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FAﬁ‹ST DEVLET
SALDIRIDA…
KATL‹AMLARI
SÜRÜYOR!

Zulme isyan
meﬂru ve
hakl›d›r!
Türk devletinin topyekün sald›r›s›na karﬂ› mücadele tüm
ulus ve milliyetlerden iﬂçilerin,
emekçilerin; en baﬂta da demokrat, devrimci ve komünistlerin görevidir. Biz öfkemizi,
nefretimizi kitle eylemlerimizle
devlet güçlerinin üzerine ﬁemdinli’de oldu¤u gibi korkusuzca yürüyerek dile getirmeliyiz.

K

uzey Kürdistan-Türkiye’de son aylarda yaﬂananlar Türk hakim s›n›flar› aras›ndaki iktidar dalaﬂ›n›n çok
yönlü ve giderek daha da k›z›ﬂt›¤›n› ortaya koyuyor. Dalaﬂ›n özü ayn›, ama
geçen Kas›m ay›nda yaﬂanan ﬁemdinli’deki bombalama ve devlet güçlerinin
suç üstü yakalanmas› olaylar›ndan sonraki dönemde dalaﬂ›n görüntüsü de de¤iﬂmeye baﬂlad›.
Dalaﬂ›n bir yan›nda olan AKP hükümeti, dalaﬂ›n öte yan›nda olan ve iktidar› hâlâ elinde bulunduran ordu güçlerinin bast›rmas› karﬂ›s›nda zor günler yaﬂamaktad›r. AKP hükümeti son dönemde dalaﬂ içinde oldu¤u kesimle daha
fazla “uyum” göstermeye, kazand›¤›
mevzileri kaybetmemek için de olsa geride durmaya çal›ﬂmak zorunda kalm›ﬂt›r. Ama dalaﬂ yine de de¤iﬂik düzeylerde sürüyor.
Türk egemenleri aras›ndaki dalaﬂ
Kürt ulusuna karﬂ› ortak bir tav›r biçiminde, sald›r›lar, zulüm ve katliamlar biçiminde yans›maktad›r. Kendi aralar›ndaki dalaﬂta Kürt ulusal meselesini kullan›yorlar. AKP’nin iktidar dalaﬂ›nda ç›kar›na uygun olmasa da, TC’nin bir hükümeti olan AKP hükümeti, devletin
resmi siyasetini uygulamakla yükümlüdür. Asker-ordu bast›rd›kça da AKP hükümeti ve temsilcileri Kürt ulusal sorunundaki kimi aç›klamalar›n› da yalamak
zorunda kal›yor.
S›k s›k gündeme getirilen “MGK’n›n
balans ayar›na” uyuyorlar… Ya da daha do¤rusu uyduruluyorlar. Yani hem
egemenler aras›ndaki dalaﬂta Kürt ulusal sorunu birbirine karﬂ› kullan›l›yor,
hem de Kürt ulusuna karﬂ› k›z›ﬂt›r›lan
savaﬂta ortak bir tav›r sergileniyor.
32 / 2006
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Kürt ulusal sorunu karﬂ›s›ndaki tav›r›
da Türkiye’de AKP de¤il, hâlâ ordu belirliyor. “Terörizme karﬂ› mücadele” ad›na Kürtlere karﬂ› savaﬂ›n k›z›ﬂt›r›lmas›,
Kuzey Kürdistan’da gerçekte kald›r›lmayan OHAL’e resmen yeniden dönüﬂünün ortam›n› yaratan geliﬂmelerdir.
Savaﬂ›n k›z›ﬂt›r›lmas›, bask›lar›n yeniden yo¤unlaﬂt›r›lmas›, tankl›-uçakl› gösteriler, köylüleri tehdit etmeler, dayaktan geçirmeler, evleri b
as›p aramalar, tutuklamalar, iﬂkenceler; çocuk, genç ihtiyar demeden insan
katletlemeler; DTP’li yöneticilere, belediye baﬂkanlar›na yönelik tehditler,
mahkemeye vermeler, tutuklamalar,
DTP’yi de kapatmak için soruﬂturma
açma ve Roj-tv’yi yasaklatma çabalar›
vb. vb. uygulamalar, yapt›r›mlar güncel
olarak öne ç›k›yor.
ﬁemdinli olaylar›ndan Newroz kutlamalar› sonras›na kadar geçen yar›m senelik dönemde yaﬂanan olaylar –burada tek tek saymay› gereksiz gördü¤ümüz olaylar– ve geliﬂmeler, sömürgeci
Türk devletinin çok yönlü hesaplarla
Kürt ulusuna karﬂ› yeni sald›r› planlar›
içinde oldu¤unu, bu planlar›n› ad›m
ad›m gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂt›¤›n› gösteriyor.
Bu planlar içinde sadece AKP hükümeti ile iktidar› elinde tutan kemalist
–esasta da ordunun– kesimin aras›ndaki iktidar dalaﬂ› hesaplar› yok. ABD emperyalizmi ile iliﬂkiler, Irak ve ‹ran’a yönelik tav›rlar vb. de bu planlar içinde
önemli rol oynuyor. Örne¤in AKP hükümeti dört sene önce sahip oldu¤u ABD
deste¤ine sahip de¤il. Bu dört y›ll›k süreçte yaﬂananlar ABD emperyalizminin
Türkiye’ye yönelik siyaseti gibi AKP hü-
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kümetine karﬂ› siyasetini de gözden
geçirmesine ve deste¤ini en geri düzeye çekmesine yol açm›ﬂt›r. ‹ran’a yönelik ABD emperyalizminin sald›r› siyaseti
karﬂ›s›nda “›l›ml› ‹slamc›” da olsa, güven duyulacak bir muhatap olarak görülmüyor AKP hükümeti. Böylesi bir durumda ABD emperyalizminin Türkiye’de egemenler aras›ndaki dalaﬂta
kendisinin ç›karlar›na uygun bir siyaset
aray›ﬂ›nda olmas› ve orduya oynamas›
olas›l›¤› da yükselmektedir.
AKP hükümeti bu ba¤lamda da zor
durumda. ‹ran’a karﬂ› bir savaﬂta
ABD’nin saf›nda yer almad›¤›nda
ABD’nin deste¤ini tümüyle yitirmiﬂ olacak, dalaﬂta karﬂ› taraf güçlenecek;
‹ran’a karﬂ› savaﬂta ABD’nin saf›nda
yer ald›¤›nda da “Müslüman taban›n›n”
deste¤ini önemli ölçüde yitirecek ve savaﬂtan dolay› da zay›flayacakt›r.
Türk devletinin iktidar› elinde tutan
kesimin AKP’yi zay›flatma planlar› içinde bu hesaplar da var.
Anda görünen AKP’nin hükümetini
sürdürmek için ordu ile bundan dörtbeﬂ ayl›k önceki döneme göre daha
uyumlu davranmaya çal›ﬂt›¤›d›r. Bunu
da esas olarak zaten her zaman özde
ayn› olduklar› ve aralar›nda temel bir
çeliﬂki olmad›¤› ulusal soruna yaklaﬂ›mda, özelde de Kürt ulusuna karﬂ› tav›rda sergilemektedir.
Bunun da en aç›k göstergesi son dönemdeki askeri harekâtlar›n yo¤unlaﬂt›r›lmas›, sadece PKK ya da HPG güçlerine karﬂ› de¤il, genelde Kuzey Kürdistan’da bask›lar›n yo¤unlaﬂt›r›lmas› ve
en son olaylarda da görüldü¤ü gibi sivillere de yayl›m ateﬂiyle sald›r›lmas› ve
13 kiﬂinin katledilmesi vb. olaylard›r.

TOPYEKÜN SALDIRININ
K‹M‹ TEMEL TAﬁLARI…
“Sauna Çetesi” ad› verilen bir çete
daha yak›n zamanda ortaya ç›kar›ld›…
m› acaba? tam bilinmez. Ama medyaya
yans›d›¤› kadar›yla bu çete mensuplar›ndan Kas›m Zengin denen herifin elinde Türkiye’de “Gizli Anayasa” olarak da
bilinen “Milli Güvenlik Siyaset Belgesi”
(MGSB) de vard›. Newroz’dan bir gün
önce, yani 20 Mart’ta “Gizli anayasa tamam” baﬂl›¤›yla bas›na yans›yan haberlere göre AKP Bakanlar Kurulu
MGSB’yi onaylam›ﬂt›. Bu belge 2005
Ekim ay›nda MGK toplant›s›nda yenilenmiﬂ ve Bakanlar Kurulu’na gönderilmiﬂti. Gazetelerin baﬂl›klar›na bak›l›rsa
Mart ay›nda Bakanlar Kurulu bu
MGSB’yi onaylam›ﬂt›… Ama haberleri
ciddi okudu¤unuzda görülen ﬂey, bu
belge “gizli” oldu¤u için, Bakanlar Kurulu da bunu, 2005 Aral›k ay›nda “gizli”
biçimde onaylam›ﬂ oldu¤udur. Tabii ki
hiç bir yerine dokunmadan! “Gizli Anayasa”da TC’yi tehdit edenler irtica, bölücülük ve aﬂ›r› sol olarak tespit ediliyormuﬂ… Gizli ya, biz de muﬂ, m›ﬂ’la ve
gazete haberlerine göre tespit yapma
durumunda kal›yoruz. “Aﬂ›r› sa¤” ise
tehdit olmaktan ç›kar›lm›ﬂt›r. TC’nin
“kuruluﬂ esas›, tek devlet, tek ulus, tek
bayrak ve tek dildir” düﬂüncesi bu belgenin de temel yaklaﬂ›m›n› belirlemiﬂtir.
Bu düﬂünce asl›nda Cumhurbaﬂkan›
Sezer’in yeni y›l konuﬂmas›nda da ortaya konmuﬂtu.
TC’yi tehdit eden unsurlar belirlendikten sonra sald›r›n›n da temeli yeniden
at›lm›ﬂt›r. Buna uygun olarak da Ocak
ve ﬁubat aylar›nda Kuzey Kürdistan’da

askeri harekâtlar, operasyonlar giderek
ço¤almaya baﬂlad›.
ﬁubat ay› sonlar›na do¤ru da Sar›kam›ﬂ’ta yap›lan askeri tatbikattan sonra
ordunun baﬂlar›, –genelkurmay baﬂkan›, kara, hava, deniz ve jandarma kuvvetleri komutanlar›– Amed’de buluﬂtu.
ﬁemdinli soruﬂturmas›na ad› kar›ﬂan ve
“iyi o¤lan”›n› koruyan Büyükan›t celallenerek “Biz var›m›z› yo¤umuzu ortaya
koyar terör olgusuyla mücadele ederiz”
diye ordunun tavr›n› ortaya koyuyordu.
Newroz kutlamalar›n›n göreceli olarak
sakin geçmesi, Türkiye’de yaﬂanacak
karmaﬂan›n, ç›kacak olaylar›n beklentisini biraz da olsa boﬂa ç›kard›. Fakat
tüm geliﬂmeler provokasyonlar›n yaﬂanaca¤› bir ortam›n içinde oldu¤umuzu
gösteriyordu. Öyle ki, hemen herkes
olaylar›n ç›kaca¤›na endekslenmiﬂ,
Newroz’da olaylar›n yaﬂanmamas›na
ﬂaﬂ›rm›ﬂt›…
Bu arada Büyükan›t Baﬂbakan Erdo¤an ile iki saatlik bir görüﬂme gerçekleﬂtirdi. Görüﬂmede nelerin tart›ﬂ›ld›¤›n›
merak eden gazetecilere Genelkurmay
Baﬂkan› Özkök: “Özellikle iç güvenlik
harekât›yla ilgili görüﬂ al›ﬂveriﬂinden
bulunmuﬂlard›r.” (Hürriyet, 25 Mart
2006) biçiminde cevap vermiﬂtir. Bu
görüﬂme gerçekleﬂti¤inde kamuoyunun 14 HPG gerillas›n›n katledildi¤inden haberi yoktur. Sonradan ortaya ç›kt›¤› kadar›yla 24 Mart’ta katletme olay›
yaﬂanm›ﬂ ve Büyükan›t ile Erdo¤an da
ayn› gün görüﬂmüﬂlerdir.
Ayn› dönemde gerçekleﬂen önemli
bir ﬂey de, “Küresel Terörizm ve Uluslararas› ‹ﬂbirli¤i” baﬂl›kl› sempozyum
ve var›lan sonuçlard›r. Ad›na “Terör Zirvesi” de denen bu sempozyuma 82 ül32 / 2006
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kenin üst düzey askeri ve sivil temsilcileri kat›lm›ﬂt›r. Bu sempozyumun sonuçlar›n› Fikret Bila Milliyet gazetesinde
10 madde alt›nda ortaya koydu. Sonuncu nokta ﬂöyledir: “Hangi gerekçeyle
olursa olsun terörü savunan ak›mlar›,
örgütleri marjinalize etmek gerekir.”
(Milliyet, 26 Mart 2006)
Tüm bu geliﬂmelere ek olarak “Terörle Mücadele Yasas›”n›n yeniden gündeme getirilmesi durumu vard›r. Bu yasa ile “terörist” tan›m› içine sokulacaklar
aras›nda, TC’yi “tehdit eden üç unsur”dan “aﬂ›r› sol” kesimin içinde ele
al›nanlar da var. Bunlar›n “terörist” ilan
edilmesinin temeli de “terör” ve “terörist” kavramlar›n›n lastikleﬂtirilmesidir.
Buna göre örne¤in görüﬂlerinizi aç›klaman›z sizin “terörist” olarak ilan edilmeniz için yeterli olacakt›r. Evet, “TMY”
gerçekte demokrat, “sol”, devrimci ve
komünist muhalefetin susturulmas› için
yeniden geçerli k›l›nmaya çal›ﬂ›l›yor.
Bu yap›l›rken de “Güvenlik ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü” (G‹GM), ya da “Terörle
Mücadele Yüksek Kurulu” (TMYK) gibi
kurumlar da devreye sokulmak isteniyor. Ki TMYK zaten D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah Gül’ün reisli¤inde çal›ﬂmalar›n›
sürdürüyor. G‹GM ise buna ek olarak
“terörizme karﬂ› mücadeleyi” Baﬂbakanl›¤a ba¤l› k›lman›n planlar› dahilindedir.
Tüm bunlar›n son birkaç ayl›k dönemde gerçekleﬂtirilmesi, ordunun yetkililerinin ve genelde kolluk güçlerinin “yasalar nedeniyle terörizme karﬂ› mücadele edemiyoruz” yönlü ç›¤l›klar›na, hükümetin –Adalet Bakan› ﬂahs›nda–
“E¤er mevcut yasalarda bir eksiklik varsa kurumlar›m›z böyle ihtiyaç duyuyor-
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sa, tabiat›yla yapar›z.” yönlü aç›klamas›yla yan›t vermesidir.
Tüm bunlar, –her biri ayr›ca detayl›
tart›ﬂ›labilecek geliﬂmeler– Türkiye’de
devletin “terörizme karﬂ› mücadele”
ad›na devrimcilere, komünistlere, ulusal sorun ba¤lam›nda da Kürt ulusunun
demokratik hak taleplerine ve mücadelesine karﬂ›; genelde emekçilere, ezilenlere karﬂ› topyekün bir sald›r› içinde
oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Bu sald›r›da, devletin ordusu, hükümeti elele
vermiﬂtir. 3 Nisan’da gerçekleﬂtirilen
Bakanlar Kurulu toplant›s›nda hükümet
ordunun istemlerine onay vermiﬂtir.
“Bugün” gazetesinden Murat Çelik’in
aktar›m›na göre kararlaﬂt›r›lan konulardan biri de ﬂöyledir: “Terörle Mücadele
Yasas› baﬂta olmak üzere mevzuatta
güvenlik güçlerinin ﬂikayetleri do¤rultusunda yap›labilecek düzenlemelerin
azamisi, gecikmeden hayata geçirilecek.” (8 Nisan 2006)
Sald›r›da birlik sa¤lanm›ﬂt›r. “Mücadele yöntemlerinin” güncele uydurularak, “Türkiye’nin dünyadaki imaj›n› zedeleyecek görüntülerin oluﬂmas›na izin
verilme”yerek tüm bask›, zulüm biçimleri uygulanacakt›r… 14 HPG gerillas›n›n katledilmesi ve ertesinde yaﬂanan
olaylar, 3 ile 9 yaﬂ aras› çocuklar›n da
aralar›nda bulundu¤u 13 kiﬂinin katledilmesi, yüzlerce insan›n –bunlar aras›nda da yüz civar›nda çocuk var– gözalt›na al›n›p tutuklanmas›; göstericilerin dükkanlar›n camlar›n› k›r›p dökmesi
vb. olaylar esas olarak kamuoyunun
dikkatini baﬂka yerlere çekmek için kullan›lmaktad›r.
Bu arada TMY veya genel sa¤l›k sigortas› gibi yasalar TBMM’de geçiril-

meye çal›ﬂ›lmaktad›r. “Terörizme karﬂ›
mücadele” ad›na kitlenin tepkisi de en
düﬂük düzeye indirilmeye çal›ﬂ›l›rken
ﬁemdinli olaylar›n›n üstü de örtülmektedir… Katlettikleri yetmiyormuﬂ gibi, ﬂimdi de cenaze törenleri olaylara yol aç›yor diye, katlettikleri insanlar›n cesetlerini de sahiplerine vermeme, katlettikleri yerlerde gömme kararlar› al›yorlar…
AB’ye uyum yasalar› denen yasalar›n
Kuzey Kürdistan’da esas olarak uygulanmad›¤› bilindi¤inde, sözkonusu yasalar TMY ile Türkiye’de de uygulanamaz duruma getirilmektedir. Örne¤in,
“dur ihtar›na uymad›” diye kolluk güçlerine “vurma” yetkisi verilecek. TMY’nin
yeni de¤iﬂikliklerle mecliste kabul edilmesi, kald›r›lan idam cezas›n›n, pratikte
yarg›s›z infaz biçimine dönüﬂtürülerek
uygulanmas›d›r. Keyfi yönetimin s›n›rs›zl›¤›n› gerçekleﬂtirmektir. Yap›lan kimi
demokratik de¤iﬂimleri de ortadan kald›rmakt›r.
Psikolojik savaﬂ›n bir parças› olarak
kitlelere empoze edilen ve PKK’yi rahats›z etti¤i söylenen “demokratikleﬂme
ad›mlar›” gerçekte faﬂist iktidar sahiplerini rahats›z etmiﬂ, iktidarlar›n› kaybetmemek için ellerindeki tüm araçlar› kullanmaya yönlendirmiﬂtir.
Türk devletinin topyekün sald›r›s›na
karﬂ› mücadele tüm ulus ve milliyetlerden iﬂçilerin, emekçilerin; en baﬂta da
demokrat, devrimci ve komünistlerin
görevidir.
Kürt ulusundan iﬂçi ve emekçilere
söyleyece¤imiz ﬂey, 31. say›m›zda da
söyledi¤imiz gibi ﬂudur:
“Biz öfkemizi, nefretimizi kitle eylemlerimizle devlet güçlerinin üzerine ﬁemdinli’de oldu¤u gibi korkusuzca yürüye-

rek dile getirmeliyiz. Saflarımızı hep büyütecek, mücadelemizi Türk iﬂçi ve
emekçileri ile, onların hak arama mücadelesi ile birleﬂtirecek, bizim ulusal hak
mücadelemizin, onlar için de demokrasi için olmazsa olmaz bir mücadele oldu¤unu onlara da kavratacak bir çizgide yürümeliyiz.
Türk ırkçılı¤ına karﬂı ne kadar haklı
olursak olalım, Kürt milliyetçili¤i olmamalı bizim altında toplanaca¤ımız bayra¤ımız! Bizim bayra¤ımız, altında bütün ülkelerin iﬂçileri ile, bütün ezilen
haklarla birleﬂece¤imiz Uluslararası
Proletaryanın Kızıl Bayra¤ı olmalıdır.
Bizim gerçek kurtuluﬂumuz, Türk burjuvazisi yerine, Kürt toprak beyleri ve
burjuvazisinin egemenli¤indeki bir ba¤ımsız Kuzey Kürdistan, veya emperyalizmle iç içe, adı milli gerçekte iﬂbirlikçi burjuvazinin önderli¤inde “ba¤ımsız Kürdistan” de¤il, Kürdistan’ın emperyalizm tarafından bölünmüﬂ bütün
parçalarında, o ülkelerin iﬂçi ve emekçileri ile kurulacak iﬂçi köylü iktidarlarındadır.”
Görev, iﬂçi-köylü iktidarlar›n› kuracak
olan öncü gücü, Bolﬂevik Parti’leri yaratmakt›r. Kuzey Kürdistan’da Partîya
Bolﬂewîk (Kurdistana Bakur)’u [PB(KB)]
inﬂa etme mücadelesini desteklemek,
PB(KB)’u güçlendirmek her s›n›f bilinçli
iﬂçinin, emekçinin görevidir.
Kurtuluﬂ, devrimle, sosyalizmle gelecektir!
Sömürüden, sömürge olmaktan, ulusal bask›dan kurtuluﬂun, yoktur bundan
baﬂka çözümü!
Bunun için iﬂbaﬂ›na!
11 Nisan 2006 8
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“Türkiye’nin M
Kürt meselesi”
konferans›

Burjuva demokrasisinin halklar›n sorunlar›na çözüm getirece¤ini, Türkiye’nin AB’ye
üyeli¤iyle Kürt ulusal sorununun çözülece¤ini vaaz edenler, burjuvazinin çanak yalay›c›lar›, yalakalar›d›r, Kürt halk›n›n düﬂmanlar›d›r. Kurtuluﬂun
önündeki engellerdendirler…
De¤iﬂik ulus ve milliyetlerden
iﬂçilerin, emekçilerin kardeﬂli¤ini, eﬂitli¤ini sa¤lamak için,
herﬂeyden önce Türk ulusunun egemen ulus olma konumuna son vermek gerekiyor.
8 32 / 2006

edyada k›sa ad›yla “Kürt konferans›” olarak da adland›r›lan “Sivil ve
Demokratik Çözüm Aray›ﬂlar›
1–Türkiye’nin Kürt Meselesi” baﬂl›kl› ve
“Helsinki Yurttaﬂlar Derne¤i” ile “Empati Grubu” taraf›ndan örgütlenen konferans, 11-12 Mart’ta ‹stanbul’da Bilgi
Üniversitesi’nde gerçekleﬂtirildi.
Kat›l›mc›lar, konferans›n örgütleyicileri taraf›ndan belirlenmiﬂ ve davet edilmiﬂti. Konferans›n örgütleyicilerinden
Ümit F›rat’›n aç›klamas›na göre davetiyeler örgüt ya da gruplara de¤il, ﬂah›slara yap›lm›ﬂt›.
Davet edilenler aras›nda büyük bölümü tan›nm›ﬂ gazeteci-medya mensubu,
yazar ve siyasetçi vard›. Kat›l›m, emekli diplomatlardan eski bakanlara, sivil
toplum örgüt temsilcilerinden, Prof.lara
ve sendikac›lardan sanatç›lara kadar
geniﬂ bir yelpazeyi içeriyordu.
Siyasi olarak tüm farkl›l›klara ra¤men, konferans› belirleyen esas içerik,
ya da kat›l›mc›lar›n siyasi kimli¤i liberal
burjuva siyasetin temsilcili¤iydi. Esas
kat›l›mc›lar ad›n› “terörist örgüte” ç›kard›klar› PKK’ye karﬂ›, devlete yak›n ama
resmi ideolojiyi de oldu¤u gibi savunmayan ve kimi yanlar›n› de¤iﬂtirmeye
çal›ﬂanlard›. Ara renkler de vard› tabii
ki… Örne¤in PKK’ye karﬂ› olup Kürt
ulusunun ulusal kimli¤inin kabul edilmesini isteyenler; PKK’nin silahlar› b›rakmas›na paralel devletin de ﬂiddete
son vermesini, ya da öncelikle devletin
Kürtlere yönelik ﬂiddetine, bask›lar›na
son vermesini isteyenler de vard›. Ama
belirleyici olanlar Kürt ulusal sorununu
AB’ye yönelme temelinde “çözme”ye
çal›ﬂanlard›… ‹smail Beﬂikçi’nin deyimiyle konferans “Resmi ideolojiyi yu-

muﬂatmaya dönük” bir konferanst›…
‹ki günlük konferans›n gündeminde
dokuz ayr› oturum ve konu vard›. Paneller ﬂeklinde geçen oturumlar ﬂu baﬂl›klarla ifade edildi: 1) “Kürt Meselesinin
Evrimi ve Tarihi Arka Plan”; 2) “Örgütlenmeler ve Deneyimler”; 3) “Göçler,
Psikolojik ve Sosyal Sonuçlar›”; 4) “Milliyetçilik”; 5) “Irak Deneyimi ve Bölgesel
Etkileri”; 6) “Kimlik Haklar›, Sosyal ve
Kültürel Boyut”; 7) “Az›nl›k Kavram›”; 8)
“Kürt Meselesi ve Devlet Politikalar›” ve
9) “Kürt Meselesi ve Medya”.
Bu çerçevedeki kat›l›m ve gündemle
gerçekleﬂtirilen konferans›n herhangi
ba¤lay›c› bir karar›, aç›klamas›; ya da
ortaklaﬂa ulaﬂ›lan bir sonucu yoktu…
Do¤ald› da! Konferans›n örgütleyicilerinin aç›klamalar›na göre böylesi bir
amaçlar› da yoktu zaten.
Bunun do¤rudan bir sonucu olarak
da medya, bu tart›ﬂmalardan istedi¤ini
istedi¤i gibi öne ç›kar›p haber yapt›…
Herkesin konuﬂmas› kendisini ba¤lar
durumdad›r. Sorun bu yan›yla ele al›nd›¤›nda konferanstan ç›kan herhangi
bir sonucun olmad›¤›n› söylemek yanl›ﬂ
olmayacakt›r.
Sorunun ama önemli yan›, Türkiye’de,
bir Üniversite’de, bu biçim ve kat›l›mla
ve bu gündemle bir ilkin yaﬂan›yor olmas› ve bunun perde arkas›ndaki gerçeklerin neler oldu¤udur.
Yo¤un güvenlik önlemleri alt›nda yap›lmas›na ra¤men devletin konferansa
herhangi bir engel ç›karmamas›, esas›nda nas›r›na bas›lmad›¤›ndan emin
olmas›ndand›r…
PKK’nin siyasetini aç›kça destekleyip
savunanlar›n konferansa davet edilmemesinin yan›s›ra, aç›ktan ﬂiddet yanl›s›

ve TC’nin iﬂgali alt›ndaki Kuzey Kürdistan’da bir Kürt devletinin yarat›lmas›n›
savunanlar›n da konferansa davet edilmedi¤i olgusu TC’nin bu konferansa
“gözyummas›n›” mümkün k›lm›ﬂt›r.
K‹M‹ ORTAK NOKTALAR…
Konferansa kat›lanlar aras›nda farkl›
ba¤›nt›larda de¤iﬂik görüﬂler ve farkl›
yaklaﬂ›mlar›n oldu¤u hiç kimse taraf›ndan reddedilmiyor. Hemen herkesin
üzerinde birleﬂti¤i temel noktalardan biri de, böylesi bir konferans›n, tart›ﬂmay›
baﬂlatmas› aç›s›ndan olumlu bir baﬂlang›ç oldu¤udur.
Üstüste binen benzeri çözümler ortaya at›lsa da herkesin kendisine göre
baﬂka çözümü, yine herkesin öncelikle
ad›m atmas› gereken taraf›n kim, ya da
at›lacak ad›m›n ne olmas› gerekti¤i konusunda da farkl› görüﬂleri var.
Buna ra¤men ama konferanstan
medyaya yans›yanlar aras›nda birkaç
önemli ortak nokta bulunuyor. Herﬂeyden önce herkes sorunun art›k ﬂimdiye
kadarki gibi süremeyece¤i görüﬂündedir. Türk devleti de ﬂimdiye kadarki siyasetini sürdürmekle sorunun kendi iste¤ine göre çözülmeyece¤ini kabul etmek zorunda kalm›ﬂt›r… “Kürt sorunu”
vard›r ve çözülmesi gerekiyor. Sorun
da buna verilen cevaplarda yat›yor…
TC ﬂimdilik eskiyle durumu korumaya
çal›ﬂ›rken tavr›n› de¤iﬂtirmede zorlan›yor. De¤iﬂtirse bir türlü, de¤iﬂtirmese
baﬂka türlü… Beklemede… Liberal kesimlerin kendilerine göre “çözümleri”
bellidir asl›nda: Avrupa Birli¤i örne¤i…
kimi haklar›n tan›nmas›yla, devletin bütünlü¤ünün korunmas›n›n garantiye
32 / 2006
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al›nmas›… Konferansa kat›lanlar›n ço¤unlu¤unun liberal burjuva siyasetin
temsilcisi olmas› olgusu, “Kürt Meselesi”ne “çözüm” ba¤lam›ndaki tav›rlar›n
da aynas› olmuﬂtur.
Ortaya ç›kan ve burjuva medyan›n da
öne ç›kard›¤› temel görüntü, “Kürt Meselesi”nin “çözümü” için “PKK’nin koﬂulsuz silahlar› b›rakmas›” ve genelde
Türk devletinin ﬂiddeti, terörü d›ﬂta tutularak, Kürt hareketinin ﬂiddete son vermesi gerekti¤idir.
Ad›n› bile do¤ru koymad›klar› Kürt
ulusal sorununun çözümünün önündeki
engel sanki PKK’nin silahl› eylemleriymiﬂ gibi bir resim çizdiler.
Bu ba¤lamda konferansa kat›lan herkesi ayn› kefeye koymad›¤›m›z›n bilinciyle, konferans›n ortak noktalar›ndan
birinin ﬂiddete karﬂ› olma tavr› oldu¤unu tespit edebiliriz. Bu noktada TC’nin
ﬂiddetini eleﬂtiren az say›da kiﬂinin de
esas olarak ﬂiddeti reddetti¤i bilinçte
tutulmal›d›r.
Kürt ulusunun ezilmeye karﬂ›, TC’nin
sömürgeci, faﬂist terörüne karﬂ› isyan
ve ﬂiddete baﬂvurmas› meﬂrudur, hakl›d›r. Her kim ki TC’nin Kürt ulusu üzerindeki zor-bask›-ﬂiddetini, Kürt hareketinin TC’ye, onun zulmüne karﬂ› isyanda
baﬂvurdu¤u ﬂiddetle karﬂ›laﬂt›r›yor ve
her ikisini de ayn› kefeye koyuyorsa,
yanl›ﬂ yap›yordur. Ki, konferans›n ço¤unlu¤unun tavr› sadece PKK’nin ﬂiddetine karﬂ› olmakt›. Bu durumda sömürgeci faﬂist Türk devletinin suç ortakl›¤›n› yapma konumunda konaklad›klar› aç›kt›r. Ezen TC, ama suçlanan
PKK, Kürt hareketi…
Bu ortak noktaya bak›ld›¤›nda “Kürt
Meselesi”ni “çözme” ba¤lam›nda esas
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olarak PKK’nin tümden d›ﬂland›¤›, devletin de kabul edece¤i ve Kürt hareketini yönlendirebilecek bir “Kürt muhatap”›n ortaya ç›kar›lmak istendi¤ini tespit etmek yanl›ﬂ olmayacakt›r. Konferansa kat›lan kimi Kürtlerin PKK’ye karﬂ› tav›rlar› da, –ki bu tav›rlar yeni de de¤ildir– esas olarak TC taraf›ndan “kabul” edilme çabas›n›n bir yans›mas›yd›.
M. Ali Birand’›n yorumuna göre Kürtler
çok baﬂl›yd›, onlar› birleﬂtirecek bir lider yoktu. Bu yüzden çözüm de üretilemiyordu…
Devletin sadece “kendi Kürdünü”
bulmas› yetmez tabii ki, “çözümün” de
kabul edilebilir olmas› gerekir. Bu konuda da kat›l›mc›lar›n büyük ço¤unlu¤u
ortak noktaya sahiptir. TC’nin bütünlü¤ü korunarak kimi anayasal haklar tan›narak, yani sistemiçi çözümle “Kürt Meselesi”ni halletmek…
TC’nin yalakalar›n›n deyimiyle “terörizm” ve “bölücülü¤ün” ve evet ad› konmasa da devrimcili¤in reddedilmesi
konferansa kat›lanlar›n büyük ço¤unlu¤unun ortak noktas›d›r.
PKK’nin silahlar› koﬂulsuz olarak b›rakmas› talebi ve Kürt ulusal sorununun
sistemiçi ve TC’nin bütünlü¤ü korunarak “çözümü” konusundaki ortakl›k konferans›n belirleyici yaklaﬂ›m› olmuﬂtur.
Tüm di¤er sorunlar, farkl› öneriler veya yaklaﬂ›mlar bu çerçevede ele al›nm›ﬂ; çok az say›da “ileri” gidenler ise
“Kürt Meselesi”nin ulusal sorun oldu¤unu, Kürtlerin ulusal kimli¤inin tan›nmas›
gerekti¤ini belirtmiﬂ ve TC’nin bütünlü¤ü çerçevesinde federatif çözümü dile
getirmiﬂtir.
Tart›ﬂmalar›n a¤›rl›¤›n›n Kürt hareketinin yanl›ﬂlar› üzerine yürütüldü¤ü, Kürt

ulusal sorununun nereden kaynakland›¤› üzerine ise fazla tart›ﬂ›lmad›¤› Doç.
Dr. Mesut Ye¤en’in ﬂu tespitlerinden de
ortaya ç›kmaktad›r:
“Konferans s›ras›nda zaman zaman
Türkiye’de Kürt meselesinin oluﬂumuna
katk› yapan aktörleri mi konuﬂuyoruz
yoksa Kürt hareketinin kusurlar›n› m›
konuﬂuyoruz diye düﬂünmekten kendimi alamad›m. Elbette Kürt hareketine
yönelik eleﬂtiriler de dile getirilmeli ama
meseleyi ortaya ç›karan aktörlere dair
de¤erlendirmeler daha fazla öne ç›kar›labilmeliydi.” (B‹ANET, 14.03.2006)
Mesut Ye¤en zaman zaman böyle
düﬂünmüﬂtür. Olan da budur. “Türkiye’nin Kürt Meselesi” tart›ﬂ›l›rken merkezde duran devletin siyaseti de¤il,
Kürt hareketinin, öncelikle de PKK’nin
tavr› olmuﬂtur. Az say›da kat›l›mc›n›n
tavr›n› bir kenara b›rak›rsak, devletin
tavr› esas olarak gündeme getirilmemiﬂtir.
Çözüm önerileri getirildi¤inde ise
esas olarak devletten istenen: PKK’n›n
silahlar› b›rakmas›na karﬂ›, devlet de af
ç›karmal› ve seçim baraj›n› indirerek
Kürtlerin meclisteki temsiliyetine yolu
açmal›d›r biçimindeki talepler dile getirilmiﬂtir.
Somut panellerin içeri¤ine ba¤l› olarak ekonomik, sosyal veya psikolojik
sorunlar ve çözüm önerileri de öne sürüldü, talepler dile getirildi.
Sonuçta ama, Türkiye’de, bir üniversite kampüsünde iki gün süren bir tart›ﬂman›n yürütülmüﬂ olmas›n›n, böylesi
bir çerçevede bir tart›ﬂman›n baﬂlat›lmas›n›n ötesinde bir ﬂey olmam›ﬂt›r.
Evet, “Empati Grubu” ile “Helsinki Yurttaﬂlar Meclisi”nin “Türkiye’nin Kürt Me-

selesi”, mesele olarak varl›¤›n› sürdürüyor ve bu yaklaﬂ›mlarla da meselenin
çözümü mümkün de¤ildir.
Sorunun ad›n› bile do¤ru koyamayanlar›n, yani sorunun “Türkiye’nin Kürt
Meselesi” de¤il de, bir Kürt ulusal meselesi oldu¤unu bile aç›kça ortaya koymayanlar›n soruna çözüm getiremeyecekleri de aç›kt›r.
ÖNE ÇIKAN K‹M‹ NOKTALAR…
Konferansa kat›lanlar›n hemen hemen tümünün tavr›, tart›ﬂ›lan sorunun
çözümünün silah ve ﬂiddetle olmayaca¤› yönündeydi. Bu ba¤lamda yürüyen
tart›ﬂmada PKK’nin silahlar› koﬂulsuz
b›rakmas› ya da “yol haritas›” temelinde
ad›m ad›m b›rakmas› vb. üzerine de
görüﬂler dile getirildi. DTP eﬂbaﬂkanlar›ndan Ahmet Türk de sorunun bar›ﬂç›l
yollarla, ﬂiddetten uzak çözümünden
yana oldu¤unu savundu.
Buna ra¤men ama Ahmet Türk, konferansa kat›lanlardan hiç kimsenin de¤inmedi¤i bir noktaya de¤indi. Ahmet
Türk ﬂu tavr› tak›nd›:
“…Kimse PKK’n›n silah b›rakmas›n›
istemiyor. Zira, Orta Do¤u’da yeni bir
düzen kurulmaya çal›ﬂ›l›yor. Bu düzen
kesinleﬂene kadar, PKK’n›n devre d›ﬂ›
kalmamas› için herkes elinden geleni
yap›yor. Ne TC Devleti, ne Kuzey Irak,
ne de baﬂka güçler. Bugünkü durumun
sürmesi isteniyor. Bunun için örgütün
üstüne gidiliyor, yumuﬂama yaratacak
ad›mlar at›lm›yor. …” (akt, M. Ali Birand, Hürriyet 14 Mart 2006)
Türk’ün yapt›¤› bu de¤erlendirme
esas itibariyle do¤ru bir de¤erlendirmedir. PKK genelde silahl› mücadeleyi de32 / 2006
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¤il, TC ile bar›ﬂ›, “Kürt sorunu”nu anayasal kimi düzeltmelerle çözmek isteyen bir siyasete sahip. Fakat ayn› zamanda Türkiye’de egemenler aras›nda
yürüyen iktidar dalaﬂ›nda, hâlâ iktidar›
elinde bulunduran kemalist kesimin
AKP hükümetini bertaraf etme siyasetine yarayan silahl› çat›ﬂmalar›, eylemleri
sürdürmektedir.
Biz genel olarak devrim mücadelesinde ﬂiddetin kaç›n›lmaz ve gerekli oldu¤unu, olaca¤›n› savunuyoruz. Bu anlamda, yani genelde ﬂiddeti reddetme
temelinde PKK’yi eleﬂtirenlerin tümünün eleﬂtirilerini reddediyoruz. PKK’nin
siyasetinin yanl›ﬂl›¤›, sömürgeci faﬂist
Türk devletine karﬂ› isyan›, silahl› mücadeleyi, ﬂiddeti meﬂru ve hakl› olmaktan
ç›karamaz. Tersine… TC’yi y›kmak için
do¤ru ve tutarl› bir siyasete dayanan bir
silahl› mücadele ve ﬂiddet uygulamas›na gereksinim vard›r.
Bizim tart›ﬂt›¤›m›z içinde bulunulan
somut koﬂullarda ve PKK’nin de esas
olarak anayasal kimi haklarla TC’ye entegre olma esas siyasetine sahip oldu¤u bir durumda; iktidar› elinde tutanlar›n savaﬂ› istedi¤i, silahl› çat›ﬂmalar› k›z›ﬂt›rd›¤› koﬂullarda, PKK’nin devletin
bu siyasetine hizmet eden, savaﬂ›n
yükseltilmesine bahane yaratan taktik
çizgisidir.
Bu somut koﬂullarda PKK’nin silahl›
mücadeleyi durdurmas› esas olarak
TC’nin iktidar› elinde tutan kesiminin iﬂine gelmemektedir.
Konferansta ama sorunun bu yan›,
yani PKK’nin silahlar› elde tutmas›n›n ve
silahl› eylemler yapmas›n›n sömürgeci
Türk devletinin egemenleri aras›nda yürüyen iktidar dalaﬂ›nda hâlâ iktidar›
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elinde bulunduran kemalist kesimin iﬂine yarad›¤› üzerine durulmam›ﬂt›r.
PKK’nin silahl› mücadeleyi b›rakmamas›, Irak, ‹ran ve evet Suriye somutunda emperyalistlerin, baﬂta da ABD emperyalizminin de iﬂine gelmektedir.
ABD emperyalizminin Kürt kart›na oynad›¤› ve Kürtleri kendi planlar›na alet
etmeye çal›ﬂt›¤› bir dönemde silahl› bir
güç olarak PKK’nin varl›¤› da emperyalist ç›karlar aç›s›ndan olabilir bir iﬂtir.
Irak-Güney Kürdistan’a yönelik sald›r›-savaﬂ› döneminde PKK’nin ABD ile
iﬂbirli¤i yapmaya haz›r oldu¤u, yöneticilerinin yapt›¤› aç›klamalarla belgelidir.
PKK ile iﬂbirli¤ine ihtiyaç duymayan
ABD emperyalizmiydi. Irak-Güney Kürdistan’da Saddam rejiminin devrilmesi
için ihtiyaç duyulmayan bu iﬂbirli¤ine
ama örne¤in ‹ran’a ya da Suriye’ye karﬂ› bir harekâtta ihtiyaç duyulmayaca¤›
anlam›na da gelmez. Bunun ilk verileri
‹ran-Do¤u Kürdistan’da görülmektedir.
PKK’nin siyasetinin savunucusu ve
‹ran’da kurdu¤u PJAK örgütünün faaliyetleri, dinci faﬂist sömürgeci ‹ran rejimiyle çat›ﬂmalar› ABD emperyalizmi taraf›ndan kullan›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
ABD emperyalizmi ‹ran’da da Kürtlerin
“dostu” görüntüsüne bürünmüﬂtür.
‹ster ‹ran’da, Suriye’de, isterse de
TC’ye karﬂ› ABD emperyalizminin Kürt
kart›n› elinde tutmaya çal›ﬂmas›, Ahmet
Türk’ün “kimse PKK’nin silah b›rakmas›n› istemiyor” tespitini onaylayan geliﬂmelerdir.
Bu durum asl›nda silahlar›n b›rak›lmas›n› talep eden konferans kat›l›mc›lar›n›n esas olarak Türk devletine ve ABD
emperyalizmine, onun müttefiklerine
karﬂ› tav›r tak›nmalar›n› gerektirirdi,

ama onlar›n ufku dar ve Türk milliyetçili¤i ile Kürt reformistlerinin siyasetiyle
körleﬂtirilmiﬂtir…
***
Konferansta dile getirilen konulardan
biri de Kürt hareketinin “siyasallaﬂmas›”
meselesiydi. M. Ali Birand bu sorunu
konferans sonras›nda yazd›¤› yaz›larda
geniﬂ biçimde dile getirdi.
Biz öncelikle silahl› mücadeleyi “terörizm” ve PKK’nin de “terörist” olarak de¤erlendirilmesini yanl›ﬂ buluyoruz. Buna ba¤l› olarak “terör eylemlerinden siyasallaﬂmaya geçiﬂ” tespitlerini de,
PKK’nin verdi¤i mücadelenin siyasi yan›n› d›ﬂtalad›¤› oranda reddediyoruz.
Bu yönlü tav›r PKK’nin de “önce silahl› mücadele verdik, ﬂimdi siyasi mücadele zaman›” biçimindeki tav›rla ifade
etti¤i siyasetle örtüﬂmektedir. Kuﬂkusuz
ki, bu tavr› da reddediyoruz. PKK kitleleri yanl›ﬂ siyasetine alet etmek için bu
teraneyi kulland›, kullan›yor. Biz savaﬂ›n, siyasetin baﬂka araçlarla sürdürülmesi oldu¤u gerçe¤ini hep bilinçte tutuyoruz. PKK’nin silahl› mücadeleye
a¤›rl›k verdi¤i dönemde de siyasi mücadele yürüttü¤ünü söylüyoruz. Sorun
sözkonusu siyasetin do¤rulu¤u ya da
yanl›ﬂl›¤›d›r. PKK’nin siyaseti yanl›ﬂt›,
yanl›ﬂt›r.
Bu genel tavr›m›z› belirledikten sonra
somutta yürüyen tart›ﬂman›n kendisine
bakabiliriz. Sorun esas olarak Kürtlerin
“sivil itaatsizlik” denen eylemleri giderek yo¤unlaﬂt›rmas›, devleti zora sokan
korku duvar›n› aﬂm›ﬂ silahs›z eylemlerle
kitlesel olarak tepki vermesidir.
ﬁubat ay›nda Genelkurmay 2. Baﬂkan› Iﬂ›k Koﬂanel, Radikal gazetesi Ankara temsilcisi Murat Yetkin ile yapt›¤› ko-

nuﬂmada, “PKK terörünün art›k öncelikli s›rada bulunmad›¤›n›, buna karﬂ›l›k,
Kürt sorununun siyasallaﬂma aﬂamas›na girdi¤ini, Kürt milliyetçili¤i ve ayr›l›kç› hareketinin giderek yayg›nlaﬂt›r›ld›¤›na dikkat çekmiﬂti.” (akt. M. Ali Birand,
15 Mart 2006 Hürriyet)
Bu tespit devlet yetkililerinin, iktidar›
elinde bulunduranlar›n Kürt ulusal sorunu ba¤lam›nda durumun de¤iﬂti¤ini
teslim etmeleri anlam›na gelen bir tespittir. Bu hem Kürtlere karﬂ› al›nacak
önlemlerin, bask›lar›n de¤iﬂmesini beraberinde getirmektedir, hem de TC’nin
“Kürt sorunu yok terör sorunu var” ezberinin giderek terkedilmeye baﬂland›¤›n›n iﬂaretidir.
M. Ali Birand Koﬂanel “paﬂas›n›n” görüﬂlerini aç›klarken ﬂunlar› da yazmaktad›r:
“Terör yerine siyasallaﬂarak, toplum
muhalefetiyle –seçilmiﬂ belediye baﬂkanlar›yla– isteklerini seslendiren Kürtler hem daha etkili oluyorlar, hem de
d›ﬂ destekleri art›yor.
Biz ne yap›yoruz?
PKK ile silahl› mücadeleye tak›ld›k,
kald›k.
Teröristle mücadele daha kolay oldu¤u için, iﬂin siyasi yan›n› görmezden
geliyoruz. Oysa devletin korktu¤u baﬂ›na geliyor.
Siyasallaﬂan Kürt hareketi Ankara’y›
ve toplumumuzu zorluyor.” (ayn› yerden)
Evet, kimin neyi ve nas›l savundu¤undan ba¤›ms›z Kürt hareketi TC’yi de¤iﬂime zorluyor. TC de bir ﬂeyleri de¤iﬂtirmek zorunda oldu¤unu kabul etme
durumunda. Bu siyaset esas olarak Genelkurmay Baﬂkan› ve di¤er yetkililer
32 / 2006
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taraf›ndan da dile getirilmiﬂ, TC’nin
“Kürt sorunundaki” k›rm›z› çizgileri de
giderek renk ve biçim de¤iﬂtirmeye
baﬂlam›ﬂt›r. Örne¤in “Kürt sorunu eﬂittir
PKK” denkleminin dibi delinmiﬂtir ya da
Güney Kürdistan’daki özerk ya da federal bir Kürt yap›s›na karﬂ› tav›r yumuﬂat›lmak zorunda kal›nm›ﬂt›r… TC, Kürt
ulusal sorununun ad›n› koymasa da,
“Kürt sorunuyla” çok yönlü u¤raﬂmak
zorundad›r.
Kürt hareketinin TC’yi zorlama durumu özellikle TC’nin AB’ye üyelik müzakereleri tarihi alma sürecindeki yasal
de¤iﬂiklikler ve AB üyelerinin Kürtlere
yönelik tav›rlar›yla da güçlenen, kitlesel
sivil itaatsizlik vb. eylemlerle aç›klansa
da, bunun perde arkas›nda Irak-Güney
Kürdistan’daki geliﬂmeler ve Kuzey
Kürdistan Kürtlerinin Güney’den etkilenmesi gerçe¤i de vard›r. TC’yi as›l zora sokan da budur.
Bunun içindir ki konferansta “Irak Deneyimi ve Bölgesel Etkileri” konu edilip
Emekli Büyükelçi Özdem Sanberk’e paneli yönetme ve konuﬂma görevi veriliyor… Kuzeyli Kürtlerin özellikle Barzani’ye sempatilerinin yükseldi¤i vb. konular görüﬂülüyor. Türk devletinin “kendi Kürtlerinin” gönlünü kazanmas› gerekti¤i önerileri de, Kuzeyli Kürtlerin
Güneyli Kürtlerle birleﬂme e¤ilimini engellemek, TC’nin bütünlü¤ünü korumak
istemlerinden kaynaklan›yor. M. Ali Birand’›n sorunu çözme önerisi de bu temelde yükseliyor.
Birand’a göre yap›lmas› gereken ﬂey,
Roj-tv’yi kapatmakla u¤raﬂmak yerine,
Kürtçe tv ve radyo yay›nlar›n›n serbest
b›rak›lmas›, “do¤ru dürüst bir af”f›n ç›kar›lmas› ve Kuzey Kürdistan’da –Bi-
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rand tabii ki bu tan›m› kullanm›yor– ekonomik yat›r›m ve kalk›nmay› gerçekleﬂtirmek, iﬂsizli¤i, yoksullu¤u azaltmakt›r.
Bu önlemlerle “…halk›n kalbini kazanm›ﬂ olan Türkiye ülkesinin bütünlü¤ünü çok daha etkin ﬂekilde koruyabilir. Yoksa yasa ç›kar›p, z›rhl›larla halk›n
üstüne yürüyerek bir yere varamaz.”
(Hürriyet, 17 Mart 2006)
Bu tart›ﬂmalardan da görülece¤i gibi
hakim s›n›flar ve temsilcileri bir “Kürt
sorunu”nun varl›¤›n› ve bunun giderek
“siyasallaﬂt›¤›n›” kabul ediyorlar; bir
ﬂeylerin de¤iﬂmesi gerekti¤ini de…
Sorun, bu de¤iﬂikli¤in, gerçekte tutarl› bir demokrasi, demokratik haklar›n
savunuculu¤u temelinde de¤il; Kürt
ulusuna ulusal haklar›n›n –evet ayr›lma
hakk› da dahil olan ulusal haklar›n›n–
tan›nmas› düﬂüncesi temelinde de¤il,
TC’nin bütünlü¤ünün nas›l daha iyi korunaca¤› anlay›ﬂ› temelinde savunulmas›d›r.
Yani bu yolla TC ömrünü uzatman›n
hesaplar›n› yapmaktad›r. Tüm reformist
Kürtlerin ve evet anda silahl› mücadeleyi sürdüren PKK’nin de savunduklar› siyasetle bu hesaplara hizmet etti¤i tüm
Kuzey Kürdistanl› iﬂçilerin, emekçilerin
bilincine ç›kar›lmas› gerekiyor. Bunu
yapacak olanlar da devrimcilerdir, komünistlerdir. Biziz…
K‹M‹ D‹⁄ER NOKTALAR…
Konferans›n “Milliyetçilik” baﬂl›kl› bölümünde konuﬂan Prof. Ahmet ‹nsel,
milliyetçili¤e karﬂ› gelme ad›na ezen
ulus –Türk– milliyetçili¤i ile, ezilen ulus,
Kürt ulusunun ezilmeye karﬂ› olmay›
da içinde bar›nd›ran milliyetçili¤ini ayn›

kefeye koydu. Genelde milliyetçili¤e
karﬂ› olma tavr›n›n olumlu bir tav›r oldu¤unu ve böylesi bir tavr› destekledi¤imizi burada da ilan ediyoruz. Ama
Türk kökenli birinin öncelikle ezen ulus
konumunda olan Türk ulusunun milliyetçili¤ine, ﬂovenizmine karﬂ› tav›r tak›nmas› gerekir.
“Milliyetçili¤in eleﬂtirisi ancak kendi
içinde olursa etkili olur. Türklerin Kürt
milliyetçili¤ini eleﬂtirmesi onu zay›flatmaz, güçlendirir.” diyen ‹nsel, her nedense eleﬂtirinin hedefine Kürtleri koymaktad›r. Kürtlere, “sizin PKK’yi eleﬂtirmeniz gerekir” direktifini vermektedir…
Bununla yetinmeyen Prof. ‹nsel, “Bir an
önce bar›ﬂa kavuﬂmak istiyorsak,
PKK’n›n hiçbir demokratik meﬂruiyeti
olmayan bir örgüt oldu¤unun ilan edilmesi gerekir.” (Hürriyet, 12 Mart 2006)
talebinden de bulunmaktad›r.
Bu tavr›n do¤al sonucu, Prof. ‹nsel’e
göre bar›ﬂ›n önündeki en temel engel
PKK’dir. TC’nin Kürt ulusu üzerindeki
bask›lar›, zulmü vb. de¤ildir. Ufku burjuva siyasetiyle s›n›rl› olan Prof. ‹nsel’in
milliyetçili¤e karﬂ› kimi genel do¤ru tespitler yapmas›, onun Türk milliyetçili¤ine, ﬂovenizmine karﬂ› mücadele etmesini de¤il; Türk ﬂoven bak›ﬂ aç›s›yla
Kürtlere dayatmada bulunmas›n› beraberinde getirmektedir.
Prof ‹nsel’in bu tavr›n› tamamlay›c› tav›r ise gazeteci Hasan Cemal’den… H.
Cemal de PKK’nin silahlar› koﬂulsuz b›rakmas› gerekti¤ini savunanlardan.
Kürt hareketinin ﬂiddete baﬂvurmas›na
karﬂ› olanlardan. Ama H. Cemal’e göre
“PKK’ye karﬂ› devletin mücadelesi anayasal ve hakl›d›r.”
Prof. ‹nsel’in ve H. Cemal’in PKK’ye

karﬂ› tak›nd›klar› bu tav›r, konferansta
egemen olan PKK’yi “Kürt sorununun
çözümünden” devred›ﬂ› b›rakmaya yönelik tavr›n iki örne¤idir.
H. Cemal’in bu tavr›ndan ortaya ç›kan
gerçeklik, asl›nda burjuva kalemﬂorlar›n ﬂiddete karﬂ› olduklar›n› ilan etmelerinin büyük bir sahtekârl›k oldu¤udur.
Bunlar, ezilenlerin, sömürülenlerin,
ezenlere ve sömürenlere karﬂ› ﬂiddete
baﬂvurmalar›na karﬂ›d›r. Bunlar kapitalistlerin, ezen ulusun egemenlerinin iﬂçilere, emekçilere, ezilen halklara karﬂ›
baﬂvurdu¤u ﬂiddet ve bask›lara karﬂ›
de¤ildir. Tersine, uluslararas› alanda
Türkiye’nin “notunu” düﬂürecek aﬂ›r›l›klara düﬂmeden, Türk devletinin korunmas›, “vatan›n ve milletin bölünmez bütünlü¤ünün” sürdürülmesi için ihtiyaç(!)
duyulan her tür ﬂiddeti, bask›y› destekleme durumundad›rlar.
Ve bu yaklaﬂ›m, Türkiye’de liboﬂlar›n
“Türkiye’nin Kürt Meselesi”ne gerçekte
bir çözüm getirme amaçlar›na sahip
olmad›¤›n›; sömürü sisteminin ve sömürgeci yap›n›n baﬂka biçimlerde sürdürülmesini istediklerini; liberal burjuvazinin temsilcilerinin en temel görevlerinden birinin de burjuva demokrasisini her derde deva göstererek iﬂçi ve
emekçi kitleleri, ezilen halklar› sisteme
ba¤lamak oldu¤unu da ortaya koymaktad›r.
Bu ba¤lamda Kürt ulusundan iﬂçilerin, emekçilerin ikna edilmesini zorlaﬂt›ran esas nokta, kimi Kürt siyasetçileri
ve örgütlerinin de bu libarel burjuva siyasetin savunuculu¤unu, yardakç›l›¤›n›
yapmas›d›r. Hem de Kürt ulusunun kurtuluﬂu, özgürlü¤ü ad›na konuﬂarak…
Boﬂuna dememiﬂler “baﬂ düﬂman içer32 / 2006
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dedir” diye! Yani Kuzey Kürdistanl› iﬂçi
ve emekçilerin gerçek kurtuluﬂu sa¤layacak devrim mücadelesine sar›lmalar›n›n sa¤lanabilmesi için, bu kesimlere
karﬂ› da inatç›, sistemli ve do¤ru bir
mücadele verilmek zorundad›r. Bu da
devrimcilerin, komünistlerin görevidir.
Yani bizim görevimizdir!
***
Konferansta yürüyen tart›ﬂmalarda
üzerine durmak istedi¤imiz bir baﬂka
mesele de Bask›n Oran’›n “Az›nl›klar
Kavram›”, baﬂl›kl› bölümde kimlik meselesini tart›ﬂ›rken Kürtler ba¤lam›nda
söyledikleriyle ilgilidir.
Her ﬂeyden önce bilince ç›kar›lmas›
gereken ﬂey, konferans›n konusunun
“Türkiye’nin Kürt Meselesi” oldu¤udur.
Buna göre konuﬂmac›lar›n öncelikle ele
almas› gereken ﬂey, konu ile ba¤›nt›l›,
tart›ﬂ›lan konu de¤iﬂse de, esas olarak
bu sorunu ilgilendiren yand›r.
“Az›nl›k Kavram›” baﬂl›kl› panelde ise
öncelikle ele al›nmas› gereken sorun,
Türk devletinin gayrimüslimlerden –ki
Süryanileri de tan›m›yor– baﬂka az›nl›k
tan›mad›¤›; devletin inkarc›, ›rkç› politika güttü¤ü; TC s›n›rlar› içinde Türk ve
Kürt uluslar›n›n yan›s›ra onlarca az›nl›¤›n varoldu¤unu ortaya koymakt›r.
“Az›nl›k Kavram›”n›n da esas olarak say›sal bir az›nl›¤› ifade etmekten çok –ki
bunu otomatikman içeriyor bu kavram–,
etnik kökeni farkl› olanlar› ifade eden bir
kavram olarak ortaya konmas›d›r.
“Türkiye’nin Kürt Meselesi” ise bir
“Az›nl›k Kavram›” ile de¤il Kürt ulusal
sorunu tan›m› ile ortaya konmak zorundad›r. Fakat Bask›n Oran’t›s›z bir tav›r
sergiliyor… Türk devletinin sömürgeci,
zorla asimile etme-Türkleﬂtirme, az›nl›k-

16 32 / 2006

lar›n ulusal varl›¤›n› inkâr vb. siyasetlerini bir kenara b›rak›p hedefe Kürtleri
yerleﬂtiriyor ve “alt kimlikle” yetinmelerini sal›k veriyor. Okurlar›m›z›n sabr›na s›¤›narak söylediklerini aktar›yoruz:
“Türkiye’deki Kürtler az›nl›k kavram›n›
reddetmekte fakat az›nl›k haklar›n› talep
etmektedir. Kürtler ‘Biz az›nl›k de¤iliz,
biz asli ve kurucu unsuruz’ dedikleri anda yanl›ﬂ bir bilinci dile getirmektedirler. O yanl›ﬂ bilinç de 1454 tarihinde
baﬂlayan millet sisteminin anahtar kavram› olan ‘millet-i hakime’ kavram›d›r.
1839’da ve kesinlikle 1856 ferman›nda biten millet sisteminin millet-i hakimiye kavram›d›r. Bunun da say›s›z zararlar› var. Türkiye’de sadece Kürtler ve
Türkler yok ki; Çerkezi var, gayrimüslimi
var, bunlar› d›ﬂl›yor ve bunlar› yabanc›laﬂt›r›yor. ‹kincisi Kürtleri hedef gösteriyor. Üçüncüsü Kürtleri aﬂa¤›l›yor. Çünkü birisini aﬂa¤›lamak ayn› zamanda
kendisini de aﬂa¤›lamak demektir. Ben
‘millet-i hakimiyeyim’ dedi¤in zaman
ben d›ﬂ›nda bir de Türklerin d›ﬂ›nda
mecburen di¤erleri asli olmayan kurucu
olmayan unsur demektir. Bu tabii ma¤rur bir halk olan Kürtlere yak›ﬂan bir tav›r oldu¤unu sanm›yorum. Bu Türkleri
de fena halde korkutan bir tav›r. Onun
için biz dedik ki Türk kavram› bir üst
kimlik olarak kullan›lamaz bu parçalay›c›d›r, bölücüdür. Türkiyeli kavram› kullan›lmal›d›r. Dolay›s›yla Türk ayn› zamanda dominant bir etnik kimli¤i ifade
etti¤i için bir üst kimlik olarak kullan›lamaz. Bir alt kimliktir. Üst kimlik hepsini
kucaklayan Türkiyeliliktir. Türk kavram›n› üst kimlikten alt kimli¤e indirgerken
Kürt kimli¤ini kalk›p da onun yan›na koyacak de¤iliz. Birincisi nas›l bölücülük-

se ikincisi de ayn› derecede bölücülüktür. Bu millet-i hakime zihniyetini sürdürme yaklaﬂ›m› Kürt kardeﬂlerime çok
yanl›ﬂlar yapt›r›r, kendisini eleﬂtirmeyi
önler.” (Milliyet, 13.03.2006)
Bask›n Oran “Türkiyelilik” kavram›n›
“üst kimlik” olarak savunanlardan. ‹lk
bak›ﬂta Türkleri de Kürtlerle ve tüm
az›nl›klarla “alt kimlik” düzeyinde ele almas› “eﬂitlikçi” bir tavr› savundu¤u görüntüsünü yaratmaktad›r. “Alt-üst kimlik” ile ya da “Türk, Türkiyelilik” kavramlar›yla ilgili tavr›m›z› daha önceki say›lar›m›zda ortaya koymuﬂtuk.
Burada öne ç›kar›lmas› gereken, Bask›n Oran’›n özellikle PKK kaynakl›, Kürtlerin “TC’nin kuruluﬂunun asli üyesi olma” yönlü tav›r› eleﬂtirip reddederken
ortaya koydu¤u burjuva siyasetine uygun tavr›d›r.
Bask›n Oran yukar›daki tavr›yla, ﬂeylerin ad›n›n, ya da kavramlar›n de¤iﬂtirilmesiyle sorunlar›n da çözülece¤i, çeliﬂkilerin ortadan kalkaca¤› yönlü siyasetin savunuculu¤unu yapmaktad›r.
Görünürde Oran, egemen millete karﬂ›d›r. Ya da baﬂka kavramla ifade edilirse, bir ya da iki milletin di¤erleri üzerindeki egemenli¤ine karﬂ›d›r… Eﬂitlikçidir… Ne güzel!
‹yi de bunu nas›l çözmeye çal›ﬂ›yor?
Türkiye’de “üst kimli¤in” “Türkiyelilik”
olmas› önerisiyle. Bravo! demek gerekiyor gerçekten de! Herkes kendisini
“Türkiyeli” olarak adland›r›rsa, Türkiye’de Türk ulusunun egemen ulus oldu¤u gerçe¤i ortadan kalkar… Türkiye’de
herkes kendisini “Türkiyeli” olarak adland›r›rsa, ulusal bask› ve zulüm ortadan kalkar… Kürtler ve tüm di¤er etnik
kökenliler TC tarihinde ﬂimdiye kadar

sahip olamad›klar› tüm haklara kavuﬂacaklar; herkes kendi anadilinde e¤itim
ve ö¤retim görecektir; herkes kendi dilinde tv ve radyo yay›n›n› s›n›rs›z ve süresiz gerçekleﬂtirebilecektir… Herkes
özgürce kendi anadilinde yaz›p-çizecek, medyas›n› oluﬂturacakt›r… Daha
neler de neler!
Kuﬂkusuz ki böyle olmayacakt›r. Bunlar› böyle s›ralamam›z esas olarak burjuva siyasetine bulaﬂanlar›n iﬂçilerin,
emekçilerin, ezilen halklar›n sorunlar›na
ne kadar yabanc›laﬂt›klar›n›; bildiklerini
de kurulu sistemi ayakta tutmak amac›yla biçimlendirmeye çal›ﬂt›klar›n›; kitlelere onlar›n sorunlar›na sahip ç›kar gibi yap›p ama gerçekte sorunu baﬂka k›l›flara büründürerek sistemi ayakta tutmaya çal›ﬂt›klar›n› görmek, göstermek
içindir. ‹ﬂçilerin, emekçilerin burjuvazinin kalemﬂorlar›n›n, Prof. Dr. etiketlilerinin de “ayd›n” havas›nda kimi olgular›
anlatarak, kitleleri nas›l karanl›kta b›rakt›klar›n›, b›rakacaklar›n› birazc›k da olsa
görebilmeleri içindir.
Türkiye’de egemen ulus Türk ulusudur. Kürt ulusunun ve ulusal az›nl›klar›n ulus olarak varl›¤› bugüne kadar inkar edilmiﬂtir. Bu, Kürt ulusunun ve onlarca ulusal az›nl›¤›n kimli¤inin reddiinkâr› demektir. Türkçe resmi dildir.
Kürtçe ya da ulusal az›nl›klar›n dillerinde e¤itim, ö¤retim hâlâ yasakt›r Türkiye’de. Anadilde tv ve radyo yay›n› Türkiye’de hâlâ formalite icab›d›r. Esas
olarak da Türk devletinin kontrolü d›ﬂ›ndaki yay›nlar› devred›ﬂ› b›rakabilmenin hesaplar›yla bu alanda gevﬂemeler
gündeme getirilmiﬂtir.
“Üst kimli¤in” Türk ya da Türkiyelilik
olmas› “bölücülük” de¤il, inkârc›l›kt›r.
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ﬁovenizmdir. Türkler d›ﬂ›ndakilerin
varl›¤›n› inkârd›r. Türkiyelilik andaki
TC’nin resmi devlet s›n›rlar›n› adland›rmak için kullan›lmaktad›r. Bu bile,
baﬂta Kuzey Kürdistan ve Bat› Ermenistan’›n ilhak edildi¤i gerçe¤ini ayaklar alt›na al›p çi¤nemektir. Türk ﬂovenizmini baﬂka biçimlerde savunmakt›r.
Bu durumda, yani baﬂta Kürtlerin ve
Ermenilerin TC’nin resmi devlet s›n›rlar›na karﬂ› bölücü olmalar›n›n yanl›ﬂ
hiçbir yan› yoktur. Zora dayal›, ilhak
ve iﬂgal edilmiﬂ s›n›rlara karﬂ› biz de
bölücüyüz.
Biz, iﬂçiler, emekçiler, de¤iﬂik milliyetlerden halklar aras›ndaki gönüllü-özgür birlikten yanay›z.
Bask›n Oran güya eﬂitlikçi… Ama
“bölücülü¤e” de karﬂ›. Yani di¤er bir
deyimle TC’nin resmi s›n›rlar›n›n koruyucusu.
Bask›n Oran aktard›¤›m›z tavr›nda
Kürtlerden “ma¤dur bir halk” olarak
bahsetse de bu tavr›, Kürtlerin ulus oldu¤unu savundu¤u anlam›na gelmiyor. En baﬂtan Kürtlere “hem az›nl›k
olduklar›n› kabul etmiyorlar, hem de
az›nl›k haklar›n› istiyorlar” yönlü sitemle kar›ﬂ›k eleﬂtiri yöneltiyor. Herhalde
Kürtlerin haklar›n› talep etmeleri için
Bask›n Oran gibi “abilerden” izin almas› gerekiyor?
Neresinden bak›l›rsa bak›ls›n, öne sürülenler gerçekte demokratik bir çözümü öngörmüyor. Hep Türk egemenli¤inin tonu, ﬂovenizminin kokusu yay›l›yor
etrafa… sömürgecili¤i gibi.
Burjuvazinin en barbar, faﬂist siyasetinden, en demokratik burjuva siyasetine kadar hiçbir siyaseti, iﬂçilerin,
emekçilerin, ezilen halklar›n sorunlar›na
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çözüm getiremez. Tersine, iﬂçilerin,
emekçilerin, ezilen halklar›n sorunlar›n›n kayna¤› burjuvazinin sistemidir. Kapitalizmdir, emperyalizmdir. Kapitalizm-emperyalizm insanl›k düﬂman› bir
sistemdir. Bu sistemin savunucular›n›n
en demokratlar› bile, iﬂçilere, emekçilere, ezilen halklara karﬂ›d›r, onlar›n düﬂman›d›r. Bu sistem ayakta kald›¤› sürece iﬂçilerin, emekçilerin ya da ezilen
halklar›n özgürlü¤ü gerçekleﬂemez.
Burjuva demokrasisinin halklar›n sorunlar›na çözüm getirece¤ini, Türkiye’nin AB’ye üyeli¤iyle Kürt ulusal sorununun çözülece¤ini vaazedenler, burjuvazinin çanak yalay›c›lar›, yalakalar›d›r, Kürt halk›n›n düﬂmanlar›d›r. Kurtuluﬂun önündeki engellerdendirler…
De¤iﬂik ulus ve milliyetlerden iﬂçilerin, emekçilerin kardeﬂli¤ini, eﬂitli¤ini
sa¤lamak için, herﬂeyden önce Türk
ulusunun egemen ulus olma konumuna
son vermek gerekiyor.
Tüm uluslar›n nas›l yaﬂayaca¤›na özgür koﬂullarda kendi özgür iradesiyle
karar verece¤i, tüm ulusal az›nl›klara
tam hak eﬂitli¤inin sa¤lanaca¤› koﬂullar› yaratmak gerekiyor.
Bunun için de, tüm ulusal ve s›n›fsal
bask›lar›n kayna¤› olan kapitalist sisteme son vermek için de¤iﬂik ulus ve milliyetlerden iﬂçilerin, emekçilerin birli¤ini, devrim için ortak mücadelesini sa¤lamak gerekiyor.
Sosyalizme gidecek yolu açacak olan
iﬂçi-köylü demokratik iktidar›n› kuracak
olan devrim gerekiyor.
Kurtuluﬂ için tek yol devrim!
Sosyalizm!
1 Nisan 2006 8

BOLﬁEV‹K PART‹ 8. KONGRES‹ YAPILDI…

Ya bolﬂevik devrimler ve sosyalizm;
ya emperyalist barbarl›k içinde çöküﬂ!

K

uzey Kürdistan ve Türkiye’nin
bütün milliyetlerinden iﬂçileri,
köylüleri, sömürülen, ezilen kad›n-erkek emekçi insanlar› sözümüz
size… Bütün dünyan›n iﬂçileri ve ezilen halklar› sözümüz size…
Size bir 29 Ocak’ta sesleniyoruz. Bundan 85 y›l önce, 29 Ocak 1921’de kemalist Türk burjuvazisi, daha henüz emperyalist iﬂgale ve Türkiye’nin bütünüyle sömürgeleﬂtirilmesine karﬂ› “Kurtuluﬂ
Savaﬂ›” içinde iken, bu milli savaﬂ› ayn›
zamanda bir sosyal kurtuluﬂ savaﬂ› olarak yürütmek isteyen komünistlere karﬂ›
hunharca sald›rd›. Henüz kuruluﬂ aﬂamas›nda bulunan Türkiye Komünist
Partisi’nin 15 yöneticisi kemalist Türk
burjuvazisinin kiral›k katilleri taraf›ndan
barbarca katledildiler. “Mazlum Türkiye’yi kurtaracak ancak k›z›l inkilapt›r.
Kahrolsun buna karﬂ› duran kara kuvvetler!” diyen, Türkiye’de “Amele,
Rençber ve Askerlerinin Hükümet ve
Cumhuriyeti” için mücadele edenler, 29
Ocak 1921’de “Kara Kuvvetler” taraf›ndan taranarak Karadeniz’in karanl›k sular›na gömüldüler. Onlar› öldürenler,
böylece sosyalizm-komünizm mücadelesini durduracaklar›n› san›yorlard›. Yan›ld›lar. Komünizm davas›n›n genç, de-

neyimsiz, örgütlü gücü çok a¤›r bir yara
ald›. Yenildi. Fakat sosyalizm-komünizm davas› durdurulamad›. Türkiye
Komünist Partisi’nin kurucusu Mustafa
Suphi ve 14 yoldaﬂ›n›n davas›n›n sürdürücüleri;
“Kaz›d›k Onbeﬂlerin ismini,
kanl› k›z›l bir mermere!...
Bir çelik aynad›r gözlerimiz,
Onbeﬂlerin resmini
görmek isteyenlere…”
diyerek sürdürdüler savaﬂ›mlar›n›. Bu
mücadele burjuvazinin a¤›r sald›r›lar›,
burjuvazinin bask›lar› karﬂ›s›nda daya32 / 2006
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namay›p saf de¤iﬂtirenler, sosyalizmkomünizm davas› için mücadele edenlerin yapt›klar› bir dizi hatalar›n, sapmalar›n da vb. katk›lar› sonucu, 1950’li y›llar›n baﬂlar›na kadar durdurulamadan
ve fakat önemli bir baﬂar› da elde edemeden sürdü geldi. 1950’li y›llarda
SBKP’deki yozlaﬂmaya paralel olarak,
TKP de bütünüyle yozlaﬂt›. 1972’de ‹brahim
Kaypakkaya
önderli¤inde
TKP/ML’nin kuruluﬂu ile, Mustafa Suphi’nin bayra¤› yeniden bütün k›z›ll›¤›yla
yükseltildi. Burjuvazi ayn› Mustafa Suphi ve yoldaﬂlar›nda oldu¤u gibi, ‹brahim
Kaypkakkaya yoldaﬂ› da katletmek için
bütün gücüyle yüklendi. Bir baﬂka 29
Ocak’ta, 29 Ocak 1973’te ‹brahim Kaypakkaya kemalist faﬂist diktatörlü¤ün it
sürüleri taraf›ndan yaral› olarak esir
al›nd›. Diyarbak›r zindanlar›nda barbar
iﬂkencelerle ‹brahim’i konuﬂturmak,
teslim almak isteyen faﬂist diktatörlük,
karﬂ›s›nda kaya gibi direnen, ser verip
s›r vermeyen, her sözünde faﬂizmi lanetleyip, devrim davas›n›, sosyalizmi,
komünizmi savunan bir komünisti bulunca, onu 18 May›s 1973’te öldürdü.
Günlü¤ünün katledilmeden birkaç
gün önce yaz›lm›ﬂ son sayfas›nda;
“Demiri de kömürü de sökeriz aman
Bu¤day› da pirinci de ekeriz aman
Faﬂizme kan damlayan k›l›c›z
Bir gün gelir kinimizi dökeriz aman”
yazan ‹bo yoldaﬂ› öldürmekle yine
sosyalizm-komünizm davas›n› durduracaklar›n› san›yorlard›. Yan›ld›lar. ‹bo’nun
takipçileri “18 May›s’› unutma”dan, onun
davas›n› devrald›lar. Onun kurdu¤u TKP
/ML içinde yürüyen iki çizgi mücadelesi
sonras›nda 1981’de, partiyi iﬂçi s›n›f› temeline oturtmay› ﬂiar edinen Bolﬂevik
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kanat, TKP/ML’yi onun yanl›ﬂlar›na da
k›skançl›kla sahip ç›karak, o yanl›ﬂlar›
daha da sistemleﬂtirerek Menﬂevik bir
örgüt haline getiren kanattan ayr›larak,
Bolﬂevik Parti’yi kurdu. 1981’den bu yana, ﬂimdi 25 y›ld›r Mustafa Suphi’lerin,
‹brahim Kaypakkaya’lar›n marksist-leninist bayra¤› Kuzey Kürdistan ve Türkiye’de Bolﬂevik Parti taraf›ndan dalgaland›r›l›yor. Sosyalizm-komünizm davas›, burjuvazinin tüm hunhar sald›r›lar›na,
tüm ihanetlere karﬂ›, Bolﬂevik Parti’nin
mücadelesinde yaﬂ›yor.
ﬁimdi 29 Ocak 2006’da 8. Kongre’mizin baﬂar›yla tamamlanm›ﬂ oldu¤unu
ilan ediyoruz. Bu ilan sosyalizm- komünizm davas›n›n durdurulamazl›k ilan›d›r!
Burjuvazi komünistleri katledebilir, zaaf
gösterenleri kendi taraf›na çekebilir, bu
davadan çekilenler, nefesi yetmeyenler,
zoru gördüklerinde köﬂelerine çekilenler, Marksizm-Leninizm, komünizmi savunma ad›na burjuvazi ile uzlaﬂmay› savunanlar ç›kabilir. Burjuvazi komünizme
karﬂ› geçici zaferler kazanabilir. Fakat
“yeryüzü aﬂk›n yüzü” olana dek sürecek
olan komünizm davas› durdurulamaz.
Partimizin 8. Kongresi’nin bütün dünyaya ilan etti¤i budur.
Herﬂeye ra¤men: Vard›k, var›z, varolaca¤›z! Ta ki sömürü egemenli¤i tarihin çöplü¤üne gömülene dek, insan›n
insan taraf›ndan sömürüsüne son verildi¤i, herkesin topluma hiçbir d›ﬂ zorlama olmaks›z›n katabilece¤i herﬂeyi katt›¤› ve hiç bir d›ﬂ zorlama olmadan toplumdan kendi belirledi¤i ihtiyac› kadar
alabildi¤i zenginlik toplumu, komünizm
gerçekleﬂene dek! 8. Kongremiz Kuzey
Kürdistan–Türkiye co¤rafyas›nda bu iddian›n alt›n›n bir kez daha çizilmesidir!

Sosyalizm iﬂçi s›n›f› ve emekçi
halklar için tek çözümdür!
8. Kongremiz, bir kez daha ﬂu gerçe¤in alt›n› çizmiﬂtir:
Bar›ﬂ, demokrasi, insan haklar›, özgürlük, halklar›n kardeﬂli¤i ve eﬂitli¤i,
kad›nlar üzerindeki cinsiyetçi ayr›mc›l›¤a son verilmesi, fikir özgürlü¤ü; do¤an›n talan›na son verilmesi vb. burjuvazinin üzerine çok laf etti¤i kavram ve olgular sömürüye dayal› sistemlerde lafta
kalmaya mahkûmdur. Sömürü sisteminde bunlar toplumun büyük bölümünü
oluﬂturan emekçiler için ancak sömürü
sistemi sorgulanmad›¤› sürece ve ölçüde vard›r. Emekçiler için gerçek bar›ﬂ,
demokrasi, insan haklar›, fikir özgürlü¤ü ancak iﬂçilerin-emekçilerin iktidar oldu¤u, insan›n insan› sömürüsüne son
verilmiﬂ olan bir sistemde mümkündür.
• Sömürü sistemi uluslar›, milliyetleri
ezen ve ezilen olarak ikiye ay›ran, de¤iﬂik milliyetleri, de¤iﬂik milliyetlerden
halklar› birbirine düﬂman eden ve bu
düﬂmanl›klar sayesinde ayakta duran
bir sistemdir. Bu sistemde halklar›n kardeﬂli¤i ve eﬂitli¤i mümkün de¤ildir.
Halklar›n kardeﬂli¤i ve eﬂitli¤i ancak sömürü sisteminin y›k›lmas› temelinde
gerçekleﬂtirilebilir.
• Kad›nlar üzerindeki cinsiyetçi ayr›mc›l›k, sömürü sisteminin temellerinden biridir. Bu ayr›mc›l›¤›n gerçek anlamda son bulmas› da ancak eme¤in
egemen oldu¤u bir toplumda, sosyalizmde mümkündür.
• En fazla kâr temel dürtüsü olan kapitalizm ﬂartlar›nda do¤al kaynaklar
hoyratça talan edilmekte, do¤al dengeler bozulmakta, dünya insan yap›s› “do-

¤al” felaketlere sürüklenmektedir. Kapitalizm ve do¤al dengeleri gözeten, kal›c›, sürdürebilir üretim birbirinin karﬂ›t›d›r. Do¤ayla uyum içinde bir üretim için
kapitalizmin egemenli¤ine son vermek
gerekir.
‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar için tek
çözüm, iﬂçilerin emekçilerin kendi iktidarlar›, tek çözüm sosyalizmdir.
Sosyalizme bolﬂevik
devrimlerle var›lacak!
8. Kongremiz bir kez daha ﬂu gerçekleri vurgulam›ﬂt›r:
Sosyalizm bir hayal de¤il, emekçilerin, büyük insanl›¤›n önündeki biricik
gerçek alternatiftir. Lenin ve Stalin önderli¤indeki Sovyetler Birli¤i’ndeki k›sa
proletarya diktatörlü¤ü döneminde
gerçekleﬂtirilen at›l›m ve dönüﬂümler,
nelerin mümkün oldu¤unu gösteren
örneklerdir. Sovyetler Birli¤i’ndeki sonraki geri dönüﬂ olgusu da k›sa sosyalist inﬂa döneminde elde edilen kazan›mlar›n muazzam önemini ortadan
kald›rmam›ﬂt›r, kald›ramaz. Sovyetler
Birli¤i deneyiminin ö¤retti¤i, iﬂçi s›n›f›n›n kapitalist toplumun en devrimci s›n›f› olarak her türlü sömürüyü, sömürü
sistemini ortadan kald›rmaks›z›n kurtulamayaca¤›, bu s›n›f›n kendisi ile birlikte insanl›¤› kurtarma tarihi görevine
sahip oldu¤u gerçe¤idir. Sovyetler Birli¤i’ndeki devrim deneyiminin ö¤retti¤i,
20. yüzy›l›n iﬂçi s›n›f› önderli¤inde gerçekleﬂen tüm devrimlerinde de onaylanm›ﬂ olan ders, iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin iktidar› için bolﬂevik partiler önderli¤inde bolﬂevik devrimlerin gereklili¤idir. Bolﬂevik devrimler, bolﬂevik
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partiler önderli¤inde iﬂçi ve emekçi y›¤›nlar›n kendi kaderlerini kendi ellerine
ald›klar› devrimlerdir. Sosyalizm için
yolu açacak olan bolﬂevik devrimlerdir. Dünyan›n her yan›nda iﬂçi s›n›f›n›n
ve tüm emekçilerin önünde duran acil
görev, bolﬂevik devrimler için iﬂçi s›n›f›n›n Marksizm-Leninizm silah› ile donanm›ﬂ partisi, bolﬂevik partiler önderli¤inde birleﬂmek, örgütlenmektir. Kuzey Kürdistan ve Türkiye’de de görev
bolﬂevik partilerimizi fabrikalar temelinde inﬂad›r! Devrimin zaferinin yolu ve
güvencesi budur.
21. yüzy›lda da insanl›¤›n
önünde duran alternatif:
Ya sosyalizm, ya barbarl›k
içinde çöküﬂ!
20. yüzy›l hem Lenin-Stalin önderli¤indeki Sovyetler Birli¤i’nde sosyalizm
inﬂas› dönemindeki muazzam at›l›mlar›,
bu anlamda dünyadaki ilk büyük sosyalizm deneyimini, hem de emperyalist
barbarl›¤›n örne¤in ‹kinci Dünya Savaﬂ›’nda yaﬂanan Nazizmde konaklayan
yüzünü gördü. Ermeni soyk›r›m›nda,
Yahudi soyk›r›m›nda, Afrika’da yaﬂanan
bir dizi soyk›r›mda sömürü sisteminin
barbarl›¤›n› gördü yaﬂad›. Vietnam-Laos-Kamboçya’da emperyalizme karﬂ›
direnen halklara karﬂ› emperyalizmin
barbarl›¤›n› gördü, yaﬂad›. Çin devrimi
somutunda, daha önce açl›ktan k›r›lan
yüzmilyonlarca emekçinin, emekçilerin
iktidar› ﬂartlar›nda neler yapabilece¤ini
gördü. Buna karﬂ› yine emperyalizmin
en fazla kâr dürtüsü temelinde insanl›¤›n yaﬂama temellerini, do¤al kaynaklar› hoyratça talan ederek nas›l sarst›¤›n›
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Güney Kürdistan’da
devletleﬂme ad›mlar› ve
komünist tav›r ne olmal›?

gördü, yaﬂad› yaﬂ›yor. Bütün geliﬂmeler, insanl›¤›n önündeki tek gerçek alternatifin kendini ya sosyalizm, ya barbarl›k içinde dayatt›¤›n› çok aç›k gösteriyor. Bunun tespiti felaket tellall›¤› yapmak de¤il, iﬂçilere emekçilere kurtuluﬂun tek gerçek yolunu göstermek, onlar› sosyalizm için mücadeleye ça¤›rmakt›r. Emperyalist barbarl›¤› devrimle durdurmakt›r görev! Yeni, sömürüsüz bir
dünya kurmakt›r görev! Ve bu görev er
geç baﬂar›lacakt›r!
‹ﬂçiler, emekçiler…
Bolﬂevik saflara!
Ülkelerimizde Bolﬂevik Partilerimiz,
Bolﬂevik Parti- Kuzey Kürdistan ve Bolﬂevik Parti-Türkiye, bu gerçeklerin taﬂ›y›c›s›d›r. 8. Kongremiz partilerimizin
önüne partilerimizin iﬂçi s›n›f› içinde kök
salmas› ve örgütsel olarak iﬂletme hücreleri temeline yerleﬂtirilmesi için yap›labilece¤in en fazlas›n› yapma görevini
koymuﬂtur. Partilerimiz bu görevi onurla
üzerlenmiﬂtir.
‹ﬂçiler, emekçiler;
Bolﬂevik Parti sizin iktidar mücadelenizde, sosyalizm mücadelenizde sizin
en önemli arac›n›z, en önemli silah›n›zd›r. Bu silaha sar›l›n! Bolﬂevik devrim
mücadelesinde yerinizi al›n! Bolﬂevik
saflarda birleﬂin!
29 Ocak 2006 8

Bolﬂevik Parti
(Kuzey Kürdistan – Türkiye)
Merkez Komitesi

G

üney Kürdistan’da Kürt ulusu, tarihi
günler yaﬂ›yor. Güney’de ad› konulmam›ﬂ da olsa “ba¤›ms›z devlet” gibi iﬂleyen bir yap› var.
Kimi ulusalc›lar; “Talabani’nin Irak
Cumhurbaﬂkan› olmas›n›, Kürt ulusu
için tarihsel bir kazan›m” olarak görmektedir. Kimileri; Güney parças›nda
“Kürt oluﬂumu”nu korunmas› gereken
bir kazan›m olarak görmekte, siyasetlerini buna göre belirlemektedir.
ABD ve müttefiklerinin iﬂgali ve Kürt
burjuvazisinin iﬂbirlikçilikle elde etti¤i
konumun korunmas› temelinde, Kürt
burjuvazisinin kuyru¤unda, “Kürt ulusunun kurtuluﬂu ad›na” günümüzde siyaset yap›lmaktad›r.
Güney Kürdistan’daki geliﬂmelerin
perde arkas›nda, emperyalizmle iﬂbirli¤i yatt›¤› gerçe¤i ise genelde es geçilmekte, Kürt halk›n›n bilinci karart›lmaya
çal›ﬂ›lmakta, bunda da epey baﬂar›l›
olunmaktad›r.
Biraz tarih…
Birinci Körfez Savaﬂ›’ndan sonra,
(1991) Güney Kürdistan’a ad›na “Çekiç

Güç” denen emperyalist iﬂgal ve müdahale gücü yerleﬂti. Saddam kuvvetleri, Güney Kürdistan’›n önemli bölümünden geri çekilmek zorunda b›rak›ld›.
Saddam rejimi kuvvetlerinin 36. paralelin kuzeyine geçmesi yasakland› ve engellendi. Saddam kuvvetlerinin çekildi¤i Kürt yerleﬂim alanlar›nda, PDK ve
YNK burjuva örgütleri, yeni koﬂullar alt›nda, emperyalistlerin denetimi (özellikle de ABD emperyalizmi) alt›nda, çal›ﬂmaya, kendi denetimleri alt›ndaki yerlerde, iktidar organlar› oluﬂturmaya
baﬂlad›lar. PDK ve YNK emperyalistlerle girdikleri iliﬂkiler yan›nda, bölge sömürgeci devletleriyle de varolan kimi
iliﬂkilerini geliﬂtirdiler. Sömürgeci Türk
devleti ile girdikleri iliﬂkiler sonucu, yer
yer PKK güçlerine karﬂ› da savaﬂt›lar.
PDK ve YNK, yer yer birbirleriyle de savaﬂt›lar. Öyle ki bu savaﬂta, PDK Saddam’›, YNK ise ‹ran rejimini yard›ma ça¤›rma durumundayd›. Burjuva milliyetçisi iki örgütün birbiriyle savaﬂmas›,
ABD’nin de ç›kar›na gelmedi¤i için, iki örgüt ABD taraf›ndan bar›ﬂt›r›ld›. ABD’nin
Irak ve Güney Kürdistan’› iﬂgal etme pla32 / 2006
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n›na Kürt burjuvazisi de dahil edildi.
Güney Kürdistan’da “Federe Kürt
Devleti” ilan edildi. ‹ktidar organlar›
oluﬂturuldu. Seçimler yap›ld›. Parlamento oluﬂturuldu. Bölgede alt yap›
oluﬂturma çal›ﬂmalar› h›z kazand› vb.
Federe Kürt Devleti oluﬂturulmas›n›n
arka plan›nda, PDK ve YNK silahl› güçlerinin, Kürt halk›n›n faﬂist Saddam kuvvetlerini, Güney’den söküp atmalar›
yoktur. Geliﬂmeler, Irak ve Güney Kürdistan’›n iç dinami¤i ile olmam›ﬂt›r. Geliﬂmelerin arkas›nda baﬂta ABD emperyalizmi olmak üzere emperyalistler vard›r. Çekiç Güç vard›r. Saddam kuvvetlerinin geçmesi yasak olan 36. paralelin
kuzeyindeki Güney Kürdistan alan›nda,
PDK ve YNK’n›n, faﬂist Saddam rejimi
kuvvetlerinin çekildi¤i alanda, emperyalistler taraf›ndan yarat›lan ortam içinde att›klar› devletleﬂme ad›mlar› vard›r.
Bütün bu olgular› yok sayarak, es geçerek, tav›r geliﬂtirmek do¤ru de¤ildir.
Sömürgeci faﬂist Saddam rejimi ABD
emperyalizminin denetimi d›ﬂ›na ç›km›ﬂt›. Bütün müdahale ve tedbirlere
ra¤men, Saddam hizaya getirilemedi.
‹ﬂgal ve savaﬂ d›ﬂ›nda bir seçenek,
ABD emperyalizmi için kalmam›ﬂt›. Irak
ve Güney Kürdistan’da, ABD’nin denetimi alt›nda, kendilerine ba¤l› bir rejim
oluﬂturmak, petrol kaynaklar›n› güvence alt›na almak, dünya hegemonyas›
dalaﬂ›nda mevzi kazanmak için, Irak ve
Güney Kürdistan ABD emperyalizmi ve
müttefikleri taraf›ndan iﬂgal edildi. Faﬂist Saddam rejimi y›k›ld›. PDK ve YNK
nitelikleri gere¤i, ABD emperyalizmi ile
girdikleri iliﬂkiler sonucu, emperyalist
iﬂgalin yerel aya¤›n› oluﬂturdular. ‹ﬂgali
onaylad›lar. ‹ﬂbirlikçilik sonucu Gü-
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ney’de, ABD emperyalizminin ﬂemsiyesi ve PDK ve YNK önderli¤i alt›nda, belli bir “kazan›m” elde ettiler.
Anda Güney Kürdistan’da fiili bir yönetim var. Barzani, Federal Kürdistan
Bölgesi Baﬂkan›. Güney Kürdistan’da
kabul edilmiﬂ bir Anayasa var. Oluﬂturulan Kürt kurumlar›, Kürt iktidar organlar› var. Güney’de ilan edilmemiﬂ, ad›
konmam›ﬂ bir Kürt devleti var.
Kürt devletine karﬂ› tav›r ne olmal›?
Burjuva milliyetçi örgütler olan PDK
ve YNK taraf›ndan, emperyalizmle girilen iliﬂkiler, fiili iﬂgal sonucu, Güney
Kürdistan’daki oluﬂum yarat›lm›ﬂt›r. Olgu budur.
Komünistler olarak bu oluﬂumu destekleme yükümlülü¤ümüz yoktur. Bizim
görevimiz bu oluﬂumun nas›l oluﬂtu¤unu ortaya koymak, do¤ru olan›n, gerçek kurtuluﬂun nas›l olmas› gerekti¤ini
ortaya koymakt›r. Emperyalizmle iﬂbirli¤i yaparak Kürt ulusu Güney özgülünde kurtuluﬂa götürülemez. Gerçek kurtuluﬂ; emperyalizmden ba¤›ms›zl›¤›,
burjuvaziden ba¤›ms›zl›¤› gerektirir.
Kürt ulusundan komünistlerin görevi,
Kürt ulusunun ulusal ve s›n›fsal ba¤›ms›zl›¤› nas›l sa¤layaca¤›n›, marksist-leninist perspektifle ortaya koymak ve bu
do¤rultuda çal›ﬂmakt›r. Biz de bunu
yapmaya çal›ﬂ›yoruz.
Leninizm kan›tlam›ﬂt›r ki;
“Burada söz konusu olan,emperyalizmi sa¤lamlaﬂt›rmaya ve sürdürmeye
yönelik hareketler de¤il, onu zay›flatmaya, devirmeye yönelik ulusal hareketler
desteklenmesidir.” (Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu, 6. Defter, ‹nter yay›nlar›,
Sayfa 11)

Güney’deki oluﬂum, emperyalizme
karﬂ› mücadele içerisinde yarat›lmad›.
Tam tersine emperyalizmle iﬂbirli¤i ile
ona dayanarak yarat›ld›. Güney’deki
oluﬂum emperyalizmi, ABD emperyalizmini bölgede sa¤lamlaﬂt›ran bir oluﬂumdur. Bu nedenle de bu oluﬂum komünistler taraf›ndan desteklenemez.
Kuﬂkusuz Güney Kürdistan’daki, Kürt
burjuvazisi önderli¤indeki, ulusal hareketin, ulusal bask›ya karﬂ› ç›kma anlam›nda, “demokratik bir özü” vard›r. Biz
bu öze ra¤men, bu ulusal hareketin
desteklenmemesi gerekti¤ini söylüyoruz. Çünkü demokratik özü destekleme
k›stas›, emperyalizme karﬂ› tak›n›lan
tavra ba¤l›d›r. Emperyalizme karﬂ› yönelmeyen, emperyalizmi sa¤lamlaﬂt›rmaya, onun denetimi alt›nda geliﬂen
ulusal hareket komünistler taraf›ndan
desteklenemez.
Güney’deki Kürt burjuvazisi önderli¤indeki oluﬂumu desteklememe, sahiplenmeme tavr›m›z, bölge sömürgeci
devletlerinin, bu oluﬂumu y›kma çabalar›na kay›ts›z kalaca¤›m›z, sessiz kalaca¤›m›z anlam›na gelmez. ‹ﬂbirlikçilik
temelinde de olsa, Kürt burjuvazisi önderli¤inde de olsa, Güney’deki oluﬂumu y›kma çabalar›na karﬂ› mücadele
ederiz. Bu çabalar› teﬂhir ederiz. Çünkü
Kürt burjuvazisi önderli¤inde de olsa,
Kürt ulusu Güney özgülünde istedi¤i biçimde yaﬂama hakk›na sahiptir. Bu hak
hiçbir güç taraf›ndan engellenemez,
yok edilemez.
Bugün Güney özgülünde komünistler
aç›s›ndan yap›lmas› gerekli olan; Kürt
burjuvazisinin kuyru¤unda siyaset yapmak de¤il, tam tersine Kürt burjuvazisinin iﬂbirlikçi siyasetini teﬂhir etmek olma-

l›d›r. Bu iﬂbirlikçi siyasetinin Kürt ulusunu
kurtuluﬂa götürmeyece¤i, kurtuluﬂun
nas›l olaca¤› propaganda edilmelidir.
Güney’deki halk›m›z›n kendi devrimci
önderli¤ini yaratma, bu önderlik etraf›nda kenetlenme görevi vard›r. Bu devrimci yap›lanma d›ﬂar›dan Güney’e ihraç
edilemez. Güney Kürdistan’da yaﬂayan
Kürt emekçilerinin devrimci komünist
öncüleri taraf›ndan bu yap›lanma yarat›lmak zorundad›r, yarat›lacakt›r da.
Tavr›m›z Güney’de “Kürt oluﬂumunu
y›k›n” tavr›, ça¤r›s› de¤ildir. Kürt oluﬂumunun arkas›nda yatan gerçe¤i aç›klamak, Kürt burjuvazisinin siyasetini teﬂhir etmek, bu siyasetle kurtuluﬂun olamayaca¤›n› aç›klamak, gerçek kurtuluﬂa nas›l var›laca¤›n› ortaya koymak,
otomatikman var olan› y›kma ça¤r›s›
de¤ildir. Bizim “Kürt oluﬂumunu y›k›n”
ﬂeklinde bir tavr›m›z olamayaca¤› gibi,
Kürt oluﬂumunu destekleme yükümlülü¤ümüz ve görevimiz de yoktur. Kimi
ulusalc›lar›n sorunu “sahiplenme” ya da
“y›kma” ikilemi içerisinde ele alma, tart›ﬂma tav›rlar› bizim tavr›m›z de¤ildir.
Bugün Güney Kürdistan’da yaﬂan›lan
geliﬂmeler, “kazan›mlar” iﬂbirlikçilikle
de kazan›lm›ﬂ olsa, düne göre iyidir.
Faﬂist Saddam rejimi alt›nda hiçbir hakka sahip olmamaya göre iyidir. ‹yidir
de, komünistlerin kötüler aras›nda, tercih yapma, ehven-i ﬂeri ﬂeçme gibi bir
tav›rlar› olamaz. Daha iyisi varken, do¤rusu varken, kötüler aras›nda tercih yap›lamaz. ‹ﬂbirlikçilikle de olsa, Kürt
burjuvazisi önderli¤i alt›nda kazan›lanlar, düne göre iyi olmas›na ra¤men,
Kürt ulusuna gerçek kurtuluﬂu getirmez. Gerçek kurtuluﬂ için kapitalizmin
ortadan kald›r›lmas› gereklidir.
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“Kan›tlamaya gerek yok ki, sermaye
egemen oldu¤u sürece, üretim araçlar›nda özel mülkiyet sürdükçe ve s›n›flar
varoldukça, uluslar›n eﬂitli¤i güvencelenemez; sermayenin iktidar› sürdükçe
ve üretim araçlar›na sahip olmak için
savaﬂ›ld›kça, uluslar›n eﬂitli¤i ve uluslar›n emekçilerinin iﬂbirli¤i sa¤lanamaz.
Tarih, ulusal eﬂitsizli¤in yok edilmesi,
ezilen ve ezilmeyen uluslar›n emekçilerinin kardeﬂçe iﬂbirli¤i rejiminin kurulmas› için tek çarenin, kapitalizmin tasfiye edilmesi ve Sovyet düzeninin kurulmas› oldu¤unu söylemektedir.” (Ulusal
Sorun ve Sömürge Sorunu, 6. Defter,
‹nter yay›nlar›, Sayfa 47)
Ulusal sorunun çözümü için proletarya önderli¤inde demokratik ve sosyalist
devrimler gereklidir. Sosyalizm gereklidir. Emperyalizm ça¤›nda, burjuvazi
ulusal sorunu çözemez. Burjuvazi önderli¤indeki çözümler, ulusal sorunu
çözen gerçek çözümler de¤ildir.
Güney Kürdistan’daki halk›m›z›n çok
büyük ço¤unlu¤u ba¤›ms›zl›k istiyor.
‹lk görünüﬂte güzel görünüyor. Ama
bu ba¤›ms›zl›k halk›m›z için emperyalizmden, ba¤›ms›zl›k demek de¤ildir.
Tam tersine ABD’nin bölgede kalmas›,
iﬂgalin sürmesi, ABD mandas› alt›nda
bir ba¤›ms›zl›k isteniyor. Bu komünistlerin istedi¤i ba¤›ms›zl›k de¤ildir. Bu
nedenle ABD ﬂemsiyesi alt›nda bir
“ba¤›ms›zl›k” talebini destekleme görevimiz yoktur. Biz gerçek ba¤›ms›zl›ktan yanay›z, bunu savunuyoruz. Kendisine komünist devrimci diyenlerin
görevi de Kürt halk›na bu gerçe¤i kavratmakt›r. Onlar›n ba¤›ms›zl›k için emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› mücadele etmesi için çaba göstermektir.
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ABD Kürt kart›na oynuyor...
Kürt ulusunun bölünmesi, parçalanmas›, Kürdistan ülkesinin sömürgeleﬂtirilmesinin sorumlular›ndan biri de ABD
emperyalizmidir. Kürt ulusunun cellatlar›ndan biri olan faﬂist Saddam rejimini
tepeden t›rna¤a silahland›ran güçler
içinde en baﬂta ABD emperyalizmi vard›. Sömürgeci ‹ran devleti ﬂahs›nda,
ﬁah rejimini silahland›ran yine öncelikle
ABD emperyalizmi idi. Mehabad Kürt
Cumhuriyeti’nin y›k›lmas›na öncülük
eden güçlerin baﬂ›nda da ABD emperyalizmi ve onun askeri güçleri vard›. Sömürgeci Türk devletini silahland›ran,
TC’ye müttefik payesi veren yine ABD
emperyalizmi… Güney Kürdistan özgülünde 1970’li y›llarda otonominin baﬂar›s›zl›¤a u¤ramas›n›n nedenlerinden biri
yine ABD emperyalizminin Kürt ulusal
kurtuluﬂ mücadelesine karﬂ› tak›nd›¤›
düﬂmanca tav›r olmuﬂtur. Halepçe’nin,
Enfal’in sorumlular›ndan biri yine ABD
emperyalizmidir. Birinci Körfez Savaﬂ›’ndan sonra, Güney Kürdistan’dan
yüzbinlerce Kürt emekçisinin Saddam
rejiminin zulmüne maruz b›rak›lmas›n›n,
yollarda periﬂan olmalar›n›n, ölümlerinin
sorumlular›ndan biri de yine ABD emperyalizmidir. Burada ABD emperyalizminin dünyan›n di¤er bölgelerinde, çeﬂitli halklara karﬂ› yapt›klar›ndan bahsetmiyoruz bile…
ﬁimdi ne oldu? Ne de¤iﬂti? Nas›l oldu
da ABD emperyalizmi Kürtleri keﬂfetti?
Bu sorulara verilecek tek cevap vard›r:
ABD’nin ç›kar› böyle gerektiriyor!
Ortado¤u; bar›nd›rd›¤› petrol yataklar›, Avrupa ile Asya k›talar› aras›nda geçiﬂ oluﬂturmas›, stratejik önemi, dünya
hegemonyas› aç›s›ndan taﬂ›d›¤› önem

ile emperyalistler aç›s›ndan önemli bir
dalaﬂ alan›d›r.
Ortado¤u’da zaman içinde kimi ülkeler Irak, ‹ran, Suriye ABD emperyalizminin denetimi d›ﬂ›na ç›kt›lar. Bu ülke rejimleri ABD emperyalizminin istemlerini
birebir yerine getirmediler. Bu nedenle
bu ülkelerin hizaya getirilmesi ABD aç›s›ndan gerekiyordu. Ad›na Büyük Ortado¤u Projesi (BOP) denilen proje ile
kartlar yeniden kar›l›yor, Ortado¤u bölgesi ABD ç›karlar› temelinde yeniden
ﬂekillendirilmek isteniyor. ABD emperyalizmi iﬂe Irak ile baﬂlad›. S›rada ‹ran
ve Suriye var.
Irak, ‹ran ve Suriye devleti s›n›rlar› içinde Kürdistan’›n ilhak edilmiﬂ, sömürgeleﬂtirilmiﬂ parçalar› da var. Bu parçalarda yaﬂayan Kürt ulusu ﬂu veya bu ﬂekilde bölge sömürgeci devletleriyle kavgal›d›r. Geçmiﬂte Kürtler için k›l›n› k›p›rdatmayan, tam tersine, ulusal bask›n›n, hiçbir ulusal hakka sahip olunmamas›n›n
sorumlular›ndan biri olan ABD emperyalizmi ﬂimdi Kürtleri keﬂfediyor, onlara ç›karlar› gere¤i ellerini uzat›yor. Uzat›lan
ele, Güney parças› özgülünde, Kürt burjuvazisi taraf›ndan karﬂ›l›k veriliyor.
Irak ve Güney Kürdistan’›n iﬂgal edilmesinde Kürtler ABD emperyalizmi taraf›ndan kullan›ld›, kullan›l›yor.
‹ran, Suriye rejimlerinin hizaya getirilmesi için, bu ülke rejimlerinin denetim
alt›na al›nmas›, gerekirse savaﬂ yolu ile
kendisine ba¤l› yönetimlerin oluﬂturulmas› için, ABD’nin Kürtlere ihtiyac› vard›r. ABD emperyalizmi, farkl› düﬂündü¤ü konularda, TC’ye karﬂ› da yer yer
Kürt kart›n› kullanmaktad›r. Ç›karlar bunu gerektiriyor. ABD emperyalizmi aç›s›ndan ç›kar birlikteli¤i ortadan kalkt›k-

tan sonra, Kürt kart› bir kenara at›lacakt›r. Bundan kimsenin kuﬂkusu olmas›n!
Emperyalizmi teﬂhir etmek, tutarl› antiemperyalizmin propagandas›n› yapmak, Kürt burjuvazisinin iﬂbirli¤ini teﬂhir
etmek, gerçek kurtuluﬂun, ba¤›ms›zl›¤›n propagandas›n› yapmak, devrim
propagandas› yapmak görevimizdir.
Kürt ulusunu bekleyen tehlikeleri göstermek, emperyalistlerin ezilenlere dost
olmayaca¤›n› ortaya koymak görevimizdir. Kürt ulusal sorunu: “ancak proleter devrim ile ba¤lant› içinde ve proleter devrimin zemini üzerinde çözülebilir,” (Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu,
6. Defter, ‹nter yay›nlar›, Sayfa 10)
Leninizm bize bunu ö¤retiyor.
Kürt ulusal burjuvazisi önderli¤inde,
ABD emperyalizminin ﬂemsiyesi alt›nda kurulabilecek bir Kürt devleti –düne
göre iyi olmas›na ra¤men– ile Kürt ulusal sorunu çözülemez.
Ulusal kurtuluﬂ devrimi gerektirir. Ba¤›ms›zl›k devrimi gerektirir. Kurtuluﬂ tutarl› antiemperyalist olmay› gerektirir.
Olanlar› yads›madan, gerçek kurtuluﬂa nas›l var›laca¤›n› ortaya koymak ve
savunmak, Kuzey özgülünde örgütlenme alan›nda ad›m ad›m Partîya Bolﬂewîk (Kurdistana Bakur)’u inﬂa etmek,
yaratmak görevimizdir.
Kürdistanl› örgütler içerisinde, Irak ve
Güney Kürdistan’›n iﬂgal edilmesine
karﬂ›, Güney’deki Kürt oluﬂumuna karﬂ›
tek tutarl› tav›r tak›nan güç Partîya Bolﬂewîk(Kurdistana Bakur)’dur. Kürdistan’da komünist alternatifi geliﬂtirmek,
güçlendirmek günün en acil görevidir.
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“Türk-Ermeni ‹liﬂkilerinde
Yeni Yaklaﬂ›mlar” m›,
“Devletin Ermeni Konferans›” m›?

‹
Devletin Ermeni konferans›nda iki temel yispatlanmaya
çal›ﬂ›lm›ﬂ aklaﬂ›m ve bilimsellik ad›na bilim ayaklar alt›na al›nm›ﬂt›r. Birincisi, “soyk›r›m tan›m›” ba¤lam›nda yaﬂananlar›n soyk›r›m olmad›¤›;
ikincisi ise tehcir’in meﬂru ve
hakl› bir önlem oldu¤u ispat
edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu çaba içinde ise Prof. Dr. ya da
Doçent etiketli “bilim adamlar›” ya da “tarihçi”ler, Türk tezinin aç›mlamalar›n› yalanlara, sahtekârl›klara dayand›rarak ortaya koyarken sadece
Türk ﬂovenizmini, ›rkç›l›¤›n›
sergilemiyor, bilimi de ayaklar alt›na al›p bilimsel çal›ﬂman›n ›rz›na geçmiﬂlerdir.
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stanbul Üniversitesi, 15-17 Mart tarihlerinde “Türk -Ermeni ‹liﬂkilerinde Yeni Yaklaﬂ›mlar” adl› bir konferans düzenledi. Böylece Türkiye’de üniversitelerde yap›lmaya baﬂlayan “Ermeni konferans”lar›na bir yenisi daha eklendi.
‹stanbul Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. ﬁafak Ural, konferansta ne
yap›lmak istendi¤ini ﬂöyle aç›kl›yordu:
“‘Soyk›r›m’ sözcü¤ünden ba¤›ms›z
olarak 1915’te ne oldu¤unu konuﬂaca¤›z. O dönemi ve yaﬂananlar› sebep
sonuç iliﬂkileri içinde de¤erlendirece¤iz. Bunu yaparken her görüﬂü savunan akademisyenle tart›ﬂaca¤›z.” (27
ﬁubat 2006, hurriyet.com.tr)
Konferans›n gündeminde ise beﬂ
anabaﬂl›k alt›nda onbeﬂ de¤iﬂik konu
vard›. Anabaﬂl›klar› ﬂöyleydi: “I. Tarihi
aç›dan Ermeni sorunu.” “II. Siyasi ve
askeri aç›dan Ermeni sorunu.” “III. Hukuki aç›dan Ermeni sorunu.” “IV. Ermeni sorunu ve Güney Kafkasya’n›n güvenli¤i.” “V. Kültürel, psikolojik, felsefi
ve insani aç›dan Ermeni sorunu.”
Ana baﬂl›klardan ve alt baﬂl›klardan
ç›kar›labilecek ilk sonuç, sorunun esas
olarak “tehcir”, “Güney Kafkasya’n›n
güvenli¤i” –bu tabii ki Ermenilere karﬂ›

güvenlik olarak ele al›n›yor– ve uluslararas› düzeyde ortaya konan “Soyk›r›m
hukuku”nun geçerli olup olmayaca¤›
temeli üzerine kuruldu¤udur. Soyk›r›m
ba¤lam›nda Türk tezini biraz da olsa tan›yanlar›n rahatl›kla görebilece¤i bir
“Türk yaklaﬂ›m›” kendisini gündemin
baﬂl›klar›nda bile göstermektedir.
Davetliler ba¤lam›nda “sezar›n hakk›
sezara” diyelim. Az say›da da olsa Türk
tezinin tersini, yani soyk›r›m›n tarihi bir
gerçeklik oldu¤unu gören ve savunan
insanlar da davet edilmiﬂti. Yetkililerin
aç›klamas›na göre davet edilenlerin bir
bölümü –ve bu bölüm esas olarak Ermenistan’dan ve Taner Akçam, Hrant
Dink ve Orhan Pamuk vd.dir– konferansa kat›lmam›ﬂt›r.
Verilen bilgilere göre konferansa Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, D›ﬂiﬂleri Bakan›
Abdullah Gül, Devlet Bakan› Abdüllatif
ﬁener, Kültür ve Turizm Bakan› Atilla
Koç ve 1. Ordu Komutan› Orgeneral ‹lker Baﬂbu¤ birer tebrik-mesaj göndermiﬂtir. Ve bu mesajlar konferans›n aç›l›ﬂ›nda okunmuﬂtur. Abdullah Gül’ün mesaj›nda di¤er ﬂeylerin yan›s›ra: “Tarihimizde utan›lacak bir sayfa yoktur. Ancak Türk insan›, kendisine yap›lan iftiralara ve atalar›na yap›lan sald›r›lara karﬂ› son derece hassast›r.” tespiti yap›l›yor, yalanlarla birlikte tehdit de savuruluyordu… Buna göre soyk›r›m›n varl›¤›n› söylemek iftirayd›… TC’nin D›ﬂiﬂleri
Bakan› böyle diyordu!
Konferans› ad›na uydurabilme çabas›, konferans›n aç›l›ﬂ›nda Feriköy Ermeni ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencisi Katya Halaço¤lu’nun “‹stiklal Marﬂ›”n› söylemesi
ve “Ermeni korosu” taraf›ndan verilen
“mini konser”le gerçekleﬂtirilmesinde

kendisini gösteriyordu. Bir Ermeni kökenli ö¤rencinin “‹stiklal Marﬂ›”n› söylemesi yetmiyormuﬂ ki, “Ermeni korosu”
konserini “10. y›l marﬂ›yla” noktalam›ﬂt›.
Konferansta nelerin tart›ﬂ›ld›¤›n› bilmeseniz de, ﬂu son iki paragraftaki verileri bir araya getirirseniz, bu konferans›n gerçekte “devletin Ermeni konferans›” oldu¤unu görmeniz mümkündür.
Hükümet ve askeri yetkililerin mesajlar›,
art› “‹stiklal Marﬂ›” ve “10. y›l marﬂ›” ve
bunlar›n da Ermeni kökenlilere söyletilmesi… Bu sonuncusu asl›nda TC’nin
“Bizim Ermeniler bizden memnun” reklam›n›n bir arka plan› ayn› zamanda…
KONFERANSTA ÖNE ÇIKAN
K‹M‹ NOKTALAR…
Medyaya yans›d›¤› kadar›yla konferansta iki temel yaklaﬂ›m ispatlanmaya
çal›ﬂ›lm›ﬂ ve bilimsellik ad›na bilim
ayaklar alt›na al›nm›ﬂt›r.
Birincisi, “soyk›r›m tan›m›” ba¤lam›nda yaﬂananlar›n soyk›r›m olmad›¤›; ikincisi ise tehcir’in meﬂru ve hakl› bir önlem oldu¤u ispat edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu çaba içinde ise Prof. Dr. ya da Doçent etiketli “bilim adamlar›” ya da “tarihçi”ler, Türk tezinin aç›mlamalar›n› yalanlara, sahtekârl›klara dayand›rarak
ortaya koyarken sadece Türk ﬂovenizmini, ›rkç›l›¤›n› sergilemiyor, bilimi de
ayaklar alt›na al›p bilimsel çal›ﬂman›n ›rz›na geçmiﬂlerdir.
Konferans›n baﬂlang›c›nda ‹stanbul
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut
Parlak yapt›¤› konuﬂmada ﬂunlar› söyledi:
“Soyk›r›m bir insanl›k suçudur. Fakat
böylesine a¤›r bir suçun da hiç ﬂüphe
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yok ki, hukuki bir dayanak üzerine inﬂa
edilmesi gerekir. Herkesin çok iyi bildi¤i gibi hukukta çok kullan›lan bir ilke
vard›r; ‘Hiç kimse suçlulu¤u ispat edilene kadar suçlu say›lamaz’. Soyk›r›m› tan›mlayan uluslararas› yasa, 1948 y›l›nda ç›kar›lm›ﬂt›r ve geçmiﬂi kapsamamaktad›r. Dolay›s›yla 1915 olaylar›n›
soyk›r›m› kavram› içerisinde de¤erlendirmek hukuki olarak mümkün de¤ildir.
Hukuku bir tarafa b›rak›rsak geriye hiçbir ﬂey kalmaz.” (AA’dan 15.03.2006)
Rektör Parlak yapt›¤› bu konuﬂmayla
asl›nda konferans›n içeri¤ini de belirlemiﬂ ve neyin tart›ﬂ›laca¤›n› ortaya koymuﬂtur. Buna göre 1948’de ortaya konan soyk›r›m tan›m› Ermenilerin k›y›mdan geçirilmesini ifade etmiyor. Hukuk
bunu söylüyormuﬂ… Eh, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yegane savunucular›
da oldum olas› hukukun sad›k savunucular› oldu¤undan, hukuku bir kenara
b›rakamazlar… yoksa geriye bir ﬂey
kalmazm›ﬂ! Ne büyük bir sahtekârl›k!
Bu aç›l›ﬂ konuﬂmas› da, konferansta
“Ermeni-Türk iliﬂkilerinde” yeni bir yaklaﬂ›m›n olmad›¤›n› en baﬂta ortaya koymaktad›r.
TC’nin emekli büyükelçilerinden ve
Ermeni soyk›r›m› ba¤lam›nda TC’nin tezini yayg›nlaﬂt›rmaya çal›ﬂan en aktif kiﬂilerinden biri Gündüz Aktan da sorunun isimlendirmede oldu¤unu savunmaktad›r. Tavr› ﬂöyledir: “Dünyan›n en
büyük trajedisi Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun y›k›lmas›d›r. Türklerin yaﬂad›¤›
trajediyi kimse yaﬂamad›. ‹nsanlar›n yaﬂad›¤› ac›y› anl›yorum ama isim koyarken dikkatli olmal›lar. ‹tiraz›m›z, bu trajedinin kendisiyle de¤il, verilen isimle ilgilidir.” (abç) (Milliyet, 18 Mart ’06)
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Aktan’a göre Ermeniler de bir trajedi
yaﬂam›ﬂ, ama Ermenilerin trajedisi
Türklerin trajedisinin yan›nda ne ki?
Dünyan›n en büyük trajedisini yaﬂayan
Türkleri suçlamak olur mu? Haddinizi
bilmiyorsan›z da Türklerin ac›s›n› anlay›n ha! Tabii ki Aktan Türklerin büyüklü¤ünü de göstermekte, Ermenilerin trajedisini anlamakta ve buna itiraz da etmemektedir. Tek itiraz›, adland›rmaya
iliﬂkindir. Sonuç: Soyk›r›m yoktur!
Kafatasç› ﬂovenler tarihi gerçeklikleri
böyle kolayca ortadan kald›rabileceklerini san›yorlar ama aldan›yorlar. Soyk›r›m tan›m›n›n uluslararas› düzeyde
1948’de kabul edilmiﬂ olmas› ve hukuka göre al›nan bir karar›n geriye do¤ru
iﬂletilmeyece¤i vb. durum, tarihi gerçekleri, olgular› de¤iﬂtirmeye muktedir
de¤ildir. Tan›m 1948’de kabul edildi diye, tarihte varolan soyk›r›mlar ortadan
m› kalkacak? Ya da adland›rmas› farkl›
oldu¤unda gerçekler, olgular de¤iﬂecek mi? Olmayaca¤› aç›kt›r.
Türk tezinin savunucular› bu minvalde soyk›r›m tan›m›n› reddederek, soyk›r›m gerçe¤ini de yok saymaya devam
ediyorlar. Bu yaklaﬂ›m Türk tezinin savunucular›n›n en s›k› sar›ld›¤› yaklaﬂ›md›r. Bundan dolay› da bu tav›r de¤iﬂik
renklere bürünse de varl›¤›n› soyk›r›m›n
resmen tan›nmas›na kadar sürdürece¤e benziyor.
***
Soyk›r›m tan›m›n›n 1948’de kabul
edilmesi ve bunun hukuken geriye dönük geçerli olmayaca¤› düﬂüncesi veya
savunusu, Türk ﬂovenlerinin bu konuda
rahat kalmalar›n› sa¤lamaya yetmiyor.
Önemli olan soyk›r›m›n nas›l tan›mland›¤›d›r. E¤er Ermeniler kendi durumlar›-

n› 1948’deki soyk›r›m tan›m›na uygun
oldu¤unu ortaya koyarlarsa, o zaman
iﬂler tersine dönebilir… Bu yüzden de,
sadece 1948’de kabul edildi, geriye
do¤ru iﬂlemez savunusu vb. onlara yetmiyor. Bu durumda esasta ispatlamak
istedikleri ﬂey, “tehcir” ve “trajedi”nin
önceden planlanmad›¤›, bu edimin tüm
Ermenilere yönelik olmad›¤›d›r.
Bunun için de tehcirin isyan eden Ermenilerle isyanc›lara yard›m edenlere
yönelik uyguland›¤›n› savunmaktad›rlar. En çok telaffuz ettikleri ﬂey ise,
“e¤er soyk›r›m olsayd›, ‹stanbul vb. illerdeki Ermenilere niye dokunulmad›?”
vb. düﬂüncesidir. Gerçekte ise ‹stanbul’dan baﬂland›¤›, ‹stanbul’da ilk etapta 600’ün üzerinde önde gelen Ermeninin tutuklan›p sürgün edildi¤i, bunlar›n
hemen hemen hepsinin katledildi¤i gerçe¤inin üzeri ise hep örtülüyor… K›saca söylenirse ispat edilmeye çal›ﬂ›lan
ﬂey, tüm Ermenilere karﬂ› olan planl› ve
sistemli bir katletmenin olmad›¤›d›r. Bunun da de¤iﬂik versiyonlar› var tabii ki.
Baﬂbakanl›k Devlet Arﬂivleri Genel
Müdürü Yusuf Sar›nay ﬂunlar› savundu: “Tehcire u¤rat›lanlar›n mallar›yla ilgili bir dizi karar al›nd›¤›n› ve gidenlerin mallar›n›n hukukuna sayg› gösterildi¤ini ifade eden Sar›nay, ‘Osmanl›
Hükümeti’nin 1915 y›l›nda ald›¤›
sevk ve iskan karar›, önceden düﬂünülmüﬂ bir tedbir de¤ildir. Ermeni
isyanlar› sonucu fiili olarak ortaya
ç›km›ﬂ bir süreçtir’ dedi.” (abç)
(AA’dan, 15. 03. 2005)
Türk Tarih Kurumu Baﬂkan› Prof. Dr.
Yusuf Halaço¤lu ise ﬂunlar› savundu:
“1915 y›l›nda bütçe yap›l›rken tehcir
yap›laca¤› belli de¤ildir. Çünkü sonra-

dan al›nan bir kararla tehcirin sa¤l›kl›,
güvenli olmas› için para ayr›ld›¤› görülmektedir.” (Milliyet, 16 Mart 2006)
Burada önemli olan 1915’de bütçenin
yap›l›p yap›lmad›¤› de¤il, tehcir’in yap›laca¤›n›n belli olmamas›d›r… Yani baﬂka biçimde Türkçeye çevirirsek bunu,
tehcir önceden planlanmam›ﬂt›r. O zaman, bu mant›¤a göre de planl› ve sistemli bir edim sözkonusu de¤ildir. Böyle olunca da soyk›r›m diye bir ﬂey de
sözkonusu olamaz… Anlat›lmak istenen budur.
Bu görüﬂ de¤iﬂik biçimlerde hep yeniden, temcit pilav› gibi ›s›t›l›p sunulmaktad›r. Olgu, ne zaman planland›¤›ndan ba¤›ms›z, soyk›r›m›n gerçekleﬂtirildi¤idir. Bunun bütçe yap›l›rken mi, sonras›nda m› oldu¤u belirleyici de¤ildir.
En gecinden, “tehcir” karar› al›nd›¤›ndan itibaren planl› ve sistemli bir yaklaﬂ›m›n sözkonusu oldu¤u yaﬂananlar taraf›ndan kan›tlanmaktad›r.
***
Soyk›r›m› reddetmenin araçlar›ndan
ya da yollar›ndan biri de, yaﬂanan sürgünleri-zoraki göçertmeleri “tehcir yap›ld›” diye kabul etmek ve bunu da “savaﬂ s›ras›nda kendini savunmak için
gerekli bir önlem” olarak göstermektir.
Asl›nda bu yaklaﬂ›m›n bir özeti de, yaﬂanan›n “gerekli ve hakl› bir trajedi” oldu¤udur.
Bazen insan›n –kuﬂkusuz ki ›rkç›l›ktan
uzak, tüm insanlar› insan olarak gören
insan›n– mant›¤› Türk ﬂovenizminin, ›rkç›l›¤›n›n görüntülerini de anlamakta zorluk çekiyor… Anlad›¤› zaman da ne kadar barbar oldu¤unun fark›na var›yor
ve ellerinde imkanlar› olsa benzeri barbarl›¤› bugün de gerçekleﬂtirebilecek32 / 2006
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lerine ikna oluyor… Bu da sömürü sistemine oldu¤u gibi soyk›r›mc›lara karﬂ›
nefreti, kini biliyor ve “daha çok, daha
çok mücadeleye” ça¤›r›yor!
“Trajedi meﬂru ve hakl›d›r” düﬂüncesi
de¤iﬂik konuﬂmac›lar taraf›ndan ispatlanmaya çal›ﬂ›ld›. Gündüz Aktan tehcir
ba¤lam›nda ﬂunlar› savundu:
“Tehcir, teamül hukuktur. Yani yaz›l›
olsun olmas›n tehcir yap›labilir. Askeri
bir gereklilikle… Osmanl›’n›n yapt›¤› bu
nedenle hukuk d›ﬂ› bir eylem de¤ildir.
Osmanl› toplumunda Ermeniler’e karﬂ›
yok etme kart› ve ›rkç› saiki mevcut olmam›ﬂt›r.” (AA’dan, 17.03.2006)
Anadolu Ajans›’n›n aktar›m›na göre
Prof. Dr. Saray ise ﬂunlar› savunmuﬂtur:
“1. Dünya Savaﬂ›’na kadar Osmanl›
Devleti’nde rahat bir ﬂekilde yaﬂamlar›n› sürdüren etnik ve dini az›nl›klar›n, savaﬂ y›llar›nda Osmanl›’n›n zay›flamas›yla birlikte büyük devletler taraf›ndan
Türkler’in üzerine gönderildi¤ini anlatarak, Türkler’in de do¤al olarak vatanlar›n› savundu¤unu vurgulad›.” (15 Mart
2006)
Bu tav›r› asl›nda bilimselli¤in nas›l
ayaklar alt›na al›n›p çi¤nendi¤ini göstermek için okullarda okutmak gerekir.
Birinci Dünya Savaﬂ› dönemine kadar
Osmanl› Devleti’nde yaﬂayan az›nl›klar
gayet rahat yaﬂam›ﬂt›r… hiçbir sorun
yoktur! Savaﬂ sürecinde Osmanl› zay›f
düﬂüyor ve “büyük devletler” de Osmanl›n›n zay›f düﬂtü¤ünü gördü¤ü yerde bu az›nl›klar› Türklerin üzerine sürüyor –art›k rahatl›klar›na ne batt›ysa bu
az›nl›klar da Türklerin üzerine yürüyor!!!
Türkler de zay›f düﬂmelerine ra¤men
“vatanlar›n›” savunarak Ermenileri “tehcir” ediyor! Ne kahramanl›k ama! Zay›f
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düﬂtükleri halde böyle bir iﬂi becerebiliyorlar!!! Bu arada tabii ki Bat› Ermenistan Türklerin vatan› ilan ediliyor ve üzerine yürüyen az›nl›klara “derslerinin” verilmesiyle de övünüyorlar!
Evet isminin önünde Prof. Dr. etiketi
yap›ﬂ›k olanlar›n bilim insan› olma ad›na
savundu¤u bu tav›r üzerine isteyen rahatl›kla kitap yazabilir. Böylesi teranelerle kitlelerin beynini zehirliyorlar. Kuﬂkusuz ki Prof. Dr. etiketlerine sahip olmalar› bunu kolaylaﬂt›r›yor.
Türk Tarih Kurumu Ermeni Araﬂt›rmalar› Baﬂkan› Prof. Dr. Hikmet Özdemir
ise, yine Anadolu Ajans›’n›n aktar›m›na
göre ﬂunlar› söylemiﬂtir:
“…Prof. Dr. Hikmet Özdemir de tehcir
karar›n›n büyük bir trajediye yol açt›¤›n›, ancak bu karar›n hangi koﬂullarda
al›nd›¤›n›n iyi araﬂt›r›lmas› gerekti¤ini
söyledi.
Bu karar›n, Anadolu’nun Türkleﬂtirilmesi için al›nan bir karar olmad›¤›n›
vurgulayan Özdemir, isyanlar ve bunlara yap›lan desteklerin tehcire yol açt›¤›n› kaydetti.
Özdemir, ‘Unutulmamal›d›r ki Osmanl›’da geri dönüﬂle ilgili karar› alan irade,
tehcir karar›n› veren iradeyle ayn›d›r.
Tehcir bir krizin yönetimidir. 1915’de ‹ngiltere’nin propagandas› ile yarat›lan
sanal bellek, bugün bir sanal din haline
getirilmiﬂtir’ dedi.” (AA’dan, 15. 03. ’06)
Bu kadar yeter… ‹syanlar ve yard›m
edenler tehcire yol açm›ﬂt›r… Tehcir
karar›n› alanlar suçlu falan de¤il, gerekeni yapm›ﬂt›r vb. vs. Bu tür aç›klamalarla Ermenilerin suçlu oldu¤unu kafalara yerleﬂtirmeye çal›ﬂ›yorlar. “Normal
insan” mant›¤› yine sormak zorunda kal›yor! “Bu kadar sahtekârl›k nas›l müm-

kün oluyor?” diye. Ama oluyor! Tarih bilimi s›n›flarüstü, tarafs›z bir bilim de¤il.
Irkç›lar›n, ﬂovenlerin tarihi böyle oluyor!
Ezilenlerin kendi tarihini yazaca¤› günler de gelecektir elbette! Köhnemiﬂ düzenin y›k›nt›lar› üzerinde kurulacak “büyük insanl›¤›n” kardeﬂli¤inin dünyas›…
TARTIﬁMA AMA NASIL?…
Konferans hakk›nda daha bütünlüklü
bir resim edinebilmek için önce iki haber aktaral›m.
“Sakin bir ﬂekilde devam eden sempozyumdaki tek tart›ﬂma Ermeni soyk›r›m› iddias›n› savunan Mavi Kitap’›n da
aralar›nda bulundu¤u kitaplar› yay›mlayan ‹ngiliz Ara Sarafian’›n açt›¤› kitap
sergisi nedeniyle oldu.” (abç) (Milliyet,
16 Mart 2006)
“…Prof. Dr. Yair Auron, 1915 Ermeni
Tehciri s›ras›nda yaﬂananlar›n ‘soyk›r›m’ oldu¤unu iddia edince, salondakileri k›zd›rd›.” (abç) (Hürriyet, 16
Mart 2006)
Birinci haber asl›nda konferansta gerçekte ‹stanbul Üniversitesi Rektör Yard›mc›s›’n›n dedi¤i gibi “her görüﬂü savunan akademisyenle tart›ﬂma”n›n sözkonusu olmad›¤›n› gösteriyor. Türk tezini savunanlar –ki büyük ço¤unlu¤u
bunlard›– kendi aralar›nda tart›ﬂm›yordu. Hepsi de ayn› düﬂünceyi farkl› biçimlerde dile getiriyordu. Karﬂ›t görüﬂü
savunanlara ise yaklaﬂ›m, esas olarak
tepki gösterme biçiminde olmuﬂtur.
E¤er buna tart›ﬂma deniyorsa, iﬂte size
bir örne¤i:
‹srail Aç›k Üniversitesi’nden Yair Auron yapt›¤› konuﬂmada: “Yahudi soyk›r›m› konusunda 30, Ermeni soyk›r›-

m› iddialar›na iliﬂkin de 20 y›l çal›ﬂma
yapt›¤›n›” söylüyor. Bu arada ‹srail’in
Filistinlilere yapt›klar›n› da eleﬂtiriyor ve
“Tarihimizdeki resmi ve gayri resmi kara deliklerden kurtulmam›z çok önemli”
diyor. Tabii ki kendi çal›ﬂmalar›na dayanarak da Ermenilere yap›lan›n soyk›r›m
oldu¤unu söylüyor.
Buraya kadar her ﬂey normal. Oturumu yöneten Prof. Dr. Yusuf Halaço¤lu
ise Auron’a ﬂöyle yan›t veriyor:
“Çok a¤›r bir suç olan soyk›r›m gibi
bir suçu, bir halka 2 hat›rat ve rapora
dayand›rarak, Osmanl› arﬂivlerini görmeden yöneltmek mümkün mü?”
(AA’dan)
Hürriyet’teki tav›r ise ﬂöyledir: “‹ki rapor ve hat›rattan yola ç›k›yorsunuz. Osmanl› ve Taﬂnak arﬂivlerini görmüﬂ de¤ilsiniz. Bu kadar az kaynakla, böyle
a¤›r bir suçu bir topluma yöneltmek
do¤ru mu?” (16 Mart 2006)
Farkl› aktar›mlara ra¤men yaklaﬂ›m
de¤iﬂmiyor. Auron Ermeni soyk›r›m›
ba¤lam›nda 20 y›l çal›ﬂma yapt›¤›n›
söylüyor. Prof. Dr. Halaço¤lu ise, ona
iki hat›rat ve rapora dayanarak konuﬂtu¤unu söylüyor. Ne kadar bilimsel de¤il
mi? Tart›ﬂma denecekse e¤er buna, iﬂte böyle yürümüﬂtür.
Auron’un 20 y›ll›k çal›ﬂmas›n› iki hat›rat ve rapora indirgeyenler, kendi tezlerinin militan savunucusu McCarthy’nin
“Hâlâ çok ﬂeyi bilmiyoruz, ama Osmanl›’n›n Ermenilere karﬂ› bir önlem almas›n›n ﬂart oldu¤unu bilecek kadar ﬂey biliyoruz.” biçimindeki tavr›n› alk›ﬂlam›ﬂlard›r…
Ara Sarafian ile yürüyen kitap sergisi
tart›ﬂmas› ise, esas olarak tahammülsüzlü¤ün bir göstergesidir. Bir kitab›n
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kapa¤›nda Türk bayra¤›n›n hilali hançer
ﬂeklinde gösterilmiﬂtir. ‹stanbul Fakültesi Araﬂt›rma Görevlisi Ali Emin Özsoy
bunu Türk bayra¤›na hakaret olarak
gördü¤ü için kald›r›lmas›n› istemiﬂtir.
Tart›ﬂma baﬂlam›ﬂt›r. Sarafian da tart›ﬂman›n k›z›ﬂmas›n› önlemek için kitab›n
koruma kapa¤›n› ç›karm›ﬂt›r. Bu arada
Sarafian gazetecilerin sorular›na verdi¤i cevapta –Milliyet’in aktar›m›na göre–
ﬂunlar› da söylemiﬂtir: “Sarafian gazetecilerin sorular› üzerine Ermeni soyk›r›m›n›n gerçekleﬂti¤ini, birçok akrabas›n›n
öldü¤ünü, Türk tarihçilerin bunu kabul
etmedi¤ini öne sürdü.” (16 Mart 2006)
“Türklerin ﬁeytanla Yapt›¤› ‹ttifak”
isimli ‹ngilizce kitap ilgisini çekmiﬂ olacak ki Araﬂt›rma Görevlisi kitapla ilgili
not almaktad›r… Sarafian’›n buna k›zmas› karﬂ›l›¤›nda ise “araﬂt›rma” görevini ajanl›k olarak kavram›ﬂ olacak ki Araﬂt›rma Görevlisi, Sarafian’a “Hangi memleketin ajan›s›n? CIA ajan› m›s›n?” diye hakaret eder. Tart›ﬂmay› Rektör Yard›mc›s› araya girerek yat›ﬂt›r›r…
Soyk›r›ma u¤rayan bir halk›n mensubu olarak Sarafian, Türklerle tart›ﬂmaya
gelmiﬂ. Yani, soyk›r›m›n kabul edilmesini diyalog için bir önkoﬂul olarak görmüyor. Ne ile karﬂ›laﬂ›yor? “Kimin ajan›s›n?” suçlamas›yla.
‹ﬂte bu ortamda insan›n yeniden
soyk›r›m›n yaﬂand›¤› y›llara gitmemesi
mümkün de¤il. Ajan m›? Katledilmesi
vaciptir! Ermeniler Rus ajan› olmakla
suçlanm›yor mu? Bundan dolay› da
katledilmeleri meﬂru ve hakl› gösterilmiyor mu? Sarafian’›n soyk›r›mda katledilenlerin bir evlad› olarak neler hissedebildi¤ini biraz da olsa düﬂünebiliyor musunuz?
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TC’N‹N BORAZANI:
JUSTIN McCARTHY…
ABD’li bir tarihçi diye tan›t›yorlar bize.
Biz ama onu daha çok Ermeni soyk›r›m›
ba¤lam›nda Türkten daha çok Türkçü
tav›rlara sahip biri olarak tan›yoruz.
TC’nin son y›llarda “Ermeni soyk›r›m›
yoktur” tezini dünyaya anlatmak ve bu
tezi kabul ettirmek için sistemli bir çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›ndan beri, yap›lan toplant›lar›n ço¤unda McCarthy yer alm›ﬂt›r. Deyim yerinde ise “McCarthy’siz toplant›” olmuyor… Soyk›r›m›n 90. y›ldönümünde TBMM’de bile konuﬂarak Türk
milletvekillerine soyk›r›m›n olmad›¤›n›
ö¤retmiﬂtir!… Türk taraf› da hep “iﬂte
bak›n, sadece biz Türkler böyle düﬂünmüyoruz. ABD’li tarihçi de ayn› ﬂeyleri
söylüyor” vb. tav›rla kendisine dayanak
olarak gösteriyor Justin efendiyi… ‹stanbul Fakültesi Araﬂt›rma Görevlisi her nedense McCarthy’nin CIA ajan› olabilece¤i düﬂüncesine varm›yor! Neden mi?
Gayet aç›k: Onlar için kimin ajan› olup
olmad›¤› önemli de¤il, önemli olan Türk
tezini savunup savunmad›¤›, Türk devletinin yan›nda yer al›p almad›¤›d›r.
McCarthy sadece konuﬂmac› olarak de¤il, toplant› yöneticisi olarak da konferanstayd›. Anadolu Ajans›’n›n aktar›m›na göre McCarthy ﬂunlar› savundu:
“Justin McCarthy, Osmanl›’n›n mant›kl› insanlar oldu¤unu ve her ﬂeyi mant›kl› yapt›klar›n› belirterek, Ermeniler’i
tehcir etmelerinde Osmanl›’n›n iyi sebepleri oldu¤unu, Ermeniler’in kendilerini arkadan vurmalar›ndan korktuklar›n›
söyledi.” (AA, 16 Mart 2006, 13:35)
Tehcir, yani sürgün “hakl›d›r” diyor
Justin efendi ve konuﬂmas›nda ﬂunlar›

da savunuyor: “Ermeniler, Osmanl›lar
için bir tehlike teﬂkil ediyorlard›.
Çünkü onlar, Rus istilas›n›n casuslar› olarak hareket ediyorlard›. Ermeniler, bence Ruslar’›n bilinçli casuslar›yd›.” ve “Bildiklerimizden ﬂundan
emin olabiliriz; Osmanl›lar Ermeniler’in isyan›n› bast›rmak konusunda
hakl›lard›.” (abç) (ayn› yerden)
Justin efendi Türk tezinin savunuculu¤unu böyle yap›yor. Bu görüﬂleri önceki tav›rlar›nda da hep yeniden dillendirdi¤i için McCarthy’yi tan›yanlar baﬂka
bir ﬂey beklemiyordu. Ama tarihçi olmak kimi zaman da icatlar› gündeme
getirmeyi gerektiriyor galiba? McCarthy
bu konferansta “Enver Paﬂa bir kovboydu”, Orta Asya’ya yönelik Turanc› plan›
için ise, “Gerçekten ç›lg›nca bir pland›,
ama Enver Paﬂa’n›n zaten baﬂka ç›lg›nca planlar› vard›.” tespitini yapt›ktan
sonra, bu plan›n neden baﬂar›ya ulaﬂamad›¤›n› ise ﬂöyle ortaya koymaktad›r:
“Dilman’daki savaﬂ bütün savaﬂ›n kaderini de¤iﬂtirdi. Bu birlikler geri dönmek zorunda kald›¤› için savaﬂ›n bütün
h›z› de¤iﬂti, Ruslar ilerlemeye baﬂlad›lar. Neden böyle oldu? 3 bin kiﬂi, Osmanl›’n›n Dilman savaﬂ›n› kazanmas›
için yeterli olabilirdi. Ancak 3 bin asker,
birliklerden ç›kart›l›p Van’a Ermeni isyan›n› bast›rmaya gönderilmiﬂlerdi. Askerler oraya sevk edildi¤i için savaﬂ›n
kaderi de¤iﬂti.” (ayn› yerden)
K›sacas› Enver’in ç›lg›nca plan›n›n
gerçekleﬂtirilemesinin “suçlusu” da Ermeniler oluyor. Van’da isyan etmeselerdi, 3 bin asker gitmeyecekti oraya ve
savaﬂ›n kaderi de de¤iﬂmeyecekti…
Justin McCarthy efendi böylece tarihin
burjuvalar taraf›ndan nas›l yaz›ld›¤›n›n,

yaz›laca¤›n›n bir örne¤ini sergiliyor. Sonuçta McCarthy, “Ermeniler bu sonucu
haketti!” diyor. Soyk›r›mc›lar›n saf›nda
oldu¤unu bir kez daha belgeliyor.
“MAV‹ K‹TAP”…
“Mavi Kitap” denilen kitap Türkçe olarak da yay›nland›. Kitab›n k›sa tarihi
ﬂöyledir: Birinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda
Almanya, Osmanl› ‹mparatorlu¤u ve di¤er müttefikleri karﬂ›s›nda Büyük Britanya, Rusya vd. devletler bloku vard›.
Savaﬂ döneminde Almanya da dahil olmak üzere esas›nda Ermeni soyk›r›m›
ba¤lam›nda yaﬂananlarla ilgili haberlere “askeri sansür” getirilmiﬂti.
Büyük Britanya ise savaﬂ sürecinde
rakiplerine karﬂ› kullanmak için eline
geçen bilgileri, belgeleri bir kitap halinde –Mavi Kitap– yay›nlam›ﬂt›r. Kitab›
yay›na haz›rlayanlar ise, James Bryce
ve Arnold Toynbee. Toynbee daha sonra bunun bir propaganda arac› oldu¤unu bilseydim yay›nlamazd›m diye bir
aç›klama yap›yor. Bu aç›klama Türk tezi savunucular› taraf›ndan kitapta yay›nlanan bilgilerin “uydurma” bilgiler oldu¤u, soyk›r›m›n varl›¤›n› ispatlamad›¤›n›
aç›klamak için kullan›lmaktad›r.
Konferansta ise Ara Sarafian yapt›¤›
konuﬂmas›nda “Mavi Kitap”ta anlat›lanlar› nas›l de¤erlendirdi¤ini ortaya koydu. Milliyet gazetesinin aktar›m›na göre
ﬂunlar› söyledi:
“Mavi Kitap’›n tamamen uydurma oldu¤unu söyleyenler var. 1916’da ‹ngiltere’de yay›mland›. Mavi Kitap, ‘Sistematik olarak Ermeni katliam› yap›ld›’ diyor. O dönemde Osmanl›lar Ermenileri
hedef olarak görüyor ve toplu olarak
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katlediyordu. Bunu tehcir s›ras›nda
yapt›lar. Dönemin Amerikan Konsolosu,
Hazar Denizi k›y›s›nda Ermenilerin topluca öldürüldü¤ü yerleri görüyor.
Kamplardaki durumun çok kötü oldu¤unu belirtiyor. ‹aﬂenin yetersiz oldu¤unu, k›lavuzlar›n dayak att›¤›n›, güzel k›zlar› cariye olarak ald›klar›n› söylüyor.”
(17 Mart 2006)
Sarafian’›n tavr›na karﬂ› emekli büyükelçi ve anda CHP milletvekili olan ﬁükrü Elekda¤ tav›r tak›nd›. Elekda¤, Gündüz Aktan gibi Türk tezinin yayg›nlaﬂt›r›lmas›nda çaba gösteren belirli kiﬂiler
aras›nda yerini alm›ﬂt›r. Elekda¤, milliyet gazetesinin aktar›m›na göre ﬂunlar›
savundu:
“Mavi Kitap’›n düzmece oldu¤unu
Justin McCarthy gösterdi. Mc Carthy,
Mavi Kitap’›n maskesini düﬂürdü. Kitaptaki 150 belgenin do¤ru oldu¤u yaz›l›yordu. [ﬁimdi dikkat edin! Ve bu belgelerin neden do¤ru olmad›¤›n›n
aç›klamas›n› dikkatlice okuyun. BN]
59 belge ve rapor Amerikal› misyonerler taraf›ndan yaz›ld›. 52 belge ve rapor
Ermeni militanlarca, 7 belge ve rapor
da Taﬂnak Partisi taraf›ndan yaz›ld›. 32
belgede geçen kod adlar› ise tamamen
uydurma. [Elekda¤, kod adlar›n zaten
uydurma oldu¤unu, kod’un da anlam›n›n gerçek isimlerin gizlenmesi için kullan›lan isim oldu¤unu kimsenin bilmedi¤ini düﬂünüyor galiba… Bunu da büyük bir ispat olarak sunuyor. BN] Mesela 11. belge için ‘Bükreﬂ’ten gelen bir
bilgi’ deniliyor. Bunun bir Taﬂnak temsilcisi oldu¤u anlaﬂ›l›yor.” (Milliyet, 17
Mart 2006)
Belgelerin “uydurma” ve “sahte” oldu¤unun ispat› olarak öne sürülen ﬂey,
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bu belgelerin kimler taraf›ndan yaz›lm›ﬂ
oldu¤udur. Bu mant›¤› sonuna kadar
götürürseniz, soyk›r›m›n oldu¤unu söyleyebilmeniz için tek geçerli olacak belgenin ﬂu ya da bu “Türk yetkili” ya da
devlet yöneticisinin haz›rlad›¤› “belge”
oldu¤unu söyleyebilirsiniz. Söyleyebilirsiniz de… Halt edersiniz!
Elekda¤ konuﬂmas›nda sadece bunlar› savunmad› tabii ki! Savaﬂa ç›km›ﬂ
cengaver gibi “Ermeniler’in elindeki
di¤er kitaplar›n çürütüldü¤üne dikkat
çekti” (AA’dan) ve “Ermeniler’in elinde sadece ‘Mavi Kitap’ kald›. Bu son
kaledir. Bu son kale de düﬂmek üzeredir.” (AA’dan, 16 Mart 2006, 14:42)
tespitini yapt›. Cengaver “son kaleyi”
de düﬂürdü mü Ermenileri yenmiﬂ olacak!!! Hiç kimse de ortaya ç›k›p Elekda¤’a, “madem ki McCarthy bu kitab›n
foyas›n› ortaya ç›kard›, o zaman bu son
kale olmas› nas›l olur?” diye sormuyor… ‹ﬂlerine böyle geliyor. Türk ﬂovenizminin bu görüngüsü de, soyk›r›mc›
zihniyetin sürdü¤ünü ortaya koymaktad›r. Bizim merak etti¤imiz esas mesele,
sözkonusu edilen “Ermeniler’in elindeki
kitaplar›n” hangi kitaplar oldu¤u ve
bunlar›n nas›l “çürütüldü¤ü”dür.
Konferansta kimi konuﬂmac›lar taraf›ndan anlat›lanlara da bakt›kça gerçekte “Türk-Ermeni Yaklaﬂ›mlar›”nda yeni
hiçbir ﬂeyin olmad›¤›n› rahatl›kla söyleyebiliriz. Türk ﬂovenlerinin soyk›r›mc›
zihniyetine karﬂ› mücadele bugünün de
temel görevlerinden biridir.
Soyk›r›m›n 91. y›ldönümünde bir kez
daha soyk›r›mc›lar› lanetliyor ve bu tarihi gerçekli¤i unutmad›¤›m›z›, unutturmayaca¤›m›z› hayk›r›yoruz.
5 Nisan 2006 8

Uluslar›n kendi kaderlerini tayin hakk›
ya da ayr›l›p ayr› devlet kurma hakk›
üzerine kimi notlar…

R

usya Sosyal Demokrat ‹ﬂçi Partisi’nin (RSD‹P), ‹kinci Parti Kongresi’nde kabul edilen (1903) parti
programı, Çarlık Rusyası’nda, ulusal
baskı altında tutulan, hiçbir ulusal hakka sahip olmayan ezilen uluslara, “devlet içindeki tüm ulusların kendi kaderini
tayin hakkını tanımayı” garanti altına alıyordu. Çarlık Rusyası bir halklar hapishanesiydi. Rusya’da ulusal sorun
SBKP(B) Tarihi Kısa Ders’te kısaca ﬂöyle aktarılmaktadır:
“Çarlık Rusya’sının çok sayıdaki Rusolmayan milliyetleri her türlü haktan tamamen yoksundu ve durmadan akla
gelebilecek her türlü hakaret ve aﬂa¤ılanmalara maruz bırakılıyorlardı. Çarlık
Hükümeti, Rus nüfusa, milli bölgelerin
yerli halklarını aﬂa¤ı bir ırk olarak görmeyi ö¤retmeye çalıﬂıyor, bu halklara
resmen inorodtsi (yabancı kökenliler)
adını veriyor, onlara karﬂı nefreti ve aﬂa¤ılamayı kıﬂkırtıyordu. Çarlık Hükümeti
kasten ulusal düﬂmanlı¤ı körüklüyor, bir
halkı di¤erinin üstüne saldırtıyor, Yahudi pogromları, Kafkasya’da Tatar-Ermeni katliamları tezgahlıyordu.” (Stalin,
Eserler Cit 15, sayfa 19, ‹nter Yayınları)
Rusya’da Bolﬂevikler; siyasal sahneye çıkmalarından itibaren, ulusal sorun-

da tutarlı görüﬂler savundular. Yanlıﬂ
görüﬂlere karﬂı, do¤ru görüﬂlerin mücadelesini yürüttüler. Ekim Devrimi’nden
sonra da, ulusların kendi kaderini tayin
hakkı ilkesine sadık kaldılar. Ayrılma yönünde kendi kaderini tayin eden Finlandiya’nın ayrılma kararını tanıdılar. Federasyon, özerklik vb. temelinde, kendi
kaderini belirleyen uluslar, bütünün çerçevesinde kalarak, Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birli¤i’ni kurdular. Bolﬂevikler, kendi kaderlerini tayin hakkından, her zaman ayrılma hakkını, ayrılıp
ayrı devlet kurma hakkını anladılar.
Kendi kaderini tayin hakkını, özerklik
hakkı olarak daraltan, yanlıﬂ görüﬂlere
karﬂı mücadele yürüttüler. II. Enternasyonal dönekleri, oportünistler taraf›ndan ulusların kendi kaderlerini tayin
hakkı ilkesi genellikle yanlıﬂ yorumlanarak, ulusların kendi kaderini tayin hakkının içeri¤i sadece özerklik hakkı biçiminde daraltılıyordu.
“Hatta II. Enternasyonal’in bazı önderleri, kendi kaderini tayin hakkını kültürel özerklik hakkına; yani tüm siyasi
iktidar hakim ulusun elinde bırakılırken,
ezilen ulusların kendi kültürel kuruluﬂlarına sahip olma hakkına indirgeyecek
kadar kadar iﬂi ileri götürdüler.” (Ulusal
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Sorun ve Sömürge Sorunu, 6. Defter,
sayfa 8, ‹nter Yayınları)
Kendi kaderini tayin hakkının, ayrılıp
ayrı devlet kurma hakkı dıﬂında, sadece kültürel özerklik hakkına indirgenmesi, ilhaklara karﬂı, mücadelenin zayıflatılması, yer yer ilhakların haklı gösterilmesi anlamına geliyordu.
“Leninizm, kendi kaderini tayin kavramını, ba¤ımlı ülkelerin ve sömürgelerin
ezilen halklarının tamamen ayrılma hakkı, ulusların ba¤ımsız devlet varlı¤ı hakkı olarak yorumlayarak bu kavramı geniﬂletmiﬂtir. Böylelikle kendi kaderini tayin hakkı kavramını özerklik hakkı olarak
yorumlayarak ilhakları haklı gösterme
olana¤ı dıﬂtalanmıﬂtır.” (agk., sayfa 8-9)
Leninizm, ulusların kendi kaderini tayin hakkının, sadece ezilen ulusların,
ayrılıp ayrı devletlerini kurma hakkı anlamına geldi¤ini tanıtlayarak, bu alanda
da II. Enternasyonal oportünizminin
egemenli¤ine son vermiﬂtir. Kendi kaderini tayin hakkının yanlıﬂ yorumlanması, yanlıﬂ yoruma açık olması, Birinci
Emperyalist Paylaﬂım Savaﬂı’ndan sonra, Bolﬂevikleri parti programının bu
maddesini de¤iﬂtirmeye götürmüﬂtür.
“Ço¤u kez yanlıﬂ yorumlara yol açan
kendi kaderini tayin yerine gayet tam bir
kavram koyuyorum: “Özgürce ayrılma
hakkı”. (Parti Programının Revizyonundan, Ulusal ve Sömürgesel Ulusal Sorun Üzerine, Lenin, s. 519, ‹nter Yay.)
Lenin, Parti Programının 9. maddesinde yar alan ve “ço¤u kez yanlıﬂ yorumlara yol açan kendi kaderini tayin hakkı
yerine” daha açık, daha tam bir kavram
olan “özgürce ayrılma hakkı”nın geçirilmesini önermektedir. Lenin’in bu önerisi do¤rultusunda, di¤er bazı noktalar
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yanında, yeni Parti Programı kabul edilmiﬂtir. Bugün kendi kaderini tayin hakkı
kavramının emperyalist burjuvazi tarafından iyice saptırılarak kullanıldı¤ı bir
ortamda, bu kavramın yerine ayrılma
hakkının kullanılması çok daha önemlidir. Programatik belgelerde, propaganda ve ajitasyonda kural olarak kendi kaderini tayin hakkı yerine ayrılma hakkının kullanılması do¤ru olacaktır.
KEND‹ KADER‹N‹ TAY‹N HAKKININ
K‹M‹ B‹Ç‹MLER‹
“Kendi kaderini tayin hakkı ﬂu anlama
gelir: Kendi kaderine ancak ulusun
kendisi karar verme hakkına sahiptir;
bir ulusun yaﬂamına zorla karıﬂmaya, o
ulusun okullarını ve di¤er kurumlarını
yok etmeye onun töre ve geleneklerini
yıkmaya, kendi dilini kullanmasına zorla engellemeye, onun haklarını daraltmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.
(…) Kendi kaderini tayin hakkı demek, ulusun istedi¤i biçimde örgütlenmesi demektir. Ulus, özerklik ilkelerine
göre yaﬂamını kurma hakkına sahiptir.
Ulus, baﬂka uluslarla federatif iliﬂkilere
geçme hakkına sahiptir. Ulus, tamamen
ayrılma hakkına da sahiptir. Ulus egemendir ve bütün uluslar eﬂit haklara sahiptir.” (Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu, 6. Defter, sayfa 32, ‹nter yayınları)
Ezilen ulusun kendi kaderini istedi¤i
biçimde tayin edebilmesi için, içinde
bulundu¤u koﬂulların buna uygun olması gerekir.
Ezilen bir ulus, ancak özgür ﬂartlarda
istedi¤i biçimde kendi kaderini tayin
edebilir. Özgür ﬂartlar, ulusal baskının
son bulması, zoraki birli¤in ortadan kalkması, ezilen ulusun tüm haklarına sahip

olması gereken ortam, iradesini özgürce
kullanabilece¤i ortam demektir.
Ulusal baskının de¤iﬂik biçimlerde
sürdü¤ü ortam, özgür bir ortam de¤ildir. Ulusal baskının de¤iﬂik biçimlerde
sürdü¤ü ortamda, ezilen ulus kendi kaderini özgürce tayin edemez.
Ulusal baskının ortadan kaldırıldı¤ı,
ezilen ulusa tüm ulusal haklarının tanındı¤ı bir ortamda, ezilen ulus kendi kaderini, bir referandum ile, istedi¤i biçimde tayin edebilir.
“Sermaye egemen oldu¤u sürece,
üretim araçlarında özel mülkiyet sürdükçe ve sınıflar varoldukça, ulusların eﬂitli¤i güvencelenemez; sermayenin iktidarı sürdükçe ve üretim araçlarına sahip
olmak için savaﬂıldıkça, ulusların eﬂitli¤i
ve ulusların emekçilerinin iﬂbirli¤i sa¤lanamaz.” (Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu, 6. Defter, sayfa 47, ‹nter Yayınları)
Ulusal baskının ortadan kaldırılması,
ulusal eﬂitsizliklerin yok edilmesi, her
ulusun kendi kaderini özgürce tayin
edebilmesi için, sermayenin egemenli¤ine iﬂçi sınıfı önderli¤indeki devrimlerle son verilmesi gerekir.
Ezilen ulus istedi¤i biçimde yaﬂama
hakkına sahiptir. Ulus ayrı devlet kurma
hakkına sahiptir. Ulus özerk ﬂekilde yaﬂama hakkına sahiptir. Ulus baﬂka
uluslarla federatif temelde yaﬂama hakkına sahiptir. Hangi temelde yaﬂayaca¤ına ulusun kendisi karar verecektir.
KEND‹ KADER‹N‹ TAY‹N HAKKI VE
KEND‹ KADER‹N‹ TAY‹N ETME
Kendi kaderini tayin hakkı ile kendi
kaderini tayin etme, ayrı iki ﬂeydir. Bu
konuda Stalin yoldaﬂ ﬂu tavrı takınıyor:
“Elbette bu, Sosyal-Demokrasinin, bir

ulusun her talebini destekleyece¤i anlamına gelmez. Bir ulus eski düzene
dönme hakkına bile sahiptir, fakat bu,
Sosyal-Demokrasinin söz konusu ulusun ﬂu ya da bu kurumunun bu tür bir
kararını onaylayaca¤ı anlamına gelmez. Proletaryanın çıkarlarını savunan
Sosyal-Demokrasinin yükümlülükleri ile,
çeﬂitli sınıflardan bileﬂen bir ulusun
hakları iki farklı ﬂeydir.” (Ulusal Sorun
ve Sömürge Sorunu, 6. Defter, Sayfa
32, ‹nterYayınları)
Ulus istedi¤i her biçimde yaﬂama
hakkına sahiptir. Fakat komünistlerin
ulusun yaﬂamak istedi¤i her biçimi destekleme yükümlülükleri yoktur. Komünistler ulusun yaﬂamak istedi¤i biçime,
proletaryanın genel çıkarları açısından
bakar, ulusun yaﬂamak istedi¤i biçim,
proletaryanın genel çıkarlarına uygun
ise, ulusun kendi istedi¤i yaﬂama biçimini desteklerler. Ulusun yaﬂamak istedi¤i biçim, proletaryanın genel çıkarlarına uygun de¤il, zararlı ise, ulusun yaﬂama biçimi komünistler tarafından desteklenmez. Desteklememek fakat bunu
reddetmek, ayr›lmaya karﬂ› ﬂiddet kullanarak bunu bast›rmak vb. anlam›na
da gelmez. Bu anlamda kendi kaderini
tayin hakkı, ayrı bir ﬂey, kendi kaderini
tayin etme ayrı ﬂeydir.
Proletaryanın genel çıkarlarını savunan komünistlerin görevleri ile çeﬂitli sınıflardan oluﬂan ulusun hakları iki farklı
ﬂeydir. Bu iki nokta birbirine karıﬂtırılmamalıdır. Bu konuda Lenin de ﬂu tavrı
takınmaktadır:
“Ulusların kendi kaderini tayin (yani
ayrılma sorununun çözümünün devletin
anayasası tarafından tamamen özgür
ve demokratik tarzda garanti edilmesi)
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hakkı sorununu, ﬂu ya da bu ulusun ayrılmasının amaca uygun olup olmadı¤ı
sorunuyla karıﬂtırılması caiz de¤ildir.
Sosyal-Demokrat Parti bu sorunu tek
tek her durumda, tamamen ba¤ımsız
olarak, tüm toplumsal geliﬂmenin çıkarları ve proletaryanın sosyalizm u¤runa
sınıf mücadelesinin çıkarları bakıﬂ açısından kararlaﬂtırmak zorundadır.” (Lenin, Ulusal ve Sömürgesel Ulusal Sorun
Üzerine, Sayfa 115, ‹nter Yayınları)
Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını, Sosyal-Demokratlar (komünistler)
her durumda, tüm toplumsal geliﬂmenin çıkarları ve proletaryanın sosyalizm
u¤runa sınıf mücadelesinin çıkarları bakıﬂ açısından tavır takınıp, de¤erlendirirler. Ayrılma mı? Bütünün çerçevesi
içinde kalmak mı? sorular›na cevap; sınıf mücadelesinin içerisinde bulundu¤u
konum, sınıf mücadelesini ilerletip ilerletmeme, proletaryanın genel çıkarları
açısından her somutta de¤erlendirilmek, tavır takınılmak zorundadır.
B‹R ÖRNEK F‹NLAND‹YA
Ekim Devrimi’nden sonra, Finlandiya
yapılan bir referandum sonucu kendi
kaderini ayrılma yönünde kullanmıﬂtır.
“Finlandiya’ya bakın: demokratik, bizden daha geliﬂmiﬂ, kültürel seviyesi daha
yüksek bir ülke. Orada proletaryanın kristalizasyonu, ayrıﬂması süreci gerçekleﬂiyor; bu süreç orada son derece kendine
özgü, bizden daha sancılı bir seyir izliyor.
Finlandiyalılar Almanya’nın diktatörlü¤ünü tattılar, ﬂimdi Antant’ın diktatörlü¤ünden geçiyorlar ve bizim ulusların kendi
kaderini tayin hakkını tanımamız gerçe¤i
sayesinde orada ayrıﬂma süreci kolaylaﬂtı. Orada cellat rölü oynayan Finlandi-

40 32 / 2006

ya burjuvazisinin temsilcisi Svinhufvud’a
–Rusça “domuzbaﬂ” demektir- Smolni’de belgeyi nasıl teslim etti¤imi çok iyi
anımsıyorum. Svinhufvud elimi nazikçe
sıkmıﬂ, birbirimize karﬂılıklı iltifatlar yapmıﬂtık. Ne kadar nahoﬂtu! Fakat bunu
yapmak zorundaydık, çünkü bu burjuvazi o zaman halkı, emekçi kitleleri Moskofların, ﬂovenistlerin, Büyük Rusların Finlandiyalıları bo¤mak istedi¤ini anlatarak
aldatıyordu. Yani bunu yapmak zorundaydık.” (Ulusal ve Sömürgesel Ulusal
Sorun Üzerine, Sayfa 539, ‹nterYayınları)
Bolﬂevikler; Finlandiya’nın ayrılmasını
do¤ru bulmamalarına ra¤men, bu ayrılmayı zor yolu ile de engellemediler. Finlandiya’nın ayrılmasını zor yolu ile engellemiﬂ olsalardı, Çarlık Rusya’sından
bir farkları kalmayacaktı.
Finlandiya; Komünistlerin çok uluslu
bir ülkede devrimden sonra, bütünün
çerçevesi içinde kalmak istemeyen,
kendi kaderini tayin hakkını, ayrılma yönünde kullanan, bu ayrılma komünistler
tarafından do¤ru bulunmamasına ra¤men, yine de ayrılı¤›n tanınmak zorunda kalınd›¤› duruma iyi bir örnektir.
“Oysa biz ayrılmayı hiç istemiyoruz.
Biz mümkün oldu¤unca büyük bir devlet, Büyük Ruslara komﬂu olarak yaﬂayan mümkün oldu¤unca çok sayıda ulusun mümkün oldu¤unca sıkı birli¤ini istiyoruz; bunu, demokrasi ve sosyalizmin
çıkarları için, çeﬂitli uluslardan mümkün
oldu¤unca çok sayıda emekçiyi proletaryanın mücadelesine çekmenin çıkarları için istiyoruz. Devrimci-proleter bir
birlik, birleﬂme istiyoruz, parçalanma
de¤il. Fakat biz devrimci bir birleﬂme istiyoruz. (…) Biz özgür bir birleﬂme istiyoruz. Ve bu nedenle ayrılma özgürlü-

¤ünü tanımakla yükümlüyüz (ayrılma özgürlü¤ü olmadan birleﬂme özgür olarak
nitelenemez).” (Lenin, Ulusal ve Sömürgesel Ulusal Sorun Üzerine, Sayfa 520,
‹nter Yayınları)
Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı
savunulmasına ra¤men, istek ayrılma
yönünde de¤il, devrimci proleter birlik
etrafında birleﬂmektir. Emperyalist saldırılara, ablukaya karﬂı, sosyalizmin inﬂası için, birlikte davranmak, bir bütünün içerisinde olmak, genel çıkarlar
açısından en do¤rusudur…
VE GÜNEY KÜRD‹STAN
Günümüzde Güney Kürdistan’da adı
resmen konmamıﬂ bir devlet var. Federal Kürdistan Bölgesi gerçekte ABD
emperyalizmine ba¤lı, onun deste¤i ile
oluﬂan bir oluﬂumdur. ABD Irak ve Güney Kürdistan’ı iﬂgal etmiﬂtir. ‹ﬂgal ﬂartlarında, ABD emperyalizminin bölgede
oldu¤u ﬂartlarda, “ba¤ımsız Kürdistan”
talebi ileri sürülmektedir. Güney’de halkımızın büyük ço¤unlu¤u, ABD’nin bölgede kalmasından, ABD denetiminde
bir “ba¤ımsız Kürdistan”dan yanadır.
Güney Kürdistan’da Kürt ulusu istedi¤i biçimde yaﬂama hakkına sahiptir.
Kürt ulusu isterse, ABD ﬂemsiyesi altında “ba¤ımsız”, gerçekte ama ba¤›ml›
bir devlet ﬂeklinde yaﬂayabilir. Kürt ulusu isterse, federal ba¤larla Irak devleti
çerçevesi içinde özerk bölge, federatif
devlet vb. biçimde yaﬂayabilir. Kürt ulusu isterse, baﬂka bir sömürgeci devletle birlikte yaﬂayabilir. Kürt ulusu istedi¤i
biçimde kendi kaderini tayin edebilir.
Atlanmaması gereken bir nokta var. O
da ﬂudur: Güney Kürdistan’da Kürt ulusunun kendi kaderini tayin edece¤i ÖZ-

GÜR ﬂartlar yoktur. Faﬂist Saddam diktatörlü¤ü gitmiﬂ, ABD iﬂgali gelmiﬂtir.
Tercihler Saddam rejimi ile ABD iﬂgali
arasında yapılm›ﬂ, ABD emperyalizmi
çıkarları gere¤i, Kürt ulusuna kimi ulusal
hakların verilmesini sa¤lad›¤› için, ABD
emperyalizmi tercih edilmiﬂtir.
ABD ﬂemsiyesi altında, Kürt ulusu istedi¤i biçimde yaﬂama hakkına sahip
de¤ildir. Kendi kaderini özgürce tayin
etme durumunda de¤ildir. Olan, esas
olarak Saddam rejimi dönemine göre
daha iyi bir konumda olmakt›r. Bu ama
kendi kaderini özgürce tayin etme de¤ildir. Bilinçte tutulmas› gereken temel
noktalardan biri de budur.
Bir yanıyla Güney Kürdistan’da halkımızın ço¤unlu¤unca yapılan tercih, ezilen bir ulusun kendi kaderini tayin etmesidir. Kürt ulusunun kendi kaderini tayin
etmesinin bu biçimini destekleyecek miyiz? Bu yazı içerisinde açımlamaya çalıﬂtı¤ımız Marksist-Leninist ilkeler do¤rultusunda, Güney Kürdistan’da Kürt ulusunun ABD mandası altında yaﬂaması, emperyalizme ba¤›ml› devlet kurması olgusunun komünistlerce desteklenecek bir
tarafı yoktur. Kürt burjuvazisi, kendi önderli¤i altında, ABD emperyalizminin güdümünde, kendi devletini kurmaktadır.
Ezilen ulusun burjuvazisi de olsa, demokratik bir yanı da olsa bu adım komünistler tarafından desteklenemez…
Ulusal sorunun çözümü; ulusal baskının ortadan kaldırıldı¤ı, ulusal eﬂitsizliklerin yok edildi¤i, tam hak eﬂitli¤inin
sa¤landı¤ı bir ortamı gerektirir. Bu ortamı sa¤lamanın yolu devrimi gerektirir.
Ulusal sorunun çözümü için de devrimden baﬂka yol, seçenek yoktur!
28 ﬁubat 2006 8
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“BA⁄IMSIZ, B‹RLEﬁ‹K, DEMOKRAT‹K VE
SOSYAL‹ST KÜRD‹STAN” ‹ST‹YORUZ.

Ama nas›l?
K

ürdistan; tarihsel olarak iki sömürgeci devlet, Osmanl› ‹mparatorlu¤u
ile ‹ran devleti (Safevi devleti) aras›nda, 1639 y›l›nda yap›lan Kasr-› ﬁirin
anlaﬂmas› ile ikiye bölündü.
Kürdistan’›n ikiye bölündü¤ü dönemde, bilimsel anlamda Kürt ulusundan
bahsedemeyiz. Bat› Avrupa’da kapitalizm yeni yeni geliﬂmeye baﬂlam›ﬂ, etkileri henüz Do¤u’ya yans›mam›ﬂt›.
Bilimsel anlamda, ulusun oluﬂmas›
kapitalizmin tarih sahnesine ç›kmas› ile
baﬂlar. Ulus ve ulusal hareket kapitalizmin kategorileridir. Kapitalizm öncesi,
ne ulustan ne de ulusal hareketten bahsedebiliriz. Uluslar›n ortaya ç›kmas›,
oluﬂmas›, geliﬂmesi kapitalizmin ﬂafa¤›,
kapitalizmin do¤uﬂu ile baﬂlar.
Bat› Avrupa’da; insanlar›n uluslar halinde birleﬂmeleri, feodalizmin tasfiyesi
ve kapitalizmin zaferi dönemine rastlar.
Bu dönemde bat›da, içinde baﬂkaca
herhangi önemli bir ulusal grup (‹rlanda
hariç) olmayan tek uluslu devletler ortaya ç›kt›.
Do¤u Avrupa da ise; uluslar›n oluﬂumu ve feodal parçalanm›ﬂl›¤›n tasfiyesi
süreci merkezi devletlerin oluﬂum süreci ile eﬂzamanl› olmad›. Merkezi devletin oluﬂum süreci, insanlar›n ulus halinde biraraya gelmesi sürecinden daha
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h›zl› oldu¤u için, Do¤u Avrupa’da, uluslaﬂmaya en erken ulaﬂan ulus devlet iktidar›n› eline geçirdi ve çok uluslu-halkl› devletler oluﬂtu.
Kapitalizmin geliﬂmesi Do¤u’ya, Bat›
ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çok geç yans›d›.
Kürt ulusu uluslaﬂma sürecinin henüz
baﬂlar›nda iken, Kemalistlerin ‹ngilizFrans›z emperyalistleri ve ‹ran Devleti
ile anlaﬂmalar› sonucu, Kürdistan’›n ikiye bölünmüﬂlük olgusu, dörde bölünmüﬂlü¤e dönüﬂtü.
Lozan Antlaﬂmas› ile Osmanl› egemenli¤i alt›ndaki Kürdistan üçe bölündü. ‹ran Devleti ile Osmanl› Devleti alt›nda ikiye bölünmüﬂlük olgusu, böylece dörde bölünmüﬂlü¤e dönüﬂtü.
Kürdistan’›n bölünmesi, uluslaﬂma
sürecinin baﬂ›nda olan, bir ulusun, Kürt
ulusunun parçalanmas›, bölünmesidir.
Lozan ile Kürt ulusunun, birleﬂik bir ulus
olarak toprak birli¤i emperyalist zor ile
ortadan kald›r›ld›.
Kürdistan’›n tek tek parçalar›nda, sömürgeci egemenlerin uygulad›klar›,
ulusal bask›lar, katliamlar, asimilasyon
siyaseti, Kürt ulusunu ortadan kald›ramad›. Sömürgeci hakim s›n›flar, “Kürt
sorunu”nu, Kürt ulusunu yok etmeye
çal›ﬂarak, Kürtleri asimile ederek “çözmek” için ellerinden gelen her ﬂeyi yap-

t›lar. Ama nafile! Egemenlerin hiçbir çabas›, Kürdistan’›n parçalar›nda ulusal
uyan›ﬂ›, ulusal bilinçlenmeyi engelleyemedi. Kapitalizmin geliﬂmesine paralel
olarak, Kürdistan’›n tek tek parçalar›nda uluslaﬂma süreci h›zlanarak sürdü.
Tek tek parçalarda, parçalanan, bölünen bir ulusun, Kürt ulusunun parças›
olma bilinci giderek geliﬂti. Kürt ulusunun parçalanm›ﬂ bir ulus oldu¤u olgu
ise, Kürt ulusunun ve Kürdistan’›n yeniden birleﬂtirilmesinin maddi temeli oldu¤u da olgudur. Bu olgu kimi Kürt
gruplar›n›, ortaya ç›kt›klar› dönemde,
Kawa, PKK gibi “ba¤›ms›z, birleﬂik, demokratik Kürdistan”› yaratmay›, Kürdistan’›n birleﬂtirilmesini program maddesi
olarak savunmaya götürmüﬂtür. Kürdistan parçalanan, bölünen bir ülke oldu¤u için, Kürdistan’›n birleﬂtirilmesi talebi, demokratik bir öze sahiptir. Bu talep
hakl› bir taleptir. Bu talebin maddi temeli vard›r. Bütün bu olgulara ra¤men,
biz Kuzey Kürdistanl› Bolﬂeviklerin,
Kürdistan’›n birleﬂtirilmesi, ba¤›ms›z,
birleﬂik, demokratik Kürdistan (BBDK)
yaratma hedefi program maddesi de¤ildir. Neden?
Kürdistan klasik sömürge de¤il,
iç sömürgedir!
Klasik sömürgede; (denizaﬂ›r› sömürge) sömürgeci devlet ile toprak birli¤i
yoktur. Sömürge ile sömürgeci devlet
aras›nda, yüzlerce, binlerce kilometre
uzakl›k vard›r. Klasik sömürgenin ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas› için sömürgeci
devletin y›k›lmas› mutlak zorunluluk de¤ildir. Bu duruma 20. yüzy›lda, ‹ngiliz
emperyalizminin, Frans›z emperyalizminin, ABD emperyalizminin sömürge-

leri örnek olarak verilebilinir.
Cezayir, ulusal kurtuluﬂ mücadelesi
sonunda ‘ba¤›ms›zl›¤’›n› kazand›. Fransa devleti y›k›lmad›. Fransa emperyalizminin Afrika k›tas›nda bulunan di¤er sömürgeleri de ﬂu veya bu ﬂekilde ‘ba¤›ms›zl›k’lar›n› kazand›lar. Fransa devleti y›k›lmad›.
‹ngiliz emperyalistlerinin Asya k›tas›ndaki sömürge ülkeleri, ﬂu veya bu ﬂekilde ulusal ‘ba¤›ms›zl›k’lar›n› kazand›lar.
‹ngiliz devleti y›k›lmad›.
Vietnam, ulusal kurtuluﬂ mücadelesi
ile ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›. ABD devleti
y›k›lmad›.
Kürdistan’›n durumu klasik sömürgelere benzememektedir. Kürdistan klasik
sömürge de¤il, iç sömürgedir. Kürdistan; dört sömürgeci devlet aras›nda, ‹ngiliz, Frans›z emperyalistlerinin çizdi¤i
s›n›rlar sonucu, paylaﬂt›r›lm›ﬂ, bölünmüﬂ, parçalanm›ﬂ, ilhak edilmiﬂ, iç sömürge konumundad›r. Kürdistan’›n her
parças›, ilhak eden sömürgeci devletin
iç sömürgesidir. Kuzey Kürdistan, sömürgeci Türk devletinin, Güney Kürdistan, Irak devletinin, Do¤u Kürdistan, sömürgeci ‹ran devletinin, Güney Bat›
Kürdistan, sömürgeci Suriye devletinin
iç sömürgesidir.
Kürdistan’›n her parças›nda
düﬂman ayr›d›r!
Genel olarak konuﬂuldu¤unda, somuta indirgemeden, Kürdistan’›n tüm
parçalar›ndaki, Kürt ulusunun düﬂmanlar›n›n, sömürgeci devletler, emperyalizm oldu¤u söylenebilir. Bu genellik,
tek tek parçada esas düﬂman›n kim oldu¤u, her parçadaki devrimin, yönelmesi gereken düﬂman›n kim oldu¤u so32 / 2006
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rusuna cevap vermez. Mesele somuta
indirgendi¤inde, somut konuﬂuldu¤unda, her parçan›n düﬂman›n›n, ayn› sömürgeci devlet olmad›¤› ortaya ç›kacakt›r. Her parçadaki devrimin, yönelece¤i, y›kmay› hedefleyece¤i düﬂman
ayn› düﬂman de¤ildir.
Kuzey Kürdistan’daki halk›m›z›n düﬂman›, sömürgeci ‹ran devleti de¤il, sömürgeci Türk devletidir. Do¤u Kürdistan’daki halk›m›z›n düﬂman›, sömürgeci
Türk devleti de¤il, ‹ran sömürgeci devletidir. Güney Bat› Kürdistan’daki düﬂman, Irak devleti de¤il, sömürgeci Suriye devletidir.
Sömürgeci devletlerin, Kürdistan’›n ﬂu
veya bu parças›nda, geliﬂen ulusal uyan›ﬂa, ulusal harekete karﬂ›, düﬂman olmalar›, aralar›ndaki çeliﬂmelere ra¤men, ortak tav›r geliﬂtirmelerinden yola
ç›k›larak, her parçadaki halk›m›z›n düﬂman›n›n bir oldu¤unu söylemek yanl›ﬂt›r.
Kürdistan’›n tek tek parçalar›nda,
düﬂman›n bir olmamas›, her parçan›n
düﬂman›n›n ilhak edildi¤i ülke devletinin olmas› olgusundan ç›kar›lmas› gereken temel do¤ru ﬂudur: Kürdistan’›n
tek tek parçalar› için, parçalanmay›, ilhak, iç sömürge olgusunu yok sayarak,
bir devrim stratejisi çizmek, savunmak
yanl›ﬂt›r. Kürdistan devrimi, tek tek parçalar özgülünde de¤iﬂik devrim süreçlerini gerektirir.
Kuzey Kürdistan’›n özgürleﬂmesi, ulusal bask›dan kurtulmas› için sömürgeci
Türk devletinin y›k›lmas› gerekir. Kuzey
Kürdistan, Türk devleti taraf›ndan ilhak
edildi¤i için, Türk devletinin iç sömürgesi oldu¤u için, Kuzey Kürdistan devrimi
ile Türkiye devrimi içiçe geçmiﬂtir. Düﬂman›n birli¤i, ortak devrimi gerektirir.
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‹ﬂçi s›n›f› önderli¤inde, birleﬂik demokratik devrim ile sömürgeci Türk
devleti y›k›lacak, Kuzey Kürdistan’da
Kürt ulusunun kendi kaderini özgürce
tayin edece¤i ﬂartlar yarat›lacakt›r. Kürt
ulusu kendi kaderini, Sovyet Sosyalist
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist
Kürdistan Cumhuriyeti olarak, birlik
sovyeti ﬂeklinde, ya da federasyon,
özerklik ﬂeklinde de, birlikte yaﬂama
yönünde kullanabilir. Ayr›lma hakk›n›
ayr›l›p ba¤›ms›z devlet kurma ﬂeklinde
de kullanabilir. Ya da Kürdistan’›n di¤er
bir parças› ile birleﬂme, ya da bölge sömürgeci devleti ile birleﬂme yönünde
de kullanabilir.
Kürt ulusunun kendi kaderini tayini
için, özgür, demokratik ﬂartlar›n yarat›lmas› mutlak zorunluluktur.
Kuzey Kürdistan-Türkiye devrimi nas›l
içiçe geçmiﬂse, birleﬂik devrim, bir ve
ayn› düﬂman› y›kmay› hedefliyorsa,
Kürdistan’›n di¤er parçalar› için de, ayn› durum söz konusudur. Do¤u Kürdistan-‹ran devrimi, Güney Bat› KürdistanSuriye devrimi, Güney Kürdistan-Irak
devrimi süreçleri yaﬂanacakt›r.
‹ﬂçi s›n›f› önderli¤inde bu de¤iﬂik
devrim süreçleri sonunda, tek tek parçalardaki Kürt ulusu, isterlerse ba¤›ms›z, birleﬂik, demokratik ve sosyalist
Kürdistan cumhuriyeti ﬂeklinde de yaﬂayabilirler.
Demokrasiden, gerçek demokrasi, iﬂçiler, emekçiler için demokrasi anlaﬂ›l›yorsa -biz öyle anl›yoruz-, ba¤›ms›zl›ktan, emperyalizmden, sömürgeci devletlerden ba¤›ms›zl›k anlaﬂ›l›yorsa -biz
öyle anl›yoruz-, bölge sömürgeci devletlerinin, iﬂçi s›n›f› önderli¤inde demokratik devrimlerle y›k›lmas› mutlak zorun-

luluktur. Ancak bu ﬂekilde ba¤›ms›z,
birleﬂik, demokratik Kürdistan hedefine
var›labilinir.
Emperyalizm ﬂartlar›nda, Kürt burjuvazisi önderli¤inde, emperyalizmle iﬂbirli¤i
temelinde, emperyalistlerin denetiminde, “ba¤›ms›z Kürdistan” mümkündür.
Güney Kürdistan’da ABD emperyalizmi
ﬂemsiyesi alt›nda ad› konmam›ﬂ “ba¤›ms›z bir devlet” vard›r. Bu devlet bizim istedi¤imiz, Kürt ulusal sorunun gerçek anlamda çözen bir devlet de¤ildir.
Örgütlenmede ülke de¤il, devlet
temel al›nmak zorundad›r!
Örgütlenmede komünistlerin ç›k›ﬂ
noktas› ülke de¤il, devlettir.
“Savaﬂ›m›m›zda belirli bir devleti kendimize temel olarak al›yoruz; o belirli
devlet içindeki bütün ülkelerden iﬂçileri
birleﬂtiriyoruz; biz hiçbir özel ulusal geliﬂme yolunu savunamay›z, biz bütün
olanakl› olan yollardan s›n›f hedefimize
do¤ru yürüyoruz.” (Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu, 6. Defter, ‹nter Yay›nlar›,
Sayfa 115)
Biz Lenin yoldaﬂ›n gösterdi¤i yoldan
gidiyoruz. Savaﬂ›m›m›zda, örgütlenmede, bölünmüﬂ, ilhak edilmiﬂ, Kürdistan’›
de¤il, Kuzey Kürdistan-Türkiye’yi al›yoruz. “Her devrimin temel sorunu iktidar
sorunudur.” der Lenin. Devrim bir altüst oluﬂtur. Eskinin y›k›larak, yerine yenisinin kurulmas›d›r. Her devrim, bir iktidar›, rejimi y›kmay› hedefler. S›n›fl› toplumlarda devlet; “sömürücü s›n›flar›n ç›kar›n› koruyan bir ayg›t”t›r. Çok uluslu
bir ülkede devlet, o ülkede yaﬂayan bütün uluslardan iﬂçilerin emekçilerin ortak düﬂman›d›r.

Kuzey Kürdistan-Türkiye gibi çok
uluslu bir ülkede, düﬂman birdir: Sömürgeci Türk devleti. Kuzey KürdistanTürkiye devriminin y›kmak için yönelece¤i hedef, sömürgeci Türk devletidir.
Düﬂman›n birli¤i ortak mücadeleyi gerektiriyor.
Do¤u Kürdistan-‹ran’daki devrimin ortak düﬂman› sömürgeci ‹ran rejimidir.
Do¤u Kürdistan’›n özgürleﬂmesi için
‹ran devletinin y›k›lmas› gerekir. ‹ran’›n
da demokratikleﬂmesi için, ‹ran devletinin y›k›lmas› gerekir. Birleﬂik ve ortak
devrimin, yönelece¤i düﬂman, y›kmay›
hedefleyece¤i rejim ayn›d›r. Sömürgeci
‹ran devleti.
Kürdistan tarihi, co¤rafi olarak söz
edilebilir, ele al›nabilir bir ülkedir. Bir
bütün olarak Kürdistan’dan bugün için
siyasi bir ülke olarak bahsedemeyiz.
Kürdistan tarihi ve co¤rafi olarak önce
Osmanl› sömürgecili¤i ile ‹ran devleti
aras›nda ikiye bölünmüﬂ, birinci emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ› sonunda, dörde
bölünmüﬂ bir ülkedir. Kürdistan’›n her
parças›, ilhak eden devletin iç sömürgesi olarak ﬂekillendi. Her bir parça iç
sömürgesi oldu¤u devletin sosyo ekonomik birimi olarak, o devletin sosyo
ekonomik yap›s›n›n parças› olarak ﬂekillendi. ‹lhak edilen her parça, iç sömürgenin oldu¤u devletteki Kürdistan
parças›, o devletin ekonomisinin bir
parças›, sosyal yap›s›n›n bir parças›, o
devletin iç pazar›n›n -özel ﬂartlara sahip- bir parças› olmuﬂtur. Kürdistan’da
kapitalizmin geliﬂmesi, Kürdistan’›n her
parças›n›n ba¤l› oldu¤u sömürgeci
devletin kapitalizminin geliﬂmesi ile birlikte, ona ba¤l› olarak farkl› biçimlerde,
farkl› h›zda, farkl› seviyede olmuﬂtur.
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Kürdistan’›n her parças›, ilhak edildi¤i
devletin y›k›lmas› ile özgürleﬂecektir. ‹lhak olgusu, iç sömürge olgusu, ortak,
birleﬂik devrimi gerektirir. Kürdistan’›n
dört ayr› parças›n›n, kurtulmas›, özgürleﬂmesi, dört sömürgeci devletin, iﬂçi
s›n›f› önderli¤inde, antiemperyalist demokratik devrimlerle olacakt›r.
Biz kendimize Kuzey Kürdistan-Türkiye devrimini ve bunu gerçekleﬂtirmek
için de sömürgeci Türk devletini y›kmay› temel al›yoruz. Birleﬂik, ortak devrimi
savunmam›za ra¤men, Kuzey Kürdistan’da ayr› bir bölgesel partiyi savunuyoruz. Partiya Bolﬂewik(Kurdistana Bakur), Bolﬂevik Parti(Türkiye). Birleﬂik
partinin önderli¤inde, birleﬂik devrimi
savunuyoruz.
Partiya Bolﬂewik (Kurdistana Bakur)
Kuzey Kürdistan’da yaﬂayan tüm ulus
ve milliyetlerden iﬂçi ve emekçileri ayn›
çat› alt›nda örgütleyecektir.
Bolﬂevik Parti (Türkiye), Türkiye’de
yaﬂayan, tüm ulus ve milliyetlerden iﬂçileri ve emekçileri ayn› çat› alt›nda örgütleyecektir. ‹ki bölgesel partinin üzerinde, birleﬂik, merkezi parti anlay›ﬂ›n› savunuyoruz.
Kuzey Kürdistan-Türkiye devrimi, yaz› içinde aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m›z olgulardan dolay›, birleﬂik, ortak bir devrim
olacakt›r. ‹ﬂçi s›n›f› önderli¤inde, ortak
demokratik devrim sömürgeci Türk
devletinin iktidar›n› y›kacak, yerine iﬂçilerin, köylülerin demokratik iktidar›n›,
devletini kuracakt›r. Kürt ulusunun kendi kaderini tayin edece¤i özgür ﬂartlar
yarat›lacak, tüm milliyetlere tam hak
eﬂitli¤i sa¤lanacak, zorunlu devlet diline son verilecek, ulusal bask›ya, ulusal
eﬂitsizliklere son verilecektir.
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Kürdistan’›n birleﬂtirilmesi sorunu
ve ‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ...
‹brahim yoldaﬂ da, Kürdistan’›n birleﬂtirilmesi sorununu tart›ﬂm›ﬂ ve ﬂu
tavr› tak›nm›ﬂt›r:
“Burada bir noktay› daha belirtelim:
Kürdistan’›n Lozan Antlaﬂmas›yla kendi
kaderini tayin hakk› çi¤nenerek parçalanmas›, elbette tarihi bir haks›zl›kt›r. Ve
Lenin yoldaﬂ›n bir baﬂka vesileyle söyledi¤i gibi, haks›zl›¤› durmadan protesto
etmek ve bütün hakim s›n›flar› bu konuda ay›plamak, komünist partilerin görevidir. Ama böyle bir haks›zl›¤›n düzeltilmesini program›na koymak ak›ls›zl›k
olur. Çünkü günün meselesi olma niteli¤ini çoktan kaybetmiﬂ bir sürü tarihi haks›zl›k örnekleri vard›r. “Sosyal geliﬂmeyi
ve s›n›f mücadelesini do¤rudan do¤ruya kösteklemekte devam eden bir tarihi
haks›zl›k” olmad›klar› sürece, komünist
partiler bunlar›n düzeltilmesini sa¤lamak gibi, iﬂçi s›n›f›n›n dikkatini temel
meselelerden uzaklaﬂt›r›c› bir tutuma giremezler. Yukarda iﬂaret etti¤imiz tarihi
haks›zl›k, art›k günün meselesi olma niteli¤ini çoktan yitirmiﬂtir. “Sosyal geliﬂmeyi ve s›n›f mücadelesini do¤rudan
do¤ruya kösteklemek” gibi bir mahiyet
taﬂ›mamaktad›r. Bu nedenle komünistler onun düzeltilmesini istemek ak›ls›zl›¤›n› ve basiretsizli¤ini göstermezler. Bu
noktay› belirtmemizin sebebi, Program
Tasla¤› üzerindeki tart›ﬂmalarda bir arkadaﬂ›n Kürdistan bölgesinin birleﬂtirilmesini programa koymak yolundaki iste¤idir. Türkiye’de komünist hareket ancak Türkiye s›n›rlar› içindeki milli meseleyi en iyi, en do¤ru çözüme ba¤lamakla yükümlüdür. Irak ve ‹ran’daki komünist partileri de, milli meseleyi kendi ül-

keleri aç›s›ndan en do¤ru çözüme kavuﬂtururlarsa, sözkonusu tarihi haks›zl›¤›n hiçbir de¤eri ve önemi kalmayacakt›r. Bütün Kürdistan’›n birleﬂtirilmesini
program›m›za koymam›z bir de ﬂu aç›dan sakatt›r: Bu, bizim tayin edece¤imiz
bir ﬂey de¤ildir. Kürt milletinin kendisinin
tayin edece¤i bir ﬂeydir. Biz Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakk›n›, yani ayr› bir devlet kurma hakk›n› savunuruz.
Bu hakk› kullan›p kullanmayaca¤›n›
veya ne yönde kullanaca¤›n› Kürt milletinin kendisine b›rak›r›z. Bu nokta üzerinde ilerde tekrar duraca¤›m›zdan, geçiyoruz.” (‹brahim Kaypakkaya, Seçme
Yaz›lar, Ocak Yay›nlar›, Sayfa 196-197)
‹brahim yoldaﬂ, Kürdistan’›n birleﬂtirilmesi meselesini tart›ﬂt›¤› dönemde, Kürdistan’›n çeﬂitli parçalar›nda ulusal uyan›ﬂ ve ulusal kurtuluﬂ hareketinin boyutlar› bugünle karﬂ›laﬂt›r›lamayacak kadar
zay›ft›. ‹brahim yoldaﬂ, esas olarak Kürdistan’n›n birleﬂtirilmesinin, bir komünist
partisinin program›na al›n›p al›nmayaca¤› ba¤lam›nda tart›ﬂmakta, do¤ru olarak,
Kürdistan’›n birleﬂtirilmesi meselesinin
program maddesi olamayaca¤›n›, buna
Kürt ulusunun kendisinin karar verece¤i
do¤ru tavr›n› tak›nmaktad›r.
Kürdistan’›n bölünüp, parçalanmas›
elbette tarihi bir haks›zl›kt›r. Bu tarihi
haks›zl›¤›n düzeltilmesine, Kürdistan’›n
birleﬂmesine Kürt ulusunun kendisi karar verecektir. ‹brahim yoldaﬂ›n; “… Tarihi haks›zl›k, art›k günün meselesi olma
niteli¤ini çoktan yitirmiﬂtir.”, “Sosyal geliﬂmeyi ve s›n›f mücadelesini do¤rudan
do¤ruya kösteklemek” gibi bir mahiyet
taﬂ›mamaktad›r.” tespiti üzerine tart›ﬂ›labilir, tart›ﬂ›lmal›d›r.
‹brahim yoldaﬂ›n tart›ﬂt›¤› ba¤›nt›n›n,

Kürdistan’›n birleﬂtirilmesinin komünist
partinin program›na al›n›p al›nmayaca¤›
ba¤›nt›s› oldu¤u, ‹brahim yoldaﬂ›n yaﬂad›¤› dönemde Kürdistan’da ulusal uyan›ﬂ ve ulusal hareketin çok zay›f oldu¤u,
‹brahim yoldaﬂ›n Kürdistan’›n birleﬂtirilmesi meselesinde, karar› verecek olan›n
Kürt ulusunun kendisi oldu¤u tavr›n› tak›nd›¤› bilindi¤inde, tarihi haks›zl›k ba¤lam›nda tak›nd›¤› tav›rla ‹brahim’in sorunu “tarihin ak›ﬂ› d›ﬂ›nda kalan” bir sorun
olarak görmedi¤i tespit edilebilir.
Toparlayacak olursak; Biz Kuzey Kürdistanl› Bolﬂevikler olarak; yaz› içinde
aç›klad›¤›m›z nedenlerden dolay› ba¤›ms›z, birleﬂik, demokratik Kürdistan’›
yaratmay›, hedeflemeyi, program maddesi olarak önümüze koymay› yanl›ﬂ
buluyoruz. Programatik olarak BBDK’›
savunmuyoruz. BBDK’› program maddesi olarak savunmamam›z, BBDK’n›n
nas›l yarat›laca¤› konusunda, fikir beyan etmeyece¤imiz anlam›na gelmez.
BBDK’n›n isteminin maddi temeli, demokratik bir özü vard›r. BBDK istemi
hakl› bir taleptir. Kürdistan’›n bölünmesi
tarihi bir haks›zl›kt›r. Bu tarihi haks›zl›k,
tarihin ak›ﬂ› d›ﬂ›nda kalm›ﬂ, tarihi bir haks›zl›k de¤ildir.
Ba¤›ms›z, birleﬂik, demokratik Kürdistan ancak Kürdistan’› ilhak eden devletlerin, ‹ran, Türkiye, Irak, Suriye, iﬂçi s›n›f› önderli¤inde demokratik devrimlerle
y›k›lmas› ile gerçekleﬂecektir.
Bizim asgari program›m›z, sömürgeci
Türk devletini y›kmak yolu ile, Kuzey
Kürdistan’› özgürleﬂtirmeyi, Kürt ulusunun kendi kaderini özgürce tayin edece¤i ﬂartlar› yaratmak ile s›n›rl›d›r. Bu
hedefe de bir gün mutlaka var›lacakt›r.
13 ﬁubat 2006 8
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SAVAﬁIN VE ‹ﬁGAL‹N GÖLGES‹NDE

Kad›n olmak...
emperyalizminin Irak-Güney KürABD
distan’a sald›r›s›, savaﬂ ve iﬂgal
süreci, emperyalistlerin propaganda etti¤i gibi Irak-Güney Kürdistan’a “bar›ﬂ ve
demokrasi” getirmedi.
Savaﬂ, iﬂgal ve iﬂgale karﬂ› direniﬂ ve
çat›ﬂmalar süreci bir kez daha savaﬂlarda
kad›nlar›n yaﬂam koﬂullar›n›n “bar›ﬂç›l”
dönemlere göre daha da kötüleﬂti¤ini
belgeledi. Bu süreç ayn› zamanda kad›nlar›n ve çocuklar›n savaﬂlar›n en büyük
kurbanlar› oldu¤unu; en a¤›r yükü kad›nlar›n çekti¤ini; savaﬂ dönemlerinde kad›nlar›n ﬂiddete, taciz ve tecavüzlere daha
çok maruz kald›¤›n› da bir kez daha somut olarak gösterdi.
Genel olarak savaﬂlarda kad›nlar›n durumunun kötüleﬂti¤i biliniyor. Cephede
savaﬂanlar genelde erkekler... Ama kad›nlar›n yaﬂam mücadeleleri çok de¤iﬂik
alanlarda yürüyor. Ev iﬂlerinden çocuk
bak›m›na, yaﬂl›lar›n ve hastalar›n bak›m›na, eﬂ ya da yak›n akrabalar›n› kaybetme
ac›s›n› çekmek, savaﬂtan yaral›, sakat geri dönenlerin sorunlar›yla u¤raﬂmak, genelde aileyi geçindirme mücadelesi; her
an sald›r›lara maruz kalma korkusuyla yaﬂamak, bombard›mana kurban gitmenin
yan›s›ra, taciz ve tecavüzlere u¤ramak,
savaﬂ ganimeti olarak görülmek, kaç›r›lmak, katledilmek...
Daha bitmedi! Savaﬂ›n genel psikolojik
bask› stratejisi için düﬂman›n rakiplerinin
moralini bozmak amac›yla kad›nlar›n araç
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olarak kullan›lmas›, iﬂkenceden geçirmenin de ötesinde eﬂi, kardeﬂi ya da yak›n
akrabas›n›n konuﬂturulmas› için de bir
bask› arac› olarak kullan›lmas› vb. barbarl›klara maruz kalmak kad›nlar›n savaﬂ dönemlerinin genel görüntüleridir.
Savaﬂ›n bitmesi ile kad›nlar›n yükleri ya
da yaﬂad›klar› barbarl›klar ve zorluklar
bitmiyor... Savaﬂtan dönen erkekler, e¤er
yaral› veya sakat de¤ilse hemen kad›n
üzerindeki egemenli¤ini yeniden kuruyor
ve savaﬂ psikolojisiyle kad›na daha fazla
eziyet ediyor. E¤er yaral› veya sakatsa,
kad›nlara ek bir yük, sorun do¤uyor. Savaﬂ döneminde “geri cephede” belki de
“ﬂans” olarak görülen iﬂ bulma durumu,
erkeklerin savaﬂtan-cepheden dönmesiyle yerini kad›nlar için iﬂsizli¤e b›rak›yor.
Bu da erke¤in sakat oldu¤u, çal›ﬂamaz
halde oldu¤u ailenin geçiminin daha da
zorlaﬂt›¤› anlam›na gelir ve bu zorluk da
kad›n›n s›rt›ndad›r.
Bu arada savaﬂ döneminde taciz, tecavüzlerin, katletmelerin sonuçlar› da yavaﬂ
yavaﬂ kendisini göstermeye baﬂlar. Savaﬂ döneminde yaﬂam mücadelesi veren
kad›nlar›n, özellikle taciz ve tecavüze u¤rayanlar›n dramlar› kendisini intihar etmeler biçiminde ortaya koyuyor. Feodal erkek egemen kültürün önemli rol oynad›¤›
ülkelerde ise “namus” ölçülerine uygun
davranmad›¤› -örne¤in aç›k giyinmek,
baﬂörtüsü örtmemek, yak›n akraba olmayan erkeklerle konuﬂmak vb.- gerekçesiy-

le recmedilmek, katledilmek de kad›nlar›n
maruz kald›klar› barbarl›klar aras›nda yer
al›yor. Savaﬂ ve iﬂgal Saddam rejiminin
devrilmesini beraberinde getirdi, ama
Irak-Güney Kürdistan’a özgürlük ve demokrasi u¤ramad› bile. Kimi tahminlere
göre 100.000 civar›nda sivilin yaﬂam›na,
bir o kadar›n›n da kay›p durumda olmas›na mal olmuﬂtur bu savaﬂ ve iﬂgal. Bu
ölenlerin ve kay›plar›n önemli bölümü kad›n ve çocuklard›r.
Burjuva araﬂt›rma gruplar›na ya da insan haklar› savunucusu kesimlerin tespitlerine göre de 2003 Mart ay›nda baﬂlayan
savaﬂ ve sonras› iﬂgal döneminde kad›nlar›n durumu Saddam rejimi ve Irak’a uygulanan ambargo döneminden çok daha
kötüdür. Bask›lar›n biçimi de¤iﬂse de kad›nlar›n genel durumu daha kötü ve onlar
üzerindeki bask›lar daha yo¤un. Bu bask›lar›n öne ç›kan biçimleri öncelikle ﬂiddet,
taciz, tecavüz ve katletmedir. Sadece
Irakl› dinci-gerici veya dinci-faﬂist kesimler kad›nlara bask› uygulam›yor... ‹ﬂgalci
güçler de -sadece askeri operasyonlar s›ras›nda de¤il- kad›nlara karﬂ› taciz, tecavüz, tutuklay›p iﬂkence etme, kocas›n› ya
da herhangi bir akrabas›n› konuﬂturmak
için de tehdit unsuru olarak kullanma, yani e¤er sözkonusu kiﬂi konuﬂmazsa tutuklanan kad›na tecavüz edilece¤i vb. tehdit
için kullanma durumundad›r. Savaﬂ ve iﬂgal dönemini güçlenmek için kullanan ﬁiilerin ve Sünnilerin de kad›nlara karﬂ› dinci gerici ve fedal yaklaﬂ›mlar› uygulatmaya çal›ﬂmalar›, buna uymayanlara karﬂ› öldürmeye kadar varan tehditleri ve bask›lar› da kad›nlar›n yaﬂam›n› cehenneme döndüren barbarl›klard›r.
BM’nin raporuna göre Irak’ta kad›nlar›n
durumu ﬂöyledir: Irak’›n nüfusunun %

60’›n› kad›nlar oluﬂturuyor. Savaﬂtan dolay› dul kalan kad›nlar›n say›s› 250 bin civar›ndad›r. ﬁiddet ve tecavüz savaﬂla birlikte günlük yaﬂam›n bir parças› haline
gelmiﬂtir. Tahminlere göre son bir y›lda
4000’den fazla namus cinayeti iﬂlenmiﬂtir.
Tecavüze u¤rayan kad›nlar fuhuﬂ sektörüne veya intihara sürükleniyor. Kad›nlar›n intiharlar› ve kendilerini yakarak intihar
etmeleri olaylar› artm›ﬂt›r, artmaktad›r.
2004 y›l›nda Süleymaniye çevresinde
1544 kad›n üzerinden yap›lan araﬂt›rmaya göre bu kad›nlar›n 907’si sünnetli ç›km›ﬂt›r. Evlilik yaﬂ› ailenin izniyle 15-16 civar›ndad›r ve okula gitmeyenlerin say›s›
artmaktad›r vb. vb.
8 Mart nedeniyle yay›nlanan bir raporda Güney Kürdistan’da -ki Güney Kürdistan, Irak geneli ele al›nd›¤›nda kad›nlar›n
en “özgür” oldu¤u bölgedir- son 14 ay
içinde 831 kad›n kendisini yakarak intihar
etmeye kalk›ﬂm›ﬂ, bunlar›n 200’ü yaﬂam›n› yitirmiﬂtir. Ayn› dönemde 35 kad›n da
eﬂleri ya da yak›n akrabalar› taraf›ndan öldürülmüﬂtür.
Ba¤dat’ta son dönemde baﬂlar› aç›k
gezen kad›nlara sald›r›lar ve öldürme
olaylar› da giderek ço¤alm›ﬂt›r. ﬁiilerin ve
Sünnilerin egemen oldu¤u alanlarda kad›nlara karﬂ› uygulanan bask›lar Güney
Kürdistan’dakinden çok daha fazla, çok
daha a¤›r ve barbarca. Kaç›rma, tecavüz
edip katletme olaylar› gibi, “islami usullere göre” giyinmeyenlere sald›r›lar, kezzap
döküp yakma eylemleri vb. sald›r›lar günlük yaﬂam›n görüntüleri aras›ndad›r.
‹ﬂgalcilerin emrindeki hükümetin de -ki
15 Aral›k seçimlerinden sonra yenisi kurulmad›¤› için hala iﬂbaﬂ›nda- kad›nlara ve
genç k›zlara karﬂ› taciz, tecavüz ve kaç›rma eylemlerine karﬂ› önlem ald›¤› yok. Ter32 / 2006
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sine ortaya konan son anayasa ile ﬂeriat
kanunlar› da bir türlü uygulanmaya konuyor ve geçici anayasada kad›nlara verilen
kimi haklar budan›yor ve kad›nlar›n anayasal düzeydeki haklar› da Saddam rejimi
dönemindeki haklardan daha geri düzeye
indiriliyor. Irak-Güney Kürdistan’da Saddam sonras› dönemin yap›lanmas› hâlâ
son biçimini almad›¤›ndan geliﬂmelerin
hangi yönde olaca¤› tam kestirilemiyor.
Irak Cumhurbaﬂkan› Talabani’nin kad›ndan sorumlu dan›ﬂman› Selma Jobbo
da yetkililerin sorunu ciddiye almad›¤›n›,
programlar›n› gözden geçirmeleri gerekti¤ini belirtirken ﬂunlar› anlat›yor:
“ﬁu anki ﬂiddet, yani savaﬂ›n getirdi¤i
zor koﬂullar› aﬂmak elbette kolay de¤il.
Irak kad›n› savaﬂ nedeniyle iﬂine gidemiyor, soka¤a ç›kmakta zorlan›yor. Evine
hapis oluyor. Bu da bir anlamda ﬂiddettir.” (Özgür Politika, 4 Nisan 2006)
Bir baﬂka gerçeklik de kad›nlar›n devletin
kolluk güçlerinden yard›m isteme olanaklar›n›n olmamas›d›r. Durum ﬂöyledir: E¤er bir
kad›n polisten yard›m istiyorsa, polis “bu aileyi ilgilendiriyor” ya da “aile içi sorun” olarak de¤erlendirdi¤inden ve müdahalenin
geleneklere ters düﬂtü¤ünü düﬂündü¤ünden olaya müdahale etmiyor. Yani kad›n›n
yard›m iste¤ine uymuyor. Polisin kad›n›n
yard›m›na gitmesi ancak eﬂi de yard›m isterse mümkün oluyor. ‹yi de kad›n tam da
kocas›ndan dayak yedi¤i, ölümle tehdit
edildi¤i yerde yard›m istiyorsa ne olacak?
Sonuç belli: Kad›na yard›m mard›m yok! Yine sonuç: Namus cinayetleri artm›ﬂt›r.
Burada sadece özet halinde ortaya
koydu¤umuz kimi gerçekler ve veriler, savaﬂ›n ve evet erkek egemen sistemin barbarl›¤›n› aç›kça ortaya koymaktad›r.
Bu olgular asl›nda savaﬂ›n barbarl›¤›n›
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da ortaya koymaktad›r. ‹nsanlar›n birbirini
katletmesinin kayna¤›, di¤erlerine egemen olma amac› ve bunun için de egemenli¤in sa¤lanmas›na olanak veren toplumsal zenginli¤e sahip olma dalaﬂ›d›r.
Baﬂka ve anlaﬂ›l›r ifadeyle, savaﬂ›n kayna¤› sömürü sistemi olan kapitalizm-emperyalizmdir. Kapitalizm-emperyalizm
barbarl›kt›r. Erkek egemen sistemin koruyucusu ve sürdürücüsüdür bu barbar sistem. Bu barbar sistem genelde insanl›k
düﬂman›, özelde iﬂçilere, emekçilere ve
evet ayn› zamanda ve özel olarak da iﬂçi
ve emekçi kad›nlara düﬂmand›r.
Bu barbarl›¤a son vermek de iﬂçilerin,
emekçilerin kendi ellerindedir. Kad›n-erkek iﬂçilerin, emekçilerin, kapitalizmin
egemenli¤ine son vermek için; dünya
üzerinde savaﬂ barbarl›¤›na son vermek
için, kad›nlar›n da özgürlü¤ünün sa¤lanaca¤›, s›n›fs›z, sömürüsüz toplumu yaratmak için... devrimci savaﬂa haz›rlanmalar›, devrim için mücadeleye sar›lmalar› gerekiyor. Kurtuluﬂun baﬂka yolu yoktur!
Irak-Güney Kürdistan’da da kad›nlar›n
gerçek kurtuluﬂu, hem iﬂgale, iﬂgalci
güçlere karﬂ› emperyalizme karﬂ› mücadeleden, hem de yerli gericilere karﬂ›
devrim için mücadeleden geçer.
Savaﬂ karﬂ›t› kimi Irakl› ve ABD’lili kad›nlar›n son dönemde iﬂgal ve savaﬂ son bulsun yönlü ça¤r›larda bulunmas›, bunun için
imza toplamas› vb. tavr› iyi niyetli ama yetersiz bir tav›rd›r. Çünkü çözümü yine savaﬂ› yürütenlerden ar›yorlar. Erkek egemen
sisteme, emperyalist sisteme karﬂ› mücadele etme yaklaﬂ›m ve tav›rlar› yoktur.
Dayan›ﬂmam›z Irak-Güney Kürdistanl›
iﬂçi, emekçi kad›nlar›n sömürü sisteminden kurtuluﬂ mücadelesiyledir.
14 Nisan 2006 8

TÜRK ULUSUNA MENSUP B‹R
‹ﬁÇ‹DEN KÜRT EMEKÇ‹LERE

Aç›k Mektup
Kürt Emekçi Kardeﬂim;
Bu mektubu son Newroz provokasyon ortam›n›n derinleﬂtirildi¤i dönemlerde yaz›yorum. Kimi sahibinin sesi medyan›n çanak yalay›c›lar›n›n “Mart Sendromu” olarak adland›rd›klar›, asl›nda
Kürtlere yönelik sald›r›lar›n yo¤unlaﬂaca¤›n›n habercisi olan bir dönemde yaz›yorum bu mektubu. Bir Türk iﬂçisi olarak ne düﬂündü¤ümü yazmak istedim.
Bilesin istedim; yarat›lmak istenen
Kürt-Türk düﬂmanl›¤›nda ben yokum…
Senin düﬂman›n de¤ilim, tam tersine
senin en temel haklar›n›n savunucusuyum… Bu topraklarda yaﬂayan çeﬂitli
ulus ve milliyetlerden emekçilerin gelece¤i paylaﬂmas›n›, umudu birlikte yeﬂertmesini, gelece¤i birlikte kurmas›n›
istiyorum. Halklar aras›nda oluﬂturulmak istenen çitlere karﬂ› mücadele
eden ve halklar›n kardeﬂli¤inin sa¤lanabilmesi için ortak düﬂmana karﬂ›, Türk
devletine karﬂ› mücadele birli¤inden
yana olan birisiyim… Bilmeni istedim…
Kürt Emekçi Kardeﬂim…
Geçti¤imiz günlerde Newrozu kitlesel
olarak kutlad›n›z, taleplerinizi bir kez
daha alanlara taﬂ›d›n›z… Newroz’un
mücadeleci yan›n› öne ç›kard›n›z.
Bu y›l da Newroz döneminde sald›r›lara yenileri eklendi, ekleniyor.

Kimileri tam ibretlik: Newroz’u kutlamak için ilgili makamlara baﬂvuruda
bulunan Kürt emekçilerinin dilekçelerinde “Newroz” kelimesindeki O harfinin
yasaklanmas› olay›n› ibretle izledik.
Newroz’un kelime düzeyinde de “Nevruz”laﬂt›r›lmas› ve ulusal taleplerin hayk›r›ld›¤› bir gün olmas› içeri¤inin de¤iﬂtirilmesi beyhude bir çabayd›… ﬁimdi
bu çaban›n kelime olarak da yap›lmaya
çal›ﬂ›lmas› bir yan›yla komik; ama di¤er
yandan bu Kürt dilinin, alfabesinin reddinin de bir göstergesi… Bu da komik!
‹çinden geçti¤imiz dönemde bu ibretlik giriﬂimler yan›nda ac› olaylarda art›ﬂlar var. Daha geçti¤imiz günlerde Kürt
ulusunun ulusal taleplerini dillendiren,
faﬂist devletin bask›lar›n›, katliamlar›n›
protesto edenlerin üzerine ateﬂ aç›lmas›
sonucu 13 Kürdistanl› yaﬂam›n› yitirdi.
Evet, savaﬂ yeniden t›rmand›r›lmaya, bunun için provokasyonlar yarat›lmaya çal›ﬂ›l›yor. ﬁemdinli’deki bombalama olay›,
bu olay›n öncesinde gerçekleﬂtirilen di¤er bombalama olaylar› bunun aç›k göstergelerinden. Planl›, programl› gerçekleﬂtirilen bu provokasyonlar boﬂuna de¤il. Hakim s›n›flar›n Kemalist “derin devlet” kesimi hem Kürt sorununu “vur-kurtul” dedikleri, bask› ve zorla “çözme” siyasetini sürdürmek istiyor, hem de bu sorun üzerinden siyasi has›mlar› olan AKP
hükümetini y›pratmak istiyorlar. AKP hükümeti ise Kürt sorununu tan›ma, Türkiyelilik, anayasal vatandaﬂl›k gibi kavramlardan bahsetse de son tahlilde hükümeti ayakta tutabilmek için Kürt ulusuna yönelik sald›r›lara onay veriyor; yasal
düzlemde üzerine düﬂenleri yerine getiriyor. Andaki durum kabaca bu.
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Sevgili Kürt Emekçi Kardeﬂim…
Yukar›da yazd›klar›m son bir kaç ay›n
yaﬂananlar›. Ancak Kürt ulusundan iﬂçilere, emekçilere yap›lanlar son birkaç
ayla s›n›rl› de¤il. 80 küsur y›ll›k Cumhuriyet tarihi boyunca Kürtlere yap›lanlar›
biliyorum. Bir bölümünü yaﬂad›m, yaﬂad›k. Bir bölümünü duyduk yaﬂl›lar›m›zdan. Koçgiri’yi, Dersim’i duyduk.
1980’in ortalar›ndan itibaren Kuzey Kürdistan’da yaﬂanan barbarl›¤›n tan›klar›y›z. Kulaklar› kesilmiﬂ, gözleri oyulmuﬂ
gerilla cesetleri resimlerini gördü¤ümde bunlar› yapanlar›n insanl›ktan nasibini almam›ﬂ yarat›klar olduklar›n› düﬂündüm. Tanklar alt›nda ezilen; tanka
ba¤lan›p sürüklenen de sizdiniz… Toplu olarak katledilenler, gözalt›nda kaybedilenler de ço¤unlukla sizdiniz…
Köyleri yak›lan, yerinden yurdundan
göçertilen yüzbinlercenizin yaﬂad›¤›
dram hâlâ yüre¤imizde ac›d›r. Bunlar›
yaﬂad›n›z. Bu yüzden barbarl›klar› uzun
uzun yazmayaca¤›m.
Ne içindi tüm bu yaﬂananlar? Neden
uyguland› tüm bu barbarl›klar?
En temel hakk›n›z olan ulusal kimli¤inizi istiyordunuz. Kürt dilinin özgürce
kullan›lmas›n›, Kürt kültürünün yaﬂat›lmas›n› ve nihayet özgür bir Kürdistan’›n
yarat›lmas›n› istiyordunuz. Bunun için
Kürdistan’› sömürge olarak elinde tutan
dört devletten birisi olan Türk devleti,
dörde bölünmüﬂ topraklar›n›zda sizin
üzerinizde bask› ve terör uygulayarak,
gerekti¤inde asimilasyonla ama ço¤u
kez silahla, bombayla, dipçikle… s›n›r›n bu yan›nda Kürtleri susturmaya çal›ﬂt›, çal›ﬂ›yor. T›pk› Suriye, ‹ran ve
Irak’taki Saddam rejimi gibi. (Bununla
“Saddam rejimi Kürt düﬂman›yd›, kötüy-
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dü, ABD Saddam’› devirerek Kürt özerk
yönetiminin kurulmas›na olanak sa¤lad›, iyi oldu”… filan gibi bir ﬂey düﬂünmüyorum. Hay›r, ABD de kendi ç›kar›
için Kürtlerin hamisi kesildi. Bilirim ki;
ayn› emperyalistlerin dostlar› yoktur, ç›karlar› vard›r!)
Evet bölünmüﬂ vatan›n çocuklar›s›n›z… Bunun nas›l bir duygu oldu¤unu
tahmin edebiliyorum… Evet, ulusal haklar›n›z elinizden al›nd›, diliniz yasakland›; kültürünüz yokedilmeye çal›ﬂ›ld›…
Ama tüm bunlar Kürtlü¤ü, Kürdistan özlemini ortadan kald›rmad›. Sizler ulusal
bilincinizin her geçen gün daha fazla
bir ﬂekilde fark›na var›yor ve hakl› olarak kimli¤inizi, özgürlü¤ünüzü talep
ediyorsunuz…
Bu taleplerinizi sömürgeci Türk devleti bask› ve kanla geri çevirmeye çal›ﬂ›yor; sizleri yok say›yor… ‹stiyor ki; 80
küsur y›ld›r sürdürdü¤ü sömürü ve bask› sistemi sürsün… Ve onun 80 küsur
y›ld›r sürdürdü¤ü bu bask›c›, katliamc›
sistemde benim gibi kimi Türk iﬂçi ve
emekçileri karﬂ› ç›ksa da iﬂçilerin
emekçilerin büyük ço¤unlu¤unu kand›r›p, sana karﬂ›, sizlere karﬂ› k›ﬂk›rt›yorlar… Türk ulusundan, Laz, Çerkez, Abhaz vd. milliyetlerden emekçileri Kürt
ulusundan iﬂçilere, emekçilere karﬂ›
k›ﬂk›rt›yorlar. Biz emekçileri birbirimize
karﬂ› k›ﬂk›rt›p sömürü düzenini sürdürmek; sömürücü devleti yaﬂatmak istiyorlar… Onlar biliyorlar ki, biz, çeﬂitli
ulus ve milliyetlerden emekçiler birleﬂip
bizi sömürenlere karﬂ› güç oluﬂturursak
onlar›n saltanat›n› çok k›sa sürede yerle
bir edebiliriz. Onlar bu birli¤in gerçekleﬂmesinden korkuyorlar; bunun için
birbirimize düﬂürmeye çal›ﬂ›yorlar.

Bunda –ﬂimdilik– baﬂar›l› da oluyorlar.
Kimileri de kalk›yor, sizin taleplerinizi
yok say›p, “din kardeﬂli¤inden” dem vurarak sizi/bizi bununla uyutmak istiyorlar. Ayn› “ümmetin” çocuklar›n›n birbirlerini sömürmeyece¤ini, kendi aralar›nda haks›zl›k yapmayaca¤›n› vs. söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. ‹stiyorlar ki,
yalanlar›na kanal›m; en temel haklar›m›z› istemeyi, özgürlü¤ü, insanca yaﬂam
iste¤ini bir kenara b›rakal›m; bizleri bask› alt›nda tutan devlete, sömüren patrona, gericiye, mollaya karﬂ› baﬂ›m›z›
e¤elim; “halimize ﬂükredip” susal›m…
Bizi birbirimize düﬂürmeye çal›ﬂanlar›n durumu, istekleri böyle… Bir de Kürt
cephesinden bunlara destek verenler
var. Bunlar›, kendilerine sunulan kimi k›r›nt›lar karﬂ›l›¤›nda “ruhunu ﬂeytana satanlar” olarak tan›mlarsak yanl›ﬂ olmaz
san›r›m. Kimi zaman köy korucusu olarak, kimi zaman ‹çiﬂleri Bakan› olarak,
kimi zaman bir sanatç› veya bir iﬂadam›
olarak, bazen “Kürt halk›n›n sözcüsü!”
bir siyasetçi olarak… karﬂ›m›za ç›k›yorlar. Onlar da bu sistemin k›y›s›ndan köﬂesinden sebeplenenler olarak sistemin
devam› konusunda üzerlerine düﬂeni
yerine getirmeye çal›ﬂ›yorlar. Tüm bunlar “Kürt realitesi”nin kimi parçalar›…
Sevgili Kürt Emekçi Kardeﬂim;
Sevgili Dostum…
Tüm bu gerçekliklerin fark›nday›m…
Bir Türk emekçi olarak bu yap›lanlar›n,
oynanan oyunlar›n fark›nday›m.
Evet bütün kötülüklerin kayna¤›, sömürü sistemini ayakta tutmak isteyen bu
faﬂist Türk devleti. Ama kabul etmek gerekir ki, o bunu yaparken Türk ulusundan iﬂçilerin büyük ço¤unlu¤u baﬂta ol-

mak üzere çeﬂitli ulus ve milliyetlerden
iﬂçileri, emekçileri kendi ç›karlar› için
ﬂovenizm a¤usuyla zehirleyebiliyor. Buna anda ben ve benim gibi düﬂünen az
say›da insan›n engel olabilecek durumu
yok. Ancak yine de y›lmadan mücadele
etme görevimiz var. Yapt›¤›m›z da bu…
Mücadele etmeliyiz… Çünkü senin
esaretin benim esaretim demek… Senin kurtuluﬂun da benim kurtuluﬂum…
Mücadele etmeliyiz, çünkü beni, bizi
sömüren sistemi ve onu koruyan kollayan sömürgeci faﬂist Türk devletini ortadan kald›rmak; yerine halk›n iktidar›n›
kurmak özgür bir düzenin, ba¤›ms›z ülkelerimizin kurulmas›n›n, halklar›n kardeﬂli¤inin sa¤lanmas›n›n tek yolu… Devrim halklar›m›z›n kurtuluﬂunun tek yolu!
Mücadele etmeliyiz… Çünkü tarih
karﬂ›s›nda sorumlulu¤umuz var; insanl›k karﬂ›s›nda sorumlulu¤umuz var…
‹nsanca yaﬂanabilir, sömürünün, zulmün olmad›¤›; insan›n insana kullu¤unun yerini eﬂitli¤in, kardeﬂli¤in ald›¤›;
halklar›n dostluk ve kardeﬂlik içinde,
bar›ﬂ içinde yaﬂad›¤›, serpildi¤i bir
dünya için; bayra¤›nda herkesin yetene¤ine göre katk› sundu¤u, herkesin ihtiyac› ölçüsünde ald›¤› bir düzen için
mücadele etmeliyiz… Bu bilinçle sar›l›yoruz mücadeleye… Sar›lmal›y›z…
Emekçi Kürt Kardeﬂim;
Kuzey Kürdistan’da bir mücadele sürüyor. Ba¤›ms›z Kürdistan kurma hedefiyle baﬂlam›ﬂ olan ve bu u¤urda bir
çok insan›n hayat›na malolan mücadele
geldi¤i noktada kimi kültürel haklar hedefine kilitlendi. Baﬂlang›çtaki hedeflerden uzaklaﬂm›ﬂ ve çok daha geri talepler için yürüyen mücadele birçok açma32 / 2006
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z› yaﬂ›yor. Reformizmin açmaz› bu…
Türkleri de, Kürtleri de sömüren ve bask› alt›nda tutan Türk devleti ile oturup
Kürt sorununu “çözmek” esas amaç
haline geldi, getirildi. Kimi zaman “özgürlü¤ün beyinlerde gerçekleﬂmesinden” dem vuruldu, özgürlük i¤diﬂ edilmeye çal›ﬂ›ld›; kimi zaman garip, eski
çürü¤e ç›km›ﬂ teorilerle reformist siyaset meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›.
Bunlar Kürtlerin özgürlü¤ünün ve kurtuluﬂunun Türk ve di¤er ulus ve milliyetlerden emekçilerle, s›n›fsal bir temelde
mücadele birli¤inin önüne engel oluﬂturdu. “Kürt solu”, “Türk solu” gibi kavramlarla s›n›fsal örgütlenmelerin yerine
milliyet temeline dayal› örgütlenmeler
bilinçlere sokuldu… Bu ve benzer ﬂeylerler de “Kürt realitesi”nin kimi parçalar›… Burada bir kez daha düﬂünmek gerekiyor emekçi Kürt kardeﬂim…
Do¤ru ve hakl› bir talebin var: Özgür
bir Kürdistan, Kürt kimli¤inin-kültürünün
tan›nmas›; jandarma dipçi¤inin, bask›n›n, zulmün, katliamlar›n ortadan kalkmas›, demokrasi, insan haklar›, halklar›n kardeﬂli¤i, bar›ﬂ… gibi talepler hakl›
ve sonuna kadar savunulmas› gereken
talepler… Ancak bunlar› kazanmak için
devrim yolunu seçmek gerekiyor. Türk
devletinin varl›¤› koﬂullar›nda gerçek
bir demokrasi, gerçek bir bar›ﬂ, halklar›n kardeﬂli¤i vb. vb. gerçek anlamda
sa¤lanamaz… Bu gerçeklik yan›nda bir
gerçek daha var kabullenilmesi gereken: Ortak düﬂman›m›z olan bu devletin
varl›¤› sadece Kürt emekçilerinin mücadelesiyle ya da sadece Türk emekçilerinin mücadelesiyle ortadan kald›r›lamaz. Ortak düﬂmandan kurtulmak için
ortak mücadele gerekli… Kurtuluﬂun
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yolunu açacak olan ﬂey birleﬂik, örgütlü bir mücadeledir… Bunu kavramam›z
ve buna uygun ad›m atmam›z, mücadele birli¤ini örmemiz gereklidir…
Kürt Emekçi Kardeﬂim…
Türk iﬂçileri, emekçileri devlet taraf›ndan kand›r›lm›ﬂ olabilir, zehirlenmiﬂ olabilir. Anda düﬂman›n olarak karﬂ›na ç›kabilir… Ancak iﬂçilerin devlet taraf›ndan a¤ulanmas›na karﬂ› durma, onlar›
devrim davas›na kazanma, onlar› ortak
saf›m›za kazanma diye bir derdimiz
var. Bunun için u¤raﬂmal›y›z. Bu yap›lmayacak bir iﬂ de¤il, yap›labilir bir iﬂtir.
Kand›r›lm›ﬂ Türk iﬂçisine kendi gerçekli¤ini anlatt›¤›m›zda anlayacakt›r. Bunun için herkese görev düﬂüyor.
Kürt Emekçi Kardeﬂim; Dostum;
Ortak bir kader birli¤imiz var; ortak ç›karlar›m›z var. Ortak düﬂman sömürgeci faﬂist Türk devletine karﬂ› ortak mücadelede, ortak cephede yerimizi alal›m… Gel gücümüzü birleﬂtirelim; devrim yolunda ilerleyelim; devrimi gerçekleﬂtirelim… Devrimi ancak birlikte yapabiliriz… Gelece¤i ancak birlikte kurabiliriz… Unutma güzel kardeﬂim: Kürtlerin
ayr› devlet kurma hakk›n› özgür iradesiyle kullanmas›n›n özgür koﬂullar› da
ancak böyle gerçekleﬂtirilebilir.
‹yi düﬂün; do¤ru karar ver; devrim saf›nda yerini al… Al ki, kurtuluﬂumuzu ertelemeyelim… Al ki, sesimiz daha gür
ç›ks›n: B›ji b›ratiya gelan! B›ji ﬂoreﬂ,
B›ji sosyalîzm!
Senden iste¤im bu…
Dostlukla…
13 Nisan 2006
Türk ulusundan bir iﬂçi 8

Bölgemizde
Newroz etkinlikleri…

ﬁ

ehrimizde 20 Mart 2006 tarihinde
Kürt Halk Evi’nin düzenledi¤i meﬂaleli Newroz yürüyüﬂüne kat›ld›k. Yürüyüﬂe 300 civar›nda kat›l›m vard›. Yürüyüﬂe Kürdistan’›n di¤er parçalar›ndaki Kürdistanl›lar da destek verdi. Enternasyonal Kültür Evi derne¤i de yürüyüﬂe kat›l›m ça¤r›s› yapt›. Biz de bu temelde yürüyüﬂe destek verdik. Yürüyüﬂte
Newroz bildirisini Türkçe, Almanca da¤›tt›k. Yo¤unlukla “Abdullah Öcalan’a
özgürlük” slogan› at›ld›. Yürüyüﬂün baﬂlang›c›nda Newroz’un anlam› anlat›ld›.
Yürüyüﬂ Almanca dilinde yap›lan bir
konuﬂma ile ﬂehir merkezinde bitirildi.
Yürüyüﬂte PKK taraftarlar›nca Apo’nun
resimleri ile PKK bayraklar› taﬂ›nd›.
26 Mart 2006 tarihinde Enternasyonal
Kültür Evi’nde, Mala Gelê Kurd, At›l›m
gazetesi ve Stêrka Bolﬂewîk dergisi
temsilcilerinin kat›ld›¤› bir panel düzenlendi. Toplant›ya kat›l›m 80 civar›ndayd›. Toplant›ya ça¤r› için el ilanlar› ve
afiﬂler haz›rlanarak yo¤un bir propaganda yap›ld›.
Panel s›ras›nda ulusal mücadele ve
Newroz ile ilgili çeﬂitli resimlerin ve
sloganlar›n yerald›¤› bir sinevizyon
gösterildi.
Toplant›ya konuﬂmac› olarak kat›lanlar 15’er dakika konuﬂtular. ‹lk konuﬂmay› Mala Gelê Kurd derne¤i temsilcisi

yapt›. Temsilci konuﬂmas›n› Kürtçe
yapt›; ard›ndan Türkçe dilinde bir özet
yapt›. Konuﬂmas›nda Newroz’un ortaya
ç›k›ﬂ›n› ve mücadeleci yan›n› anlatan
Mala Gelê Kurd derne¤i temsilcisi, devletin her türlü engellemesine karﬂ› Kürt
halk›n›n Newroz’da alanlara ç›k›p kitlesel olarak kutlad›¤›n› belirtti.
At›l›m gazetesi temsilcisi “derin devlet” siyasetini ﬁemdinli’de yaﬂanan
olaylar›, devletin Kürt halk› üzerindeki
bask›lar› anlatt›.
Stêrka Bolﬂewîk temsilcisi, Newroz’un
efsanefi yan›n› bir yana b›rakt›¤›m›zda,
bugün mücadeleci yan› ba¤lam›nda
Kürt ulusunun ulusal taleplerinin dile
getirildi¤i, sömürgecili¤e karﬂ› ç›k›lan
bir mücadele gününe dönüﬂtü¤ünü anlatt›. Bugünkü somut duruma da de¤inen Stêrka Bolﬂewîk temsilcisi; Kuzey
Kürdistanl› bolﬂevikler olarak görevin
sorunu devrimci tarzda ele almak oldu¤unu, faﬂist Türk devletinin devrimle y›k›lmadan gerçek anlamda sorunun çözülemeyece¤ini; bunun için devrim mücadelesine sar›lman›n ve mücadeleyi
yükseltmek gerekti¤ini söyledi.
‹lk tur yap›lan konuﬂmalardan sonra
sorular bölümüne geçildi. Toplant›ya
kat›lanlar›n sorduklar› sorulardan sonra
ara verildi. Aradan sonra sorulara yan›tlar›n verilmesiyle toplant› devam etti.
Mala Gelê Kurd derne¤i temsilcisi
kendisine yöneltilen sorular› yine esas
olarak Kürtçe yan›tlad›, Türkçe diline
çevirdi. Güney Kürdistan’daki oluﬂum,
ABD ile iliﬂkiler, Türk devleti ile bir çözümün nas›l olabilece¤i konular›nda aç›klamalar getiren temsilci, devletin
PKK’nin silah b›rakmas›n› istedi¤ini, ancak bunu yapmayacaklar›n› söyledi.
32 / 2006
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Temsilci özetle Ortado¤u zemininde
her güçle görüﬂebileceklerini, bunun
normal oldu¤unu ve polemik konusu
yap›lmamas› gerekti¤ini; Türk devletinin
sald›r›lar› karﬂ›s›nda gerillan›n direniﬂinin meﬂru oldu¤unu, serhildanlar›n metropollerde de geliﬂip güçlenece¤ini,
Kürt halk›n›n özgürlük hareketine s›k› s›k›ya ba¤l› oldu¤unu, bugün milyonlar›n
PKK’nin arkas›nda oldu¤unu söyledi.
Sorular daha çok Stêrka Bolﬂewîk
temsilcisine sorulmuﬂtu. Kürt ulusal sorununun çözümüne bolﬂeviklerin yaklaﬂ›m›, Stêrka Bolﬂewîk’in Kuzey Kürdistan’da mücadelesinin ne durumda oldu¤u, faaliyetlerinin durumu üzerine sorular yan›nda “Bugüne kadar Türkiye
co¤rafyas›nda kaç Türk genci kazand›n›z?” türünden sorular da soruldu.
Stêrka Bolﬂewîk dergisi temsilcisi
özetle ulusal sorunun çözümünün Türk
hakim s›n›flar›n›n devletinin y›k›lmas›ndan geçti¤ini; Kürt, Türk ve di¤er ulus
ve milliyetlerden iﬂçilerin emekçilerin
ortak bir mücadele cephesinde birleﬂip
bu ortak düﬂmana karﬂ› mücadele etmesi gerekti¤ini, bu amaçla birleﬂik bir
bolﬂevik parti inﬂa ettiklerini; Kuzey
Kürdistan’da ve Türkiye’de iki ayr› partinin bu birleﬂik parti çat›s› alt›nda, gücü
oran›nda örgütlenme çal›ﬂmas› yürüttü¤ünü söyledi. Temsilci; emperyalist
güçlerin Kürt sorununu kendi bölgesel
ç›karlar› için kulland›klar›n›, dolay›s›yla
mücadelenin hedeflerinden birisinin
emperyalizm oldu¤unu; sömürgeci
Türk devleti varl›¤›n› sürdürdü¤ü sürece Kuzey Kürdistanl› iﬂçiler, emekçiler
için gerçek kurtuluﬂun sözkonusu olamayaca¤›n› belirtti.
At›l›m gazetesi temsilcisi, kendisine
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yöneltilen sorulara verdi¤i yan›tlarda
özetle bugün Kürt halk›na yönelik sald›r›lara karﬂ› ortak mücadelenin önemini
vurgulad›.
Temsilcilerin konuﬂmalar›ndan sonra
toplant›ya izleyici olarak kat›lanlara 5’er
dakikal›k konuﬂma hakk› tan›nd›. Konuﬂmac›lar›n bir bölümü ulusal sorunda
burjuvazinin ulusal sorunu gerçek anlamda çözemeyece¤ini belirterek bunun dünyada bir çok örne¤i bulundu¤unu; bunun karﬂ›s›nda sosyalistlerin
ulusal sorunda bir plan ve programlar›
oldu¤unu, gerçek anlamda ulusal sorunun çözümünün, halklar›n kardeﬂli¤ini
gerçek anlamda gerçekleﬂtirmenin yolunun devrimden, sosyalizmden geçti¤ini söylediler. Kimi konuﬂmac›lar bugün Kürt ulusal kurtuluﬂ mücadelesinin
hakim s›n›flar aras›ndaki çat›ﬂmada birbirlerine üstünlük sa¤lamada bir manivela olarak kullan›lmak istendi¤ini, bunun için provokatif bir ortam yarat›lmak
istendi¤ini, bunun için bilinçli ve planl›
olarak Kürt ulusundan iﬂçilere, emekçilere yönelik sald›r›lara baﬂvuruldu¤unu,
bu sald›r›lara karﬂ› mücadelenin yükseltilmesi gerekti¤ini belirttiler.
Toplant› esas olarak olumlu geçti.
ﬁehrimizde uzun zamandan beri böyle
ortak bir panel yap›lmam›ﬂt›. Bu yönüyle olumlu bir toplant› oldu. Yine kat›l›m›n
yüksek olmas› da toplant›n›n olumluluklar› aras›ndayd›.
Enternasyonal Kültür Evi ad›na kapan›ﬂ konuﬂmas› yapan arkadaﬂ da toplant›n›n bu olumluluklar›na dikkat çekerek toplant›y› bitirdi.
Nisan 2006
Bir grup SB okuru 8

‹BRAH‹M KAYPAKKAYA

Li Tirkiyê pirsgirêka netewî…
15. “Çarenûsiya xwe tayin”
“Mafê Çarenûsiya xwe tayin”
“Çarenûsiya xwe tayin” û “Mafê Çarenûsiya xwe” tiﬂtên bi ferq in. “Çarenûsiya xwe” yan jî “Çarenûsiya xwe tayinkirin” tê mana cihêbûnê damezirandina dewleteke cûda. Lê belê “mafê çarenûsiya tayinkirin” weke me berê jî nîﬂan dabû, tê mana mafê cihêbûnê,
“mafê damezirandina dewleteke cûda”. Tiﬂtên komunîst di bin her mercê
de û bê ﬂert û ﬂûrt diparêzin “mafê çarenûsiya xwe tayinkirin” ango mafê damezirandina dewleteke cûda ye. “Mafê
çarenûsiya xwe tayinkirin” û “çarenûsiya xwe tayin” yan jî bi gotineke din “mafê damezirandina dewleteke cûda” û
“damezirandina dewleteke cûda” divê
qet neyên tevî hev kirin. Komunîst di bin
her mercê de ya yekemîn diparêzin, ya
duemîn bi girêdana mercan ve diparêzin. Bi gotina hevrê Lenin, tevgera komunîst vê pirsgirêka duemîn, “di her
mesela taybet de bi nêrbarî, weke temamiyekê ji bo pêﬂveçûna civakî û ji bo
sosyalîzmê, di warê berjewendiyên tekoﬂîna çînî yên proletarya didarêze û
tayin dike.” Hevrê Lenîn, “mafê çarenûsiya netewan”, bi mafê jin/mêr berdanê
ve rûbarî hev dike. Mafê berdanê di bin
her ﬂertî de û bê qeyd û bend çiqas tê
parastin ji, mesela berdanê bi xwe, we-

ke tê zanîn di ﬂertên bêlî de tê parastin,
di hinek ﬂertan de nayê parastin. Meriv
mafê berdanê nasneke, wê çawa yekitiya malbatê yekitiyeke bi zorê be, ku
“mafê çarenûsiya xwe tayinkirin” neyê
naskirin jî, yekitiya milliyetan wê bibe
yekitiyeke zoranî. Nabe yekitiyeke ku ji
bawerî û dil tê. Wê bibe yekitiyeke ku ji
dijminatiyê, ji cebrê, yekitiyeke pûç û
helisî. Komunîst yekitiyeke wisa naparêzin; yekitiyeke xurt ya ku di navbera
gelê kedkar yê ji her milliyetî, ya ji ba32 / 2006
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weriyê, dostiyê, ji dil tê dixwazin û diparêzin. Cardin komunîst, bi gelemperî bi
awayê dewletên mezin rêxistinbûyiniyê,
ji awayê dewletên piçûk piçûk rêxistinbûniyê tercîh dikin. Ji ber ku dewletên
mezin yên li ser erdên fireh sazbûne, ji
bo tekoﬂîna çînî, ji bo awayê hilberîna
fireh û ji bo avahiya sosyalîzmê xwediyên ﬂerten hîn destdide ne. Lê belê Komunîst, weke me bêlî kiri bû, bi awayên
dewletên mezin rexistinbûniyê li ser
milliyetan bi bindestî û zorê be, bi tundî
li dij in.
Yekitiya navbera milliyetan, divê li ser
ji dilhatinê û baweriya bi hevre be. Aha,
erka mafê çarenûsiya netewan, bi ﬂert
û ﬂûrt parastin ji vir tê. Ê di mesela pirensîbeke wisa girîng de, tewrê Revîsyonîstên ﬁafakê çi ye? Mafê(!) ﬂoreﬂkirinê yê gel parastin, pelixandina mafê
çarenûsiya netewan. Di ser de jî, bi gotina: “Mafê tayina çarenûsiya gelê
Kurd, nikare ji tekoﬂîna ﬂoreﬂa erdan ya
digêhêje gundiyên xizan û ji tekoﬂîna
dijî emperyalîzmê ve were jêkirin.” mafê çarenûsiya tayînkirinê jî bi ﬂertan ve
girêdidin. Ji bîr nekin ku, hevoka bêvac, çareserkirina(!) ku Revîsyonîstên
ﬁafakê ji bo pirsgirêka netewî tînin e.
Revîsyonîst, li ser rexnan li ﬂûna tayinkirina çarenûsiya xwe, mecbûr mane gotina “rizgariya xwe” derbas bikin, lê ev,
ji bo wan, di pirsgirêka netewî de, domandina parastina netewekariya netewa serdest tu asteng nine û ji xwe nebûye asteng.
Revîsyonîstên ﬁafakê wisa dibêjin:
“Tevgera me… ji bo tayinkirina çarenûsiya gelê Kurd, ji aliyê berjewendiya
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karker û gundiyên Kurd de pêk were
(bmx).) dixebite.”
Hûn ji ku dera wê binêhêrin îfadeke bi
ﬂaﬂiyan ve tijî ye!
Em careke din dubare bikin ku, berî
her tiﬂtî divê ne “ya gelê Kurd”, “ya netewa Kurd” were gotin. Ji ber ku, mesela tayinkirina çarenûsiya gelê Kurd, ne
tiﬂtekî pêwendiya pirsgirêka netewi ye,
tiﬂtekî ku bi mebesta em li ser gengeﬂiyê dikin ve pêwendiya xwe tune ye.
Xeyni vê ku gelê Kurd çarenûsiya xwe
tayin bike, ev wê helbet li aliyê “berjewendiya karker û gundiyên Kurd” be. Li
aliyê din bûyîn bê îmkan e. Ji ber ku tayinkirina çarenûsiya gelekî, damezirandina dewleta ﬂoreﬂger, ya wî gelî ye.
Gelek wê dewleta xwe ya ﬂoreﬂger damezirîne, ango wê çarenûsiya xwe tayin bike û evê karibe(!) be “ne liser berjewendiya karker û gundiyan be”. Ev,
seranser virkirin e.
“Tayinkirina çarenûsiya gelê Kurd…”
tê gotin. Ev îfada, aliyekî din ve jî seqet
e, ne “çarenûsiya wi were tayinkirin” divê “çarenûsiya xwe bi xwe tayin bike”.
Pir bêli ye ku, îfada “tayinkirina çarenûsiya gelê Kurd…”, karê “tayinkirinê”,
mana wê ji der ve were kirinê pêre ye.
Tê mana, hêzeke li derî wî, wê çarenûsiya gelê Kurd bêlî bike. Revîsyonîstên
ﬁafakê, pirsgirêka netewî weke porê
Ereban kirine. Di gotina “mafê çarenûsa netewan” de, ya ku pêﬂverû ye, ﬂoreﬂger e, ku tê de çi rast heye, derbazî
irzê wan bûne. Ev gotina, bi ﬂaﬂkirinên
ku aqil nagre ve kirine awayê ku bi kêrî
bûrjûvaziyên û axayên erdan yên netewa serdest tê.
Di îfada jorin de, li ﬂûna gotina “gel”
gotina “netewe” hatibûya danîn, îfade

wê cardin jî ev du seqetî bida domandin: Wê hevok, têketa awayê “tevgera
me, ji bo çarenûsiya (netewa) Kurd di
aliyê berjewandiya karker û gundiyên
Kurd de were tayin kirinê dixebite”. Bi vî
awayî jî, cardin, ya yekemîn karê tayinkirina çarenûsiya netewa Kurd, ne bi
destê wê bi xwe, wê bi destê “tevgera
me”(!) bihata çêkirin. Bi vî awayî, ji pirsgirêka netewî ya herî girîng, mafê çarenûsiya netewê, ji destê netewê hatiye
standin, ev pirensîba bingeh bi namerdî hatibûya çûyîn. Hevoka jorin wê bihata vê manê: “Tevgera me”, “di aliyê
berjewendiya karker û gundiyên Kurd
de” ji bo damezirandina dewleteke netewî ya cûda, ya Kurd dixebite. Ev îfade
pir diyare ku, mafê dewlet damezirandinê ji destê netewê distîne û dide destê tiﬂtê ku ji re “tevgera me” tê gotin. Ya
duemîn, tevgereke komunîst, mesela
divê dewleteke netewî were damezirandin yan na, qet nake programa xwe; di
babetê damezirandina dewleteke cûda
ya netewî de qet pêﬂin biryar nade.
Tevgera komunîst, weke me li jor jî
bêlî kiri bû, garantiya “mafê çarenûsiya
netewe” dide û vê digre programa xwe.
Di mesela cihêbûn û necihêbûnê de,
gorî ﬂertên nêrbar digêhêje biryarekê.
Revîsyonîstên ﬁafakê, bi encamî, bi
gelemperî, mafê çarenûsiya netewê, bi
taybetî mafê çarenûsiya netewa Kurd
bi fîîlî tune kiriye. Eger hûn vê tune bikin, ji pirensîba “wekheviya netewan”
sifireke mezin dimîne; we destê xwe bi
dostî, ne bi tenê ji bo bûrjûvaziya netewa serdest, ji bo ﬂefên polîsan, generalên faﬂîst jî dirêj kiribe.
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Bütün ülkelerin iﬂçileri birleﬂiniz! • Bütün ülkelerin iﬂçileri ve ezilen halklar birleﬂiniz!
Karkerên hemû welatan yekbin! • Karkerên hemû welatan u gelên bindest yekbin!
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KONGRE YAPILDI!
Fabrikalar kalemiz,
yaﬂas›n bolﬂevik mücadelemiz!
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KONGRE SAYISI ÇIKTI!
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