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ﬁEMD‹NL‹’DE B‹R KEZ DAHA TAKKE DÜﬁTÜ, KEL GÖRÜNDÜ!
KEMAL‹ST DEVLET PROVOKASYON PEﬁ‹NDE!
ﬁEMD‹NL‹ OLAYININ TÜM FA‹LLER‹N‹N CEZALANDIRILMASI ‹Ç‹N
EYLEMLER‹ YÜKSELTMEK GÜNÜN GÜNCEL GÖREV‹D‹R!

ﬁimdi eylem zaman›d›r!
Susurluk – ﬁemdinli hattı…
Susurluk de¤il diyorlar. Do¤ru: Susurluk
de¤il, ﬁemdinli! Fakat nasıl ki Susurluk
Türkiye tarihinde Kemalist faﬂist devletin
çeteleﬂmesinin, ‘Mafia-Devlet’in kod adı
ise, ﬁemdinli de aynı olgunun bir baﬂka kod
adı. Aradaki fark ﬂu: Susurluk’ta Kemalist
devletin çeteci yüzü bir trafik kazası sonucu
11 / ’06 3
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ortaya dökülmüﬂtü. Bu kez ﬁemdinli’nin
Kürt halkı J‹TEM’ci çetecileri, devletin
profesyonel provokatörlerini bir bombalama eylemi sırasında suçüstü yakaladı.
9 Kasım’da önce bir PKK itirafçısı, iki J‹TEM’ci Kuzey Kürdistan’da bir süredir
yo¤unlaﬂan ve PKK’nin üzerine yıkılan
bombalama eylemlerinin devamı olarak,
ﬁemdinli’de UMUT Kitabevi’ni bombaladılar. Ve halk tarafından suçüstü yakalandılar. Korku sınırını çoktan aﬂmıﬂ olan Kürt
emekçileri “devlet görevlisi” suikastçıları,
verilen sözler üzerine yine devlet görevlilerine teslim etti. Olayın üzerinden birkaç
saat geçmeden, bu kez bir baﬂka J‹TEM’ci
çete üyesi, halkın üzerine ateﬂ açtı. ‹ki kiﬂiyi öldürüp, onlarca kiﬂiyi kurﬂunla yaralayan bu katil de Kürt emekçileri tarafından
yakalandı. Yine verilen sözler üzerine devlet güçlerine teslim edildi.
Devlet, katillerine sahip çıkıyor!
Ne oldu? ﬁimdi yakalanıp devlete teslim
edilenlerden yalnızca ikisi –PKK itirafçısı
iﬂbirlikçi ile, iki kiﬂinin katili olan J‹TEM
subayı- tutuklu. Di¤erleri serbest. Devlet
güçleri “görevlilerine” sahip çıktı, çıkıyor.
Kara Kuvvetleri Komutanı tim ﬂefinin
“kendi yanında çalıﬂmıﬂ oldu¤unu”, “iyi
çocuk oldu¤unu”, “öyle iﬂler yapmaz” oldu¤unu açıklayarak, katillerin arkasında
duranların kimler oldu¤unu açıkça ortaya
koydu. ﬁimdi olay gayet açıkken, bombacılar suçüstü yakalanmıﬂken, olayın üzerinin örtülmesi için sistemli bir dezenformasyon kampanyası yürüyor. Medya üze4 11 / ’06

rinden bombalama iﬂinin PKK’nin iﬂi oldu¤u, pasaj içine girerek bombayı atan itirafçının bomba atmadı¤ı, di¤erleri ile birlikte
orda gözleme görevinde oldu¤u vb. vs. anlatılıyor. Bir yandan bu dezenformasyon
kampanyası yürütülürken, di¤er yandan
ölülerine sahip çıkan, korku sınırını aﬂıp,
devletin profesyonel katillerinin üzerine
yürüyen Kürt halkına ateﬂ açılarak, kitle
gösterilerinin üzerinde F-16’lar, helikopterler uçurularak halk korkutulmak, sindirilmek isteniyor. En baﬂta da ﬂimdi olayların “adalete intikal” etti¤i, bu yüzden de
sonucu beklemek gerekti¤i sözleriyle halkın bu konuda hesap sorucu eylemler geliﬂtirmesini engellemeye çalıﬂıyorlar.
Adalet kimin adaleti?
“Olaylar adalete intikal etmiﬂmiﬂ, sakin
olmalı, sonucu beklemeli imiﬂiz”! ‹çinde
yaﬂadı¤ımız sömürü düzeninde adaletin kimin adaleti oldu¤unu, nasıl iﬂledi¤ini biliyoruz. Toplumda egemen kimse, adalet de
onun adaletidir. Sermayenin egemen oldu¤u toplumda adaletin temeli sermayedir.
Ulusal baskının oldu¤u bir toplumda adalet
ezen ulusun ezen sömüren sınıflarının adaletidir. Erkeklerin egemen oldu¤u bir toplumda adalet erkek egemenli¤inin adaletidir. Türkiye’de adalet Türk ﬂovenisti, erkek egemen, iﬂçi, köylü, emekçi düﬂmanı
faﬂist bir düzenin adaletidir. Son dönemde
gerek halk yı¤ınlarının, en baﬂta da Kürt
milli hareketinin bastırması, gerekse iﬂbirlikçi özel sermayeli büyük burjuvazinin “liberal” kesimlerinin bastırması, AB gibi em-

peryalist güçlerin itmesi ile “burjuva demokrasisi” yönünde kimi yasal düzenlemeler yapılmıﬂ olsa bile, Kemalist düzenin faﬂist özü yerinde duruyor ve adalet pratikte
hâlâ bu düzenin adaleti. Bu adalet “TC’nin
vatanı ve milleti ile bölünmezli¤i” ﬂoven
Türkçü temeliyle, Kürtlere karﬂı en baﬂtan
taraftır, önyargılıdır. Bu adaletin gözünde,
ulusal kimli¤ine sahip çıkan Kürt iﬂçisi,
köylüsü, emekçisi, “vatanımızı” bölmek,
parçalamak isteyen emperyalist güçlerin iﬂbirlikçisidir, maﬂasıdır, teröristtir vs. Bu
adaletin temelinde Kürt ulusunun, ulusal
haklarının reddi, Kürdistan’ın kuzey parçasının açıkça ilhakının “hak” ilan edilmesi
vardır. Bu adaletin ne yapaca¤ı ve yaptı¤ı
örne¤in Susurluk konusunun nasıl geçiﬂtirildi¤inde yaﬂanmıﬂtır. Her gün yürüyen
davlarda yaﬂanmaktadır. F tiplerinde yaﬂanmaktadır. ﬁemdinli olayında da ﬂimdilik katillerin bir bölümünün “iyi çocuklar” olarak serbest bırakılmıﬂ olmasıyla yaﬂanmıﬂtır.
Göstermelik olarak birkaç “iyi çocuk” tutuklanıp mahkemeye çıkarılsa ve hatta daha
büyük çıkarlar için günah keçisi yapılıp bir
süre devreden çıkarılsa bile sonuç de¤iﬂmez. Sonuçta e¤er halk yı¤ınlarının eylemlili¤ini bastırma için baﬂka çare kalmayıp da,
kimi suçluların “cezalandırılması zorunlu
hale gelirse”, belki “birkaç günah keçisinin
danıﬂıklı feda edilmesi ile” gerçek suçlu ve
sorumlu olanın, yani devletin aklandı¤ı bir
adalet da¤ıtımı ile karﬂı karﬂıya kalmamız
normal olandır! Bunların “adaleti”ne güvenip, dava sonucunu beklemek için hiçbir
neden yoktur. Tersine bu adaletin ne kadar
adaletsiz oldu¤unun bilincinde, sokaklara

dökülüp, eylemlerle gerçek suçlu ve sorumlulardan hesap sormak, hesap sorulmasını istemek için binlerce neden vardır.
Niçin ﬁemdinli? Niçin son dönemde
özellikle Kürt illerinde yo¤un kıﬂkırtma eylemleri yaﬂanıyor? Devletin bu
provokasyonlarla yapmak istedi¤i ne?
Devlet, son dönemde Kuzey Kürdistan’da gizli ve açık devlet güçlerinin artan
operasyonlarını, kızıﬂtırılan çatıﬂma, savaﬂ
ortamını PKK’nin eylemlili¤inin artması
ile açıklıyor. Bunların teorisine göre, emperyalist güçler, baﬂta da ABD “Türkiye’nin güçlenmesini istemedi¤i için, PKK’yi
Türkiye’nin üzerine saldırtıyor”. “ABD
bunun için Güney Kürdistan’da PKK varlı¤ına gözyumuyor, hatta el altından
PKK’yi destekliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de bu emperyalist komploya karﬂı vatanı
koruma görevini yerine getirerek, teröristlere göz açtırmıyor.” Yeniden yükselen çatıﬂmaların nedeni budur.
ﬁemdinli olayı bu teorinin hâlâ Kemalizm’i antiemperyalistlik sanan kimi budalaları faﬂist devletin saflarında tutmak için uydurulan bir teori oldu¤unu bir kez daha ispatladı. Kendileri emperyalizmin iﬂbirlikçisi olanların, antiemperyalist savaﬂçı maskesi
takınıp ortada dolaﬂmalarının komikli¤i bir
kez daha görüldü. Bir kez daha görüldü ki,
Kuzey Kürdistan’da patlayan, arkasında
emperyalistlerin ve PKK’nin durdu¤u anlatılan bombaların küçümsenmeyecek bir
bölümünün faili bizzat faﬂist TC devletidir.
Faﬂist TC devleti Kuzey Kürdistan’da çatıﬂ11 / ’06 5
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ma ortamını provokasyonlarla körüklüyor.
Niçin Kürdistan illerinde? Çünkü burası
bir yandan Türkiye iﬂçi sınıfı açısından
“gözden ırak”tır. Orda olanlar, Türk iﬂçi ve
emekçilerinin küçümsenmeyecek bir bölümünü, örne¤in bir Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi görüﬂmelerinde istenecek bir ücret zammı kadar bile ilgilendirmemektedir. Yalnızca
co¤rafi olarak de¤il, ideolojik-siyasi olarak
da, Türkiye iﬂçi sınıfı ve emekçilerinin büyük bölümü ne yazık ki, Kürdistan’a hâlâ
Türk egemen sınıflarının kendilerine sundu¤u pencereden bakmaktadır. Kürdistan’daki Kürt halkının özgürlük talepleri ve
mücadelesi, Türk iﬂçi ve emekçilerinin büyük bir bölümü açısından “kendi öz meselesi” olarak görülmemekte, tersine egemen
sınıfların propagandalarının etkisinde “vatanı bölecek” bir tehdit olarak algılanmaktadır. Egemen sınıflar açısından, emekçi
kitleleri kendilerinin peﬂine takabilmek için
en yararlı araçlardan biri milliyetçilik zehiridir. Kürtlere yönelik saldırıların arttırılması, Türk ve Kürt emekçilerini karﬂı karﬂıya getirmenin, onları birbirine düﬂman etmenin ve Türk iﬂçi ve emekçilerin önemli
bir bölümünün Türk ﬂovenizmi bayra¤ı altında egemen sınıfların peﬂinde sıraya sokulmasının en ucuz, en kolay, en etkin yoludur. Kuzey Kürdistan’da patlayan bombalar, halkın üzerine sıkılan kurﬂunlar halkları birbirine düﬂman etmek içindir.
Neden ﬂimdi?
Bir de tabii “Neden ﬂimdi?” sorusu var. Bu
sorunun cevabı yaﬂadı¤ımız süreçle ilgilidir.
6 11 / ’06

Türkiye’de ﬂimdi 82 yıldır süren Kemalist faﬂist devlet iktidarı ciddi bir erozyon süreci yaﬂamaktadır.Türkiye’deiktidarı82yıldırelindebulunduranKemalistbürokratdevletburjuvazisi, özel sermayeli tekelci büyük burjuvazinin “liberal” kesimleri tarafından gelen
demokratikleﬂme, devletin küçültülmesi talepleri karﬂısında köﬂeye sıkıﬂmıﬂ durumdadır. Bu talepler aynı zamanda Türkiye’nin
özel sermayeli büyük burjuvazisinin üye olmaya can attı¤ı AB’nin de talepleridir. ABD
demilitaristKemalistkli¤eözeldeste¤iniçekmiﬂ durumdadır. Kuﬂkusuz “liberal” burjuvazinin“demokratikleﬂme”talebininsınırları, gerici burjuva demokrasisinin ufku ile sınırlıdır. ‹ﬂçi ve emekçilere gerekli olan, bir iﬂçi, köylü diktatörlü¤ünde, giderek proletaryanın diktatörlü¤ünde iﬂçi ve emekçiler için
varolacakgerçekdemokrasininçokgerisinde
olan bir “demokrasi”dir burjuvazinin demokrasi dedi¤i. Yine de bu sınırlı burjuva demokrasisi talepleri, Türkiye’nin 82 yıllık Kemalist faﬂist devlet iktidarı açısından, bu iktidara son verilmesi, yapısal de¤iﬂiklikler olmasıanlamınagelmektedir.Bürokratdevletburjuvazisinin sınırsız egemenli¤i tehdit altındadır. Geliﬂmeler, e¤er de¤iﬂik yollardan kesintiye u¤ratılıp engellenemezse, Kemalist faﬂist
diktatörlü¤ün, gerici bir burjuva demokrasisi
diktatörlü¤ü yönünde çözülmesi, birincinin
süreç içinde ikinciye dönüﬂmesi yönünde olmaktadır. Bürokrat devlet kapitalisti iktidar
sahipleri bu geliﬂmeden rahatsızdır. Bu geliﬂmede bugünkü AKP hükümeti, büyük burjuvazinin burjuva demokrasisi yönünde de¤iﬂimden yana olan kesimlerinin siyasi sözcülü¤ünü yapmaktadır. O bu tavrıyla yer yer

yerleﬂik devlet iktidarı ile karﬂı karﬂıya gelmektedir.AKP’ninbaﬂınındedi¤igibi,“AKP
hükümettedir, fakat iktidarda de¤ildir.” ‹ktidara yürümede önüne çeﬂitli engeller dikilmekte, her adımda cumhurbaﬂkanlı¤ı, ordu,
yerleﬂik devlet bürokrasisi, “laikcilik”, “milliyetçilik” vb. söylemleri ile AKP’nin iktidar
yürüyüﬂünü engellemeye çalıﬂmaktadır. Bu
iktidar dalaﬂında devlet burjuvazisinin elinde
olan kalelerden biri olan cumhurbaﬂkanlı¤ının da normal ﬂartlar içinde 2007 Nisan’ında
AKP tarafından “demokratik yol”la ele geçirilmesigündemdedir.Ardındanyapılacakgenel seçimlerden de AKP’nin birinci parti olarakçıkmasıhalinde,Kemalistdevletin,burjuvazinin Kemalist olmayan kesimleri tarafından fethinin “demokratik” yollardan engellenmesi iyice güçleﬂecektir. Bu geliﬂmeyi kesintiye u¤ratmanın Kemalistler açısından en
kestirme yolu, savaﬂ ortamını kızıﬂtırmak, içte çatıﬂmaları körüklemek, dıﬂta Güney Kürdistan’a saldırma için provokasyonlar yapmak, bu arada hükümeti beceriksizlikle, kararsızlıklasuçlamak,yıprandırmak,sıkıyönetim,ola¤anüstühal,savaﬂhalivb.ileiktidarlarınısa¤lamaalmak,sürdürmektir.Yanineden
ﬂimdisorusununcevabı,ﬂimdi,çünküKemalist devlet iktidarı sırtını duvara dayamıﬂtır,
acelesi vardır ﬂeklindedir.
Türk iﬂçi ve emekçileri, Türkiye’de
demokrasinin Kürtlerin ulusal hakları
savunulmaksızın, Kürt ulusunun ayrılma hakkı savunulmaksızın kazanılamayaca¤ını bilmelidir!
Türkiye’nin iﬂçi sınıfı ve tüm emekçileri

için demokrasi hava kadar, su kadar gereklidir. Ve Türkiye’nin çeﬂitli milliyetlerden
iﬂçi ve emekçileri, ancak kendi demokratik
iktidarı ﬂartlarında, ﬂimdi sömürücülerin
daha da zenginleﬂmesi için kullandı¤ı emek
bölümlerini, tüm toplumun refahının artması, tüm toplumun artan maddi ve manevi gereksinimlerinin karﬂılanabilmesi için
kullanabileceklerdir. Türkiye’de iﬂçi ve
emekçilerin iktidarının kurulabilmesi için,
Türkiye’nin bütün milliyetlerinden iﬂçi ve
emekçileri arasında mücadele birli¤i sa¤lanmak zorundadır. Milliyetler, dinler, mezhepler, hemﬂerilik vb. temellerinde bölünmüﬂ, birbirine düﬂman edilmiﬂ, en iyi halde
birbirinin sorunlarına ilgisiz kalan bir iﬂçi
sınıfı ve emekçi yı¤ınlar toplulu¤u, aslında
toplumun çok küçük bir bölümünü oluﬂturan egemen sınıfların iktidarlarını sürdürebilmelerinin en temel ön ﬂartıdır. ‹ﬂçi sınıfı ve emekçiler bu bölünmüﬂlü¤ü ortadan
kaldırmak, birleﬂmek zorundadırlar.
Bunun için biz Türk iﬂçi ve Emekçilerine düﬂen ilk görev, kendi egemen sınıflarımızın salladı¤ı ırkçı–Türkçü ﬂoven
milliyetçili¤in bayra¤ı altında toplarlanmaktan, böylece egemen sınıfların kuyru¤unda hareket etmekten çıkmaktır. ‹ﬂçi
sınıfının kendi, bütün dünyada uluslararası iﬂçi sınıfının mücadeleleri içinde kazanılmıﬂ komünist kızıl bayra¤ı vardır. Bu
bayra¤a kızıllı¤ını veren en temel özelliklerden biri burjuvazinin milliyetçilik ilkesine karﬂı, derin proleter enternasyonalizmi ilkesidir. Çok uluslu devletlerde proleter enternasyonalizmi ilkesinin egemen
uluslardan iﬂçilere ve emekçilere yükledi11 / ’06 7
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¤i ilk görev, ezilen ulus ve milliyetler
üzerindeki tüm ulusal baskıları reddetmek, ezilen ulusların ayrılma ve ayrı
devlet kurma hakkını savunmak, tüm
milliyetler için tam hak eﬂitli¤ini savunmaktır. Türk iﬂçi ve köylülerinin, Türk
emekçilerinin ço¤unlu¤unun bugüne dek
bu konuda iyi bir sınav vermedi¤i, bir
çok halde antiemperyalist maske takınan
kendi burjuvazisinin, Türk burjuvazisinin
kuyru¤una takılmıﬂ oldu¤u tarihsel bir
gerçekliktir. Türk iﬂçi ve emekçilerinin
ço¤unlu¤u bugüne kadar ne yazık ki, örne¤in Ermeni soykırımını yok saymak,
on yıllarca Kürt ulusunun varlı¤ını inkâr
etmek, gelinen yerde Kürt ulusunun ayrılma hakkını “bölücülü¤e karﬂı olmak”
vb. adına reddetmek gibi konumların savunusuyla egemen sınıfların kuyru¤unda
hareket etmiﬂtir.
O egemen sınıflar ki, iﬂçilerin emekçilerin eme¤ini sömürerek semirmektedirler.
O egemen sınıflar ki, “Engerek ve çıyanlardır, aﬂımıza, ekme¤imize göz koyanlardır”.
Biz Türk iﬂçi ve emekçileri, kendi sınıf çıkarlarımızın nerde oldu¤unu, egemen sınıflarla buluﬂma noktlarının kendi
çıkarlarımıza aykırı oldu¤unu kavramalıyız. Kürt ulusundan iﬂçi ve emekçilerin,
Türk iﬂçi ve emekçilerini kendi dıﬂlarında görmesinin, güvensizlik duymasının
maddi temeli Türk iﬂçi ve emekçi sınıflarının Kürt ulusuna karﬂı Türk egemen
sisteminin uyguladı¤ı milli baskı politikasına ortaklık etmesi olgusudur. Bu çarkı
kırmak, kendi ulusunun burjuvazisinin
8 11 / ’06

milli baskı politikasından kendini ayırmak, bizim, Türk iﬂçi ve emekçilerinin
en temel görevlerimizden biridir.
Türk burjuvazisinin de¤iﬂik kesimlerinin Kürt ulusal sorununda tavrı
özde aynıdır…
ﬁemdinli olayları Türk burjuvazisinin
de¤iﬂik kesimlerinin Kürt siyasetinde çıplak
gözle görülür farklılaﬂmalar oldu¤unu, fakat bütün farklılaﬂmalara ra¤men TC’nin
üniter birli¤inin ilkesel olarak savunulması,
Kürt ulusunun ayrılma hakkının reddi konularında tavırların temelinin, özünün bir
oldu¤unu bir kez daha gösterdi.
Kemalist devlet burjuvazisi kesimi “Kürt
sorunu”nun esasta ﬂiddet kullanarak, Kürtlere ﬂiddetle “hadlerinin bildirilmesi” yoluyla çözülmesinden yana iken ve savaﬂ kıﬂkırtırken; özel sermayeli büyük burjuvazinin liberal siyaseti, Kürt sorununda kimi
ulusal hakların –en uç noktasında bölgesel
özerkli¤e varabilecek ﬂekilde– tanınması ve
savaﬂsız çözümden yana tavır takınıyor.
Savaﬂın kızıﬂtırılmasının aynı zamanda
kendi iktidar yürüyüﬂlerinin de önünü kesmek için yapıldı¤ını gören AKP, durumu
sakinleﬂtirmekten yana tavır takındı, takınıyor. Baﬂbakan Erdo¤an olaylardan dokuz
gün sonra yaptı¤ı ﬁemdinli gezisindeki konuﬂmas›nda, Kürt sorununda, “Kürtlerin de
bir etnik grup olarak bir alt kimli¤e sahip
olduklarını”, “Türk, Kürt, Çerkez, bütün
milliyetlerden herkesin ben buyum deme,
kendini kendi etnik alt kimli¤iyle tanımlama hakkına sahip oldu¤unu, hiç kimsenin

bunu engelleme hakkı olmadı¤ını” söyleyerek, bir yandan sanki Kürtleri Türklerle
eﬂit görüyormuﬂ gibi gösterip, Kürtlerin
ulusal haklarına da saygı gösteriyormuﬂ gibi
yaparken, di¤er yandan “Türkiyelilik üst
kimli¤i”nin sorgulanmasına izin verilmeyece¤ini söyleyerek, üniter devlet savunuculu¤unda burjuvazinin Kemalist kesimi ile
aynı safta oldu¤unu ortaya koyuyordu. Bu
aynı zamanda AB’nin de ulusal sorunun
“çözümü” için savundu¤u tavırdır.
Burjuvazinin Kemalist kesiminin sözcüleri açısından ise, CHP’nin Genel Baﬂkanı
Baykal’ın dile getirdi¤i gibi, Türklü¤ün,
Kürtlük, Çerkezlik gibi bir alt kimlik kategorisi içinde ele alınması bile ihanet olarak
de¤erlendiriliyordu. Bu “etnik milliyetçili¤e” taviz vermek anlamına geliyordu vb.
Bu iki tavır, sonuçta Türkiye’de Türk
ulusunu, Kürt ulusundan ve di¤er milliyetlerden üstün görme, yalnızca ona devletini kurma hakkı tanıma noktasında birleﬂen tavırlardır.
Türk iﬂçileri ve emekçileri kendilerini çok
net olarak bu iki tavırdan da ayırmalı, hiçbir
yanlıﬂ anlamaya meydan vermeyecek bir ﬂekilde, Kürt ulusunun özgürlük mücadelesini
kendi demokrasi mücadelesinin en önemli
müttefiklerinden biri olarak görüp, ona sahip çıkmalı, Kürt ulusunun ayrılma hakkını
kayıtsız koﬂulsuz savunmalıdır. Kürt iﬂçi ve
emekçileri ile, Türk iﬂçi ve emekçilerinin
mücadelede birleﬂebilmesi için bu ön ﬂartır.
Türk ﬂovenizminin de, ona karﬂı Kürt yı¤ınları içinde geliﬂmesi gayet normal ve haklı
olan Kürt milliyetçili¤inin de panzehiri budur. Türk iﬂçi ve emekçileri bu gerçe¤i kav-

ramak, ona uygun davranmak zorundadır.
Türk iﬂçi ve emekçileri! ﬁemdinli en
baﬂta bizim sorunumuz, devlet çetesine karﬂı mücadele en baﬂta bizim görevimizdir!
ﬁemdinli’deki olaylar ba¤lamında ne yazık ki bu olaylar karﬂısında esas tepkiler,
–kimi devrimci örgütlerin kendi dar örgütlü kesimiyle yaptı¤ı kimi eylemler dıﬂta tutulursa– nerdeyse yalnızca Kürt
emekçi yı¤ınlarından geldi. Türk iﬂçi ve
emekçi yı¤ınları esas olarak bu olaylar
sanki kendilerini ilgilendirmiyormuﬂ gibi
pasif bir bekleme tavrı sergiledi. Bu ba¤lamda yapılabilecek en büyük yanlıﬂlardan
biri, ﬁemdinli’de somut olarak evet Kürt
emekçilerine karﬂı yönelen saldırılar karﬂısında, Türk emekçilerinin susmasıdır.
ﬁemdinli’de saldırılan Kürt emekçiler ﬂahsında bütün demokrasi güçleridir, bütün
emekçilerdir. Bu saldırıları yapanlar faﬂist
Türk egemenleridir.
Bu saldırılara karﬂı mücadele, suçluların
yakalanıp cezalandırılması için kitle eylemleri en baﬂta Türk iﬂçilerinin, emekçilerinin görevidir.
ﬁimdi eylem zamanıdır! ‹ﬂ baﬂına!
‹ﬂyerlerinde, okullarda, sendikalarda,
mahallelerde bulundu¤umuz her yerde,
ﬁemdinli olayında suçluların bulunması ve
cezalandırılması için kitlesel eylemler düzenleyelim. Eylemlere katılalım. Tartıﬂalım. Eylemlerde do¤ru düﬂünceleri yaygınlaﬂtıralım!
23 Kasım 2005 n
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Soyk›r›mc›lar iﬂbaﬂ›nda…
Onlar›n sürdürdükleri çaba
bir yan›yla Ermeni düﬂmanl›¤›n›n
körüklenmesine hizmet ederken,
di¤er yandan ama soyk›r›m hakk›nda
tart›ﬂmalar›n yürütülmesine
hizmet etmektedir. Bu ba¤lamda
sessizlik, suskunluk perdeleri
aralanm›ﬂt›r. Perdenin aral›¤›nda
görülen ﬂey ise, hangi pencereden
bak›ld›¤›na göre de¤iﬂmektedir.
Türk ﬂovenizminin a¤ular› aras›nda da
kalsa soyk›r›m gerçe¤inin ac›s›
kendisini her geçen gün daha fazla
kabul ettirmektedir.
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ak›n zamana kadar Türkiye’de Ermeni soyk›r›m› ile ilgili tart›ﬂmalar, genelde soyk›r›m›n y›ldönümlerinde
Ermenilere karﬂ› tav›rlarda, ya da soyk›r›m
gerçe¤inin ﬂu ya da bu ülkede kabul görme
ihtimalinin oldu¤u dönemlerde gündeme
gelirdi. TC’nin AB’ye üyelik için müzakere tarihini alma sürecinde Avrupal› devletlerin tav›rlar› bu konuda belli etkide bulunsa da, soyk›r›m›n 90. y›ldönümü bir anlamda TC’nin sorunu daha da ciddiye almas›
ba¤lam›nda bir dönüm noktas› oldu. Son on
y›ll›k süreçte hep giderek daha fazla sürekli
ve sistemli hale getirilmekte olan çabalar,
soyk›r›m›n 90. y›ldönümünde tam bir s›çrama gösterdi. TC, tarihinde, soyk›r›m gerçe¤inin üzerini örtmek, gerçekleri altüst etmek, soyk›r›m›n “Ermenilerin bir yalan›”

Y

oldu¤u biçiminde göstermek için bu kadar
yo¤un ve sistemli çaba göstermemiﬂti.
Soyk›r›m›n 90. y›ldönümünde, TC’nin
soyk›r›m gerçe¤inin üzerini örtme çal›ﬂmalar› sürekli ve sistemli yürüdü, yürütülüyor.
Gerek Türkiye’de, gerekse de yurtd›ﬂ›nda,
özelde de Avrupa’n›n de¤iﬂik ülke ve ﬂehirlerinde tüm sene boyunca etkinlikler
gerçekleﬂtirildi. Yap›lan toplant›larda, sempozyumlarda hep ayn› nakarat okundu:
“Soyk›r›m yoktur”!
Kuﬂkusuz ki bu yalanlar›n› inan›l›r hale
getirmek için de sürekli sahtekârl›klara baﬂvurdular, baﬂvuruyorlar. Deyim yerinde ise,
soyk›r›mc›lar iﬂbaﬂ›ndalar! Onlar 90 y›ll›k bir
geçmiﬂin, yaﬂanan gerçeklerin üzerini örtmek için tüm güçleriyle çabalar›n› sürdürüyorlar. Onlar›n çabalar›n› sürdürmeleri bir
yan›yla Ermeni düﬂmanl›¤›n›n körüklenmesi anlam›na gelirken, di¤er yan›yla da ama
soyk›r›m hakk›nda tart›ﬂmalar›n yürütülmesine hizmet etmektedir. Bu ba¤lamda sessizlik, suskunluk perdeleri y›rt›lm›ﬂt›r… Perdenin aral›¤›nda görülen ﬂey ise, hangi pencereden bak›ld›¤›na göre de¤iﬂmektedir. Türk
ﬂovenizminin a¤ular› aras›nda da kalsa soyk›r›m gerçe¤inin ac›s› kendisini her geçen gün
daha fazla kabul ettirmektedir. Uzun vade
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, TC’nin inkâr çabalar›n› yo¤unlaﬂt›rmas›na ra¤men, 90. y›ldönümünün soyk›r›m gerçe¤inin bilince ç›kmas›na hizmet etti¤ini; TC’nin gerçek yüzünün giderek daha iyi görüldü¤ünü ve bu
konuda giderek daha fazla köﬂeye s›k›ﬂt›¤›n› söyleyebiliriz. Bu konudaki köﬂeye s›k›ﬂma, Türk egemenlerinin kendi aralar›ndaki
iktidar dalaﬂ›nda tak›nd›klar› tav›rlara da

yans›yor. Kafatasç›, ›rkç›, aç›k Türkçü kesimi daha da sald›rganlaﬂ›yor ve Ermeni düﬂmanl›¤›n› yo¤un biçimde körüklüyor.
Liberal burjuva milliyetçi tav›r diye tan›mlayabilece¤imiz tavr› tak›nan kimileri
ise, soyk›r›m tan›m›n› kullanmadan ve soyk›r›m gerçe¤ini, oldu¤u gibi kabul etmeden karﬂ›l›kl› diyalogla sorunun halledilmesi gerekti¤i yönünde tav›r tak›n›yor.
Liberal kanat içinde ele al›nabilecek tav›rlarda da birbirinden farkl›l›klar, hem de
önemli farkl›l›klar gösteren tav›rlar vard›r.
Bu tav›rlarda en “radikal” düﬂünce soyk›r›m› tan›ma, ama soyk›r›m›n Osmanl› devleti
taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤ini, TC’nin soyk›r›mla ilgisi olmad›¤›n› savunan düﬂüncedir.
Kafatasç›, ›rkç› kesim için Türk milliyetçileri olmas›na ra¤men liberal burjuva tav›r
tak›nanlar da “vatan haini”, “Türklü¤ün
düﬂman›” olan kesimdendir. Faﬂistlerin “ya
sev ya terk et” slogan› bu dönemde özellikle Ermeni soyk›r›m›yla ilgili tart›ﬂmalara
kat›lanlara ve tart›ﬂmalarda resmi ideolojiye
uygun tav›r tak›nmayanlara karﬂ› at›ld›…
Soyk›r›m›n tarihi gerçeklik oldu¤unu savunup soyk›r›m› lanetleyenlere karﬂ› devletin tavr› ise, yasal önlem almaya çal›ﬂma yönünde oldu. Bu yönlü düﬂünenlere veya bu
düﬂünceyi yayanlara ceza verilmesi yasa haline getirilmeye çal›ﬂ›ld›. AB’ye üyelik çabalar›yla aç›kça ters düﬂünce de, baﬂka yol
ve yöntemlere baﬂvurmaya yöneldiler…
Bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda soyk›r›m›n 90. y›ldönümünde Türkiye’de yaﬂananlar, tak›n›lan tav›rlar farkl› yaklaﬂ›mlar›n
çoklu¤unu gösterdi¤i gibi sorunlar›n çoklu¤unu da ortaya koydu.
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“ERMEN‹ KONFERANSI”…
2005 y›l›n›n son üç-dört ayl›k sürecine
kabaca bak›ld›¤›nda öne ç›kan tav›rlar›n
baﬂ›nda Eylül ay› sonlar›na do¤ru yap›lan
“Ermeni konferans›” ba¤lam›ndaki tart›ﬂmalar gelmektedir. Konferansta savunulan
düﬂüncelerden çok, konferans hakk›nda
yürütülen tart›ﬂmalar ve konferansa kat›lanlara karﬂ› tav›rlar dikkatleri çekti.
Sözkonusu konferans “‹mparatorlu¤un
Çöküﬂ Döneminde Osmanl› Ermenileri:
Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunlar›” ad› alt›nda 25-27 May›s tarihlerinde
yap›lmak istenmiﬂti.
Adalet Bakan›, bu konferansa soyk›r›m
olmuﬂtur düﬂüncesini savunan kimilerinin
de davet edilmesini ve davetlilerin ço¤unlu¤unun resmi devlet tavr›n› savunmad›¤›n› gözönüne alarak konferans› “Türk milletini hançerlemek” olarak de¤erlendirmiﬂ
ve gelen yo¤un tepkiler sonucu konferans›
örgütleyenler, konferans› ertelemiﬂlerdi.
Konferans›n ertelenmesinin Avrupa’da
Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin baﬂlat›lmas› meselesini engelleyen bir geliﬂme,
tav›r olarak görülmesi, AB’ci hükümetin
ve burjuva kesimin iﬂine gelmedi… Bu
engelin ortadan kald›r›lmas› için de olsa
Baﬂbakan Erdo¤an konferans›n örgütleyicilerinden, konferans›n 3 Ekim’den önce
gerçekleﬂtirilmesini talep etti ve konferans
23-25 Eylül tarihlerinde yap›lmak üzere
örgütlendi. Konferans› düzenleyenlerin
aç›klamalar›na göre, konferansta özel
gündem maddesi olarak soyk›r›m var m›
yok mu tart›ﬂmas› yoktu, “bilimsel içerikli çal›ﬂmalar” paylaﬂ›lacakt›…
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Buna ra¤men konferans engellenmek istendi. Türklü¤ü aya¤a kalkan kimi kafatasç›, ›rkç› kesim, özellikle de MHP yanl›s› kimi faﬂistler mahkemeye baﬂvurarak konferans ba¤lam›nda yürütmenin durdurulmas›n› istedi. Konferanstan k›sa süre önce ‹stanbul 4. ‹dare Mahkemesi 2002-2282 Esas
say›l› karar›yla 2’ye karﬂ› 3 oy ile yürütmeyi durdurma yönünde karar verdi. TC yasalar›na göre bile iﬂlenmiﬂ bir suç olmad›¤›
halde mahkeme böyle bir karar veriyordu.
AKP hükümeti AB’ye üyelik için müzakerelerin baﬂlat›lmas›n› istiyordu ve bundan dolay› da konferans›n ﬂöyle ya da böyle yap›lmas›ndan yanayd›. Adalet Bakan›
Çiçek bu sefer, mahkemenin ald›¤› karar›n
konferans›n yap›lmas›na engel olmad›¤›n›n, konferans yerinin de¤iﬂtirilmesi durumunda yasal olarak herhangi bir engelin
olmayaca¤›n›n iﬂaretini verdi. Sabanc› ve
Bo¤aziçi Üniversiteleri taraf›ndan örgütlenen konferans›n yeri de¤iﬂtirildi, bir gün
gecikmeli olarak Bilgi Üniversitesi’nin
Dolapdere Kampüsü’nde baﬂlad› ve üç gün
yerine iki gün sürdü.
Konferans›n belirleyici özelli¤i, esas olarak resmi devlet siyasetinin d›ﬂ›ndaki kimi
görüﬂlerin dile getirilmesiydi. Konferansta
ama üzerinde anlaﬂ›lan herhangi ortak bir
aç›klama yap›lmad›. Kararlar al›nmad›.
Konferansa karﬂ› tepkiler esas olarak Ermeni düﬂmanl›¤›n› körükleyen, soyk›r›m
gerçe¤ini inkar eden bir temelde yükseldi.
Türkiye’de egemenler aras›ndaki iktidar dalaﬂ›n›n bir arac› olarak kullan›lmaya çal›ﬂ›ld›.
Türk milliyetçisi kimi liberal burjuva siyaset savunucular›, Murat Belge, Halil Berktay

gibileri bile “vatan haini” ilan edildi. Türk
devletinin sad›k savunucular›ndan Erdal
‹nönü de gazeteci Cengiz Çandar vd. gibi
yumurta ve domates ya¤murundan ve “vatan haini” olarak ilan edilmekten pay›n› ald›.
Aç›k kafatasç› faﬂistler gibi “‹ﬂçi” Partisi
oldu¤u iddias›ndaki sosyal-faﬂistler de ülkücü kardeﬂleriyle birlikte protesto eylemi
gerçekleﬂtirdiler… Gerek tek tek kiﬂilere
karﬂ› tav›rlarda olsun, gerekse de soyk›r›m
olgusuna karﬂ› olsun konferans karﬂ›t› kesimin temel tavr› Ermeni düﬂmanl›¤›n› körükleme tavr› oldu.
Tüm bu yaygaralara ra¤men konferans,
Türkiye’de yap›lan etkinliklerde –kimi
dergilerin veya siyasi e¤ilimlerin küçük boyutlu ve ses getiremeyen toplant›lar d›ﬂta
tutulursa–, resmi ideolojinin tezlerinin
aç›kça savunulmad›¤›; Türk milliyetçili¤inden kopulmad›¤›, soruna do¤ru bir çözüm
önerisi getiremeyen ama dünya çap›nda
dikkat çeken bir konferans oldu. Bu karakteriyle asl›nda TC’nin dünya kamuoyundaki resminin biraz düzeltilmesine de hizmet
eden bir rol oynad› bu konferans.
Türkiye’de TC’nin resmi ideolojisini savunan ve Ermeni soyk›r›m› olgusunun
reddedildi¤i; gerçekte Ermenilerin Türkleri k›rd›¤› biçimindeki yalanlar temelinde
say›s›z panel, toplant›, sempozyum vb. gerçekleﬂtirilmektedir. ‹zin verilmeyen ya da
tabu olan esas ﬂey soyk›r›m›n tarihi bir gerçeklik oldu¤unun savunulmas›d›r. Resmi
ideoloji savunucular›na her türlü yalan, iftira, sahtekârl›k yapma izni vard›r ve kafatasç›lar bunu ellerinden geldi¤ince kullanmaktad›rlar.

Sonuçta, Türkiye’de çok küçük bir az›nl›k soyk›r›m gerçe¤ini, sonuçlar›yla birlikte
kabul etmektedir. Az bir kesim de –özellikle liberal burjuva siyaseti savunan bir kesim– yaﬂananlar›n bir trajedi, soyk›r›m oldu¤unu söylemekte, Osmanl› devletinin
son döneminde yaﬂanan bu olaylar›n kabul
edilmesi yönlü tav›r tak›nmakta ama
TC’nin soyk›r›m gerçe¤inden kaynaklanan
diaspora Ermenilerinin Bat› Ermenistan’a
geri dönme, yerleﬂme ve kendi kaderini tayin etme hakk› gibi sorunlar› gözard› etmekte, reddetmektedir. TC’de yaﬂayanlar›n büyük bölümü ise soyk›r›m gerçe¤ini
hâlâ inkâr etmektedir.
K‹M‹ TAVIRLAR…
TC’nin ya¤›z savunucular› ve Ermeni
soyk›r›m› gerçe¤inin reddedilmesinde baﬂrolü oynayanlar›n tak›nd›klar› tav›r, her seferinde gerçeklerin üzerini örten, gerçekleri tersyüz eden, demagoji ve yalan temelinde yükselen bir tav›r olmaktad›r.
Asl›nda gerçekten bilimsel olarak soruna
yaklaﬂanlar, böylesi “Türk bilim adamlar›”n›n ya da Türk devletinin resmi tezlerini TC’den daha fazla savunanlar›n tav›rlar›n›n yaﬂanan tarihi gerçeklerle hiçbir alakas›
olmad›¤›n› görebilir. Buna ra¤men ama
sahtekârl›kta s›n›r tan›m›yorlar… Bu sahtekârl›klar› ifadelendirebilmek için ise, her
seferinde somut tav›r tak›nmak gerekiyor.
Kimi zaman da sahtekârl›klar› aras›nda itiraf etme durumunda da kal›yorlar.
Mahkeme yoluyla da engellenmek istenen “Ermeni konferans›”na karﬂ› örgütlenen “konferans(lar)”a herhangi bir engel ç›11 / ’06 13
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kar›lmad›. Ankara’da Türk Metal-‹ﬂ Sendikas› ve Ulusal Güvenlik Stratejileri Araﬂt›rma Merkezi (TUSAM) taraf›ndan örgütlenen konferans 21 Eylül’de gerçekleﬂti.
Konferans›n amac› Emekli Tümgeneral Arma¤an Kulo¤lu taraf›ndan ﬂöyle aç›kland›:
“23 Eylül’de ‹stanbul’da Ermeni Konferans› yap›lacak. Kat›l›mc›lar›n kimli¤ine ve
fikrine bak›ld›¤›nda toplant›n›n Türkiye’nin pek yarar›na sonuç vermeyece¤i
aç›k. Bu yüzden o toplant›dan önce bu
toplant› düzenlendi ve orada yap›lacak ihanetlere, kas›tl› yanl›ﬂlara dikkat çekmek,
kamuoyunu ayd›nlat›p uyarmak istedik.”
(Zaman, 22 Eylül 2005)
“Her Yönüyle Ermeni Sorunu ve Tarihi
Gerçekler” ad›yla yap›lan konferansta,
böylece yap›lma olas›l›¤› olan sözkonusu
“ihanete” tav›r tak›n›lm›ﬂ, TC’nin bölünmez bütünlü¤ü korunmuﬂ oluyordu…
Peki tart›ﬂma konusu olan soyk›r›m gerçe¤i hakk›nda ne söylediler?
Tarihi gerçekler neydi?
Devlet Arﬂivleri Genel Müdürü Yusuf
Sar›nay, devletin arﬂivlerinde bir milyon
belge oldu¤unu, tehciri yapanlardan 1673
kiﬂinin Osmanl› Divan-› Harbi’nde yarg›land›¤›n›, 67’sinin idamla, 524’ünün ise
hapis cezas›yla cezaland›r›ld›¤›n› anlatt›ktan
sonra, soyk›r›m›n yaﬂanmad›¤›n› belgelemek için ilk tehcir iﬂleminin Maraﬂ’tan
Konya’ya gerçekleﬂtirildi¤ini, bunun ise
Osmanl›’n›n Ermenileri sürmek ve öldürmek amac›nda olmad›¤›n› ortaya koydu¤unu anlatmaktad›r.
Bu arada ﬂunu da söylemektedir:
“Tehcir Ermenilere özel bir uygulama
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de¤il. Osmanl›, kendisine isyan eden her
milletten insan› yüzy›llar boyunca hep tehcirle cezaland›rm›ﬂt›r.” (abç) (ayn› yerden)
Soyk›r›m olmad› diye ortaya konan düﬂünce böyle! Osmanl› yüzy›llar boyunca isyan eden milletten insanlar› hep tehcirle cezaland›rm›ﬂt›r… Eh, Ermeniler de Osmanl›ya isyan etmiﬂ ve tehciri haketmiﬂtir…
‹ﬂte soyk›r›mc›lar›n mant›¤› böyle iﬂliyor!
Bu düﬂünce ama gerçekte bir itiraft›r. Ermeniler tehcirle cezaland›r›ld›! Peki bu ceza nas›l uyguland›? Cevap yoktur.
Tutarl› davran›p bir ad›m daha ileri gidilse, tehcir cezas›n›n katliamlarla, k›r›mlarla
tamamland›¤›, soyk›r›m›n tehcir cezas›n›n
uygulanmas›yla gerçekleﬂtirildi¤i görülebilir. Tehcirin asl›nda soyk›r›m›n üzerini örtmek için kullan›lan bir araç oldu¤u ve bunun savaﬂ durumu ile aç›kland›¤› da görülebilir. Kuﬂkusuz ki tarihi gerçekleri çarp›tman›n ve inkar siyasetinin temel siyaset oldu¤u yerde gerçeklerin kabul edilmeyece¤i aç›kt›r. Kafatasç›lardan da zaten böyle bir
ﬂey beklenemez.
Ayn› dönemde “karﬂ› konferans” olarak
gösterilen bir konferans da Bursa’da Uluda¤ Üniversitesi’nde, “Osmanl› Ermenilerinin Bursa Yöresindeki Terör ve Katliam
Hareketleri (1892-1922)” ad› alt›nda gerçekleﬂtirildi.
Konferans›n ad› ise tart›ﬂmalar›n hangi
temelde yürütüldü¤ünün ve içeri¤inin ne
oldu¤unu ortaya koymaya yeterlidir. Ermeniler Bursa Yöresinde “terör ve katliam” gerçekleﬂtirmiﬂtir… Uluda¤ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran’›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda de¤indi¤ine gö-

re son beﬂ y›l içinde 11 benzeri toplant›
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Evrensel gazetesinin
aktar›m›na göre Yurtkuran, “Ermeni soyk›r›m›yla ilgili iddialar›n iftira oldu¤unu”
ve “Türk toplumunun, iﬂlemedi¤i suçun
kendisine y›k›lmas› iftiras›yla karﬂ› karﬂ›ya”
kald›¤›n› savunmuﬂtur.
Gerek Ankara’da, gerekse de Bursa’da
yap›lan bu iki konferans tarihi gerçekleri
tersyüz eden kafatasç› ›rkç› kesimin resmi
ideolojiyi yayg›nlaﬂt›rman›n birer arac› oldu¤undan devletin ya da ›rkç› kesimlerin
herhangi bir engelleme deneyimiyle karﬂ›laﬂmam›ﬂt›r.
Tersine. Bu konferanslar daha sonraki süreçte baﬂka konferanslar›n yap›lmas› için bir
nevi manivela olarak kabul edilmiﬂ ve baﬂka konferanslar, sempozyumlar ya da toplant›lar örgütlenmiﬂtir. Resmi devlet siyasetini savunmak, yayg›nlaﬂt›rmak için toplant›lar düzenlenirken “Ermeni konferans›”n›n yürütmesinin mahkemece durdurulmas›n› eleﬂtiren kimi gazetecilere de dava
aç›lmakta mahkeme yolu gösterilmektedir.
Ekim, Kas›m ve Aral›k aylar›nda de¤iﬂik
yerlerde, üniversitelerde gerçekleﬂen toplant›larda TC’nin tezlerinin ya¤›z savunucular› sürekli biçimde yo¤un olarak çal›ﬂt›,
çal›ﬂ›yorlar. Ankara’da Gazi Üniversitesi
Atatürk Araﬂt›rma Merkezi 23-25 Kas›m
tarihlerinde bir konferans gerçekleﬂtirdi.
Bu konferansa Türk tezini savunan Türkiyelilerin yan›s›ra Norman Stone, Stanford
Shaw gibi Türkten daha çok Türk tezini
savunan kimileri de yer ald›.
Bu sempozyumun ilginç noktalar›ndan
biri Türk-‹ﬂ Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Mus-

tafa Kumru’nun uzunca bir aç›l›ﬂ konuﬂmas› yapmas›yd›. Kumru konuﬂmas›nda Türk‹ﬂ’in Ermeni soyk›r›m› ba¤lam›nda Türk tezini savunma ba¤lam›ndaki çabalar›n› ortaya
koydu. Kumru: “Türk tarihinde soyk›r›m
yoktur, tehcir vard›r” görüﬂünü de savunarak Türk-‹ﬂ’in Bush’a ve AB ülkeleri baﬂkanlar›na, liderlerine mektuplar göndererek
Türk tezlerini anlatt›klar›n› da dile getirdi.
Türk Tarih Kurumu Baﬂkan› Halaço¤lu
ise “bilimsel bir toplant› yapt›klar›n›” anlatt›ktan sonra: “Bir milleti soyk›r›m kararlar›yla bask› alt›na almak ve sürekli s›k›ﬂt›rmak, as›l soyk›r›md›r.” (Hürriyet, 24 Kas›m 2005) biçimindeki çooook bilimsel
tespiti yapt›… Biz de böylece as›l soyk›r›m›n ne oldu¤unu ö¤renmiﬂ olduk!
Prof. Stone ise: “Ben konunun uzman›
de¤ilim, fakat Türk tezi genel olarak hakl›d›r.” tavr›n› tak›narak bilimsellik ad›na aç›k
tarafl›l›¤›n› ortaya koyuyor ve “Diaspora
Ermenilerine karﬂ› kampanyalar düzenleyip, kitaplar haz›rlamal› Avrupa Parlamentosu’nda da¤›tmal›y›z.” (ayn› yerden) önerisinde bulunuyordu.
Prof. Stanford Shaw ise Hürriyet gazetesinin aktar›m›na göre “1911-1923 aras›nda
gerçek bir ‘Osmanl› Holokostu’ (soyk›r›m›) yaﬂand›¤›n› ve bu tarihler aras›nda 4-5
milyon Müslüman Türk’ün öldü¤ünü” anlatt›. (Hürriyet, 26 Kas›m 2005) Böylece
gerçekler tersyüz edilerek Ermenilerin
Türkleri katletti¤i tezinin bir baﬂka versiyonu ortaya konmaktad›r.
Shaw’›n bu konuﬂmas›n› kendisine yazar
diyen Aytunç Alt›ndal ise ﬂöyle tamamlamaktad›r: “Benim için Ermeni soyk›r›m›
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yok, Ermeni terörü var. Bu bir ﬂantaj ve
tehdit plan›d›r. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Almanya gibi tazminata mahkum
edilmesi için haz›rlanm›ﬂ bir ﬂantajd›r.
1915’te Avrupa’da da¤›t›lan kitaplar ‘1.5
milyon Ermeni öldürüldü’ safsatas›n›n da
temelini oluﬂturur.” (ayn› yerden) Tehdit,
ﬂantaj ve safsata… Alt›ndal için soyk›r›m›
tan›mlayan kavramlar oluyor.
Halaço¤lu’nun bilimsel toplant› olarak
satmaya çal›ﬂt›¤› toplant›da Prof. ve yazar
titrlilerin tavr› böyledir. Hürriyet gazetesinin yapt›¤› tespite göre: “Ankara sempozyumu, ‹stanbul konferans›ndan çok daha tek
sesliydi. ‹lk oturum, soru sorulmas›na bile
gerek duyulmadan kapat›ld›. Okunan bildiriler de genel olarak zay›ft›.” (ayn› yerden)
Soyk›r›mc›lar iﬂbaﬂ›nda ve böyle çal›ﬂ›yor…
Bu arada okullarda tarih dersi veren ö¤retmenlerin, ö¤rencilere anlatmas› zorunlu
k›l›nan Türk tezlerini ortaya koyan bir
toplant› da 19-20 Kas›m tarihlerinde ‹stanbul’da The Marmara Oteli’nde gerçekleﬂtirildi. Bas›na yans›d›¤› kadar›yla bu toplant›ya tarih ö¤retmenlerinin kat›l›m›n›n zorunlu k›l›nd›¤› ve toplant›da ö¤retmen olduklar›n›n gizli tutulmas› gerekti¤i de baﬂvurulan yollardan biri.
Türk Tarih Kurumu Baﬂkan›, Devlet
Arﬂivleri Genel Müdürü, ‹stanbul Valisi gibi bürokratlar toplant›n›n baﬂkat›l›mc›lar›
aras›ndayd›. Verilen bilgiye göre toplant›y›
“As›ls›z Ermeni ‹ddialar›yla Mücadele Federasyonu (ASEF)” düzenlemiﬂti. Kuﬂkusuz ki anlat›lanlar da bu isme uygun olacakt›. Ortaya konan tüm düﬂünceler “soyk›r›m yok” düﬂüncesinin çerçevesindeki
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düﬂünceler oldu.
Gerek Türkiye’de gerekse de yurtd›ﬂ›nda
say›s›z toplant› gerçekleﬂtirildi bu son üç ayl›k süreçte. “Türklerde ›rkç›l›k ve soyk›r›m
yoktur” temel düﬂüncesi iﬂlenmeye çal›ﬂ›ld›.
Bu arada Litvanya Parlamentosu ile ‹skoçya’n›n Edinburg Belediyesinin soyk›r›m› tan›mas› ve ‹ngiliz Avam Kamaras› Baﬂkan›’n›n TBMM Baﬂkan› Bülent Ar›nç’›n Nisan ay›nda gönderdi¤i mektubuna yedi ay
sonra cevap vererek mektubun kütüphaneye teslim edildi¤i ve isteyen herkesin okuyabilece¤i yönlü cevab›, Türk ﬂovenlerinin
yüre¤ine saplanan birer hançer gibiydi…
Mu¤la’n›n Bodrum ilçesinde gerçekleﬂtirilen “Tarihte Türkler-Ermeniler ve Gerçekler” adl› sempozyumda konuﬂan Prof.
Dr. Türkkaya Ataöv ile Türk Tarih Kurumu
Baﬂkan› Halaço¤lu’nun tav›rlar›, bunlar›n
hançerlenmiﬂ oldu¤u izlenimini veriyordu.
Halaço¤lu: “Milli mücadelenin bitti¤ini
san›yorsan›z, yan›l›yorsunuz. Asl›nda milli
mücadele bitmedi bütün h›z›yla sürüyor,
bu nedenle el ele verip bu sorunun üstüne
topyekün gitmeliyiz.” (Hürriyet, 5 Aral›k
2005) tavr›n› tak›n›yordu.
Halaço¤lu “milli mücadeleye” ça¤r› yaparken Ataöv de ondan aﬂa¤› kalm›yordu.
Ataöv: “Biz de kefenimizi giydik. Bu yola
baﬂkoyduk nas›l olsa ölece¤iz. Bari ülkemiz
u¤runa ﬂehit olal›m.” (ayn› yerden) diyerek
sorunu ne kadar ciddiye ald›¤›n› aç›kl›yordu.
“Kefenini giyip ülkesi için ﬂehit olmaya”
çal›ﬂan Ataöv’ün soyk›r›m gerçe¤ini kabul
etmesi beklenemez tabii ki! 700 kiﬂiye yapt›¤› konuﬂmada “Sonunda söyleyece¤imi
baﬂ›nda belirteyim. Türkler, Ermenilere

karﬂ› Birinci Dünya Savaﬂ›’nda ya da ondan
önce ve sonra, bir soyk›r›m suçu iﬂlememiﬂtir.” (ayn› yerden) düﬂüncesini savunmaktad›r. Asl›nda Ataöv’ün baﬂka ﬂeyi söylemesine de gerek yoktur. Baﬂ›nda da sonunda
da söylenecek ﬂey bellidir. Fakat konuﬂmalar› gerekiyor! Yoksa yalanlar›n› inand›r›c›
k›lamazlar. “Vatan, millet, sakarya” naralar›
da kitleleri Türk ﬂovenizmi temelinde k›ﬂk›rtmak ve baﬂta Ermeniler olmak üzere
Türk olmayan halklara karﬂ› düﬂmanl›k körüklemenin arac›, can simidi olmaktad›r.
Ataöv’ün “bilim adam›” olarak profesördoktor ünvan›, onun tarihi gerçekleri tersyüz etme ve tarihi çarp›tma tav›rlar›n›n
üzerini örtmeye hizmet etmektedir. Özgür
düﬂünme yetisinin hayli k›s›tl› oldu¤u Türkiye toplumunda kitlelerin büyük bölümü,
titri olmayanlar›n do¤rular›na de¤il, titri
olanlar›n yanl›ﬂlar›na inanma durumundad›r. “‹nan”d›ktan sonra da soru sormaya
gerek kalmamaktad›r…
Ataöv’ün tarihi gerçekleri tersyüz etmenin bir arac› olarak kulland›¤› son tezlerden
biri 200 bin Ermeni’nin Türklere karﬂ› savaﬂt›¤›d›r.
Hürriyet gazetesinin özel olarak yapt›¤›
propagandaya göre, Ataöv: “sözde soyk›r›m iddias›n› da temelden çürütecek iki
önemli belgeyi ortaya ç›kard›”. (Hürriyet
31 Ekim 2005) Sanki Ermeniler Türklere
karﬂ› savaﬂmad›¤›n› ve bunu soyk›r›m›n ispat› olarak sunuyorlar da, Ataöv iki belgede ortaya konan 200 bin civar›nda Ermeninin “Cihan Savaﬂ›’nda ba¤›ms›z birimler ya
da müttefik saflar›nda” savaﬂt›klar›n› belgeleyip soyk›r›m gerçe¤ini, “Hürriyet’e göre

sözde soyk›r›m iddialar›n›” çürütecek…
“Bilim adaml›¤›” bu kadar ayaklar alt›na
al›nabilir… Rus ordusu ile birlikte savaﬂta
yer alan Ermenilerin varl›¤›, hiç bir zaman
Ermeniler taraf›ndan inkâr edilmemiﬂtir.
Soyk›r›m sürecinde de güçleri elverdi¤ince
ve hakl› olarak soyk›r›mc›lara karﬂ› mücadele etmiﬂlerdir, savaﬂm›ﬂlard›r. Yokedilmeye karﬂ› mücadelede Ermeniler de Türkleri, Kürtleri vd. öldürmüﬂtür. 1918’den itibaren soyk›r›mdan kurtulup geri yerlerine
dönme durumunda olanlar›n, yaﬂanan barbarl›¤›n intikam›n› alma eylemleri gerçekleﬂtirdi¤i de olgudur. Fakat tüm bunlar Ermenilerin soyk›r›ma u¤rat›ld›¤› gerçe¤ini
ortadan kald›rm›yor, kald›ramaz da!
Ataöv’ün çok gizli bir ﬂeymiﬂ gibi lanse
etmeye çal›ﬂt›¤› belgeler, bizzat Ermenilerin tak›nd›¤› tavr› ortaya koyuyor ve sözkonusu tespitler inkâr edilen, reddedilen
tespitler de¤il.
Soyk›r›mc›lar›n bu biçimdeki ç›rp›n›ﬂlar›
da onlar›n gerçek yüzlerinin ortaya konmas›n› engelleyemez. S›n›f bilinçli iﬂçilerin,
demokratlar›n, devrimcilerin görevlerinden biri de Türk ﬂovenizmine karﬂ› mücadelede tarihi gerçekleri kitlelere ulaﬂt›rmak,
soyk›r›mc›lar›n sahtekârl›klar›n›, yalanlar›n›
sürekli ortaya koymak, teﬂhir etmektir.
Soyk›r›mc›lar›n tav›rlar›n›n benzerlikleri,
hep ayn› olmalar› ya da yeni bir ﬂey olmamas› mücadelemizin gerekliliklerini yerine
getirmemizin engeli olmamal›d›r. Yineleme pahas›na da olsa gerçekleri iﬂçilere,
emekçilere kavratma mücadelemizi sürdürmek do¤ru olan›d›r.
31 Aral›k 2005 n
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Türk ﬂovenizmi hep sald›rgan...
ürkiye Cumhuriyeti devletinin baﬂta
Kürt ulusu olmak üzere ulusal az›nl›klar›n da ulusal varl›¤›n› inkâr üzerine
kurulu oldu¤u bir gerçeklik. Ulusal sorunun sözkonusu oldu¤u hemen her zaman
Türk ﬂovenistlerinin tavr› da, sürekli bu inkâr siyasetine uygun olmuﬂtur, olmaktad›r.
Son dönemdeki kimi tart›ﬂmalar›n da
gösterdi¤i gibi 82 y›l› aﬂk›n cumhuriyet tarihinin kemalist ›rkç› siyaseti, devletin resmi siyaseti olmay› sürdürüyor. “Kürt sorunu”, “alt-üst kimlik” ve anadilinde yay›n
meselesi gibi sorunlardaki tart›ﬂmalar Türk
ﬂovenlerinin kafatasç›l›¤›n›, ›rkç›l›¤›n› yine
gözler önüne serdi…
Kürt ulusunun ve ulusal az›nl›klar›n ulusal kimli¤inin inkâr ve reddedildi¤i koﬂullarda, TC’nin bu inkâr siyaseti üzerine kurulu oldu¤u gerçe¤inin daha çok vurgulanmas› ve bilinçlere ç›kar›lmas› görevi de
kendisini dayat›yor.
Nas›l ki Türk ﬂovenleri tüm cumhuriyet
tarihi boyunca yalanlar›n›, inkâr siyasetini
sürdürmüﬂse, demokratlar›n, devrimcilerin,
komünistlerin de sürekli olarak bu ›rkç›, ﬂoven siyaseti teﬂhir etme, gerçekleri hep yeniden ortaya koymalar› gerekiyor. Yineleme pahas›na da olsa, gerçeklerin, emekçi
kitleler taraf›ndan kabul edilinceye kadar
dile getirilmesi bir görevdir… Bu görev öncelikle de Türk ulusundan s›n›f bilinçli iﬂçi

T
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ve emekçilerin görevi olma durumundad›r.
Hepimizin bildi¤i gibi Türk devleti, hâlâ iktidar› elinde tutan kesim özellikle Kuzey Kürdistan’da savaﬂ› k›ﬂk›rtmakta, k›z›ﬂt›rmaktad›r. Bunun egemenler aras›ndaki
iktidar dalaﬂ›n›n bir arac› oldu¤u da aç›kt›r.
Kürt ulusal sorunu ve di¤er ulusal az›nl›klar›n ulusal sorunu ve haklar› meselesi de,
egemenlerin bu iktidar dalaﬂ›nda kullan›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
“Derin devlet” iktidar›n› koruman›n bir
arac› olarak kitleleri Türk ﬂovenizmi temelinde k›ﬂk›rtarak “vatan-millet-sakarya” ç›¤l›klar› eﬂli¤inde iktidar dalaﬂ›n›n bir yan›nda
olan AKP hükümetini zay›flatmaya, düﬂürmeye çal›ﬂmaktad›r. AKP hükümeti ise bu
dalaﬂta kitlesel deste¤ini art›rmak için de “derin devlet”in iﬂine gelmeyen belli iﬂler yapmaya çal›ﬂmaktad›r. Bunu yaparken de demokrasi savunucusu olarak görünmektedir.
Egemenler aras›nda yürüyen iktidar dalaﬂ›nda neyin nas›l olaca¤› anda net de¤il ve
geliﬂmelerin hangi yönde seyredece¤i de
kesin olarak bilinmiyor.
Sonuçta güçler dengesi geliﬂmenin hangi
yönde olaca¤›n› belirleyecek.
Ama ﬂimdiki durumda güç, iktidar, hâlâ
“derin devlet”te ve iktidar› elinde bulunduranlar AKP hükümetinin atmak istedi¤i kimi ad›mlar› durdurma ve “balans ayar›”
yapma iﬂini sürdürmektedir.

“KÜRT SORUNU” TARTIﬁMASI…
“Kürt sorunu” tart›ﬂmas› a¤›rl›kl› olarak
A¤ustos ay›nda yürüdü… Bunun k›sa süre
öncesi dönemde kimi “Türk ayd›nlar›”n›n
aç›klamalar›, PKK’nin silahl› eylemlere son
vermesini talep etmeleri vb. temelde yürüyen tart›ﬂmalar, Baﬂbakan Erdo¤an’›n
“Kürt sorunu var” tespitini yapmas› ve Diyarbak›r’a ziyarette bulunup orada da ayn›
ﬂeyleri konuﬂmas› sonras›nda k›z›ﬂt›.
A¤ustos ay› sonlar›nda yap›lan MGK
toplant›s›nda Erdo¤an “sorguya” çekildi ve
Erdo¤an’a “Kürt sorunu” ya da “alt-üst
kimlik”ten ne anlad›¤› biçiminde sorular
yöneltildi, gereken “balans ayar›” yap›ld›.
… MGK’ya göre “Kürt sorunu” de¤il “terör sorunu” vard›. Bu MGK toplant›s›ndan
sonra Erdo¤an bir süre “Kürt sorunu” veya “alt-üst kimlik”ten bahsetmedi.
Bu tart›ﬂmada gerek Erdo¤an ve AKP
hükümeti, gerekse de Erdo¤an’›n aç›klamalar›na karﬂ› ç›kan kesim, gerçekte Türk
ﬂovenizminin, milliyetçili¤inin de¤iﬂik versiyonlar›n› savunma durumundayd›. Hiç
biri gerçekte Kürt ulusunun ulusal varl›¤›n› kabul etmiyor ve “Kürt sorunu” diye
adland›r›lan sorunun da, gerçekte ulusal sorun oldu¤unu düﬂünmüyordu… düﬂünmüyorlar da! Dalaﬂ kafatasç›, kat› inkarc›
bir siyaset ile liberal milliyetçi bir siyaset
aras›nda yürüdü, yürüyor. “Kürt sorunu”
tan›m› bile ›rkç›, ﬂoven Türkçülerin isyan›na yol aç›yordu.
Statükoyu korumaya çal›ﬂan kimi kalemﬂorlar ise “Kürt sorunu kavram› Türkiye’nin etnik zeminde parçalanmas› için f›r-

sat arayanlara ‘Çerkez sorunu’, ‘Laz sorunu’, ‘Gürcü sorunu’ kap›lar›n› açmak için
ç›kar›lm›ﬂ bir davetiye de¤il midir?” (Hürriyet, Oktay Ekﬂi, 12 A¤ustos 2005) biçiminde tav›r tak›n›p, “vatan›n ve milletin
bölünmez bütünlü¤ünü” korumaya çal›ﬂ›yordu. Ekﬂi yaz›s›n›n sonunda “Kürt sorunu var” diyenlerin tavr›n› “Türk ulusunu
Kürt halk›, Laz halk›, Çerkez halk›, Gürcü
halk› diye parçalamak isteyenlerin iﬂini kolaylaﬂt›rmak” olarak de¤erlendirmektedir.
Yani Ekﬂi’ye göre de sözkonusu halklar
“Türk ulusu”nun parçalar›d›r. Bu “parçalardan” birini “Türk ulusu” d›ﬂ›na ç›kar›rsan›z devam› çorap sökü¤ü gibi gelebilir.
Bu ﬂovenler yolun aç›lmas›ndan korkuyorlar… Bugün “Kürt sorunu” kabul edilirse,
yar›n baﬂkalar› gündeme gelecektir diye çal›ﬂ›yor mant›klar›. Korkunun ecele faydas›
yokmuﬂ! Ad›n› ne koyarlarsa koysunlar…
Türkiye’de Kürt ulusu ve onlarca ulusal
az›nl›¤›n ulusal bask› alt›nda oldu¤u gerçe¤i de¤iﬂmiyor ve bu baﬂl› baﬂ›na bir sorundur. Bugün olmasa da, elbet bir gün “Gürcü, Laz, Çerkez… ve di¤erlerinin sorunu”
kendisini dayatacakt›r.
Aç›k ›rkç›, inkârc› kesimin tavr› “Kürt
sorunu var” tespitine bile izin vermeyen,
Erdo¤an’›n Türk milliyetçili¤ini yeterli
görmeyen bir tav›r iken, yürüyen dalaﬂta
konu hakk›nda tav›r tak›nan kimi ﬂoven ve
milliyetçiler ise “Kürt sorununun çözüldü¤ünü” anlatmaya kalk›ﬂt›lar.
Onlara göre “Kürt sorunu” “Kopenhag
Kriterleri ﬂemsiyesi alt›nda bireysel hak ve
özgürlükler temelinde” çözülmüﬂtür. Sorun yasalar›n uygulan(ma)mas›ndan kay11 / ’06 19
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naklanan bir sorundur. Hükümet bunu
gerçekleﬂtirmelidir. Bunun ötesinde bir
“Kürt sorunu”ndan bahsetmek “bölücülüktür”, “vatan›n” bütünlü¤ünü parçalaman›n temelini atmakt›r vb. vb.
Kimi “sol” geçinenler de, örne¤in ÖDP
Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Hakan Tahmaz
gibileri de, “Her ne olursa olsun ben art›k
Kürt sorununun çözümünün meclisten geçece¤i kanaatindeyim.” (Özgür Politika, 13
A¤ustos 2005) diyerek ulusal sorunun çözümünün sistem içinde ve reformlarla gerçekleﬂebilece¤i yönündeki yanl›ﬂ düﬂünceyi
kitlelere empoze etmeye çal›ﬂmaktad›r.
Gerek Kopenhag Kriterleri ﬂemsiyesi alt›nda sorunun kiﬂi hak ve özgürlükleri temelinde çözüldü¤ünü savunanlar, gerekse
de “Kürt sorunu”nun –ki bu sorunun gerçekte ulusal sorun oldu¤unun ad›n› bile
koymadan– meclis taraf›ndan çözülece¤ini
savunanlar sistemin savunuculu¤unu yapma konumundad›rlar.
Ulusal sorun ne bireysel hak ve özgürlüklerle –ki bireysel hak ve özgürlükler
Türkiye’de burjuva demokrasisi temelinde
bile gerçekte hâlâ çözülmüﬂ de¤il–, ne de
mecliste yap›lacak kimi reformlarla çözülebilir. Ulusal sorunun çözülmesinin en temel denek taﬂ›, Kürt ulusunun özgür koﬂullarda, özgür iradesiyle nas›l yaﬂayaca¤›na,
kendi devletini kurup kurmayaca¤›na özgürce karar verip vermedi¤i durumdur.
Ulusal az›nl›klara da tam hak eﬂitli¤inin
sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›d›r. Bir ulusun (Kürt
ulusunun) ve ulusal az›nl›klar›n ulusal varl›¤›n›n bile reddedildi¤i koﬂullarda, bu ulusal sorunun çözülmesinin de mümkün ol20 11 / ’06

mad›¤› aç›kt›r. Ulusal sorunun gerçek çözümü devrimle mümkündür ancak.
“Kürt sorunu var” tart›ﬂmas›nda kimileri
aç›k kafatasç›, kimileri liberal burjuva tav›r
tak›n›rken, kimilerinin de “sol” ad›na kitleleri sistem içi “çözüm”lere yönlendirmesi gibi durumlar, sorunun gerçek çözümü
ba¤lam›nda devrimcilerin, komünistlerin
Türk ﬂovenizmine karﬂ› daha yo¤un bir
mücadele vermesi gerekti¤ini de bir kez
daha ortaya koymaktad›r.
Türk ﬂovenizminin savunuculu¤u gölgesinde geçen “Kürt sorunu” tart›ﬂmas›
MGK’n›n “balans ayar›” ile biraz dinmeye
baﬂlad› ama bitmedi… MGK’n›n “balans
ayar›” içinde “…kullan›lacak söylemler
önceden devletin ilgili birimlerinde koordine edilmeli, belli bir plan ve stratejiye dayanmal›” biçimindeki düﬂüncenin uygulanmas› da yer ald›.
“ALT K‹ML‹K-ÜST K‹ML‹K”
TARTIﬁMALARI…
MGK’n›n A¤ustos ay›n›n sonuna do¤ru
gerçekleﬂtirdi¤i “balans ayar›”, özellikle
ﬁemdinli’de gerçekleﬂen olaylarla bozuldu.
Bu süreçte Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an mecliste AKP grup toplant›s›nda
yapt›¤› bir konuﬂmada yine “alt kimlik, üst
kimlik”ten bahsetti ve tart›ﬂmalar bunun
üzerine yo¤unlaﬂmaya baﬂlad›. Bu arada
“derin devletin” ﬁemdinli’deki suçunun
üzeri de örtülmeye çal›ﬂ›ld›.
“Alt-üst kimlik” tart›ﬂmalar› da esas
olarak “Kürt sorunu” tart›ﬂmalar›nda oldu¤u gibi Türk ﬂovenlerinin kitleleri ﬂo-

venizm temelinde k›ﬂk›rtan tart›ﬂmalar›n
gölgesinde geçti.
Tart›ﬂma “alt kimlik, üst kimlik” tart›ﬂmas› olsa da esas olarak “üst kimli¤in” tan›mlanmas› ba¤lam›nda yürüdü. Buna göre “üst kimlik” “Türklük” mü, “TC vatandaﬂl›¤›” m› olacak?! Erdo¤an’›n “TC
vatandaﬂl›¤› üst kimliktir” tavr›na karﬂ› tüm
Türkçü-›rkç›lar “üst kimli¤in” “Türklük”
oldu¤unu yüksek sesle hayk›rd›lar ve Anayasa’daki düﬂünceye uygun davran›lmas›
gerekti¤inin alt›n› çizdiler.
Bu tart›ﬂmalara da Aral›k ay› sonunda yap›lan MGK toplant›s›nda yeniden bir “balans ayar›” yap›lmaya çal›ﬂ›ld› ve sözkonusu düﬂünce Cumhurbaﬂkan› Sezer taraf›ndan “yeniy›l konuﬂmas›nda” ortaya kondu.
Hürriyet ve Milliyet gibi gazeteler Sezer’in tavr›n› “kimlik tart›ﬂmas›na son nokta” olarak propaganda etti. Peki Sezer’in
“son nokta” tavr› neydi? K›saca söylenirse
statükonun korunmas› tavr›yd› Sezer’in
tavr›. 82 y›l› aﬂk›n cumhuriyet tarihinin inkârc›, ›rkç› siyaseti sürdürülüyordu. Sezer
kimlik tart›ﬂmas› ba¤lam›nda ﬂunlar› söyledi:
“Anayasam›za göre, Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bütündür ve tekil devlet yap›s›na sahiptir.
Kurucu ö¤e olarak, tek devlet, tek ülke, ve
tek ulus sözkonusudur; bu ö¤elerden ve
tek dil, tek bayrak ülküsünden vazgeçilemez. Ulusun ad›, Yüce Önder’in ﬂu özlü
sözünde belirtilmiﬂtir: ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halk›na Türk Ulusu
denir.’…” (Hürriyet, 1 Ocak 2006)
Sezer tart›ﬂmaya “son noktay›” bu düﬂünceyle koyuyordu. Kuﬂkusuz ki bu dü-

ﬂünce Türk ulusu d›ﬂ›ndaki ulus ve ulusal
az›nl›klar›n inkâr› olan düﬂüncenin sürdürülmesidir. Siyasi sahtekârl›k, “Atatürk
milliyetçili¤i” olan bu ﬂoven, ›rkç› ve faﬂist
düﬂüncenin, “eﬂitlik” ad›na savunulmas›d›r.
Sezer ayn› konuﬂmas›nda etnik köken ba¤lam›nda ﬂunlar› söylemektedir:
“Türk Devletine yurttaﬂl›k ba¤›yla ba¤l›
olan herkesin Türk say›lmas›, Türk Ulusu’nu oluﬂturan ögelerin etnik kimliklerinin yads›nmas› anlam›na gelmemektedir.
Tam tersine, etnik kökeni, dini ne olursa
olsun tüm yurttaﬂlar›n Türk Ulusu olarak
adland›r›lmas›, yurttaﬂlar aras›ndaki eﬂitli¤in
sa¤lanmas›, ‘ço¤unluk’ içinde bulunan çeﬂitli etnik kökenli yurttaﬂlar›n ‘az›nl›k’ durumuna düﬂmesini önleme amac›na yöneliktir.” (ayn› yerden)
Sezer’in bu tavr› kuﬂkusuz ki büyük bir
sahtekârl›¤›n sadece bir örne¤idir. T›pk›
Ermenilerin tehcirinin onlar› koruma
amaçl› oldu¤u yalan› gibi, Türk olmayanlar›n Türk ulusu içinde gösterilmesinin, onlar›n eﬂitli¤ini sa¤lamaya yönelik oldu¤u da
büyük bir yaland›r.
“Tek ulus”, “tek dil”, “tek ülke” vb. biçiminde dile getirilen “tek”çili¤in kendisinin baﬂka ulus ve ulusal az›nl›klar›n varl›¤›n›n inkâr› oldu¤u, bunun en baﬂta bir eﬂitsizlik oldu¤u gerçe¤i ise hep gözard› edilmektedir.
Varsay›m temelinde ele al›nsa bile
TC’nin resmi devlet s›n›rlar› içinde 50 civar›nda de¤iﬂik dil-lisan vard›r. Türk ulusu
d›ﬂ›nda Kürt ulusu ve onlarca ulusal az›nl›k
vard›r. Türkiye co¤rafyas› d›ﬂ›nda, Kürdistan’›n Kuzeyi, Ermenistan’›n Bat›s› ve ben11 / ’06 21
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zeri baﬂka ülkelerin co¤rafyas›n›n parçalar›
var. ﬁimdi bunlar›n hepsini “tek” içinde ve
“Türkçe, Türk, Türkiye” olarak birleﬂtirin
eﬂitlik ad›na! En basit insan mant›¤› ile düﬂünüldü¤ünde bile bu iﬂ zor, mümkün görünmüyor… Ama ›rkç›lar için bu mümkündür. Onlar için “eﬂitlik” kendilerinin
“eﬂit” olmas›d›r… Sezer’e göre de “Anayasa, ‘Türk Devleti’ne yurttaﬂl›k ba¤›yla ba¤l› olan herkesi ‘Türk’ sayan kural›yla birleﬂtirici ve bütünleﬂtirici”dir… Bu da bize bu
aç›k ›rkç› anayasaya ve sisteme karﬂ› ve
“bölücü” olman›n gereklili¤ini gösteriyor.
De¤iﬂik ulus ve milliyetlerden iﬂçi ve
emekçilerin birli¤ini sa¤laman›n en önemli araçlar›ndan, yollar›ndan birinin zora dayal› bu birli¤in parçalanmas›ndan yana olmak, bu zoraki birli¤e karﬂ› “bölücü” oldu¤umuzu yüksek sesle hayk›rmakt›r.
ROJ-TV’Y‹ KAPATTIRMA
ÇABASI...
Türk devletinin Kürtlere yönelik son
dönemdeki sald›r›lar›ndan biri de RojTV’nin kapat›lmas› yönündeki çabalar›yd›.
Bu çabalar›n kamuoyuna yans›mas› esas
olarak Baﬂbakan Erdo¤an’›n Danimarka
Baﬂbakan› Rasmussen ile yapt›¤› bir görüﬂme sonras›nda gerçekleﬂtirilen bas›n toplant›s›n›, Roj-TV muhabiri var gerekçesiyle terketmesi yönlü tavr› ile oldu.
Medya üzerinde yürütülen k›ﬂk›rtma çabalar›, hükümet yetkililerinin diplomatik
çabalar›yla ve ABD’den Danimarka’ya yönelik “s›k›ﬂt›rma” yard›m› talebiyle tamamlanmaya çal›ﬂ›ld›. ABD emperyalistleri yer
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yer “huysuz” ama genelde “iyi” olan “çocuklar›n›n” bu talebini karﬂ›lad› ve Danimarka yetkililerine Roj-TV’yi kapatmas›
talepli mektup gönderdi.
TC yetkilileri ve medyas› taraf›ndan yürütülen çabalar ﬂimdilik istedikleri yönde bir
karar verilmesini sa¤lamaya yetmedi. Türk
devletinin bu yönlü çabalar› ama sürüyor.
Danimarkal› yetkililere gücü yetmeyen
AKP hükümeti ve TC’nin devlet yetkilileri, sald›r›n›n sivri ucunu Roj-TV’nin kapat›lmas›na karﬂ› olan ve bunu Danimarka
Baﬂbakan›na bir mektupla bildiren Kürt
kökenli belediye baﬂkanlar›na yöneltti.
DEHAP’›n kendini feshetmesi sonras›nda DTP’ye üye olan 56 belediye baﬂkan›n›n Aral›k ay› sonunda Danimarka Baﬂbakan› Rasmussen’e gönderdikleri sözkonusu
mektupta, Roj-TV’nin kapat›lmamas› talep edilirken Türkiye’den beklentilerinin
“Kopenhag Kriterleri’nde belirtilen siyasi
kriterlere uymas› ve bunun için gereken
düzenlemelerin yerine getirilmesi için çal›ﬂmalar yap›lmas›d›r.” (Gündem, 31 Aral›k
2005) görüﬂü de savunulmaktad›r.
Devamen:
“Türkiye’nin Roj Tv’yi yasaklamak yerine, kucak açmas›n› ve hukuki bir kimlik
kazand›rmas›n› umut ediyoruz. Umar›z bir
gün Roj Tv, hükümetin deste¤iyle yay›na
baﬂlayan çok say›daki Kürtçe televizyondan
biri olur ve yay›nlar›n›; ‹stanbul, Ankara ya
da Diyarbak›r’dan yapabilir” (ayn› yerden)
dile¤inden de bulunulmaktad›r.
Bu tav›rlara bak›ld›¤›nda sözkonusu 56
belediye baﬂkan›n›n, ka¤›t üzerindeki yasalara göre de herhangi bir “suç” iﬂlemedi¤i

söylenebilir. Belediye baﬂkanlar›, sorunu
demokratik bir hak çerçevesinde ele almakta ve sisteme dokunmadan çözüm isteklerini dile getirmektedirler.
Türk devleti için ama sisteme dokunulmadan da olsa Kürtlerin ﬂu ya da bu kurumuna sahip ç›k›lmas› –hele sözkonusu kurum ya da kuruluﬂ TC taraf›ndan “terörist”
damgas› yemiﬂse–, taﬂ›nabilir de¤ildir. Tam
da Türk devlet yetkilileri Danimarka’y› s›k›ﬂt›rmaya çal›ﬂ›rken, 56 belediye baﬂkan›n›n böyle bir mektup yazmas› ve Türk
devletinin bu hesaplar›n› suya düﬂürmesi
taﬂ›n›r gibi de¤il onlar için.
D›ﬂiﬂleri Bakan› Gül, belediye baﬂkanlar›n›n bu tavr›n› sorumsuzlukla suçlad›ktan
sonra Diyarbak›r Cumhuriyet Savc›s› harekete geçti ve sözkonusu belediye baﬂkanlar› hakk›nda inceleme baﬂlatt›.
Bu incelemenin soruﬂturmayla, mahkemeyle sonuçlan›p sonuçlanmayaca¤›n›
önümüzdeki süreçte görece¤iz.
Roj-TV’ye karﬂ› bu çabalar yürütülürken, Kopenhag Kriterleri çerçevesinde yap›lan yasal de¤iﬂiklikler, AB’ye üyelik müzakereleri sürecinde giderek daha fazla uygulanmaya çal›ﬂ›yor. Bunun somut göstergelerinden biri de radyo ve tv’lerde yay›n
meselesidir.
Daha önce sadece “ulusal düzeyde” yay›n yapan resmi tv’lere, radyolara yönetmeliklerle yay›n izni veren devlet, ﬂimdi
RTÜK’ün yeni yönetmelikle yerel medyaya Türkçe d›ﬂ›ndaki dillerde yay›n izni
verme durumunda…
Ocak ay› baﬂ›ndan itibaren yerel ve bölgesel medyaya yol aç›ld›. Fakat “Buras›

Türkiye!” Bir yandan yerel medyaya yay›n
izni verilirken, ayn› zamanda 2006 Ocak
ay›ndan itibaren frekans kullan›m bedeli
al›narak maddi aç›dan zorluk ç›karma; 257
merkezden de radyo ve tv yay›nlar›n›n arﬂivlenmesi, takibi gerçekleﬂtirilerek, kontrol ve sansür alan› geniﬂletilmektedir. Bu
arada “çanak antenlere karﬂ›” da bir mücadele vermeye çal›ﬂmaktad›r RTÜK…
Neymiﬂ efendim? “Evlere irticai, misyoner, bölücü” yay›nlar giriyormuﬂ çanak
antenlerle.
Eh, bunlar aras›nda “bölücü” ve “irticai” yay›n varsa, Türk devletinin önde
gelen iki düﬂman› sözkonusu oluyor ve
tabii ki “düﬂmana karﬂ›” da mücadele gerekiyor!
RTÜK mücadeleyi nas›l verecek? TRT
ve özel kanallar›n birleﬂmesiyle kurulacak
bir ﬂirket kendi yay›nlar›n›n izlenmesi için
yay›n gücünü güçlendirecek, Roj-Tv gibi
televizyonlar›n izlenmesini engelleyecek
araçlar yarat›lacak…
Bu amaçlar›na ulaﬂ›p ulaﬂamayacaklar›ndan ba¤›ms›z olarak ortaya ç›kan gerçek,
Türk ﬂovenlerinin Kürt ulusuna, demokratik haklar›na ve ulusal az›nl›klara karﬂ› sald›rgan tavr›n› sürdürdü¤üdür.
Özellikle egemen ve ezen ulus olan
Türk ulusundan iﬂçilerin, emekçilerin görevi Türk ﬂovenizmine karﬂ› mücadeleyi
yükseltmektir.
Kürt ulusunun ayr› devlet kurma hakk›n›, tüm ulusal az›nl›klar›n tam hak eﬂitli¤ini savunmayanlar gerçekte demokrat bile
say›lamazlar.
6 Ocak 2006 n
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TÜRK‹YE KOMÜN‹ST KADIN HAREKET‹N‹N TAR‹H‹NDEN…

“Türkiye’de erkekleri u¤raﬂt›ran
garip iﬂlerden biri de,
kad›nlar›n örtünmesidir!”
Aﬂa¤›da Mustafa Suphi önderli¤indeki Türkiye Komünist Partisi (TKP) 1. Kongresinin
kad›n hareketine iliﬂkin belgelerinden parçalar yay›nl›yoruz. Bu belgelerin dili taraf›m›zdan sadeleﬂtirilmiﬂ ve bugünün Türkçesine çevrilmiﬂtir. — Yaz› Kurulu

Türkiye’de Kad›n Hareketine ‹liﬂkin
(TKP 1. Kongresinin raporu)
Konuﬂmac› Naciye yoldaﬂ, kad›n›n tarihte geçirdi¤i iktisadi ve ailevi evreleri özetledikten sonra, Türkiye’de kad›n hareketine iliﬂkin aﬂa¤›daki bilgileri dile getirdi:
Türk kad›nlar›n›n aile içerisindeki durumu tam anlam›yla köleliktir. Toplum, bir
suçluyu nas›l cezaevine atarak kendi içinden d›ﬂlarsa, kad›nlar da salt kad›n olmak
suçundan dolay› evlerde tutsak edilir. Fakat
bu tutsakl›¤›n ac›s›n› çeken yaln›zca kad›nlar de¤ildir. Bütün toplum bu ac›dan pay›n› al›yor. Çünkü kad›n›n toplumla iliﬂkileri
kesilince, yaln›zca ev iﬂleriyle u¤raﬂmak zorunda kal›yor. Bu durum kad›n›, körükörüne ba¤l›l›¤›, köleli¤i kabullenmek zorunda
b›rakt›¤› gibi, kiﬂili¤ini de zedeleyip yaral›yor. Buna karﬂ›l›k savaﬂ›n zorunlu bir sonucu olarak, Türk kad›n› az çok serbest hare24 11 / ’06

ket edebilece¤i bir ortam bulmuﬂ ve yaﬂam›n› sürdürebilmek (geçim) için soka¤a f›rlamak zorunda kalm›ﬂt›r. Bunu kad›n›n
kurtuluﬂu için bir baﬂlang›ç olarak de¤erlendiriyorum. Fakat hayata at›lan bu kad›nlar, kad›nlar›n küçük bir az›nl›¤›n› oluﬂturuyor. Bugünkü toplumun koﬂullar›, de¤er
yarg›lar› dikkate al›nacak olursa, hayat›n
zorluklar› karﬂ›s›nda bu denli az say›daki savaﬂç› - yi¤it kad›n›n baﬂar›s›zl›¤a u¤rayarak
eski durumuna düﬂme tehlikesi baﬂ gsteriyor. Türk kad›n›n resmi dairelerde memur
olarak çal›ﬂmaya baﬂlamas› çok yenidir.
Türkiye’de kad›n memurlar›n ço¤unlu¤u
e¤itim alanlar›nda, okullarda görevlidir. Fakat buralarda da erke¤in ayr›cal›¤› gözetilerek, bir baﬂan ö¤retmen ayn› düzeydeki bir
erkek ö¤retmenle (bayan ö¤retmen daha
üstün olsa da) maddi aç›dan eﬂit olam›yor.
Kad›n, çal›ﬂt›¤› bütün resmi dairelerde ayn›
ﬂekilde küçük görülmektedir. Son savaﬂ,

kocas›n› ve o¤lunu s›n›rlara (cephelere)
gönderen kad›n›, karn›n› doyurmak ve yavrular›n› kurtarmak kaygusuyla çarﬂ› ve pazara ç›karm›ﬂ, açl›k ve ölüm tehlikesine karﬂ› direnmeye yöneltmiﬂtir. Bu konuda özellikle Anadolu köylü kad›nlar›, büyük bir
kararl›l›k ve dirençle harekete geçmiﬂlerdir.
Yük taﬂ›mak, ekin ekmek, tarla sürmek,
çiftçilik etmek gibi bütünüyle fiziki gücü
gerektiren iﬂlerde erke¤in yerini tutmaya ve
bütün toplumun geçimini sa¤lamaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bu kad›nlar, köylerden ﬂehirlerin
ticaret pazar›na kadar el atarak, al›ﬂ-veriﬂ iﬂlerine de girmiﬂlerdir. Asl›nda ﬂehirlerdeki
kad›na k›yasla, köylü kad›nlar daha ba¤›ms›z bir hayata sahiptirler. Onlar, eskiden beri tarlalarda erkekleriyle, akrabalar›yla (birlikte) çal›ﬂabiliyorlard›. Köylü Türk kad›nlar› aras›nda savaﬂlara kat›lanlar, silah kullananlar da vard›. Fakat ﬂehirlerde görünüm
de¤iﬂiyor. Evlere tak›lan kafesler kad›n›n
köleli¤ini ilan ediyor.
Türkiye’de erkekleri u¤raﬂt›ran garip iﬂlerden biri de, kad›nlar›n örtünmesidir. Bu sorun her y›l artan bir
güçle yay›l›r, dillere dolan›r, kapsado¤›
alan› geniﬂleterek mahkemelere, korkunç
dini kurallara, millet meclisi salonlar›na
ve padiﬂah saray›na kadar uzan›r. Bu iniﬂli ç›k›ﬂl› bir tür hastal›kt›r. Ülkenin yasa
koyucu güçleri (ve) uygulay›c›lar› bütün
ülkenin hayat›n›, gereksinimlerini bir yana b›rakarak; sanki bütün iﬂler yolundaym›ﬂ gibi, kad›n›n örtünmesi, baﬂ›n›n tuvaleti, çarﬂaf›n›n biçimi, özcesi kad›n›n
d›ﬂ görünüﬂü ile u¤raﬂmaya baﬂlarlar. Kad›n›n aç›lmas›yla ﬂeriat›n (dinin) elden

gitti¤ini, Allah’›n kitab›n›n hakarete u¤rad›¤› öne sürerler.
K›tl›k, kurakl›k, büyük yang›nlar, savaﬂlar, m›s›r ekme¤e (muhtaç kalma), yani bütün toplumsal soysuzlaﬂmalar, milli felaketler ve bunal›mlar›n kesinlikle kad›n›n aç›lmas›ndan dolay› baﬂ›m›za geldi¤i öne sürülüyor. Polis karakollar›na, adliyelere, genel
güvenli¤e ve gereken öteki yerlere bu gibi
yolsuzluklara neden olan kad›nlar›n tutuklanmas›, rezil (teﬂhir) edilmesi için emirler
verilir. Bütün bu bask›lara ra¤men, Türk
kad›nlar› son zamanlarda Baﬂkent’de
önemli uyan›kl›klar gösterebilmiﬂ, siyasi ve
ekonomik faaliyetler yürütmüﬂtür. Bu
cümleden olarak, ülkenin Avrupa ve Yunan iﬂgalcileri taraf›ndan ele geçirilmesi
üzerine çeﬂitli kad›n örgütleri merkezi bir
komite oluﬂturdular. Ve muazzam siyasi
gösteriler düzenleyerek (iﬂgalci güçleri)
protesto ettiler. Yine kad›nlar, kendi giriﬂimleriyle E¤itim Bakanl›¤›n›, üniversitenin kap›lar›n› genç kad›n ö¤rencilere açmaya zorlam›ﬂlard›r. T›p bölümü henüz
kad›nlara kapal› ise de, yak›nda onun da
aç›laca¤›na hiç kuﬂku yoktur.
‹stanbul’da yaklaﬂ›k onbeﬂ kad›n örgütü
vard›r ve bunlar›n tümü son zamanlarda
kurulmuﬂtur. Bunlar› büyük bir bölümü
dayan›ﬂma iﬂleriyle u¤raﬂ›rlar. Bu örgütlere
burjuva kad›nlar› da kat›l›yorlarsa da, burjuva kad›nlar›n ço¤unlu¤u s›cak apartmanlar›nda ve konaklar›nda bencillere özgü bir
hayat sürmektedirler.
Kad›n örgütlerinin baz›lar› da, kad›n
haklar›n› savunup korumak, yine baz›lar›
da eski kad›n s›n›rlar›n›, çal›ﬂmalar›n› yeni11 / ’06 25

bolﬂevik kad›n

Kad›n Hareketine ‹liﬂkin Karar:
Naciye ve Hakk› yoldaﬂlar›n önerisi üzerine
aﬂa¤›daki dört madde kabul edilmiﬂtir:
1. Tarihi hatalar› ve toplumsal hastal›klar› kesin olarak düzeltme ve iyileﬂtirmeye
karar veren Türkiye Komünist Kongresi, bütün kad›nlar›n de¤er ve önemini kavrayarak, (onlar›) hak ettikleri düzeye ç›kartmak için gerekli olan en kesin önlemleri almak için hareket eder.
2. ‹nsanlar aras›nda s›n›f ayr›m›n› kald›rmak ﬂiar›yla ortaya at›lan komünistler, do¤al olarak kad›nlar› toplum içerisinden d›ﬂtalamak gibi bir ikilik hatas›na düﬂerek suç
iﬂleyemez. Komünistler nas›l haz›r yiyicileri yok ederek tam bir toplumsal eﬂitlik düzeni yarat›yorsa, kad›n ile erkek aras›ndaki eﬂitsizli¤i de kald›rarak, yapt›r›mc› ceza
yasalar› arac›l›¤›yla gerçek bir eﬂitli¤in oluﬂturulmas›n› kabul eder.
3. Türkiye’de kad›nlar›n bir bütün olarak hayata daha rahat, ba¤›ms›z kat›labilmelerini sa¤lamak için, ﬂimdiye dek erkeklere sunulmuﬂ olan toplumsal kuruluﬂlardan
kad›nlar›n da ayn› hak ve yetkiyle yararlanmalar› öncelikle zorunludur.
4. Kad›nlarla erkekleri birbirinden ay›rmak, onlar› (kad›nlar›) toplumsal kuruluﬂlar›n d›ﬂ›nda yaﬂatmak, kad›nlardaki enerji ve yetenekleri yanl›ﬂ yerlere kanalize edip
köreltmek ve bu yönde onlara yanl›ﬂ ö¤ütler vermek, kad›n›n bütünüyle geri bir hayat sürmesine neden olmuﬂtur. Bu nedenle, insanl›¤›n yar›s›n› oluﬂturan kad›nlar›n
erkeklerle yanyana (paralel) hareket etmeleri ve lay›k olduklar› düzeye ulaﬂabilmeleri için gereken fedakârl›klara katlan›l›r.
TKP 1. Kongresi, Bakü 1920
(Eski Sol Üzerine Yeni Bilgiler’den)

den diriltip güçlendirmek amac›yla kurulmuﬂtur. Yaln›zca bilimsel ve e¤itsel (çal›ﬂmalar yapan) kuruluﬂlar› da vard›r. Fakat
(bunlar) bugünün dayatt›¤› gerçeklerden
dolay› haz›r yiyicileri içerisinden atarak,
“çal›ﬂan yer” gerçe¤ini her yerde anlatmaktad›rlar. Fakat halk›n baﬂ›na yumruklar›n›
indirerek, isyan seslerine kularlar›n› t›kayarak yaﬂayanlar›n art›k tümüyle yok olmala26 11 / ’06

r›n›n zaman› gelmiﬂtir. Bu nedenledir ki,
Türkiye Komünist Partisi herﬂeyden önce
Türkiyeli kad›nlar› kurtarmak için bir Türkiye Komünist Kad›n Örgütü kurmaya çal›ﬂmal›d›r.
Yaﬂas›n kad›n ve erke¤i hayat›n bütün
yollar›nda birleﬂtiren k›z›l güneﬂ!
Yaﬂas›n Türkiye Komünist Partisi
(Bakü 1920) n
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