtuluflun yolu ortak s›n›f mücadelesin-

den, Türk devletine karfl› ortak mücadele-

den geçiyorsa ve bugün hakim s›n›flar bu

ortak mücadelenin yolunu sald›rgan milli-

yetçilikle kapatma yolunu tutmufl, bunu

özellikle Türk iflçiler aras›nda yayg›nlaflt›r-

m›fllarsa o zaman Türk ulusundan iflçiler

süren sömürü düzeninde kendi sorumlu-

luklar›n›, paylar›n› sorgulamak zorundad›r.

E¤er kurtulufl, ortak mücadeleden geçi-

yorsa ve bu yol Türk hakim s›n›flar›n›n

k›flk›rtmas› sonucu kapat›lm›flsa, Türk iflçi-

leri “kendi” ulusunun burjuvalar› ve onla-

r›n devleti yan›nda yer alm›flsa; Türk iflçile-

ri ne kadar özgür olduklar›n› sorgulamak

zorundad›r. Evet Türk iflçiler, Kürt ulusu-

na yönelen  bask›lar, katliamlar ve uygula-

nan devlet terörü karfl›s›nda kendi sorum-

luluklar›n› sorgulamak zorundad›rlar…

Yine Türk ulusundan iflçiler  ayn› hedef-

ler u¤runa mücadele edecekleri Kürt ulu-

sundan 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 zorun-

dad›rlar.

Türk ulusundan bir iflçi flöyle düflünme-
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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› kullan-

ma takti¤i herhangi bir ülke içinde olabile-

ce¤i gibi, uluslararas› çapta da uygulanan

bir taktiktir. Bunun birçok örne¤ini gör-

dük; hem de öyle çok uzak tarihlere git-

meden: 

Örne¤in Balkanlarda, Ortado¤u’da, çe-

flitli Afrika ülkelerinde… Birbirlerine karfl›

sald›rgan milliyetçilik a¤usuyla a¤ulanm›fl

çeflitli ulus ve milliyetlerden iflçiler, emek-

çiler birbirlerine k›rd›r›lmad› m›?  Örne¤in

S›rp iflçileri, emekçileri, Bosna-Hersek iflçi-

lerine ve emekçilerine, ya da tersi, sald›rt›l-

mad› 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 ege-

men güçler bu bölgelerde egemenliklerini

sa¤lamlaflt›rd›lar. Olan ama bölgede birbir-

lerine 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 milliyet-

lerden iflçileri, emekçileri birbirlerine dü-

flürme, bölünmüfllüklerinden yararlanma,

birliklerini parçalama ve yönetme siyasetle-

ri emperyalizmin tarihi boyunca eski olan

ve s›k s›k baflvurduklar› bir taktik. Emper-

yalistlerin bu takti¤i kullanmas› sonucunda

çeflitli ülkelerdeki iflçilerin, emekçilerin en-

ternasyonal birli¤i ve emperyalizme karfl›

ortak mücadele cephesi zay›flat›ld›. Bunun

d›fl›nda emperyalistler sömürge ve yar›sö-

mürge 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, mez-

heplerine, özellikle de ulus ve milliyetleri-

ne göre bölünmüfllü¤ünü kullan›yor, onla-

r› bu bölünmüfllükler temelinde birbirleri-

ne 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›rla-

r› 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 uya-

n›fl var ve Kürtler dünya üzerinde “ba¤›m-

s›zl›¤›n›” ilan etmifl uluslar toplulu¤unun

üyesi bir ulus olarak yerlerini almak istiyor-

lar. Ancak Kürtlerin ulusal hak ve taleple-

rini zapt-u rapt alt›na alan ve onlar›n her

türlü ba¤›ms›zl›k ve özgürlük isteklerini
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özgür müsünüz?



K
ürt ulusunun ulusal kurtulufl mücade-

lesini bo¤ma flovenist dürtüsüyle ha-

reket eden faflist Türk devleti her tür-

lü afla¤›l›klara baflvurmaya devam ediyor.

Bir yandan Kürt ulusal kurtulufl mücadele-

sine kat›lan ya da destek verenler öldürülü-

yor, kaç›r›l›yor, sindirmek amac›yla tehdit

ediliyor... Di¤er yandan ezilenler aras›na

nifak tohumlar› saçma amac›yla Türk flove-

nizmi azd›r›l›yor. Türk flovenizmiyle zehir-

lenmifl faflist sürülerin ve onlar›n pefline ta-

k›lanlar›n sald›rganl›klar›na hergün dehflet-

le yeniden tan›k oluyoruz. Daha geçti¤imiz

ay, bu floven-faflist k›flk›rtmadan birine da-

ha tan›k olduk. Mersin’de kilometrelerce

uzat›lan Türk bayra¤›yla yap›lan yürüyüflü

izleyen bir genç kad›n,  büyük bir yürekli-

likle, dayanamad›¤› flovenist-faflist gösteriye

tepkisini koyunca linç edilmekten son an-

da kurtuldu. “fianl› (siz eli kanl› okuyun!)

Türk polisi” de tabii ki sald›rganlara de¤il,

genç kad›na suçlu muamelesi yaparak gö-

zalt›na ald›. Yarat›lan bu provakasyon ve

flovenist sald›rganl›k ortam›nda komünist,

devrimci, demokrat, yurtsever insanlar ke-

limenin tam anlam›yla kelle koltukta gez-

me durumundalar. Kürt ulusunun ulusal

haklar›na sahip ç›kan   her tav›r,  linç edil-

meye kadar varan bir sald›rganl›kla karfl›la-

fl›labilir. Faflist bir zihniyetin  “Vurun

PKK’l›ya!” ç›¤l›¤› insanlar› galeyana getir-

meye yetiyor, sorgusuz sualsiz insanlar öl-

dürülmeye 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 püskür-

tecek güçlerin da¤›n›kl›¤› onlar›n iflini ko-

laylaflt›r›yor... Ve böylece egemenler de-

nenmifl silahlar›n› hep yeniden kullan›yor

ve ne yaz›k ki baflar›l› oluyorlar...  Ve çark

dönüyor... Ve Türk hakim s›n›flar› flove-

nist-faflist ideolojik bombard›manlar›n› sür-

dürüyorlar... 

Kad›nlar yine malzeme! 

Hürriyet gazetesi üzerinden yürütülen

i¤renç bir kampanya da bu flovenist k›fl-

k›rtma-provakasyon politikas›n›n bir par-

ças›n› oluflturuyor.

fiubat ay›nda “PKK’dan kaçan kad›nlar
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kuzey kürdistan

lidir: “Benim ç›kar›m esasta bu devletten

kurtulmama ba¤l›d›r. Özgürlük bu devle-

tin y›k›lmas›yla gelecek. Ba¤›ms›zl›¤›n

önündeki en büyük engel bu devlet. Sö-

mürü 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 düzel-

tilmesi gerekiyor. Bu düzeltilmez, iflçilerin,

emekçilerin sermaye devletine karfl› ortak

cephesi kurulmazsa; örne¤in Kürt ulusun-

dan bir iflçide, Türk iflçileri, emekçileri ol-

mas› gerekti¤i gibi davranmad›¤› için ön-

yarg›lar oluflacak; varolan önyarg›lar peki-

flecek, kurtulufl çok daha ileri bir tarihe er-

telenecektir…

‹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›rman-

d›r›l›yor. Türk iflçisi Kürt iflçisine, emek-

çisine düflman hale getirilmeye çal›fl›l›yor.

Bunu yapan anda devlet ayg›t›n› elinde

tutan Kemalist faflist kesimler. Kendi ikti-

darlar›na göz diken AKP hükümetinin

ilerlemesinin önüne geçmek için bir dizi

önlem yan›nda uzun y›llard›r Kuzey Kür-

distan’da yürüyen Kürt ulusal hareketini

de iflin içine sokmak; bunun üzerinden

kontrollü bir Kürt-Türk çat›flmas› ile elle-

rinden giden inisiyatifi yeniden ele geçir-

mek istiyorlar.

Bugün halklar›n birbirine düflürülmesi

ve kontrollü bir Kürt-Türk çat›flmas› di-

¤er fleyler yan›nda hakim s›n›flar›n ikti-

dar 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 un-

suru olmas› karfl›s›nda çeflitli ulus ve milli-

yetlerden iflçiler ve emekçiler kendilerine

bu dalafltan ne kâr› oldu¤u sorusunu sor-

mal›d›rlar. 

E¤er bir Türk iflçisi, bu dalaflta bir kâr›

olmad›¤›n› düflünüyorsa, e¤er bir Türk ifl-

çisi, bu dalaflta bir sömürücü gücün peflin-

de gitmenin kendi görevi olmad›¤›n› düflü-

nüyorsa, e¤er bir Türk iflçisi kurtuluflun tek

yolunun s›n›f mücadelesinde oldu¤unu dü-

flünüyor ve bunun için s›n›f kardeflleriyle

ortak mücadele cephesinde yeralabiliyor-

sa… o halde bu iflçi özgür bir iflçidir…

En az›ndan bilincini özgürlefltirmifltir…

Günümüzde en büyük tutsakl›k da bi-

linçlerin tutsakl›¤› de¤il midir?

Her Türk iflçisi, emekçisi tutsakl›¤a raz›

m›d›r? E¤er de¤ilse tutsakl›¤a karfl› müca-

dele gereklidir!

Ve özgürlük herkesin hakk› de¤il midir?

Öyleyse; bilinçlerinizi, yaflam›n›z›, gele-

ce¤inizi, ülkenizi, dünyan›z› özgürlefltirme

mücadelesinde yerinizi al›n!

May›s 2006 n

14 12 / ’06

özgürlük

Türk flovenizminin

i¤renç kampanyas›!



T
ürkiye’de, Ermenilere yönelik soyk›r›-

m›n tarihi bir gerçeklik oldu¤unu söy-

leyenler, savunanlar 1990’l› y›llara ka-

dar çok küçük bir az›nl›kt›. Bunlar esas ola-

rak biz komünistler, kimi devrimciler ve

birey olarak tek tek ayd›n, yazarlar vd. idi.

Soyk›r›m ile ilgili tart›flmalar da esas ola-

rak 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 ih-

timalinin 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 bi-

ri taraf›ndan soyk›r›m›n kabul edilmesi;

Türkiyeli ve Kuzey Kürdistanl› devrimci

hareketin de giderek daha çok bu konu üze-

rinde durmas› ve buna ek olarak TC’nin

AB’ye üyelik için müzakere tarihini alma sü-

recinde konunun daha çokgündemegetiril-

mesi gibi etkenler geliflmeleri de etkiledi.

Soyk›r›mfalanyokdiyenTürkflovenisti, ›rk-

ç› cephede de farkl›laflmalar, ayr›l›klar bafl-

gösterdi.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 dev-

letinin zarar görmeyece¤i bir çözüm için ça-

balarken –örne¤in bunlar›n aras›nda kimile-

rinin savundu¤u en uç nokta soyk›r›m›n Os-

manl› devleti taraf›ndan gerçekleflti¤i ve mo-

dernTürkiye’ninbundansorumluolmad›¤›-

n› kabul etmek yaklafl›m›d›r–, aç›k Türkçü,

kafatasç›, faflist kesimler soyk›r›mc› zihniyet-

lerini daha aç›k biçimde sergilemeye, Erme-

nilerin Türklere soyk›r›m yapt›¤› yalan›n›

yaymaya, soyk›r›m›n do¤rudan sorumlular›-

na sahip ç›kmayaveonlar› anmayabafllad›lar.

Bukesimler 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 et-

kinliklerle de kendisini göstermektedir.

Yurtd›fl›nda de¤iflik ülkelerde yürütülen

lobi çal›flmalar›na paralel olarak yap›lan pa-

nellerin, toplant›lar›n say›lar› geçmiflle kar-

fl›laflt›r›lamayacak kadar çok… Sadece yurt-

d›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 top-

lant›lar›n say›s›ndan fazlad›r. 80 y›la yak›n

bir süre TC hep “böyle bir fley yok” diye-

rek sorunun üzerini örtmeye çal›flt›. Ama

Ermenilere yönelik gerçeklefltirilen soyk›-

r›m›n üzerini örtmek için serilen hal› y›rt›l-

m›fl, tarihi gerçekli¤in üzerini örtemeyecek

kadar aç›lm›flt›r… Karfl› tezi savunsalar da,

Türk flovenlerinin soyk›r›m üzerine tart›fl-
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anlat›yor” bafll›¤› alt›nda PKK flahs›nda

Kürt ulusal kurtulufl mücadelesini karala-

maya 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 mili-

tanlara, 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 et-

mek amac›yla sistemleflmifl bir flekilde te-

cavüze yöntemine baflvurdu¤u iddia edili-

yor. Kürt ulusal hareketinin önderi Ab-

dullah Öcalan’›n “›rz düflman›” bir cani,

PKK’n›n da bir cinayet örgütü oldu¤u

“tan›klar”›n anlatt›¤› ac›kl› hikayelerle be-

zenerek propaganda ediliyor. “PKK’dan

kaçan kad›nlar”›n yazd›¤› kitaplar›n rekla-

m› yap›l›yor.

Bu, Kürt ulusal kurtulufl hareketini ka-

ralamak, onu kitleler gözünde küçük dü-

flürmek, kitleleri milliyetçilik ve flove-

nizmle 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 emekçi-

lerinin 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 dev-

let iflkencede, hapishanede, gözalt›nda taciz

ve tecavüzü sistemli bir flekilde uygulama

gelene¤ine sahiptir. Bu devlet, “tafl gibi as-

kerlerimiz varken, neden cop kullanal›m”

diye böbürlenen generaller gelene¤ine sa-

hiptir. Bu devlet “korucu sürülerini” silah-

land›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 ge-

lene¤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’ine-

itine tecavüz ettirme gelene¤ine sahip olan

bu devlettir! Kad›nlara taciz ve tecavüz fa-

flizmin 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 öz-

gürlük için savaflanlar›n baflvuraca¤› bir

yöntem de¤ildir! Komünistler, devrimciler

ve tüm özgürlük savaflç›lar› saflar›nda böy-

lesi erkek egemen fliddet biçimlerinin uy-

gulanmas›na, uygulayanlar›n cezas›z kalma-

lar›na izin vermezler ve vermeyeceklerdir!

Bunu çok kesin biçimde aç›klayarak Türk

devletinin bu i¤renç kampanyas›na karfl› ta-

v›r tak›nmak her komünist, devrimci, de-

mokrat örgütün ve bireyin görevidir!

Kahrolsun Türk flovenizmi!

Kahrolsun erkek egemen Türk devleti! 

Ulusal, cinsel ve s›n›fsal kurtulufl devrim-

le, özgürlük sosyalizmde!

May›s 2006 n
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2. Bat› devletleri olarak adland›r›lan Av-

rupa ve ABD’de sempozyumlar düzenle-

mek. 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 ol-

gu olarak kabul eden ülkelerin bu kararla-

r›n› geri ald›rmak ve ders kitaplar›na Erme-

nilere yönelik soyk›r›m›n konmas›n› engel-

lemek. Projenin ad›na uygun olarak zaman

süresi bir y›ld›r.

“Büyük Proje 2006” Demirel’in aç›k des-

te¤i ve Rauf Denktafl’›n kat›l›m›yla bir “Da-

n›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›nla-

d›¤› bildiri “Bayra¤›n› Al Berlin’e Gel!” bafl-

l›¤›n› tafl›yor. Bildiride flunlar söyleniyor:

“Dan›flma Kurulu’muz Bat›l› merkezlerde
bafllat›lan ‘Ermeni Soyk›r›m›’ yalan› kampanya-
s›n› püskürtmek amac›yla, büyük bir ayd›nlatma
seferberli¤i ve eylem plan›n› uygulamay› kararlafl-
t›rm›flt›r. (…) Amac›m›z, kitlesel bir eylemlilikle
dünya kamuoyunu ayd›nlatarak, Ermeni Soyk›-
r›m› yönündeki parlamento kararlar›n› kald›r-
makt›r. Bundan böyle Türkiye’yi Bat› merkez-
lerinde yaflayan befl milyon Türk ile o merkezler-
den savunaca¤›z. Befl milyon Türk’ü aya¤a kal-
d›rarak, bu devletlere kendi merkezlerinden bay-
rak gösterece¤iz. Türkiye’yi savunma hatlar›n›,
o devletlerin merkezlerinde kuruyoruz. Özetle;
Türkiye’mizi Berlin, Paris, Londra ve Brük-
sel’den savunuyoruz. Büyük Proje 2006’n›n
ilk büyük eylemi, KKTC kurucu Cumhurbafl-
kan› Say›n Rauf Denktafl’›n önderli¤inde ‘Ber-

lin Talat Pafla Harekât›’ ad›yla Almanya’da
gerçeklefltirilecektir. Bu eylem, büyük devlet ada-
m› 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 tarih-

lerinde 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 res-

milefltirildi… Talat’› Berlin’de, öldürüldü-

¤ü yerde anmak ise esas olarak Alman Par-

lamentosu’nun soyk›r›m› tan›ma üzerine

yürüttü¤ü tart›flmalar ve al›nan karar› pro-

testo etme sürecinde gündeme geldi. Bunu

sadece ‹P yapmad›, Berlin’deki Türkçü ki-

mi kesimler de yapt›. Bu kesimler, bu sene

de Talat’› anmak istiyorlard›. Baflta “Talat

Pafla Harekât›”na sevinmifllerdi. Etkinlikle-

rin –miting ve yürüyüfl– örgütleyicileri

olarak resmi dairelere baflvurmufl ve izin al-

m›fllard›. Sonuçta “Talat Pafla Harekât›” ile

yollar›n› ay›rd›lar. Talat’› anmaktan vaz-

geçtikleri için de¤il tabii ki. ‹P ve “Ata-

türkçü Düflünce Derne¤i”nin yaklafl›mla-

r›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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malar› da, konuyu gündemde tutmakta ve

daha çok tart›fl›l›r hale getirmektedir. Bu

tart›flmalar da her geçen gün daha fazla in-

san›n gerçe¤i görmesine, soyk›r›m›n tarihi

bir gerçeklik oldu¤unu kabul etmesine hiz-

met etmektedir.

Ermenilere yönelik gerçeklefltirilen soy-

k›r›m›n tarihi bir gerçeklik oldu¤u daha

çok insan ve ülke taraf›ndan kabul görme-

si, 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 me-

zar› bafl›nda ve Almanya’n›n baflkenti Ber-

lin’de öldürüldü¤ü yerde anma olay›d›r.

“BÜYÜK PROJE 2006”…

Tam tan›m›yla bu projenin tan›m›: “Er-
meni Belgeleriyle Ermeni Soyk›r›m› Yalan›n›
Türk ve dünya kamuoyuna anlatma kampan-
yas›”d›r. Bu projenin bafl›n› ‹P çekmekte-

dir. Bununla ba¤›nt›l› olarak projenin uy-

gulay›c› üst kurumu “Ulusal Kanal”d›r.

Kararlar ise “‘Ermeni Belgeleriyle Ermeni

Soyk›r›m› Yalan› Büyük Proje 2006’ Ku-

rulu” taraf›ndan verilmektedir. Kendileri-

nin aç›klamas›na göre projenin konusu,

“Rus ve Ermeni Devlet Arflivlerindeki Ermeni
sorununa iliflkin çok önemli belgelerin ulusal
amaçlar için yay›nlanmas›. Sempozyumlar dü-
zenlenmesi ve kampanyalar yürütülmesi.”dir.

(bkz. www.buyukproje2006.org) Tüm

bunlar›n amac› ise flöyle aç›klan›yor:

“Türkiye’nin ulusal tezlerini do¤rulayan bel-

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 düzenle-
necek sempozyumlar ve kampanyalarla bu belge-
leri 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 kurum-

lar›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 Er-

menilere yönelik gerçeklefltirilen soyk›r›m

olgusunu uluslararas› düzeyde reddetme

amac› güdüldü¤ü aç›kça ilan edilmektedir.

Bu proje, gerçekte Türk devletinin Er-

menilere karfl› yürüttü¤ü çal›flmalara ‹P ön-

derli¤inde yap›lmaya çal›fl›lan bir katk›d›r.

Türk flovenlerinin, soyk›r›mc› zihniyetin

sürdürücülerinin bir projesidir. ‹P somu-

tunda bu proje, sosyalfaflistlerin di¤er

Türkçü-flovenlerle, faflistlerle kolkola orta-

ya 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›n-

lanmas›. 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. Kitap-

lar› Kaynak Yay›nlar› yay›nl›yor.
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de, soyk›r›mc› zihniyetin savunuculu¤u,

bunlar›n Talat ile Atatürk’ü önderleri ola-

rak savunmas›n› mümkün k›lmaktad›r.

Talat ve yandafllar›n›n emperyalist güçler-

le, 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 Ke-

malistlerin ‹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 gidenle-

rin geçmiflte savunduklar› ile bugün savun-

duklar› aras›ndaki farkl›l›klar› ortaya koyar-

ken, Turanc›l›k, K›z›lelmac›l›k ya da Erme-

nilere yönelik soyk›r›ma yaklafl›m ba¤la-

m›nda Talat ve Enverler ile Atatürk’ün uz-

laflmaz kesimler olmad›¤›n› bilince ç›karmak

önemlidir. Bu konularda asl›nda birliktelik-

leri a¤›r basmaktad›r. Atatürk’ün 1919 son-

ras›ndaki süreçte ‹ttihat ve Terakki, Talat ve

Enverler ya da Ermeniler hakk›nda söyle-

dikleri de esas olarak iktidar mücadelesinin

bir gereksinimi olarak kavranmal›d›r. K›sa-

cas› 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, ›rk-

ç›, floven ve faflist kesimlerdir. Bunlar›n soy-

k›r›mc› zihniyete sahip olmalar› ve bugün de

soyk›r›mc›lar› savunmalar›, onlar›n niteli¤i-

ne uygundur. Bunlara karfl› mücadele, “Na-

s›l olur da Talat’› savunursunuz?” vb. biçim-

de olamaz. Hay›r! Bunlara karfl› mücadele

aç›kça karfl› cepheden, onlar›n karfl›devrim-

ciliklerinin 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 “yurt-

d›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 Hareka-

t›’na adam olan kat›l›r” tespiti yaparak ken-

dilerine 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 ya-

n›yla yurtd›fl›ndaki Türklerin büyük bölü-

münün bunlar›n floven, ›rkç›, faflist propa-

gandalar›na uymad›klar›n› göstermektedir

ve bu da iyidir. Bu ço¤unluk ama esasta ses-

siz, “banane”ci kesim. Soyk›r›mc›lar›n sa-

vunuldu¤u etkinliklere ve soyk›r›mc› zih-

niyete karfl› mücadele yok denecek düzey-

dedir. Demokratlar›n, devrimcilerin, ko-

münistlerin, ya da kimi demokrat kitle ku-

rulufllar›n›n kamuoyunu etkileme, soyk›-

r›mc› zihniyet sahiplerinin alanlar›n› s›n›rla-

ma, onlar› teflhir etme vb. yönlü çabalar› ne

yaz›k ki bu sefer de c›l›z kald›.
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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 Baflka-

n› Salih K›l›ç gibileri yer ald›. “Büyük Pro-

je 2006 Avrupa Temsilcisi” ise ‹P Genel-

baflkan Yard›mc›s› M. Bedri Gültekin’dir.

15 Mart’ta Talat ‹stanbul’da, Do¤u Perin-

çek’in bafl›n› çekti¤i bir etkinlikle, Berlin’de

iseTalat’›nvuruldu¤uyerdean›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›n-

land›. Miting, yürüyüfl ve kurultayda savu-

nulanlar “Ermeni soyk›r›m› uluslararas› bir ya-
land›r, tarihsel bir yaland›r, biz vatan›m›z› sa-
vunduk” temel düflüncesiyle, Alman Parla-

mentosu’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› ekse-

nindeydi. Bu ba¤lamda içerikte yeni bir fley

yoktu. Öne ç›kan esas fley Talat’›n savunul-

mas›yd›. “Berlin Marfl›”n›n bestelenmesi ile

Talat hakk›nda fliir yaz›lmas› da “Berlin ç›-

karmas›”n›n parçalar›yd›… Sözkonusu mi-

ting, “Türklerin Alman devletine ilk baflkal-

d›r›s›” olarak de¤erlendirilirken, Berlin po-

lisinin etkinlikleri yasaklama giriflimine at-

fen “Talat Pafla Harekat›, Düveli Muazzama
ile bo¤uflarak baflar›ya ulaflt›.” tespiti yap›l›yor-

du. Almanya’da “Türkiye düflmanl›¤›n› dize

getir”mifllerdi… ‹P’ten tan›d›¤›m›z palavra-

lar›n bir parças› olarak de¤erlendirilecek bu

tespite, “Türklerin co¤rafyas›nda soyk›r›m

olmaz, ›rkç›l›k olmaz. Irk›ndan dolay› Er-

meni’yi afla¤›lamak, hakaret olmaz.” ya-

lanlar› da ekleniyordu. Tabii ki bu yalanla-

r›ndan dolay› onlar›n utanmalar›n› beklemi-

yoruz… Sadece “Türklerin co¤rafyas›” de-

dikleri co¤rafyada Bat› Ermenistan, Kuzey

Kürdistan gibi Ermenistan ve Kürdistan ül-

kelerinin 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 ge-

ri döndüler. Almanya’dan zaferle dönmüfl

gibi karfl›land›lar… “Vatan ve millet feda-

ilerini havalan›nda karfl›l›yoruz” diye bafl-

l›k att›lar ve k›flk›rtabildikleri Türkçüleri ‹s-

tanbul ve Ankara’da havaalan›nda buluflma-

ya ça¤›rd›lar. 18 Mart’taki yürüyüfle ve ya-

p›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› ken-

dilerine yak›fl›r bir tav›r olarak de¤erlendi-

riyoruz. Kimi “sad›k kemalistlerin” Talat

ile Atatürk’ün benzetilerek birbirinin ta-

mamlay›c›s› olarak savunulmas›na karfl›

yükseltti¤i sesler, ‹P’in ve ayn› kulvarda

hareket edenlerin çeliflkilerine dikkat çekse
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konuflmas› için bkz. www.buyukproje2006.org)
‹ttihat ve Terakki Do¤u için “öncü par-

ti 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 sürecin-
de yarat›ld›. Kemalist Devrim, Nam›k Ke-
mal’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›

1914y›l›ndanbafllatmaktad›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 Sava-
fl›’na Almanya’n›n yan›nda kat›lmas›, bir macera
de¤il, fakatzorunluluktu.Çünkü savafl,Osman-
l› topraklar›n› paylaflma nedeniyle ç›km›flt›.”

Tarih çarp›t›c›l›¤› ile palavralar›n içiçe

geçti¤i de¤erlendirmelerini s›k s›k okuyo-

ruz 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 ne-

deniyle” diye yan›tl›yor. Yani savafl›n nede-

ni dünyan›n yeniden paylafl›m› de¤il, “Os-

manl› topraklar›n›n” paylafl›m› oluyor.

“Türkiye’nin Kurtulufl Savafl›” da 1914’te

bafllam›fl… fiimdiye kadar resmi ideolojinin

savunucular› taraf›ndan da “Kurtulufl Sava-

fl›” 1919’dan itibaren Sevr Anlaflmas›’na kar-

fl› geliflen ve Lozan Anlaflmas›na kadar süren

dönemdeki savafl ve mücadeleyle s›n›rl›yor-

lard›. Gerçekten de güdük antiemperyalist

içerikteki “Kurtulufl Savafl›” Sevr Anlaflma-

s›’n›n Lozan ile geçersiz k›l›nmas›n›n sava-

fl›yd› sonuçta.

Peki Osmanl›’y› Sevr Anlaflmas›’na götü-

renneydi? Savaflta yenilmesi de¤ilmiydi? Sa-

vaflta ise Osmanl› devleti, Talat ve Enverle-

riyle Alman emperyalizminin müttefi¤i de-

¤il miydi? Alman ordusunun kimi generalle-

ri, subaylar› Osmanl› ordusunun komutas›n›

elinde tutmuyor muydu? Do¤u’nun Birinci

Dünya Savafl› döneminde “hâlâ gururla sö-

zünü”etti¤i Çanakkale (Bo¤azlar) yadaDo-

¤u cephelerinde komuta önemli ölçüde Al-

man askerlerinde de¤il miydi? Osmanl›n›n

içinde bulundu¤u bu ittifak da dünyan›n

paylafl›m› için savaflan yay›lmac›, emperyalist

bir ittifakde¤ilmiydi?Bütünbusorularaevet

diye cevap verebilirsiniz. “Savafla kat›lman›n
kaç›n›lmaz oldu¤unu, Atatürk de, hep vurgula-
m›flt›r” diyerek “Kurtulufl Savafl›”n›n1914’te

bafllad›¤›n› ispatlamaya çal›flmaktad›r Do¤u

efendi ama çabas› bofluna… “Gururla sözü-

nü etti¤i” cephelerden Osmanl›n›n yenil-

giyle ç›kt›¤›n› teslim etmek zorunda kal›yor

ve savafl› bu sefer de aflamalara ay›r›yor:“Ger-
çi savafl›n ilk aflamas›ndan yenilgiyle ç›kt›k. An-
cak teslimolmad›k.TalatPafla’lard› ve onlar›n ör-
gütüydü teslim olmayan. Mustafa Kemal de o ta-
rihsel birikimin içinde yetiflmiflti ve o birikimi ye-
niden örgütledi. Türkiye’nin Cihan Savafl›’nda-
ki direnifli, yaln›z ba¤›ms›zl›k ve cumhuriyetin
yolunu açmakla kalmad›, dünya tarihini de etki-
ledi. Çanakkale Savafl› olmasayd›, Çarl›k devril-
mez ve Sovyet Devrimi de olmazd›.”
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“Soyk›r›m Karfl›tlar› Derne¤i (Frankfurt)”

taraf›ndan fiubat ay› ortalar›nda yap›lan

“Soyk›r›mc›provokasyonuengelle!”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›,Türkflove-

nizmine karfl› mücadelenin zay›f kalmas› ol-

gusunu de¤ifltiremedi. Legal olarak varl›¤›n›

sürdüren kimi demokratik kurulufllar, fede-

rasyonlaresasolarakkitlelerinihareketegeçi-

recekbir tav›r tak›nmad›lar.Buda 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 Reviz-

yonizmi’ne karfl› mücadelede, onlar›n elefl-

tirilere 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 gelifl-
me 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 yer-
de onbefl yafl›ndaki bir genç haline gelmez. Bu-
nun gibi, revizyonizm büyüyerek ‘Marksizm-
Leninizm’ haline gelmez.” (‹K, Seçme Yaz›-
lar, sayfa 436, Ocak Yay›nlar›) tespitini ya-

par ve sonuçta flunu söyler:

“Yani siz ‘eflekli¤i’ reddetmedikçe, ‘efleklik’le
mücadele etmedikçe, ne kadar büyürseniz büyü-
yün, ‘adam’ olamazs›n›z. Sadece daha yafll› bir
‘eflek’ olursunuz, o kadar!” (sayfa 437)

Basit ama do¤al ve do¤ru bu tespitlerin

muhataplar›ndan biri de Do¤u Perinçek idi.

fiafak Revizyonizmi’nin bafl temsilcilerin-

dendi o zamanlar. Yaflam ve somut geliflme-

ler ‹brahim yoldafl›n bu tespitlerini hep gün-

cel k›l›yor. E¤er “eflek” ve “yafll› eflek” ta-

n›mlar›n› siyasi tan›mlara tercüme edersek,

Perinçek ve flürekas› revizyonistti, sosyalfa-

flist oldu. Kemalizmin, Türkçülü¤ün, Türk

flovenizminin en keskin savunucular›ndan-

d›r bunlar. Devrimcileri devlete ispiyon et-

mekten,K›z›lelmac›l›¤a,MHPgibi, ülkücü-

ler gibi aç›k faflist parti ve yan kurulufllar›yla

kolkola, yanyana, birlikte çal›flmalar yürüt-

meyeyolalm›fllard›r.Generaleskileri, emek-

li bürokratlar›n, hatta MHP’ye k›zg›n kimi

faflistlerin çekim alan› olmufllard›r. Dünün

fiafak revizyonistleri, yandafllar› MHP’liler-

le, ülkücülerle kolkola… bugünün Ermeni-

lerle,Kürtlerle ya daRumlarla ilgili toplant›-

lar›n baflprotestocular›, halklar aras›nda düfl-

manl›¤›n k›flk›rt›lmas›n›n önde gelenleri ol-

mufllard›r. Tüm bunlar da revizyonizmin

“büyüyerek” vard›¤› sonuçlard›r. “Eflek”

büyüyerek “daha yafll› eflek” olmufltur!

‹P, 15 Mart’ta Talat’› mezar› bafl›nda an-

d›. Do¤u Perinçek “flehit”leri Talat ile ilgili

bir konuflma yapt›… Do¤u: “Talat Pafla’la-
r›n savaflt›¤› emperyalistler ve y›kt›¤› Abdülha-
mit’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
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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 Ça-
nakkale siperidir. Vatan savunmas› hatlar›n›
ileri mevzilerden kuruyoruz.” dedikten sonra

“Çanakkale siperinin k›rm›z› çizgileri”ni

flöyle aç›klad›: “Bütün dünya bilmelidir: Bü-
yük Devrimci Atatürk önderli¤inde kurdu¤u-
muz Devrimci Cumhuriyet’in temellerine do-
kunulamaz. Bizi hiç kimse Türk-Kürt diye
birbirinden ay›ramaz; Sünni-Alevi diye böle-
mez! Hiç kimse bizim Ordumuzu Kuzey K›b-
r›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.” düflünce-

leriyle tamaml›yordu, yalanda, sahtekârl›k-

ta s›n›r tan›mayan Do¤u. Do¤u konufltu-

¤unda antiABD’cilik ad›na sahte antiem-

peryalistlik 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 ört-

mek için birleflmeleri mümkündür tabii ki.

Ne de olsa ortakt›lar! Do¤u, “‘Ermeni kat-
liam›’ uydurmas›, ABD’nin ‘Geniflletilmifl Or-
tado¤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 Mec-

lis’ten ise “ABD’nin Tek Kutuplu Dünya
stratejisine hizmet eden ‘Ermeni K›r›m›’ kara-
r›n› kald›r›n›z!” talebinde bulunmaktad›r.

Sonuçta “Hepimiz bir Talat Pafla’y›z” di-

yerek “Berlin’in bir caddesinde bir Talat Pafla
vurulmufltu. fiimdi onun vuruldu¤u yerde bin-
lerce Talat Pafla toplanm›flt›r.” tespitini yap-

maktad›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› devral-

d›klar›n›; “gerekti¤inde vatan› yine savunu-

ruz” ifadeleriyle gerçekte yeni katliamlar,

soyk›r›mlar gerçeklefltirebilecek yaklafl›ma

sahip olduklar›n› teslim etmektedir. Bu du-

rumda Do¤u için “eflek idi daha yafll› eflek”

oldu tan›m›n›n asl›nda gerçek efleklere hak-

s›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. Ko-

numuz “Talat Pafla” ve Ermenilere yönelik

gerçeklefltirilen soyk›r›m olunca, kimler ne

söyledidiye internetdenenarac›kulland›k…

7 Nisan 2006 tarihli, TKP’nin yay›n organ›

Komünist say› 260’ta, “Komünistin tavr›:

Haber-Yorum-De¤erlendirme” bölümün-

de “Günümüz koflullar›nda Talat Pa-

fla’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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Tarih çarp›t›c›l›¤›na ne büyük bir katk›

de¤il mi? Türk “direnifli”, Çanakkale sava-

fl›… Çarl›¤›n devrilmesini, Sovyet Devri-

mi’nin gerçekleflmesini sa¤l›yor da, “Tür-

kiye 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 bafl-

l›kta söyledikleri aynen flöyledir:

“Talat Pafla’n›n devrimci önder kiflili¤i, kufl-
kusuz mutluluk ölçülerine ve hayat tarz›na da
yans›m›flt›, savafl koflullar›nda milletiyle birlikte
arpa ekme¤i yiyen, sade yaflayan, mal mülk sa-
hibi olmay› düflünmeyen, birikimli, erdemli ve
dengeli bir insand›. fiehit edildi¤i zaman, cebin-
den 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 fe-
dakarl›k örne¤idir.”

Varsayal›m ki Talat tüm bu say›lan özel-

liklere sahipti. Bu özellikler bir insan› dev-

rimci k›lmaz. Örne¤in dindar insanlar da

mal-mülk sahibi olmadan “sade” yaflayabi-

lir, “arpa ekme¤i” yiyebilir ve kendini mut-

lu hissedebilir. Bunlar da “birikimli”, “den-

geli” 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” mesele-

leri, 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 “ah-

lak›na” göre “ahlakl›”? Kim ve ne için “fe-

dâkarl›k”? Ya da hangi anlay›fla göre, kime

göre “erdemlilik? Faziletlik?” Kitlenin geri

bilincinde etki yapabilecek ve herkesin

kendi bak›fl aç›s›yla kullanabilece¤i kav-

ramlar, tan›mlar kullanarak Do¤u, Talat’›n

propagandas›n› yapmaktad›r.

Talat’›n hangi yeteneklere sahip oldu¤u

tart›flmas› yürütülürken, bunlar›n Ermeni-

lere yönelik gerçeklefltirilen soyk›r›mla il-

gisinin ne oldu¤u sorusu gölgede kalmak-

tad›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 birlefl-

ti¤i temel nokta da Ermenilere yönelik

soyk›r›m›n olmad›¤›, Talat’›n da soyk›r›m-

c› olmad›¤›d›r. Talat’a atfedilen bu “mezi-

yetler” de, “böyle bir önderin soyk›r›mc›

olmas› mümkün de¤il” düflüncesinin yay-

g›nlaflt›r›lmas› amac›yla kullan›lmaktad›r.

Do¤u’nun “Kurtulufl Savafl›”n› 1914’ten

itibaren bafllatmas›n›n perde arkas›nda, Er-

menilere yönelik soyk›r›m›n esasta 1915-

1918 y›llar›nda gerçekleflmifl oldu¤u olgu-

sunu, “Biz kurtulufl savafl› verdik” terane-

siyle reddetme yaklafl›m› vard›r. Bu yakla-

fl›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› zaman-

da, soyk›r›m›n dönüm noktas› olarak ele

al›nan “tehcir” karar›n›n da “meflru ve

hakl›” bir karar oldu¤unu; bunun savafl ko-

flullar›nda “gerekli ve kaç›n›lmaz” oldu¤u-

nu savunan bir yaklafl›md›r. Do¤u, soyk›-
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dür. (…) Daha sonralar›, en kötü zamanlarda
bile Talat Bey kurdu¤u örgütle baflar›l› sonuçla-
r› elde edebilmifltir. Bab›âli bask›n›, Sadrazam
Mahmut fievket Pafla’n›n öldürülmesinden son-
ra muhalif odaklar›n etkisizlefltirilmesi bu usta-
l›¤›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› “ko-

münist” 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, ezi-

len 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›rmamakta-

d›r. Onun iflçilere, emekçilere düflman biri

oldu¤u gerçe¤ini ortadan kald›rmamakta-

d›r. Tersine, e¤er gerçekten Talat böylesi

bir örgütçü ise, o bu yetene¤ini Ermenile-

ri k›r›mdan geçirmek için kullanm›flt›r.

Gerçekte olan da budur! Talat “iletiflim ka-

nallar›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, yap-

t›¤› iflleri, ya da daha do¤rusu yapabilecek-

leri iflleri onlar›n sahip olduklar› yetenekle-

re göre belirlemeye çal›flmaktad›r. Türk flo-

venizminin 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 kar-
fl›lam›fl, Brest-Litovsk Bar›fl Antlaflmas›’yla do¤u
s›n›rlar›m›z› 1878 öncesine getirmifl; Kars, Ar-
dahan ve A¤r› yeniden s›n›rlar›m›z içerisinde kal-
m›flt›r.” tespitiyle bu övgüleri sürdürüyor.

Yaz›n›n sonunda da TKP’nin Talat’ta gör-

mek istedi¤i fley geliyor:

“Görüldü¤ü gibi Talat Pafla o günün koflulla-
r› içerisinde olumlu yönleriyle öne ç›km›fl, ad› hiç-
bir 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 Perin-

çek’in “sol” ad›na konuflanlar aras›nda yal-

n›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 Sov-

yet Devrimi Çarl›k ordusunun Osmanl› ile

savafl›na son vermifl ve Rus ordusu Osman-

l› topraklar›ndan çekilmifltir. Savafl cephele-

rinden 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 ifl-

galcili¤in, sömürgecili¤in kutsanmas›d›r.

Komünistlik ad›na ortaya ç›kan böylele-

rine “KOMÜN‹ZM ADINA KONUfi-

MAYIN!” demek her s›n›f bilinçli iflçinin

görevidir, hakk›d›r.

Devrim için mücadele, halklar›n kardefl-

li¤ini sa¤lamak için mücadele böylelerine

karfl› da yürütülmek zorundad›r.

30 Nisan 2006 n

12 / ’06 27

“Talat Pafla’y› nas›l bilirsiniz? Bu sorunun
en net cevab› Talat Pafla’da kim ne görmek is-
tiyorsa onu gördü¤üdür. Ac› olansa, Talat Pa-

fla’n›n gündeme Ermeni tehciri üzerinden

gelmesi ve faflist ak›ls›zl›¤›n/sald›rganl›¤›n pro-
paganda arac› haline dönüfltürülmesidir. Talat
Pafla ya da tehcir bunca y›l sonra niye bu kadar
gündeme gelmektedir? Yan›temperyalizminpoli-
tikalar›nda aranmal›d›r.” (abç) (www.tkp.org.tr)

Tevfik Çavdar flahs›nda Talat’›n “günde-

me Ermeni tehciri üzerinden” gelmesine

hay›flanan TKP’nin Talat’ta neyi görmek

istedi¤ini merak etmemek zor… Bu hay›f-

lanmaya 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¤ü-

müz, tak›n›lan tavr›n demokratl›kla, dev-

rimcilikle hiç bir alakas›n›n olmad›¤›d›r.

Komünist bir tav›r tak›nmalar›n› zaten

beklemiyorduk.

Yaz›da, Talat’›n hangi özelliklere, yete-

neklere ya da Do¤u Perinçek’in deyimiyle

“erdemlere” sahip oldu¤u anlat›lmaya çal›-

fl›lmaktad›r. Talat’› nas›l de¤erlendirdi¤in-

den çok, TKP’nin soyk›r›m konusundaki

tavr› bizi ilgilendirmektedir. Vurgulanmas›

gereken temel düflünce TKP’nin –yay›n or-

gan›n›n– Ermenilere yönelik gerçeklefltiri-

len soyk›r›m gerçe¤ini inkar ve red etti¤idir.

TKP de “tehcir”in savafl koflullar› nedeniy-

le al›nan gerekli bir önlem, karar oldu¤unu

savunmaktad›r. Tak›n›lan tav›r flöyledir:

“Talat Bey’i suçlayanlar tek olay olarak Er-
meni tehcirini gündeme getirirler. Tehcir, Ermeni
çetelerinin do¤udaki (Rus) cephenin arkas›nda,
sürekli olarak askerimizi taciz etmesi, Çarl›k or-

dular›na aç›k bir biçimde yard›m etmesi nedeniy-
le 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. Ay-
r›ca a¤›r yolculuk koflullar› telefat›n artmas›na ne-
den olmufltur. Tehcir karar› Talat Pafla’n›n da-
hiliye 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 savunu-

culu¤unu yapmaktad›r. Zorla, bask›yla “hi-

çe” sürülenler, göçertilenler sözkonusu de-

¤il TKP yazar› için. O, “göçen kafile-

ler”den bahsediyor. Bu tav›r kimi resmi

ideoloji savunucular› taraf›ndan bile savu-

nulmayan bir tav›rd›r. B›rak›n komünist

ad›n› kullananlar› bir kenara, gerçek de-

mokratlar›n bile böylesi bir tav›rdan utan-

mas› gerekirdi… TKP’nin Türk milliyetçi-

li¤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 Sadrazam-
l›¤a yükselen mütevaz›l›¤› ile ün salm›fl bir devlet
adam›d›r.” cevab› verilmektedir. S›radan va-

tandafl, mütevaz›l›k ve ün salmak… ne bü-

yük meziyetler de¤il mi? TKP, ya da Çavdar

ikinci bir ‹PyadaDo¤uolmaya çabal›yor ga-

liba?Talat’›nörgütçülü¤üdeöneç›kar›l›yor.

“Talat Pafla’n›n (uzun y›llard›r gözden bi-
linçli bir flekilde kaç›r›lan) özelli¤i örgütçülü¤ü-
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afl›p tam da bu iki noktada ad›m atma-

y› becerememifltir. Bunlardan birincisi,

sol içi fliddetin ilkesel reddidir ve ikin-

cisi de geçmiflin özelefltirisidir. 

Son olarak elimize geçen Halklar

ve Özgürlükler Cephesinin 10 May›s

06 aç›klamas›nda son dönemde ger-

çekleflen sald›r›lar›n dökümü yap›l›yor

ve “Kürt milliyetçi hareketinin bu

sald›r›lar›na karfl›” ç›k›lmas› talebi ile-

ri sürülüyor.

Bu konuda bizim tavr›m›z aç›kt›r:

Biz kimden gelirse gelsin ve hangi ge-

rekçeyle olursa olsun, sol-içinde yafla-

nan sorunlar›n fliddete baflvurularak

“çözülmeye” çal›fl›lmas›na ilkesel ola-

rak karfl›y›z. Biz sorunlar›n çözümünde

seçilecek yolun ideolojik-siyasi müca-

dele oldu¤unu savunuyoruz. Bu tavr›-

m›za uygun olarak da yaflanan sald›r›la-

r› k›n›yor, bunlar›n karfl›s›nda oldu¤u-

muzu 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 yeni-

den tavr›m›z› ortaya koyuyor,  sol için-

de fliddeti red ve mahkum eden yeni

bir gelene¤in oluflturulmas› için y›lma-

dan 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›k-

lamas›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 ve-

ya baflka bir biçimde, solun “sol içi flid-

det” tarihi tüm boyutlar›yla ortaya se-

rilmelidir. Bu sorunu tart›flmaktan kaç-

man›n sonu yoktur. Bu kaç›fl, sadece

iflte flimdi yaflad›¤›m›z gibi, sol içi flid-

detin yeni örneklerine aç›k kap› b ›rak-

maktad›r. Sol bu sorunun ve bu konu-

da 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 sor-

gulama ça¤r›s› do¤ru bir ça¤r›d›r. Bi-

zim y›llardan beri –tam olarak tarih ve-

relim: 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 se-

vindiren, olumlu bir ad›m olacakt›r.

Ancak, flimdiye kadar yaflad›¤›m›z de-

neyimler bizi  bu konuda flüpheli k›l›-

yor. Biz, 1981 y›l›nda sol içi fliddeti il-

kesel olarak red ve mahkum etti¤imizi

aç›klarken, kendi geçmiflimizin özelefl-

tirisini 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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H
alklar ve Özgürlükler Cephesi ile

Yurtsever Gençlik aras›nda 2005

Ocak ay›ndan bu yana (kimi za-

man 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 çe-

flitli devrimci-demokratik yap›lanmalar

biraraya gelip platform çal›flmalar› yü-

rütürken, buna paralel olarak da “sol-

içi fliddet”in yeni örnekleri yaflan›yor-

du. 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›k-

lamas›nda belirtildi¤i gibi sald›r› ve flid-

det olaylar› hala sürüyor ve ne yaz›k ki,

Kuzey Kürdistan-Türkiye sol’unda bu-

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 ilke-

sel olarak reddedilmesi ve örgütlerin

kendi geçmiflinin özelefltirisini vererek

bu pratikten köklü kopuflu gerçeklefl-

tirmesi 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 yafla-

nan fliddet olaylar›n›n ertesinde geliflti-

rilen platform çal›flmalar› bunu bir kere

daha göstermifltir. Yaflanan fliddet olay-

lar›n› mahkum ve reddeden ve bunlar›

engellemek ve sözümona sol içindeki

fliddete karfl› uzun süreli, kal›c› bir mü-

cadele yürütmek  için biraraya gelen

grup ve örgütlerin ço¤u kendilerini
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Sol içi fliddet sürüyor!

“‹LKESEL RED” VE ÖZELEfiT‹R‹ OLMADAN
‹LER‹ ADIM ATILAB‹L‹R M‹? 



Kürdistan-Türkiye sol hareketi içinde

tek örnek olarak kalm›flt›r. fiimdi HÖC

böyle bir ça¤r› yap›yorsa bu iyidir, an-

cak bu HÖC’ün önce kendi tarihini

sorgulamas›yla bafllamas›n› da gerekti-

rir. HÖC’ün ideolojik-siyasi çizgisin-

deki örgütlerin bu konuda olumsuz,

kabar›k bir geçmifli vard›r. HÖC aç›k-

lamas›nda flöyle deniliyor: 

“Ancak düflüncelerine güvenmeyen-

ler, bu yöntemlere baflvururlar. Biz dü-

flüncelerimize 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. An-

cak, bu konuda da bu söylenenlerin sa-

mimiyetini pratikte s›nama ihtiyac›n›

duyuyoruz. Çünkü bir dizi di¤er sol si-

yasi yap›lanmada oldu¤u gibi HÖC’ün

ideolojik-siyasi çizgisindeki örgütlerin

de uzak ve yak›n geçmiflinden baflka ta-

v›rlara tan›kl›klar›m›z var. Bu konuda

flüphelerin ortadan kald›r›lmas›n›n ve

örgütleraras› güven ortam›n›n sa¤lan-

mas›n›n yolu, geçmiflin gerçek anlamda

özelefltirisi ve bundan sonra da buna

uygun ad›md›r. Aksi takdirde, bu aç›k-

lamada yeralan kimi do¤rular yine lafta

kalacak ve ileri ad›m at›lamayacakt›r. 

29 May›s 2006 n
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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



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 dev-
letidir. Bu kitapta Ermeni sorununa iliflkin Kuzey Kürdistanl› ve Türkiyeli
Bolfleviklerin tak›nd›klar› tav›rlar› bulacaks›n›z. Kitap daha önce yay›nla-
nan “Ermeni Sorununda Bolflevizm” kitab›n›n devam› niteli¤indedir.
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