Newaya Jin

Eylül 2018

forum

Sosyal imha en ağır idam cezasıdır

S

osyalite hem üstyapının, hem altyapının
temel bağlayıcı gövdesidir, omurgasıdır.
Sosyal cemaat veya sosyal grup olmasını
bilmeyenler; siyasileşmeyi, askerileşmeyi hiç bilmezler. Hatta bu kadar bilinç düzeyi veya üstyapı
kurumu olarak da değerlendirebileceğimiz parti,
ordu, sizi sosyal yönden bir araya getirmek, sosyaliteyi bir adım ilerletmek içindir.
Unutmayalım ki, sosyalleşmeyen insan hayvandır! İnsanlık, maymunlaşmanın eşiğindeyken
kendi kimliğini ancak sosyalleşmekle bulmuştur.
Bir sosyal grup olmak insana özgüdür. Ve siz sosyal
gerçekliğinize anlam vermedikçe, bizim için neden-nasıl gerekliliğini, sosyal gerçekliğin toprakla
bağını, siyasetle bağını doğru koymadıkça bu konuda kendinizi disipline etmedikçe gelişim olmaz.
***

Kendini savunabilmek
Düşmanın vuruş tarzı lime lime etmiş. Yani bir
insan nasıl bir kavga sahnesinde veya bir boks
sahnesinde üst üste müthiş yumruk yer ve sendeler, bir daha kendine gelemezse, düşman belki
bundan daha kötü durumlarla bizi sendeletmiş.
Böyle vurmaya karşı, ayakta durabiliyor musunuz,
savunabiliyor musunuz? İşte o zaman savaşçısın,
gerillasın, yiğitsin. Düşman sizi hayvanlaştırmaktan daha beter bir duruma sokmuştur. Madem
biz de insan olmakta kararlıyız ve insanlığımızdan
vazgeçmeyeceğiz diyorsak, o zaman amansız tartışmalarla, en özgür tartışma imkanlarıyla kendimizi anlayabiliriz.
Dört bin yıl öncesinin Kürt’ünü en özgür top-
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luma çekiyoruz. Türkeş, günlük olarak haykırıyor
ve son zamanlarda bunu müthiş tırmandırmış:
“Halis muhlis bir Türk yapacağım, hem de faşist
Türk” diyor. Şimdi bizi nasıl faşist Türk yapacak?
Mustafa Kemal yirmi-otuz yıl vurdu, kırdı. Abdülhamit'i var, Yavuz Sultan Selim'i var, daha da ötesi
var. Şimdi Türkeş faşisti, soykırımı tamamlamak
istiyor.
O müthiş cinayet timlerinin çalışma tarzını, o
korkunç cinayetlerini göz önüne getirin. Bazı kaçırdıklarına uyguladıkları yöntemi yarın genelleştirecekler. Yeni faşist dönem 12 Eylül'le başladı
birkaç önderliği var, birbirlerine devrediyorlar.
Dört genelkurmay başkanı, beş-on başbakan, bilmem bir o kadar iç ve dış ilişkiler bakanı. Düşmanınızı, düşmanın yöntemini anlayacaksınız.

Dünyanın en ilerici
özgür toplumu
Şimdi en çağdışı kalmış bir kurum olarak devlet,
şu anda en sağ ve en çürüten bir faşist yönelim
altında üzerimize geliyor. Zaten bütün köyler boşaltılmış. Sırf ajanlaşmadıkları için o kadar köy boşaltıldı. Fukara dağda kalmış bir Kürt. Fakat düşman
onu önce sarsmak istiyor. “Devlet budur” diye
yüreğine büyük korku salmak istiyor. Zaten aç bırakıyor. Pavlov'un köpekleri gibi bir zil sesiyle ağzını sulandırarak devlete ajanlık biçiminde koşturmaya çalışıyor. Bu noktaya getirilmek isteniyor.
Faşist hamle onu yutmak istiyor. Bunun için vuruyor, aç bırakıyor, birkaç zil sesiyle kendine bağlamak istiyor. Bu korkunç bir hayvanlaştırma sürecidir.

Herkes çaresiz. “Nedir bu başımıza gelen” diyorlar. Dört bin yıl öncesinden daha geri bir konum. Adam dağında, köyünde biraz daha insanca
ve özgürceydi, o da elinden gitti. Faşist hamle
bunu yapıyor.
Tabii, bunun temel bir nedeni de devrimci hamlemizdir. Devrimci hamlenin tehlikesini biliyor. O
zaten dağ başındaki köylüye yetişmiş, dört bin yıl
öncekinin Kürt’ünü alıyoruz, dünyanın en ilerici,
özgür toplumuna çekiyoruz. Emperyalizm bunu
dehşetle karşılıyor. Emperyalizm; “acaba bu devrimci hareket insanı nereye götürür, Kürt insanını
nereye götürür, Ortadoğu insanını nereye götürür?” diyor. Ortadoğu gericiliğini ayağa kaldırmak
istiyor. Kendisi pür dikkat, Almanyası “en tehlikeli
adam”, Fransası, Amerikası birbirinden daha beter, “bir an önce boğulmalı” diyor. Bu tehlike ileride onlara da yönelmesin diye, Ortadoğu'da gerici zirveler yapıyorlar. “Birlikte tedbir alalım”
diyorlar. Devrimci hareket, böyle büyük bir hayvanlaştırmaya karşı, büyük bir insani hareketle
karşılık vermektedir.

PKK hareketi
büyük insanlık hareketidir
PKK, büyük hayvanlaştırmaya, bütün emperyalist gerici-çapulcuya, insanlık dışı her türlü uygulamalara karşı insanın kendini savunma ve özgürleştirme hareketidir. Bunun için düşman bizi
kapsamlı bir biçimde sosyal olmaktan çıkarmayı
hedefliyor. Kürt gerçeğinde siyasal, askeri, ideolojik, sosyal hatta kültürel olmak idamlıktır. Türk
anayasası bu konuda hükmünü böyle vermiştir.
İdamlık olana kelleyi teslim etmek istemiyorsan
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veya böyle bir fermana koyun gibi
boynunu uzatıp,
kestirmek istemiyorsan direneceksin. Siyasi, askeri, ideolojik cephede olay budur.

Türk faşizminin uygulamaları
Şimdi, sosyal cephe biraz daha farklıdır. Sosyal
cephe nedir? Dağ başındaki köydür, kent yığınlarıdır. Şimdi bunların hepsine bilinen bu yasalarla
idamlık verilemez, daha değişik bir idam gerekir.
Sosyal gerçeklik olmaktan çıkarma. Bu, belki de
en ağır idamdır. Bir kişiyi idam edersen, tepkisi
onunla, ailesiyle sınırlı kalır. Ama bütün bir sosyal
yapıyı dağıtmaya ferman çıkarttın mı, belki de o
toplum dünyanın en talihsiz toplumu olur ve bu
da biziz. Tarihte bu kadar kapsamlı bir sosyal gerçekliğin imha planının daha geliştirilmiş olduğunu
sanmıyorum.
Hitler'in Yahudilere uyguladığı sınırlıdır. Yine
beyaz ırkın siyah ırka uyguladığı sınırlıdır ve nitekim bugün bunlar aşılmıştır. Ama Kemalizm’in ve
Türk faşizminin uyguladığı hem çok gizli, hem de
ölümüne işletilmektedir.
Sizin ve bütün toplumun hatası nereden kaynaklanıyor? Düşmanın yakıştırdığı elbise, taktığı
ruh, kazandırdığı her türlü biçimle mal edilmiş, beğeni görmüş, çalımını sata sata yaşayacağını sanıyor. İşte büyük gaflet! Bunu erkenden farketmem
çok isabetli oldu. Kendimi böyle bir gaflete düşürmemem, kendime yapabileceğim en büyük iyilik.
3Nasıl Yaşamalı-Cilt II-Ekim 1994

ersim yanıyor! Bu yangında yanan sadece ormanlar değil, bir halkın tarihi, kültürü, yaşam biçimidir. Bu yangın
görülmez. Medyada haber olmaz, yangına müdahale edilmez, etmeye kalkanlar güvenlik, operasyon vb. gerekçelerle engellenir. Biz bu yangını yıllardır görüyoruz. Sebeplerini biliyoruz. Suçluları tanıyoruz.
“Ağaçların kütükleri yanmış. Ağaç kökleri kömürleşmiş. Örtü yangını olsaydı önce dalları ve yaprakları yanardı” sözleri “örtü altı yangın” tanımını
doğrulamıyor. Başka bir Dersimli de valinin telefona
çıkmadığını, karakolun ilk başlarda söndürme çalışmalarına katılmak isteyen gönüllülere izin vermediğini, 4 yıldır köyüne dönmek istediğini, ancak
bütün bu yaşananlar nedeniyle dönemediğini aktarıyor. “Yapmayın, vicdan!” diye sesleniyor.
Orman Genel Müdürlüğü’nün 2017 faaliyet raporuna göre; 2013-2017 yılları arasında orman
yangınlarının çıkış nedenleri arasında sayısal dağılımın açık ara önde gideni, ihmal ve dikkatsizlikten sonra, faili meçhul yangınlar. Yani neden
çıktığının belli olmayan yangınlar. Siz deyin “beyaz
toroslar”…

Helikopterler
neden müdahale etmedi?
Dersim’de çıkan yangınla ilgili açıklama yapan
Diyarbakır Ekoloji Platformu da “bölgemizde yaşanan orman yangınları faili meçhul kategorisinde
değerlendirilen yangınlardır. Doğal bir şekilde
yanmadığını insan eliyle yakıldığını ve bazen de
güvenlik nedeniyle yakıldığını görüyoruz “ diyor.
Geniş bir alanda, sarp bir coğrafyada insan
gücü ile söndürülmesi pek mümkün görünmeyen
yangında neden helikopter kullanılmadığı da
başka bir soru… Zira yine Orman Genel Müdürlüğü’nün 2017 faaliyet raporuna göre; “20172021 yıllarını kapsayan 5 yıl süreli 12 adet ve
2017-2023 yıllarını kapsayan 7 yıl süreli 12 adet
helikopter kiralanmış.”

Dumanın örtemedikleri...
Y

aşar Kemal’in “Kuşlar da gitti” romanında
şöyle bir diyalog var:

- İnsanlık öldü mü? dedim.
- ‘Yok’ dedi, ‘ölmedi, ölmedi ama, bir şeyler
oldu, başka bir yerlerde sıkıştı kaldı herhalde?’
Dersim’de günlerdir devam eden yangını, haberlerden, doğruluğuna inandığım sosyal medya
hesaplarından takip ederken, “bir yerlerde sıkışıp
kalan insanlığı” düşündüm. Sıkışıp kaldığı yer yine
Fırat’ın doğusuydu…
Dersim’e gidenler bilir. Doğa kutsaldır, inanç mekanlarını barındırır, başka canlıların evidir. Yangının

yerleşim yerlerine uzak olması Dersimlilerin içini
rahatlatmaz. Çünkü bilir ki ayısı, domuzu, tilkisi,
kurdu, keçisi, böceği, endemik bitkisi yok oluyor.

Ağaç kökleri ve gövdeleri kül oldu
Tunceli Valiliği’nin paylaştığı “etkisiz hale getirildi” basın duyurularından anlıyoruz ki, askeri
operasyonların yoğun olduğu bir takvim olmuş
Ağustos ayının ilk haftaları. Yangın haberleri de
sonrası tarihlere denk düşüyor.
Yangının tipi ile ilgili açıklamalar da tartışmalı.
Valilik “örtü altı yangını” açıklaması yaptı. Orman

Genel Müdürlüğü’nün tanımına göre “örtü altı
yangını, orman toprağının üzerinde yer alan ibre,
dal, kesim artıkları, ot, funda ve diri örtünün yanmasıyla ortaya çıkar”. Yine Ferhat Tunç’un ve yangın söndürmede çalışan gönüllü insanların anlatımlarına göre; ki videolarda da açıkça görülüyor,
yangının tipi valiliğin açıklamasına uymuyor. Zira
ağaç köklerinin, gövdelerinin kül olma derecesinde yandığı görülüyor.

“Faili meçhul yangınlar”
Söndürme çalışmalarına katılan bir gönüllünün

Dersim yanıyor!
Fırat’ın batısından gelen nadir seslerden; Antalya Ekoloji Meclisi’nin dediği gibi; “Yaz aylarında
ülkenin büyük kesimlerinde ormanlar, makilikler
yanar. Bunlar RANT yangınlarıdır. Bir şekilde müdahale ediliyor gibi yapılır. Amaca uygun alan
yandıktan sonra söndürülür. Herkes seferber olur,
medyada boy boy fotoğraflar gösterilir ve yaraların sarılacağı yönünde açıklamalar yapılır."
DERSİM YANIYOR! Bu yangında yanan sadece
ormanlar değil, bir halkın tarihi, kültürü, yaşam
biçimidir. Bu yangın görülmez. Medyada haber
olmaz, yangına müdahale edilmez, etmeye kalkanlar güvenlik, operasyon vb. gerekçelerle engellenir. Biz bu yangını yıllardır görüyoruz. Sebeplerini biliyoruz. Suçluları tanıyoruz.
3Candan YILDIZ/artigercek

