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FABRİKA, bir siyaset yayını olmak
değil, sosyalist işçilerin durduğu
yerden işçi hareketine, sosyalist
harekete, dünyaya ve ülkeye
bakmak, sosyalist hareketi, işçi
hareketini, ülkeyi ve dünyayı
dönüştürmeye çalışmak için çıkıyor.
Bu platformda görüş ve
tutumunu ifade etmek isteyen bütün işçilere, 
akıl hocalığı yapmadan,
sansür uygulamadan, kendini açan bir 
araç olmaktan başka bir iddiası da yok.

Anamız amele sınıfıdır,
Yurdumuz bütün cihandır 
                  bizim
Hazırlandık son şanlı
                  kavgaya
Başta bayrağımız
Sosyalizm

                           Avusturya İşçi Marşı’ndan

Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm yolunda

Medya ayıları hamamda nasıl bayılır?
A.Rüzgar Karasu

Sayfa 5’te

28 Şubat ve BP
A.Haydar Banazlı

Sayfa 7’de

Uğur Tekin’le röportaj:
Kriz bir servet aktarım mekanizmasıdır

Sayfa 8’de

Aydınlık neden yalan söylüyor?
Sayfa 10’da

Yalçın Küçük Aydınlık’ta
Sayfa 10’da

Sınıftan kaçarken dalgalara tutunmak:ÖDP
Doğan Varol - Metin Kalfa

Sayfa 12’de

Tarihle barışmak, tarihten güç almak
S.Zeki Tombak

Sayfa 15’te

Ulus-devletin ulusçuluğu
S.Zeki Tombak

Sayfa 16’da

Emekli-Sen üzerine
bir değerlendirme

        DİSK,  geçtiğimiz yıllarda çok önemli bir adım attı. 
Bu adımla emekli olmuş işçilerin, işyeri ortamından 
kopmalarıyla, sendikal mücadeleden de kopmalarının 
önüne geçilecekti. Böylece emekli olduktan sonra, herbiri 
bir köşeye çekilerek; düzenin ve hükümetlerin insafına 
terkedilmeyecek; hem kendi hayat şartlarını iyileştirmek 
için birlikte mücadele edecekler ve hem de uzun yıllar 
içinde kazanılmış deney ve birikimleririni yeni kuşaklarla 
paylaşabileceklerdi. Hiç ilgi gösterilmemiş bu alanda çok 
büyük bir emekli işçi potansiyeli olduğu gibi, çok yeni 
perspektifler de vardı. Daha önce Fransa gibi Avrupa 
ülkelerinde ilk örnekleri ortaya çıkan emeklilerin sendikal 
örgütlülüğe yeniden kazanılmasına yönelik girişimlerin, 
zaman içinde işsizlerin de kazanılmasına yönelik bir örnek 
oluşturabilirdi.

Sayfa 18’de

Kordsa işçisi pişman edildi
       Türkiye’nin sağcı partileriyle, sol iddialı sağcı par-
tileri arasında, hükümet kurma çalışması adı altında, 
bitmez tükenmez kayıkçı dövüşlerinin yapıldığı kas-
vetli Aralık ayında, bir gelişme, bulutlu ve karanlık 
geceyi aydınlatan bir şimşek gibi parladı, geçti. 
İzmit’te kurulu KORDSA fabrikasında işçiler direnişe 
çıkmıştı!..

Sayfa 6’da

Fazilet’i Belediye’den 
göndermeliyiz!

Bizler, örgütlenmek için bulunduğumuz alandan/
bölgeden hareket etmeliyiz. Buradan başlayarak yerel 
yönetimlerin bizim açımızdan çok önemi vardır. Hem 
sendika olarak, hem sol güçler olarak bu alanlarda var 
olmamız için, özellikle yerel yönetimlerde söz sahibi 
olmak, bu alanda bulunmak için, Gebze’de iki yıl önce 
başlatmış olduğumuz Emek Cephesi’ni oluşturma 
girişimimiz; sendikalar, sol siyasi partiler, dernekler, 
meslek odaları ile birlikte yaptığımız çalışmalarımız, 
7 ay kadar sürmesine rağmen; son toplantıda, yerel 
seçime yönelik tartışma açtığımızda, özellikle EMEP’in 
böyle bir ortak tutuma girmeyeceklerini belirtmeleri ve 
ÖDP’nin de buna katılması sonucu, bir dahaki toplantıyı 
yapamadık. 

 Türkiye telaş içinde bir seçime gidiyor. Ağustos’taki 
YAŞ toplantısından önce, tam on ay sonrasına ve görülmemiş 
bir oy çokluğuyla seçim kararı alınmıştı. Rejimin “sivil siyaseti” 
28 Şubat’ın defterini dürmek için zaman kazanacaktı. Zamanı 
kullandılar. Seçim dönemi başlarken, “Demokratik Kitle Partisi” 
kapatıldı, HADEP’e “ihtiyati tedbir” talep edildi. Başbakanlık ve 
Adalet Bakanlığı genelgesi, YSK kararları ve RTÜK marifetiyle; ifade 
özgürlüğünün en kısıtlı olduğu bir kampanya dönemi yaşanacak. 
Yeni Dünya Düzeni’nin,  “Ulusal sol”, eşittir nasyonal sosyalizmin, 
ırkçılığın, şovenizmin, halkı aptal yerine koymanın dili serbest; 
sosyalizmin, ilericiliğin, özgürlükçülüğün dili, en keyfi tutumlarla 
bağlanmak isteniyor.

Hırsızını seçme demokrasisi
 Halkın katılımına kapatılmış siyasi sistem, 

sadece sağcılık ve çürüme üretiyor. 12 Eylül terörü 
ve Özalcılık, işçi yığınları dahil, halkın zihninden 
solun değerlerini ve bakış açısını sildi. Halk, mevcut 
düzenin tamamı sağcı ve kirli siyasetçilerinden 
bazılarına duyduğu tepkiyle; aynı türden 
öbürlerine koşuyor. DSP MHP’den, CHP DYP’den 
farklı değildir. Seçimlere katılan ilerici partiler ise, 
neoliberalizmin, emperyalist küreselleşmenin, 
Yeni Dünya Düzeni’nin fikri hegemonyasını kıracak 
nitelik ve kitlesellikten uzaktır. 

 Sol denilince, uzun yıllar, sağın koltuk değneği DSP ve 
CHP; siyaseti işçi sınıfının uzağında yapmaya çalışan, yeni tip sosyal 
demokrat parti ÖDP; tekelci medyanın pek sevdiği, “1 Mayıslar’da olay 
çıkaran”, adının başına ve sonuna “M, L, D, İ vb” harfler eklemiş, küçük 
burjuva devrimcileri anlaşılıyor. Sosyalist değerleri unutmuş, partisiz 
ve çoğunluğu sendikasız İşçi yığınları, şeriatçı, faşist, tekelci sermaye 
partilerinin sadece kasalarını değil, oy sandıklarını da dolduruyor. 
İşçi sınıfı, kendi komünist partisinin öncülüğünde siyaset yapmaya 
girişmeksizin; sadece sağcılık, halk düşmanlığı ve çürüme üreten; işçi 
sınıfını siyasetin dolgu maddesi haline getiren döngü kırılamayacak; 
sendikal ve siyasal mücadelenin tıkanıklığı aşılamayacaktır.

Yazısı sayfa 7’de

KÜR T MESELESİNDE DURUM

İntikam mı? Çözüm mü?

        Paket, iki itirazla karşılaştı.
        Birincisi, bu miktarın gülünç ölçüde küçük olduğudur. Türkiye’de devletin iç borç faizi 
olarak, her yıl ödediği miktarın %1’ini bile bulmayan bu miktar, sadece Urfa’lı pamuk üreticiler-
ine devletin halihazırdaki borcunun dörtte birine denk düşüyor. Urfa’lı üreticiye borcunu öde-
meyen Ecevit Hükümeti, iki buçuk yıla yayılmış 40 trilyonluk bir yatırımla, bölgesel kalkınma 
masalı anlatıyor.
        İkinci itiraz ise, bundan önce açıklanan 8 paketin akıbetiyle, bu paketin kaderinin aynı 
olacağıdır. Çünkü önceki paketler önemli ölçüde boş çıktığı gibi,  verilen teşvik ve düşük faizli 
kredilerle zengin edilenler, bu paraları götürüp İstanbul’a, Ege ve Akdeniz sahillerine yatırdılar.
        Ecevit, bu defaki paketin içinin boş olmadığını söyleyerek itirazlara cevap verirken; 
önemli olanın bölgenin “feodal yapısının” kırılması olduğunu söylüyor. Halbuki feodal yapıyı 
yeniden inşa eden ve güçlendiren bizzat devlettir. Koruculuk sistemi ortadan kaldırılmadan, 
“devletten yana aşiret” imtiyazlarına son verilmeden feodal yapı acaba nasıl kırılacaktır? Kaldı 
ki, bölgedeki feodal yapı bir üretim temeline dayanmamakta; siyasal üst yapı olarak devlet 
desteğiyle ayakta kalmaktadır. Acaba neden?
        Geleneksel düzen partileri başta olmak üzere, kendisinden önceki siyasal hareketlerin 
tersine, en azından başlangıçta feodal yapıya dayanmayan; aksine feodal üstyapıyı çözücü bir 
role talip olan PKK’ye karşı mücadele etmek için, feodal yapıya dayanma ihtiyacı duyan dev-
let olmuştur. Taze örnek verelim, DSP’nin 18 Nisan seçimleri için belirlediği bölge adayları da 
çoğunlukla feodal yapının temsilcileridir.
        İran, Suriye ve Irak’ta değil de, Türkiye’de PKK gibi bir örgütün ortaya çıkmış olması; Türkiye 
kapitalizminin nisbi gelişkinliğinin bir ürünüdür. Ecevit’in zannettiğinin aksine, PKK ekonomik 

Ecevit’in “çözüm” paketi

       DİSK, KESK, TMMOB, Halkevleri, Türk Tabibler Birliği, PSADK’nın da içinde 
olduğu, 14 işçi kuruluşu ve Demokratik Kitle Örgütü öncülüğünde düzenlenen 
“Türkiye Demokrasi Kurultayı”, 6 Mart 1999’da, Ankara DSİ Salonu’nda toplandı. 
Kurultay’da ÖDP, EMEP ve Demokratik Barış Partisi temsilcileri birer konuşma 
yaptılar. Düzenleme Komitesi adına yapılan ve basında yeralan açıklamada, 
Kurultay için 16 partiye çağrı yapıldığı, ancak sadece üç partinin çağrıya katıldığı 
belirtilerek, “Bu tablo üzüntü verici. Partilerimiz ne yazık ki demokrasi konusunda 
söyleyecek sözleri olmadığını gösterdiler.” sözleri yeraldı.
       20 ilden, 230 delegenin katıldığı Kurultay salonunda, izleyicilerle birlikte 600 kişi 
hazır bulundu. 
       Kurultay’a Zonguldak delegesi olarak katılan K. Tuncer, konuşmasını yaptıktan 
sonra; konuşma metnini delegelere dağıttı. Metni olduğu gibi yayınlıyoruz.

Yazısı sayfa 17’de

Demokrasi Kurultay’ı

Hadep seçime giriyor
       HADEP hakkında Anayasa Mahkemesi’nde açtığı kapatma davası 
devam ederken; hızını alamayan Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, partinin 
seçimlere katılmasını engellemek üzere “ihtiyati tedbir” kararı alınmasını talep 
etmişti.
       Başsavcı, PKK militanlarının köyleri dolaşarak, “Eğer bütün oylar 
HADEP’e çıkmazsa, köyü yakarız” tehdidinde bulunduklarına ve 
HADEP’in henüz yapmadığı seçim konuşmalarının tamamen “bölücülük 
propagandası” yönünde olacağına dair “duyumlar” aldığını, ihtiyati tedbir 
dilekçesine gerekçe diye yazmış. 
         Bu dilekçenin bizzat kendisi, “Bölücü terör örgütünün propagandası” niteliğindedir. 
Devlet örgütün bittiğini, eylem yapamaz hale geldiğini, dağın çözüldüğünü propa-
ganda ederken, devletin Başsavcısı PKK’nin seçim sonuçlarını etkileyebilecek bir gücü 
olduğunu iddia ediyor. Hakkında birileri dava açarlar mı acaba?
         Dilekçeden, sayın savcının “duyum” kaynaklarının müneccim olduğunu da 
çıkarıyoruz. Daha yapılmamış konuşmaların içeriğini bile biliyorlar. Başbakanlık 
genelgesi, Adalet Bakanlığı genelgesi ortada dururken endişe neden? Zaten doğru 
dürüst, içerikli bir konuşma yapan herkes hakkında anında işlem yapılması için her türlü 

tedbiri aldınız. HADEP’in Genel Başkanı dahil bir çok yöneticisi içerde. 
Öcalan İtalya’ya gidince 3 binin üzerinde, Türkiye’ye getirilince bir 
o kadar gözaltı gerçekleştirdiniz. İl ve ilçe örgütleri saten muhasara 

“Pişmanlık Yasası”,
insanlıktan çıkarma,

böcekleştirme yasasıdır.
Pişmanlık Yasası’na hayır!

 Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesi, ne PKK’nin bitirilmiş olmasıdır; 
ne de PKK’nin doğduğu ve beslendiği siyasal, sosyal, kültürel ve iktisadi 
ortamın ortadan kalkması anlamına gelir. Dahası Öcalan ve onun 
kişiliğinde bir halkın aşağılanması, eğer ilk günlerin zafer sarhoşluğu 
içinde yapıldığı gibi, bundan sonra da devlet politikası olarak 
sürdürülürse; aynı toprak biraz dinlendikten sonra; yepyeni dinamikler 
üretecektir. Öcalan’ın “hizmet” vaadini, itirafçılık, pişmanlık kabul eden 
şımarık tutumlar yerini aklıselime bırakır; Öcalan, yeni bir toplumsal 
barış ve özgürlük ikliminin yaratılması için, fazla zaman kaybetmeden 
şans kabul edilirse, bundan herkes kazançlı çıkar. Türkiye siyaseti 
için Öcalan’ı değersizleştirme faaliyetinin başarısı; sadece bu 
şansın zayıflatması anlamına gelmeyecek; aynı zamanda, 
muhtemelen PKK’de yeni bir liderliğin belirmesine katkıda 
bulunacak ve yeni liderliğin Öcalan’la manevi bağlarının 
koparılması anlamına gelecektir.       Yazısı sayfa 3’te

Hukuki süreç sakat başladı
      Devlet seçim kampanyasına, Cumhuriyet Başsavcısı’nın, HADEP’in 
seçimlere girmesini engelleyecek bir “ihtiyati tedbir” talebiyle 
başlamıştı. İkinci adım, Şerafettin Elçi’nin Demokratik Kitle Partisi’nin, 
“Kürt meselesinin, demokratik, barışçı siyasal çözümü”nden sözeden 
programı nedeniyle, Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılmasıdır. 
Üçüncü adım ise, MGK tarafından hükümete önerilen, Başbakanlık 
genelgesi ile genel idareye; Yüksek Seçim Kurulu kararlarıyla 
savcılara, kolluk kuvvetlerine ve RTÜK’e görevler veren adımdır. Bu 
adım, Türkiye’deki ifade özgürlüğünü, seçim dönemi boyunca, her 
zamankinden daha da kısıtlı hale getirmiş bulunmaktadır. Dördüncü 
adım ise Necmettin Erbakan ve Şevket Kazan’ın bağımsız adaylık 
başvurularının reddedilmesidir: Demek 28 Şubat, en azından bu 
düzeyde devam ediyor.

      Başbakan Bülent Ecevit, “Doğu ve 
Güneydoğu’yu kalkındırma paketi”ni açıkladı. 
Paket 2.5 yıla yayılan 40 trilyonluk bir kaynağın 
bölgeye yatırılmasını öngörüyor.

Devamı sayfa 10’da
Devamı

Sayfa 18’de

Yazısı sayfa 4’te



        I.

        Türkiye seçim sürecine girdi. Seçim 
derken, sadece 18 Nisan 1999’da sandık 
başına gidişi kastetmiyoruz. Seçimlere 
kadar geçen sürenin herhangi bir 
anında, 19 Nisan sabahında sandıktan 
çıkacak sonuçları “seçmeyen” bir terci-
hin gerçekleşmesi ihtimali, yaygın bir 
endişedir. Demek ki, yaygın bir beklen-
tidir.
        Sürecin başında, Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel’in, günde üç öğün 
“darbe uyarısı” yapmasından, dolaysız, 
“kaba” bir darbe ihtimalini anlamamak 
gerekir. 
        Örneğin, geçtiğimiz gün-
lerde provası yapıldığı gibi, Türkiye 
topraklarından ABD ve İngiltere’nin 
Irak’a karşı yürüttüğü savaş, önceden 
yapılmış pazarlıkların bağlanması 
halinde, toplumu ikna için “serseri bir 
scut’un fırlatılmasıyla, yeni bir şekil 
alabilir, ABD, kara harekatı ihtiyacını 
böylece karşılayabilirdi. Saddam’ın 
devrilmesi ve yerine sisteme uyumlu bir 
yönetimin getirilmesi için Kürt Federe 
Devleti’ne ihtiyaç kalmayacağından 
Türkiye’nin egemenleri rahatlatılabilirdi. 
Bu haliyle,  kaba bir senaryo kaleme 
aldığımızın farkındayız. Ve bu sen-
aryo, Guam’da eğitilmiş 5000 CİA 
peşmergesine, Irak’ın geleceğinde 
verilecek rolü izah etmez. Ama ihtimal 
dahilindedir. 
        Derken, seçimsürecinin başında 
gerçekleşen Öcalan’ın Türkiye’ye 

gelişi, 19 Nisan’dan endişe duyan-
larla duymayanların yer değiştirmesine 
neden oldu. Ecevit’in yıldızının 
parlaması TSK cephesinde rahatlama 
yaratırken, FP ve sağın diğer kesim-
lerini endişeye sevketti. Küskün vekil-
lerin TBMM’yi toplantıya çağırması, 
Ecevit tarafından “sivil darbe” olarak 
değerlendirildi.
        Sanki siyaset değil, “darbeli 
matkap!”
        Her şey usulüne uygun bir seyir 
izlerse, en guçlü ıhtimal, 19 Nisan 
sabahından itibaren, erken seçim değil, 
seçimlerin yenilenmesi tartışmaları 
başlayacaktır.
        Sorun şuradadır: Bu seçimler, 28 
Şubat sürecini uyumaya yatırmak 
isteyenlerin, TSK’nın ısısını düşürmek 
amacıyla 10 ay önceden, kritik YAŞ 
toplantısının arefesinde kararını 
aldıkları bir oyalama savaşları sürecidir. 
Hem 28 Şubat’ı etkisizleştirmek, hem 
ısının kontrollü şekilde düşmesini 
sağlamak ve hem de 28 Şubat’ın 
kazandığı görüntüsü yaratmak ustalık 
ister. Ustalığından kimsenin şüphe 
duymadığı Cumhurbaşkanı görev 
başındadır.
        
        II.
        Seçim dönemleri, sosyalist ve 
ilerici solda, aksine laflar ne kadar 
edilirse edilsin, yasalcı eğilimlerin güç 
kazandığı dönemlerdir. Seçimlerden 
parlak sonuçlar alınamadığı için, seçim 
sonuçlarının ilk moral bozucu etkileri 

“merkezlerde” aşıldıktan sonra, yasalcı, 
parlemantarist eğilimlerin eleştirisi 
dergi sayfalarında görülmeye başlar. Ve 
küçük ama “gerçek bir çelik çekirdeği 
ifade ettiği” söylenen; aslında düpedüz 
oy veren seçmen sayısından başka bir 
şey olmadığını bildiğimiz rakamlara 
övgüler düzülür. Bir de iptal oyların 
çokluğu, “aslında onlar da bizimdi” 
düşüncesiyle, mutlaka tesbit edilir. Bu 
yorum tarzına, ilk kez “Emek” çevres-
inde raslamıştık, en son SP-İP yapmıştı. 
Bu defa seçim sonrası ne yazacağız diye 
merak edenler daha çok olacağı için, biz 
baştan reçeteyi veriyoruz.
        18 Nisan seçimleri çifte seçim-
dir. Yerel yönetim seçimlerinde 
izlenecek tutumlar; işçi sınıfının 
önünün açılmasını, en azından daha 
fazla tıkanmamasını gözeten, emek 
ve özgürlük güçlerinin yerel ittifak 
imkanlarının zenginliğine bağlı olarak 
çeşitlilik gösterecektir. Genel seçimlerde 
ise, dikkatimizi sol adına seçimlere 
katılan, sosyal şovenizmle, ince veya 
kaba anti-komünizmle, hatta gericilikle 
malul ekiplerin; bu ekipleri “devrimci” 
bulmadığını beyan edip CHP’nin 
kuyruğuna yapışanların yarattığı 
patırtıya toplamayacağız. Her seçimi 
“tarihi bir an” sayanlardan değiliz.
        Esasen Fabrika’nın bu sayısı, 18 
Nisan seçimlerini gündemine alan 
üçüncü sayıdır. Önce müteahhitler, 
emlakçılar ve komisyoncular partisi 
CHP’nin ne mal olduğunu haber verdik. 
Sonra Arçelik Bayileri Partisi DSP’nin kirli 
çamaşırlarını sergiledik. 
        Bu sayıda Özgürlük ve Dayanışma 
Partisi’nin ne olup ne olmadığına dair 
etraflı bir çalışmayı okuyucularımıza 
sunuyoruz. Türkiye Komünist Partisi’nin 
ihtiyacını duyan ve bütün enerjilerini 
partinin ayağa kaldırılması için har-
cayan komünistler için olduğu kadar; 

ÖDP’nin içinde veya dışında bulunan, 
bu partiyi izleyen herkes için faydalı bir 
çalışmadır.
        Farklı bir çerçevede, Demokratik 
Barış Partisi ve HADEP de bu sayının 
değerlendirdiği partilerdendir.
        Seçimlerle ilgili 
değerlendirmelerimiz iç sayfalarımızda.

        III.
        Kürt meselesinde stratejik 
gelişmeler gerçekleşti. Devletin büyük 
basını, bir zafer sarhoşluğu yaşıyor. 
Ahmet Kaya denilen madrabaza bile 
“On’uncu Yıl Marşı” korosu yaptılar. 
Öcalan’ın şahsında ise, bilinçli veya bil-
inçsiz, bir halkı aşağılama, ruhen ezme 
kampanyası yürütülüyor. Bunu yapan-
lar, hesaplarının tutmadığını kısa sürede 
göreceklerdir. 
        Kürt hareketinin gelişmeleri daha 
tutarlı kavradığını söylemek de ne 
yazık, mümkün görünmüyor. “Kürt 
meselesinde durum” devam ediyor.

        IV.
        Uğur Tekin, Kemal Ümitli, Ayşe 
Tahincioğlu ile 2. Marksizm Kongresi 
tebliğleri üzerine yaptığımız görüşme 
çok okundu, beğenildi ve beğenildiği 
bize haber verildi. Uğur Tekin’le krizin 
Türkiye boyutu üzerine konuşmaya 
devam ettik. Umuyoruz ki, bu bölüm 
de aynı ilgiyi görecektir.
        S.Z.Tombak, Osmanlı’nın 700. 
Kuruluş yılı nedeniyle Osmanlı gün-
deme gelmişken; Türkiye solunun 
Osmanlı tarihine ilgisinin tarihi üzerine 
yazdı. Şüphesiz mevzu geniş, sayfa dar 
geldi.

        V.
        Yeni bir köşe açıyoruz. A. Rüzgar 
Karasu, özellikle medya üzerine 
yazacağı köşesinde ilk gösterisini 

yapıyor. Köşenin iki bölümü var. İkinci 
bölümde medyanın üst düzeylerindeki 
çürümüşlüğün, gerçek ve somut örnek-
leri, mevzuya uygun bir dille sergileniy-
or. Değerlendirmelerinizi bekliyoruz.
        VI. 
        “Sol” Dergisi’nin “GAF” sayfası 
var. Fabrika’da yayımlanan “Sol Dalga 
Siyaseti” yazısında, SİP’den de sözettik 
diye, sağolsunlar, sayının birinde sayfayı, 
adımızı vermeden bize ayırmışlar. Yazar 
arkadaşımızın Fabrika’yı takip etmediği, 
sadece kendilerinden sözedildiği 
zaman ve sadece o yazıyı ve belki 
sadece o bölümü okuduğu anlaşılıyor. 
Ne bizim siyasal islamla ilgili tutumu-
muzdan haberdar, ne de kendileriyle 
ilgili söyleneni anlamış. Belki şaşıracak 
ama, SİP bizim düşmanımız veya rak-
ibimiz değildir. Kendilerine karşı en 
küçük bir olumsuz yaklaşımımız yok-
tur. Öyle olduğu içindir ki, eksik veya 
yanlış olduğunu düşündüğümüz bir 
tutumlarını gördüğümüzde, tamamen 
yardımcı olmak, tartışmalarını sağlamak 
amacıyla “küçük” eleştiriler yapıyoruz. 
Bu kapsamlı bir eleştiriye ihtiyaçları 
olmadığı anlamına gelmiyor. Herkesin 
vardır. Ama gerçekten, kendi gündem-
imizin yoğunluğu, SİP’e bu boyutta 
dostluk göstermemize şu anda imkan 
vermiyor. Biz “muarız” ve “muhasım” 
ayrımını yapabilecek olgunlukta bir 
misyonun taşıyıcılarıyız.
        Umarım, öyleyizdir. SİP’e ve SOL’a 
başarılar diliyoruz.

        VII.
        Yalçın Küçük, Paris’ten Türkiye’ye 
dönmeden önce, başta kendisinin 
seçtiği yazarlar ve gazeteciler olmak 
üzere basın açıklamalarıyla kendisinden 
haberler verdi. “Küçük” kitaplarıyla hab-
erleri çoğalttı. HEPİLERİ’nin yayınıyla 
haberler belirli bir düzen kazandı. 

ÖKÜZ Dergisi’ne iltifatlar ettiği bir 
mülakat verdi. HEPİLERİ döneminin ana 
teması “restorasyon”du. Restorasyon 
üzerine çok yazdı. Türkiye solu’nun 
“27 Mayısla 12 Mart ve 12 Eylül’ü” 
birbirinden ayırmadığını söyleyerek 
“talebe solculuğu” eleştirisi yaptı. 
Sonra Kürtlerle arasındaki mesafeye 
işaret eden tartışmalar yürüttü. Sonra 
Atina ve Lefkoşe’de Türkiye-Yunanistan 
ilişkileri üzerine, bizce de derinlikli 
konferanslar verdi. Sonra Türkiye’ye 
dönmeden önce “Haftalık Aydınlık 
Dergisi’nde  yayınlayacağı yazının hab-
erini verirken”, yukarıda söylenenlerin 
politik ifadesinin altını bir kere daha 
çizmiş oldu. SİP üzerindeki etkisini 
görmek istedi. İstediği boyutlardan 
uzak olduğunu farketti. Türkiye’ye 
döndü ve “Büyülü” Haymana’yı tercih 
etti. Doğu Perinçek’le oda arkadaşıdır. 
Bütün açıklamalarını Aydınlık’ın 
yayınladığı bir Aydınlık yazarıdır. Cezası 
bittikten sonra, “gazetecilik ortaokulu 
Aydınlık”tan diploma alırsa Cumhuriyet 
yazarı da olabilir. Burası Türkiye olmakla 
birlikte; biz Yalçın Küçük’ün “gazetecilik 
ortaokulundan mezun olamayacağını 
ve devletin Küçük’e Cumhuriyet vizesini 
ikinci defa vermeyeceğini” umuyoruz. 
        En azından Aydınlık’ın, Küçük’ü 
sahiplenmede acele etmediğini, belirli 
bir mesafeyi koruduğunu; dahası, kend-
isine “pişman” muamelesi yapıp, “itirafa 
ikna” ile yetindiklerini görüyoruz. 
        Siyasette belkemiğinin ne kadar 
mühim olduğunu herkese hatırlatmak 
istiyoruz.

        VIII.
        Genel dağıtımın düzenlenmesi ve 
genişletilmesi ayrı tutulmak kaydıyla, 
Fabrika’yı her sayı daha çok işçiye 
ulaştırmak, okuyan ve kendisine yakın 
bulan herkesin sorumluluğundadır. Ey 
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     YENİ HABER TİPLERİ
       1999’a yeni tip bir haberle girdik: Daha nük-
leer santrala sahip olmayan Türkiye, bir nükleer 
kazaya sahip olmuştu. Ve televizyonlarda müthiş 
bir görüntü; elinde “diren” denilen, ahıra ot veya 
ahırdan gübre atmaya yarayan aletle, hurdalığın 
içinde, koşarak gelip nükleer madde arayan, 

sonra geriye kaçan, ikametgahı şehirde, zihniyeti 
köyde vatandaşımızdı. Arkadaysa Atom Enerjisi 
Kurumu’nun Prof. ünvanlı uzmanları görünüyordu. 
       Bu kurumun eski başkanı, nükleer santral 
takıntılı Arif Yüksel Özemre, Çernobil’den sonra, 
belirli bir bekerele kadar radyosyona maruz 
kalmanın “erkeklik gücünü arttıracağını”, erkek-
lik gücünün zaten dünyada en üst seviyede 
olduğundan şüphesi bulunmayan, ama gene 
de artırmak için her şeyi göze alan necip Türk 
halkına bildirmişti. Her şeyi unutsa, “erkeklik 
gücünü artıran radyasyon fikrini” unutmayacağı 
kesin olan halkımız, nükleer kaza haberini duy-
unca, malum hurdalığın etrafına yığılmış ve 
yüzlerini, tabii ki erkekliklerini hurdalığa çevirmişti. 
Böylece “Geleneksel Nükleer Kaza Şenlikleri”nin 
“Birincisini” idrak etmiş olduk.
       Sağlık hizmetlerini devletin vatandaşlarına 
karşı bir yükümlülüğü olmaktan çıkarıp parayla 
alınıp satılan bir meta haline getiren devletimiz 
ve büyük medya, nükleer kazayla çok ilgili 
görünmekle birlikte; bu kazayla sağlık hizmet-
lerinin özelleştirilmiş olması arasında en küçük 
bir bağ kurmadı. İstanbul’da 1987’de ilki açılan 
özel hastanelerin sayısı 1998 sonu itibariyle 111’i 
buldu. 10 yeni hastane ise ruhsat için sırada 
bekliyor. Sadece İstanbul’un Aksaray semtindeki 
MR, Ultrason ve benzeri hizmetleri veren özel 
kuruluşların sayısı, Londra’daki benzerlerinin 
sayısını aşmış bulunuyor. Atom Enerjisi Kurumu, 
Kobalt 60 kullanan özel sağlık kuruluşlarının 
ne sayısından haberdar, ne denetleme 
sorumluluğunun farkında.
       Yeni tip haberlerden birisi de, “İlkokul 
iflas etti” türünden haberler. Bizim gibi “geri 
kafalılar”, eğitimin anaokulundan başlayarak 
özelleştirilmesini ve paralı hale gelmesini 
anlayamadıkları için, bir ilkokulun iflas etmesi 
haberine de şaşırıp kalıyorlar. Adam ilköğretim 
okulu açmış. Sonra hesabını bilememiş, işletmesi 
ilköğretim okulu olan şirketini batırmış. Müşteriler, 
yani çocuklar, başka bir kuruluştan hizmet 

satınalabilirlermiş. Bravo! 
       Kamuran Çörtük’ün Bayındır Holding’i de, 
yaşlılar evini, karlı değil diye kapatmıştı. 
       İşte 12 Eylül’ü hazırlayan 24 Ocak’tan 
başlayarak Demirel, Ulusu, Özal, gene Demirel ve 
Erdal İnönü, sonra Çiller ve Baykal (M.Karayalçın, 
Hikmet Çetin vs), Sonra Mesut Yılmaz ve Ecevit 
hükümetlerinin Türkiye’nin kapılarını sonuna 
kadar açtığı liberalizmin yeni tip haberlerinden 
örnekler.. 

    ALIŞILMIŞ TİP HABERLER
       20 yıl önce öldürülen gazeteci Abdi İpekçi’nin 
kızı, cinayetin yıldönümünde şu konuşmayı yaptı: 
       “Ey katiller, tetikçiler ve onların işverenleri,
       Yirminci yılınız kutlu olsun.
       Halen zafer sizindir.
       Yirmi yıldır biz aşağıdayız, siz yukarıda.
       Yirmi yıldır biz merak ettik, siz merak ettirdiniz 
“sır” dediniz.
       Yirmi yıldır biz kaybettik, hep kaybettik.
       Siz kazandınız.”
       Nükhet İpekçi “İzet’i dinleyen çok sayıda 
gazeteci ve politikacıyla İpekçi dostları”, bu sözler-
den sonra “duygulu anlar” yaşamışlar. Alışılmış 
tipte haber böyle söylüyor. 
       Vefa abidesi devlet, Abdi İpekçi için, Oral 
Çelik’ten vazgeçemiyor. 
       Yargıtay 9. Ceza Dairesi, daha önce verilen 
bozma kararlarına uyularak idama mahkum 
edilen 33 Sivas katliamı sanığının cezalarını 
“Nüfus cüzdanlarındaki mühürlerin okunmaması 
ve soyadlarındaki çelişki” nedeniyle bozdu. Aynı 
cezayı almış bulunan, ama mührü okunan, soyadı 
çelişkili olmayan üç sanığın cezası da, diğerleriyle 
“fiili ve hukuki olarak bağlantılı” bulunduğu için 
bozulmuş. İşte Türk bağımsız yargısının hukuki 
titizliği!... Bravo!..
       Vefa abidesi devlet, Sivas davasını da, MHP 
davası gibi boza düzelte, zaman aşımına kadar 
sallayacak gibi. 
       “Gazi olaylarında öldürülenler- in 
üzerinden çıkan mermi çekirdek-
leri Adli Tıp’a ulaşmadı.” Fadime 
Bingöl ve Sezgin Engin’in ceset-
lerinden çıkarılan mermi çekird-
ekleri, İstanbul’da emanet 
altındayken “kaybolmuşlar”. 
Trabzon Ağır Ceza 
Mahkemesi, ki bu mahke-
memiz de bağımsız Türk 
yargısının bir parçasıdır, 
şimdi ne yapsın? 
Deliller kaybolmuş, Adli 
Tıp rapor verememiş.. 
Nüfus cüzdanlarındaki mühürler okunamayınca 
Yargıtay 9. Dairesi emin olamıyorken, delil-
lerin kaybolduğu şartlarda Trabzon Ağır Ceza 
Mahkemesi ne yapsın?...
       Metin Göktepe cinayetinin son 
duruşmasında, MHP’li faşistler, davayı izlemeye 
gelenlere “Kurt işareti yaparak, ‘Bir Metin daha 
ölür’ tehdidinde bulunmuşlar”. Duruşma 22 dakika 
sürmüş. Geçmiş olsun. Tutuklu sanıklardan en 
fazla yatanın 17 ayda tahliye edildiği davanın 
tutuklu sanığı kalmadı. Solcu bir gazeteciyi 
döverek öldürmenin cezası, basının ve kamuoyu-
nun büyük ilgisine rağmen, ancak 17 ay hapismiş 
demek. Türkiye’de yargı bağımsızdır. Türkiye 
bir hukuk devletidir ve rejim hukukun üstünlüğü 
prensibine dayanır. Öyle basın ilgi gösterdi diye, 
altı üstü solcu bir gazeteciyi döverek öldürdükleri 
için, devletin polisine ceza yağdırılacak değil. 
Züppeliğin lüzumu yok. Bu devlet sokakta 

bulunmadı. 
       24 Eylül 1996 tarihinde, Diyarbakın E Tipi 
Cezaevinde 10 tutuklunun öldürüldüğü 23 
tutuklunun da yaralandığı katliamla ilgili davanın 
duruşmasında gardiyanlar dinlenmiş. Haklarında 
12’şer yıl hapis cezası istemiyle dava açılan 
29’u polis, 36’sı jandarma, toplam 65 güvenlik 
görevlisinden hiçbirisi duruşmaya katılmamış. 
Neden katılsınlar ki?.. Alt tarafı bir katliamdan 
dolayı yargılanıyorlar.. Unutulmasın, Diyarbakır 
E Tipi Cezaevinde kadın koğuşu yok ve halk 
düşmanlığından başka hiçbir inancı olmayan 
RP’li Adalet Bakanı Şevket Kazan, öldürülen-
lerin “Kadın koğuşuna girerek, kadın tutuklularla 
ilişki kurmak istedikleri için olayların başladığını”  
söylemişti. 
       Alışılmış, çünkü eski, bu yüzden şaşırtmayan, 
dahası sıkıcı haber özetleri için kusura bakmayın. 
       Kimbilir, belki de adalet, erkeklik gücünü 
arttırmıyordur. 

  

DEMİREL’İN GİZLİ MEKTUBU
       Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 
Avusturya’yı ziyaretinde Avusturya 
Cumhurbaşkanı  Thomas Klestil’i “insan hakları” 
ve “PKK Terörü” konularında gizli bir mektup 
vermiş. Hürriyet, tabii ki bütün gizli mektuplar gibi, 
bu “gizli mektubu” da yayınladı. Bizde gizli mek-
tuplar, büyük basında yayınlanmak üzere kaleme 
alınır.
       Mektuptan bazı pasajlar şöyle:
       . “Türkiye’de insan hakları ihlalleri iddiaları 
terörizmle yakından ilgilidir. Mükemmel 
olduğumuzu iddia etmiyoruz. Sürekli olarak 
demokrasimizi ve insan hakları sicilimizi 
geliştirmeye çalışıyoruz.” Burada devletimiz eski 
görüşünü değiştirmekte ve yeni bir görüş ifade 
etmektedir. Hürriyet yazarı Oktay Ekşi’nin 3 Ocak 
1999 tarihli yakınmasına bakalım:
       “İyi anımsıyoruz: Özellikle 1980-83 arasında 
Avrupa’dan gelen ve ‘ülkenizde güvenlik güçleri 
yaygın bir biçimde işkence uyguluyor’ diyen 
Avrupa Konseyi üyesi milletvekillerine ‘Efendim 
bunlar yok demiyoruz. Ama yapılanlar, sorgulama 
tekniğini bilmeyen cahil bir takım güvenlik görevli-
lerinin gayretkeşliğinden ibarettir’ diyenlere biz de 
inanıyorduk. 
       Ama bir devleti yönetenler eğer ‘işkenceyi 
ortadan kaldırma’ konusunda samimi olsalar bu 
rezalet 18 (veya 15) sene sürer mi?”
       Eskiden, münferit ve kişisel olduğu iddia 
edilen işkencenin, şimdi “terörizmle” ilgili, yani 
bir devlet politikası olduğu Cumhurbaşkanı’nın 
ağzından ilan ediliyor. Demirel bir de haber 
veriyor: “insan hakları sicilimizi geliştirmeye 
çalışıyoruz.” Demek ki, bugüne kadar yaptıklarını 
yeterli görmüyorlar ve geliştirecekler. Eyvah!..
       . “Kürtçe söz konusu olduğunda birbirleriyle 
iletişim kuramayan başlıca 8 tane Kürt lehçesini 
saymak gerekir.” (Genelkurmay Başkanlığı ise, 
birbiriyle anlaşamayan Kürt lehçelerinin sayısının 
5 olduğunu söylüyor) Cumhurbaşkanı mektubun 
burasında üzgündür: “Ah, keşke bütün Kürtlerin 
anlaşabildiği bir tek lehçe olsaydı. Biz de saymak-

la yorulmasaydık. Lehçe çok olduğu ve birbirl-
eriyle anlaşamadıkları için, radyo ve televizyon 
yayını yapılmasına izin vermiyoruz.” Thomas bey, 
mutlaka “Adam haklı yahu..” demiştir.
       . “Masum sivilleri öldürmek en vahim insan 
hakları ihlalidir. Esasen bu insanlığa karşı işlenmiş 
bir suçtur.” İşte müthiş bir siyasi hakikat daha!..
       Demek ki siviller kendi içinde ikiye ayrılıyor. 
“Masum siviller” ve “masum olmayan sivil-
ler”. “Masum olmayan sivillerin, devletin kolluk 
kuvvetleri tarafından öldürülmesi en fazlasından, 
vahim olmayan bir insan hakları ihlali sayılabilir. 
Bu yüzden Ekselansları Thomas bey, biz 
Metin Göktepe’nin, Gazi mahallesinde polis 
kurşunlarıyla can verenlerin, Diyarbakır ceza-
evinde katliamdan geçirilen sivil tutukluların ve bin-
lerce başkalarının öldürülmesini pek dert etmiyor, 
hatta memurlarımızın eli korkak alışmasın diye, bir 
nevi teşvik ve himaye ediyoruz.”
       . “Türkiye’de bazı gazetecilerin hapse 
atıldığı iddia edilmektedir. Birincisi, bu şahıslar 
mesleklerini icra etmeleri dolayısıyla hüküm 
giymemişlerdir. İkincisi bu kişiler gerçekten 
gazeteci olmayıp, PKK’nin terörist faaliyetlerine 
yardım eden ve ‘milis’ gücü olarak adlandırılan 
grubun üyesi olan şahıslardır.”
       Thomas bey, bu cümleyi okuduktan sonra,  
örneğin Ragıp Duran’ın aslında gazeteci olmayıp 
PKK’nin “milis”lerinden olduğunu ve gazetecilik 
yapıyor gibi davrandığı esnadaki fiillerinden dolayı 
değil; mesela, karşılıksız çek verdiği ve küçük 
yaşta kızları zorla alıkoyduğu için hüküm giymiş 
olduğunu “şıp” diye anlamıştır.
       Demirel mektupla yetinmeyip bir de konuşma 
yapmış. Demiş ki, “Kürtler azınlık değil ki.. 
Çoğunluk haklarına sahip insanların azınlık hakkı 
peşinde gitmesi akılsızlıktır.”  Demirel haklı olarak, 
azınlık denildiğinde “hakları az olan”, çoğunluk 
denildiğinde “hakları çok olan” anlaşılması 
gerektiğini ve bu basit bakkal hesabı sonunda, 
azınlık hakları talep etmenin “akılsızlık” olduğunu 
tesbit ve ilan ediyor. Haklı da... O’nun yönettiği 
Türkiye’de “azınlık vakıflarının”, çocukları okusun 
diye satınaldığı ve okul yaptığı binalar, 1936’daki 
Vakıf senedinde böyle bir mülk görünmüyor diye 
bedelsiz olarak ellerinden alınıp, eski sahiplerine 
iade edilebiliyor. 
       Bu müthiş aydınlatıcı mektup ve ziyaretten 
sonra, ekselansları Thomas bey ve Avusturya 
kamuoyundan, aylardır hiçbir haber yok. Ne bir 
ses, ne bir nefes!.. Kendilerine gelmeleri kimbilir 
kaç sene sürer. 
       Kanuni Sultan Süleyman, sadece Viyana’yı 
kuşatmıştı. İspartalı Süleyman bütün Avusturya’yı 
felç etmiş görünüyor. Avusturya’lılar kendilerine 
geldiklerinde şu soruya bir cevap arayacaklar: 
Ordusuyla at üstünde gelen Süleyman mı daha 
korkunçtu, dostluk ziyareti için uçakla gelen 
Süleyman mı? Biz Türkler otuzbeş yılın sonunda 
tereddütsüz “b” şıkkını işaretliyoruz.

     STANDART 
       ÖDP ve EMEP’liler, ABD’nin Irak’ı vurmasını 
protesto etmek için, bu ülkenin İstanbul 
Konsolosluğuna yürümek istemişler. 
       Devletimizin polisi, derhal önlerini kesmiş 
ve yürüyüşün “yasal olmadığını” bildirerek 

dağılmalarını istemiş. 
       Bilindiği gibi Türkiye’de “yasal olmayan” 
gösteri yürüyüşü yapılamaz. Hele hele yabancı 
ülkelerin diplomatik temsilciliklerine... Asla!..
       Örneğin Çin Halk Cumhuriyeti’nin temsilci-
liklerinin önüne, “Uygur Türkleriyle Dayanışma” 
amacıyla gidip, ÇHC bayrağı yakan, slogan atan 
hiçbir dernek olmamıştır.
       Aynı şekilde İtalyan temsilciliklerine de 
kimse yürümemiş, Büyükelçilik kapısının pirinç 
tabelası sökülüp yerlere atılmamış, duvarına 
“Umumi WC. not: ücretsiz”, “Burası Türkiye yok 
öyle!!!!” gibi zeka fışkıran pankartlar ve dövizler 
asılmamıştır. Hele hele, binadan çıkmak isteyen 
elçilik görevlileri can güvenliklerinden endişe edip, 
tekrar binaya dönmek zorunda hiç kalmamışlardır.  
Örneğin yukarıdaki fotoğraf, tamamen “montaj”dır 
ve hatta “kompile”dir. Bilindiği gibi günümüzde 
inek sesinden Şevki Yılmaz konuşması elde 
edilebildiği gibi, böyle fotoğraflar da elde 
edilebilmektedir. 
       Yabancı ülke diplomatik temsilciliklerine 
yasadışı yürüyüş yapmak isteyen 
ÖDP ve EMEP’lileri kınıyor; bu tür 
eylemlere asla izin vermeyen 
kolluk kuvvetlerimizi gönülden 
alkışlıyoruz.

BAYKAL: 
“SÜRPRİZ 
PARTİ CHP”
       CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, “18 Nisan 
seçimlerinde sürpriz parti 
CHP olacaktır” demiş. Artık gerçekleri görmeye 
başladığı anlaşılıyor. Bu demeciyle, ikisi de aynı 
kapıya çıkan iki ihtimale işaret etmiş olabilir:
       1. CHP Meclis’te 50’nin üzerinde milletvekili 
bulunan bir muhalefet partisi durumundayken 
tükenen ve barajı geçemeyerek sandıkta kalan 
bir parti olacak ve siyaset bilimi açısından “sürpriz” 
yapacaktır.
       2. “Barajı geçmemiz, büyük sürpriz olur.”
       Haydi hayırlısı..

     YENİ SİVİL İNİSİYATİF
       “Sivil” lafına eminim, siz de benim gibi 
bayılıyorsunuz.
       “Sivil Toplum Örgütleri”ne mesela.. Bunlardan 
birisi TESK’tir. Hani şu Genel Başkanı Derviş 
Günday vardır, şoför esnafını ve ehliyet alan 
“sivil” yurttaşları, polis vakıflarıyla birlikte haraca 
bağlamış; “TR” rumuzu olmayan plakalar trafiğe 
çıkamıyacak tehdidiyle, bütün araç sahiplerini 
tokatlamaya çalışırken iş üzerinde afişe olmuştu. 
Adamın “deveyi hörgücüyle götürme” işlerini 
gazeteler iki hafta tefrika ettiler, gene bitiremediler. 

Ayrıca kılına zarar ver-
emediklerini de söyleyelim. 
Kendisi sivil giysili devlettir. 
 12 Mart ve 12 Eylül 
darbelerinin yardakçısı 
“Sivil toplum örgütü” 
TİSK’i (Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu) 
hatırlayalım.
 12 Mart ve 12 
Eylül’ün mimarı olup, son 
zamanlarda ikinci ve üçüncü 
kuşak patronların elinde bir 
zerafet kazanmaya yönelen, 
ama kaşar tekelci oligarkların 
“Yüksek İştişare Kurulu” 

olarak bütün işlere tepeden nezaret etmeye 
devam ettiği TÜSİAD’ı da hatırlayalım. 
       Türk-İş de sendika, yani “patron sınıfına 
karşı işçi sınıfının bir örgütü” olma iddiasının 
yeterince inandırıcı olmadığının bilinciyle, Sivil 
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Sayfa 3fabrika

        9 EKİM- 16 ŞUBAT

        Önceki sayıda iki kehanette bulunmuştuk. 
Birisi Türkiye’nin Roma Büyükelçisi İnal Batu’nun 
emekli edileceği idi. İnal Batu, görünüşte kendi 
isteğiyle istifa etmiş ve CHP’den milletvekili 
adayı olmak suretiyle kendi tasfiyesinin altını 
imzalamıştır. Bu başarısız, şoven ve gerici 
diplomatın, tasfiye edilmesinde CHP gibi bir 
gerici kanalın kullanılması isabetli olmuştur. 
CHP ile ittifak girişimlerinde bulunan; bunun 
için yanına ÖDP, SİP ve EMEP’i de almaya çalışan 
HADEP yöneticileri de, CHP’nin gericiliği bir 
yana, İnal Batu gibilerle aynı listede yeralmak 
istediklerini ortaya koyarak, HADEP’in ne kadar 
partileşebilmiş olduğu hakkında büyük bir zihin 
açıklığı meydana getirmişlerdir.
        İkincisi, Abdullah Öcalan’ın uzun 
yolculuğunun son durağının Roma olmadığı 
idi. Öcalan, bu yazıyı yazmaya başladığım ana 
kadar, sanki bitmeyen bir yolculuğun mah-
kumu durumundaydı. 15 Şubat’ı 16 Şubat’a 
bağlayan gecenin sabahında, bitirdiğimi 
düşünmüştüm. Saat 11’de Metin Kalfa’nın haber 
vermesi üzerine televizyonu açtım ve Öcalan’ın 
Türkiye’ye getirildiğini öğrendim. 9 Ekim 
1998’de başlayan, “Emperyalistlerle Türkiye’yi 
Kürt meselesi etrafında karşı karşıya getirerek 
çözüm stratejisi”nin, “dünyaya açılma” perdesi, 
16 Şubat’ın ilk saatlerinde kapanmış oluyordu. 
        Kürt meselesinin bulunduğu halin tahlili 
için, Kürt basını ne derse desin, “zoraki” olduğu 
kesin olan, “dünyaya açılma” ve giderek daralan 
ve neticede Türkiye’de sona eren umutsuz yol-
culuktan sözederek başlamak gerekir.

        EMPERYALİZMİN KEŞFİ

        Hafıza ile stratejik yol arasında 
kesin bağlar mevcuttur. Her siyasi 
hareket, belirlediği ve üzerinde 
yürüdüğü stratejik güzergah boy-
unca kollektif bir hafıza geliştirir. 
Strateji değiştiğinde, hafızada 
bulunan bütün bilgilerin 
mahiyeti değişir. Eski 
bilgiler, artık bilgi 
değil; işlenmesi, 
değerlendirilmesi 
ve yeniden 
anlamlandırılması 
gereken bir 
malzeme yığınına 
dönüşür. Mesela 
Türkiye solunda 
Mustafa Suphi 
ve arkadaşlarının, 
K e m a l i s t 
kadronun sınıf 
karakterini ve 
temsil ettiği siyasi 
birikimi gözardı eden 
bir güvenle Anadolu’ya 
geçtikleri ve bunun bedeliyle 
karşı karşıya kaldıkları üzerine 
çok yazılıp çizilmiştir. Eh, artık 
kimse, hiç değilse bu türden 
tahliller yapmış olanlardan hiç kimse, bur-
juvaziye ve onun devletinin kurumlarına 
böyle bir güven duymaz değil mi? 
Halbuki hayat böyle akıp gitmez. Bu 
çeşit tahliller kaleme almış olanlardan da, 
28 Şubat sonrası yeni bir stratejik bakış 
geliştiren veya daha önceki bakışını, 
bulaşık yanlarını esas alarak netleştiren, dev-
lete 28 Şubat merceğinden bakanlar olmuştur. 
Böylece devlet hakkında edilen doğru Marksist 
laflar buharlaşır ve kısa sürede çıkma beklen-
tisiyle, “ülkem, büyülü hapisanem” diye diye 
cezaevine girilir. Ve açılan onlarca yeni dava ile, 
beklentilerin temelsizliği anlaşılır. Söylenenleri 
müphemiyetten kurtaralım: Örnek Yalçın 
Küçük’tür. Haymana’daki koğuş arkadaşıyla 

münasebetlerine bakılırsa; geçmişte Mustafa 
Suphi ve yoldaşları için söylenmiş olanlar, artık 
hatırlanmayacaktır.
        Kürt hareketi de, uzun süredir bir stratejiden, 
bir başkasına sıçramış görünüyordu. Bu yüzden 
ABD’nin, “Irak Kürtlerine yaklaşımı eğer samimi-
yse, bu yaklaşımı neden Türkiye Kürtlerine 
de göstermediği; onları devletleştirirken, 
Türkiye Kürtlerine neden benzeri bir yaklaşımı 
göstermediği” soruluyordu. ABD’nin ve AB’nin 
Kürt meselesinin çözümü için müdahale etmes-
ine müteveccih davetler birbirini takip ediyordu. 
Sanki bulunulan hale, AB’nin, ABD’nin tevec-
cühü ile gelinmiştir. Gelişmeyi sağlayan stratejik 
bakış terkedilip, Avrupa’nın ve ABD’nin “insan 
hakları, demokrasi ve barış” anlayışları, çözümün 
merkezine konulduğunda, geçmişle bugün 
arasında da, muhtevası üzerinde durulmayan, 
sloganlara indirgenmiş bir tarih bütünlüğü 
zorlanıyordu: “Ankara’dan çıktık Partileştik; 
Ortadoğu’ya çıktık ordulaştık. Dünyaya açılarak 
devletleşeceğiz”. 
        Şüphesiz, PKK Genel Başkanı’nın, empery-
alizm hakkında bütün bildiklerini unutmuş 
olması; dahası en adisinden bir CİA ajanı 
olduğu bilinen bugünkü Papa’nın yardımını 
isteyen, hatırlaması bile azap verici mektubu 
kaleme alması, geçmişteki anlayışlarından 
radikal bir kopuş anlamına gelmiyor. Fabrika’nın 
önceki sayısında “PKK’nin zayıf tarafı: Suriye 
Münasebeti” başlığı altında söylenenler 
hatırlanacaktır. Bir sömürgeciye karşı, başka bir 
sömürgeciye dayanarak mücadele etmenin 
imkansızlığı üzerine, sözkonusu olan Barzani 
olunca, son derece doğru değerlendirmeler 
yapan bir hareketin; Suriye ile girdiği ilişkiyi 
çözümlemekten kaçınması; hatta böyle bir ilişki 
yokmuş gibi davranması ile, AB ve ABD’nin 

sorunun çözümü için inisiyatif almaya davet 
edilmesi arasında bir devamlılık mevcuttur. 
Suriye’deki sömürgeci Hafız Esad rejiminin 

“eşitlik ve özgürlük” mücadelelerini 
destekleyebileceğine inanan; emperyal-
istlerin eşitlik ve özgürlük doğrultusunda 

müdahalede bulunacağına neden 
inanmasın?..Şüphesiz sömürgecil-

er arasındaki çelişkilerden yarar-
lanma; emperyalist ülkelerin 

demokratik geleneklerine 
hitab etme; bu ülkelerdeki 

demokrasi güçlerinin 
dayanışmasını harekete 

geçirme ve benzeri 
imkanlara sırtını dön-
mek politika değildir. 

Sorun, asıl olanı doğru 
seçme, asıl olanla tali 

olan arasındaki sınırı 
titizlikle koruma 
noktasındadır. 
Suriye ile ilişkilerde 
sınır kaybolmuş; 

emperyalist ülke-
lerin demokratik 

gelenekleri, mücade-
lenin merkezine konulur 

olmuştur. En kötüsü de, 
Yunanistan’ın Türkiye’ye 

yönelik milliyetçi 
düşmanlığında, dayanışılacak 

b i r müttefik bulunmuş olmasıdır.
       Gerçeğin rahatsız edici 

yanlarını görmezlikten gelme 
v e görülmesini engellemeyi 
amaçlayan bir üslup tutturma; siyasette 
sonuçları çoğu zaman ağır olan bir hastalıktır. 
Üstelik bu hastalık kanser gibidir, sıçrar.
        9 Ekim’de, zorunlu olarak Suriye terkedilmiş, 
zorunlu olarak Roma’ya gönderilen bir uçakla 
İtalya’ya inilmiştir. Ama zoraki gidiş, olduğu gibi 
kabullenilmek yerine, “Tarihi Roma Yürüyüşü”  
olarak tarif edilmiştir. Gerçek fikrinden bir kere 
kopunca, şu değerlendirmeleri yapmak da 

mümkündür:
        “Çok rahatlıkla denilebilir ki, halk ve ulus 
olarak, tarihimizde şimdiye kadar böylesine 
kader tayin edici bir süreçten geçmemiştik; bu 
kadar göz kamaştıran gelişme yaşamamıştık. 
Günün her anına bu kadar büyük gelişmeleri 
sığdırma imkanı bulamamıştık. İnsanlık 
tarihinde bu kadar temel gündem olmamıştık, 
bu kadar tartışılan, anlaşılmaya çalışılan bir 
gerçeklik haline gelmemiştik, gerçekliğimizi 
ve özgür yaşama taleplerimizi ortaya koyarak, 
sözümüzün dinlenmesini sağlayacak bir düzey 
yakalayamamıştık...”
        “..Biliniyor ki, Önderliğe, en az çete rejimi 
kadar, hatta ondan daha çok emperyalizm 
düşmandır. Zira Önderlik mevcut sisteme alter-
natif yeni bir sistemin yaratanı ve geliştirenidir. 
Bu komployu hazırlayanlar, dünyanın her 
bakımdan en gerici, en güçlü, en gözükara 
üç temel gücüydü. Ne pahasına olursa olsun, 
Önderliği ortadan kaldırma kararındaydılar. 
Bunun için gerekirse bölgesel savaş, hatta 
üçüncü dünya savaşı dahi göze alınmıştı...”
        “... Rusya’yı da yanına çekmeyi başaran bir 
Özgürlük Haraketi karşısında çok daha büyük 
zorlanacaklarını biliyorlardı.”
        “Önderliğin İran’a yönelmesi için adeta 
tanrıya yakarmaktaydılar. Böylece 1979 halk 
devriminin de hıncını alarak, daha kısa ve kes-
tirme yoldan Ortadoğu’ya halklarımızın çıkar 
ve iradesine rağmen istedikleri gibi çekidüzen 
vermenin düşünü kuruyorlardı. Ancak hes-
apta İtalya bulunmamaktadır. Önderlik tam 
da hesapta olmayan İtalya’ya bir bomba gibi 
düşecektir.” (...) “Önderlik, Roma hamlesini özene-
bezene, kılı kırk yara-
rak, bütün dengeleri 
hesaplayarak, bütün 
olasıklıkları tek tek 
gözden geçirerek, 
bin kere düşünüp 
bir kere karar vererek 
gerçekleştirmiştir.” (...) 
Öyle ki Önderliğin 
son Roma hamlesi, 
geçmişte geliştirdiği 
bütün hamleleri 
aşan, hatta bugüne 
kadar Öncü’ye 
dayatılan tasfiyeler 
karşısında geliştirdiği 
hamlelerin hep-
sinin de sentezi 
niteliğindedir.” (...) “... 
aynı zamanda süreci 
tersine çevirerek 
insisiyatifi tekrar ele geçirmiştir.” (...) “ O’nun tek 
başına, tek kişilik silahsız bir ordu olarak Avrupa 
kapılarına dayanması, Türk barbarizminin 
geçmişte büyük ordu gücüyle Avrupa kapılarına 
dayanmasıyla yol açtığı yankıdan bin kat daha 
büyük yankı uyandırmıştır.” vs.vs.vs.( Özgür Halk, 
sayı 95, 15 Aralık 1998)
        Aktardığımız bölümlerden, nasıl bir hayal 
alemi inşa edilmek istendiği açıktır. Bu ale-
min bir hayal olduğunu anlamak için, Öcalan’ın 
Türkiye’ye getirildiğini öğrenmek gerekmez. 
        Öncelikle THKP-C’nin de benimsediği bir 
üsluba değinelim. Tek kişi için “önderlik” sıfatını 
kullanmak ve daha sonra marksizmden, leniniz-
mden, özgürlük mücadelesinden, modern siyasi 
hareketten sözetmek, tuhaftır. 
        “Türk barbarizmi” kavramının, 19. yüzyıl 
sömürgecilerinin dilinden alındığı ve bugünün 
emperyalistlerine ve Yunanistan gibi, Türkiye ile 
arasında milliyetçi düşmanlıklar 
bulunan ülkelere şirin görüneceği 
düşüncesiyle kullanıldığı açıktır. 
Bu kavramın gerici ve halklarımıza 
düşman bir dile ait olduğunu 
belirtmek gerekir.
        “Rusya’yı yanına çekmek”, 
“PKK’ye karşı Üçüncü Dünya 
Savaşı’nın göze alınması” gibi 
ibareler, ölçü fikrinin tama-
men kaybolmuş olduğunun 
işaretleridir. Roma’ya gidişe yapılan 
övgülerin ise, PKK’nin geçmişinin 
unutulması ve bu geçmişe, gene 
ölçüsüz şekilde haksızlık edilmesi 
olduğu söylenmelidir.
        Abdullah Öcalan, ağırlıkla Kürt yoksul 
köylüsünün üzerinde gelişen gerilla savaşından 
ve bu stratejinin dili olarak benimsenen 
Marksist-Leninist terminoloji ve sembollerden 
uzun bir dönem boyunca uzaklaşmış; bu strate-
jinin tıkanmaya başladığı noktadan itibaren 
diyalog zeminleri oluşturmaya çalışmış; Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin askeri çözümde ısrarı 
karşısında, ABD ve Avrupalı emperyalistlerin 
soruna müdahale etmesini; mücadeleyi bu 
temelde siyasallaştırmayı hedefler hale gelmiştir. 
Yeni strateji, geçmişte oluşturulmuş hafızayı 
iptal etmiş, örneğin emperyalizm hakkındaki 
bilgi ve bilinci unutturmuştur. Ama emperyal-
istler, PKK’nin marksist-leninist dilini, devrimci 
üslubunu unutmamışlardır. 
        Fabrika’nın 43. sayısında, Öcalan’ın 
Roma’daki ilk açıklamasında “Silahlı mücadeleyi 
bırakmak sadece bizim irademize bağlı değil.” 
diye başlayan sözlerini şöyle değerlendirmiştik: 
“Bu cevap batıda kalarak açık siyaset yapmasına 
imkan verecek bir cevap değildir.” Kaldı ki 
Öcalan’ın, gerilladan, hatta PKK merkezinden 
kendisini ayırarak, gerillaya ve PKK’ye yönelttiği 
ağır eleştiriler; emperyalist merkezlerde, 
Öcalan’ın kendisini PKK’den ayrı tutan yanlarıyla 
değil, daha iyi savaşmalarını isteyen yanlarıyla 
dikkate alınmıştır. Gerçekten de Öcalan empery-
alistlerin desteğinde siyasallaşmayı ve böylece 
bu desteği daha da büyütmeyi hedeflerken; 
gerilladan ve PKK’den kendisini koparacak bir 
radikal üslup ve siyaset değişikliğine gitmek yer-

ine, silahlı mücadele ile siyasallaşma zeminleri 
arasındaki hareketini bir sürece yaymayı 
düşünmüş olmalıdır. Ama bu kadarı bile destek-
lerini talep ettiği emperyalist merkezlerin tüy-
lerini diken diken etmeye yetmiştir.
        Uluslararası şartlar ise, emperyalizm 
açısından Irak Kürtlerinin, Türkiye Kürtlerinden 
daha stratejik konumda bulunduğu bir 
anın şartlarıdır. Zaten Öcalan’ın Suriye’den 
çıkartılmasında, Türkiye’nin uyguladığı baskının 
zamanlaması, bu bakımdan çok isabetli bir 
zamanlamadır.
        Irak krizi nedeniyle Türkiye’nin desteğine 
büyük ihtiyaç duyan ABD’nin de desteğiyle, 
dünya çapında diplomatik bir taarruz uygu-
layan Türkiye, Öcalan’ın Avrupa performansının 
ve Avrupa’daki PKK örgütlerinin de katkısıyla, 
başlangıçta aleyhine görünen havayı yerle 
bir etmiş; sadece Suriyeliğe heveslenen 
Yunanistan’ın cılız desteğini yakalayabilmiş 
Öcalan’ı, Afrika’dan kapıp getirmiştir. 
        Bu operasyon, bir dizi tatmin adımını ifade 
etmektedir. Birincisi ABD, Yunanistan’a Öcalan’ı 
elinde bir koz olarak tutamayacağını bildirmiş 
ve bir onur sorunu haline gelmiş S-300’lerin 
Girit’e yerleştirilmesi konusunda, karşı tutum 
almayacağını ifade etmiştir. Yunanistan zaten 
bu kadarıyla bile YDD hukukuyla çeliştiği için 
zor duruma düştüğü ve sürdürürse Türkiye’nin 
askeri tehdidiyle de karşılaşacağı Öcalan 
dostluğundan feragat etmek zorunda kalmıştır. 
Girit onayı, bir tatmin ve tesellidir. Türkiye 
Öcalan’ı almış ve tatmin edilmiştir. Peki ABD’nin 
bu süreçten kazancı nedir? ABD’yi tatmin ede-
cek adımın, zaten tahsil edilmiş olan İncirlik 

değil, Irak kara harekatının Türkiye tarafından 
üstlenilmesi olabileceği güçlü bir ihtimaldir. Sıra 
bir provokasyona gelmiştir. Irak’ın güneyinde Şii 
liderin öldürülmesi ve Şii ayaklanması, bir açılış 
anlamına gelebilir.
        Operasyonda ABD katkısının bulunması, 
Türkiye’nin başarısını küçültmez. Hatta itiraf 
edelim ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
yeteneklerini, özellikle Öcalan’ın İtalya’ya gittiği 
ilk günlerin politikasızlığına bakarak, yanlış 
değerlendirenler arasında biz de bulunuyoruz. 
Ama o kadar. Devletin kontrolünde olduğuna 
şüphe bulunmayan basının, Öcalan’ın Türkiye’ye 
gelişinden sonra da sürdürdüğü “lağım faresi, 
bebek katili, uzatmayalım asalım vs” türünden  
üslubu sürdürmesi, devletin akli yetenekleri 
bakımından hala “iyimser” düşünmeyi imkansız 
kılıyor.
        Sonuç olarak PKK Genel Başkanı Abdullah 
Öcalan, “Büyük Türkiye Yürüyüşü” için değil, 

zorla, Türkiye’ye getirilmiş bulunuyor.

        SABİTLER VE DEĞİŞENLER

        Öcalan’ın Türkiye’deki yargılanma süreci, 
hamamın namusunu kurtarma amacıyla da 
olsa, Avrupalı’ların yakın ilgi göstereceği bir 
süreç olacaktır. Dolayısıyla oldukça hukuki bir 
görünüme sadık kalınacaktır. 
        Öcalan’ın açık bir cinaye-
tle öldürülmesini veya 
apar topar yapılmış 
bir yargılama sonucu 
idamını beklememek 
gerekir. Öncelikle Öcalan 
yakalandıysa bile, gerilla 
ve PKK yokedilmiş değildir. 
Öcalan, aynen Şemdin Sakık 
gibi, bu mücadelenin bitirilm-
esi, savaşan gerillanın çözülmesinin 
hızlandırılması, ortaya çıkabilecek yeni liderlik-
lerin önünün kesilmesi için değerlendirilmek 
istenecektir. Bunun için Öcalan’ın yokedilm-
esi yerine, işbirliğine çekilmeye çalışılması akla 
uygundur. Gene de hukuk sürecinin işleyeceği 
ve mahkemenin “idam cezası”na hükmedeceği 
kesindir. 
        Öcalan bir amatör değil, profesyonel 
potansiyelleri olan, pragmatik bir siyasetçidir. En 
kötü durumda bile, siyaset yapma yeteneğinin 
mevcut olduğundan şüphe etmemek gerekir. 
Uçakta, kendisiyle yapılan ilk konuşmada, “fırsat 
olursa, hizmete hazırım” sözü; pek çok zeka özür-

lünün yorumladığı gibi, “bir itirafçı psikolojisi” 
değildir. “Hizmet” sözünün böyle anlaşılması için 
de bir sebep yoktur. Aksine son yıllarda Öcalan’ın 
ısrarla tekrar ettiği görüşler arasında “orduda 
bir muhatab bulmak”, “Bir Lebed aramak”, 
“Türkiye’nin sınırları içinde kalarak siyaset yap-
mak” öne çıkan motiflerdir. Ayrıca çok sıklıkla, 
Türkiye’nin siyasetçilerini çapsızlıkla eleştirmiş 
ve kendisinin daha faydalı, daha çaplı siyaset 
yapacağını da ısrarla tekrarlamıştır. Dolayısıyla, 
uçak konuşmaları, kendisini yakından izleyenler 
açısından hiçbir yenilik ifade etmemektedir. 
Belki üslubunda, Avrupa’ya gidiş sonrasında 
yaşadığı gergin ve umut kırıcı gelişmelerin kesin 
bir başarısızlıkla sona erdiğini bir şokla farket-
menin, esir düştüğünü anladığı anın duyguları 
hakimdir. Bu üslup ve görüntüdür, muhtevanın 
kendisi değil.  
        Öcalan, bazı kanallar açılması mümkün ola-
caksa, kendisini bu yaklaşıma, kendi deyimiyle 
“fırsata” açacaktır. Bu değerlendirmenin Öcalan’a 
haksızlık ettiği kanısında değiliz. Kendisi, 
“mansıp” peşinde, başını çektiği ayaklanmayı 
satan Osmanlı Paşa’sı değildir. Zaten TC Devleti 
de, Öcalan’a “mansıp” takdim edecek durumda 
değildir. Keza 19. yüzyıl başlarındaki Vehhabi 
ayaklanmasının bastırılmasından sonra 
İstanbul’a getirilip kafası ensesinden kesilen, 
ayaklanma lideri Abdullah bin Suud’un hikaye-
sine kaba paralellikler çizmek de isabetli olmaz. 
Kaldı ki ayaklanma bastırılmış, Abdullah bin 
Suud’un kafası kesilmiştir; ama bugün o toprak-
larda, İngiliz emperyalizminin oluşturduğu, 
ABD emperyalizminin himaye ettiği Suud 
ailesinin yönetiminde Suudi Arabistan dev-

leti var. . Burada 
k a s t e t t i ğ i m i z , 
kültürel ve siyasal 
kanalların açılması, 
yeni bir toplum-
sal uzlaşma ve 
barış ikliminin 
geliştirilebilmesi 
ihtimalidir.
 Öcalan’ın 
yakalanmasının 
ardından, bugünkü 
haliyle mücade-
lenin tamamen 
söndürüldüğünü 
bir an için varsaysak 
bile; devlet gibi, 
sorunu bir “terör 
sorunu” olarak 
g ö r m e d i ği m i z ; 
sorunu yaratanın 

PKK olduğunu düşünmediğimiz için; PKK’nin 
üzerinde oluştuğu zeminin devam edeceğini 
ve biraz dinlendikten sonra yeni çıkışları 
besleyeceğini söyleyebiliriz. Direnmiş ve idam 
edilmiş bir Abdullah Öcalan’ın arkasında 
bırakacağı efsane, devlet açısından mücadele 
edilmesi, fiziki varlığından daha zor bir düşman 
olacaktır. 
        Bu durumda devletin ve Öcalan’ın karşılıklı 
adımlar atarak oluşturabilecekleri bir gelişme 
çizgisi ortaya çıkmazsa, Öcalan’ın küçük 
düşürülmesi, onurunun kırılması, arkasında 
saygın bir hatıra bırakmaması için, elden gelen 
herşey yapılabilir. Bunu yapan devletin eline 
uzun vadede kazanç sayabileceği hiçbir şeyin 
geçmeyeceği kesindir.
        Eğer devlet Cumhuriyet tarihi boyunca, 
kendisini defalarca tekrarlamış ve PKK ile en 
yaygın ve derinlemesine boyutlar kazanmış Kürt 

ayaklanmaları tarihinden bir şey 
öğrendiyse; artık topluma yönelik 
ırkçı-şoven ve çoğunlukla yalana 
dayalı propagandanın hızının 
kesilmesi, toplumun soğutulması 
beklenebilir. Ders çıkarmak yerine 
zafer şarhoşluğu sürdürülürse, en 
azından bugünlerde, gerillayı çök-
ertmek için, Öcalan’ın yakalanması 
ve onunla ilgili “harem”, “banka 
hesabı”, “lüks içinde yaşama”, “genç 
sevgili” gibi yalan, abartma ve 
ikiyüzlülüğü dayanan propaganda 
motiflerinin, “devlet güçlüdür” moti-
fiyle birlikte olağanüstü bir psikolo-

jik savaş kampanyasının unsurları yapılması 
beklenmelidir. Bununla birlikte bölgede bir 
süpürme operasyonu ve aynı zamanda sıkça 
gündemde tutulan “pişmanlık yasası” vaadi, 
devletin Öcalan’ın yakalanmış olması dışında bir 
katkısını beklemeksizin izleyeceği politikalardır.
        Avrupa hükümetleri, kendilerini bir süre 

daha çok rahatsız edeceği anlaşılan Kürt nüfu-
sun eylemlerini yatıştırmak ve 

öteden beri Türkiye’ye yönelt-
tikleri, demokratikleşme, 

kültürel haklar, siyasal 
çözüm taleplerinin 
karşılanması halinde, 
Kürt nüfusun sadece 
eylemlerinden değil, 

kendisinden de kurtulmak 
için baskılarını sürdürecek-

lerdir. Dahası, bu baskıların 
artacağını söylemek mümkündür. 

Avrupa Kürt hareketinin siyasallaşmasına ve 
tabii sistem içine çekilmesine, Avrupa’da değil, 
Türkiye’de olmak koşuluyla destek verecektir.
        Önümüzdeki günlerde PKK içinde 
eğilimlerin ve liderliklerin özerkleşmesi, alanlar 
arasında üslup ve tarz farklılıklarının gelişmesi 
muhtemeldir. Bu gelişmeler, Öcalan’ın bundan 
sonraki hikayesiyle sıkı sıkıya bağlıdır.
        Yasal Kürt siyaseti ise, derin bir tıkanıklığın 
eşiğinde, yalnız başınadır.

        HADEP

Kür t  meseles inde durum
        PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan 9 Ekim 1998’de Suriye’den ayrılışıyla başlayan 
uzun yolculuğunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir operasyonuyla, Türkiye’ye getirilerek 
tamamladı. Gerilla ordusu ölçülerinden bakınca, çok büyük güçlerle silahlı mücadele veren, 
mücadelesini siyasallaştıracak boyutları uluslararası planda önemli ölçüde örgütlemiş; temsil 
iddiasında olduğu yığınlar nezdinde bir kimlik oluşturucu rol geliştirmiş; hemen her platformda 
belirli güçleri, mekanizmaları ve araçları yaratmış bir siyasal hareketin böylesine kritik bir sorunla 
karşılaşması elbette başarısızlıktır. Başarısızlığı derinleştirecek unsur ise, lider karizmasının aşırı 
boyutlarda oluşturulmuş ve neredeyse tek başına, parti ve gerillanın, halk desteğinin ve her 
şeyin üzerinde bir konuma çıkarılmış olmasıdır. PKK’nin hatası ve kusuru vardır. Biz de bunları, 
beklenebileceği gibi marksist bir bakış açısı ve sorumlulukla sık sık eleştiri konusu yapmaktayız. 
        Ama bugün gelinen nokta, PKK’nin hata ve kusurlarının yolaçabileceğinden çok daha 
kapsamlı bir duruma işaret ediyor. Yeni Dünya Düzeni, tekil devrimci çıkışları veya bağımsızlıkçı, 
ulusal hareketleri; kısaca kendi deyimleriyle istikrarsızlık yaratıcı gelişmeleri, büyük bir ortak 
hareket kapasitesiyle boğma kararlılığıdır. En azından bölgesel planda, büyük güçleri harekete 
geçirebilen devrimci hareketlerin ortak yönetilen, bu ortaklığın organlarını yaratmış bir 
mücadelesi, kalkışması olmaksızın; bu kalkışmanın emperyalist ülkelerdeki toplumsal ilerleme 
güçleri tarafından desteklenmesi sağlanmaksızın; kısacası dünya çapında devrimci bir yükseliş 
gerçekleşmeksizin kendi hedeflerini yakalaması mümkün değildir. Şimdi PKK gibi gecikmiş 
veya erken olgunlaşan hareketlerin şanlı yenilgileriyle de geleceği hazırlamak zorunda kala-
bilecekleri bir geçiş anında bulunuyoruz. Öcalan’ın Avrupa’dan, Türkiye düşmanlığından gözü 
dönmüş Yunanistan dışında destek, hatta hoşgörü bulamamış olması, Yeni Dünya Düzeni’nin 
dünya çapında organize olmuş bir gericilik duvarı olduğunu açık biçimde göstermektedir. Artık 
emperyalistlerarası rekabet ve çelişkilerden; milli düşmanlıklardan, komünist, devrimci, anti-
emperyalist veya statüko açısından istikrarsızlık yaratacak bir dinamiğin yararlanarak zafere 
ulaşması; genel bir yükselişin ve belirli büyüklüklerin dışında mümkün değildir. 
        Diğer taraftan Öcalan’ın yakalanması, ne PKK’nin bitirilmiş olmasıdır; ne de PKK’nin doğduğu 
ve beslendiği siyasal, sosyal, kültürel ve iktisadi ortamın ortadan kalkması anlamına gelir. Dahası 
Öcalan ve onun kişiliğinde bir halkın aşağılanması, eğer ilk günlerin zafer sarhoşluğu içinde 
yapıldığı gibi, bundan sonra da devlet politikası olarak sürdürülürse; aynı toprak biraz dinlendik-
ten sonra; yepyeni dinamikler üretecektir. Öcalan’ın “hizmet” vaadini, itirafçılık, pişmanlık kabul 
eden şımarık tutumlar yerini aklıselime bırakır; Öcalan, yeni bir toplumsal barış ve özgürlük iklim-
inin yaratılması için, fazla zaman kaybetmeden şans kabul edilirse, bundan herkes kazançlı çıkar. 
Türkiye siyaseti için Öcalan’ı değersizleştirme faaliyetinin başarısı; sadece bu şansın zayıflatması 
anlamına gelmeyecek; aynı zamanda, muhtemelen PKK’de yeni bir liderliğin belirmesine katkıda 
bulunacak ve yeni liderliğin Öcalan’la manevi bağlarının koparılması anlamına gelecektir.

 Bir sömürgeciye karşı, başka bir sömürgeciye 
dayanarak mücadele etmenin imkansızlığı üzerine, 
sözkonusu olan Barzani olunca, son derece doğru 
değerlendirmeler yapan bir hareketin; Suriye ile 

girdiği ilişkiyi çözümlemekten kaçınması; hatta böyle 
bir ilişki yokmuş gibi davranması ile, AB ve ABD’nin 

sorunun çözümü için inisiyatif almaya davet edilmesi 
arasında bir devamlılık mevcuttur. 



fabrikaSayfa 4

        1995 seçimlerinde Türkiye solunun kimi 
kesimleriyle ittifak ve destek ilişkileri içinde 
seçimlere katılan HADEP’in aldığı sonuçlar bir dizi 
tıkanıklığın habercisiydi. Fabrika’da, 1995 seçim-
leriyle ilgili değerlendirmelerimizde HADEP’in 
partileşememiş olduğunun altını ısrarla çizmiştik.
         Etnik bakış açısının canlı olduğu, gerilla 
mücadelesine yakın bölgelerde yüksek oy alan 
HADEP, etnik faktörün etkisinin zayıfladığı, buna 
karşılık sosyal konum ve ilişkilere bağlı sorunların 
öne çıktığı batı metropol-
lerinde, büyük Kürt nüfusun 
pek küçük bir bölümünün 
oyunu alabilmiştir. İstanbul, 
İzmir, Ankara gibi illerde alınan 
oyların azalması, propaganda 
çalışmalarının yetersizliğinden 
değil; Kürt kimliğine dayalı bir 
propagandanın yerleşik nüfus 
üzerindeki etkisinin zayıflığından 
kaynaklanıyordu. Bu nüfus, 
açıktan ifade etmeye, hatta 
farkına varmaya yeni başladığı 
Kürt kimliğini reddetmiyordu. 
Ancak kimlik sorununu, siyasal 
tercihini belirleyen tek veya 
önde gelen unsur olarak da 
görmüyordu. Dahası, kimliğiyle gerilla arasında 
HADEP dolayımıyla değil, dolaysız; ancak 
organik olmayan, hatta manevi kalmasına özen 
gösterdiği bir bağ kurmayı tercih ediyordu.  
Siyasetle kendisi arasında kurduğu ilişki, “Kürt 
meselesi çözülmeden hiçbir sorun çözülemez” 
zihniyetinin ifade ettiği genel bakış açısından 
farklı olarak, doğrudan kendisinin yaşadığı işsizlik, 
konut-tapu, yoksulluk veya sınıf değiştirme 
gibi daha dar, ama kendisine ait bir gerçeklik 
üzerindendi. Diğer taraftan kendisini ayrı tut-
mak, ayırmak yerine, ayırdedilmemek, kimliğiyle 
göze batmamak; yaşadığı hayatın daha da 
zorlaşmasına yolaçmamak istiyordu. Zaten yeteri 
kadar zorluğu olan bir hayata, somut ve olumlu 
sonuçlarını ne zaman göreceğini bilmediği bir 
sürecin risklerini katmaya istekli davranmıyordu. 
Etnik kimlik, zorunlu göç sonucu metropollere 
yeni gelmiş  nüfusu etkileyen bir propaganda 
ekseni ise de, bu nüfus henüz seçmen olmadığı 
için oy bazında sonuç yaratmıyordu. Bugün bu 
nüfus büyük ölçüde seçmendir. Ama artık Kürt 
oldukları kadar, işçidirler, memurdurlar, işsizdirler 
ve yoksuldurlar. HADEP’in seçim çalışmalarının 
geçen dönem Kürt kimliğinin yanısıra, tarikat ve 
aşiret bağlarını dikkate alan; ama sosyal kimliği 
en geriye atan yapısının değişmiş olduğuna dair 
hiçbir işaret yoktur. 
         Bu işareti bekleme hakkına sahip olduğumuz 
zeminler de mevcuttur. Sendikalarda ve özel-
likle KESK içinde “yurtsever” grupların, send-
ikal hareketin, bir sendikal program üretmek 
bakımından en vasıfsız unsurları olduğunu söy-
leyebiliriz. Sendikalar, bu gruplar açısından, “Kürt 
meselesi çözülmeden hiçbir sorun çözülemez” 
demenin; bu fikri sık sık tekrarlayabilmek için, 
pazarlıklarla mutlaka yönetime gelme hesabı 
yapmanın zeminleri olmuştur. Kendi deyişleriyle, 
sendikalar ve kitle örgütleri, bir “nefes borusudur”, 
kürsüdür. 
         Bu bakış açısı, Türkiye solundan bulduğu, 
kendileri kadar vasıfsız ve inançsız ÖDP (DY) ve 
EMEP uzantısı kafadarlarıyla birlikte, başta KESK 
olmak üzere girdiği her yeri kurutmuştur.
         Sendikalar içindeki kadroların bile sendikal 
bir program geliştirmediği, emekçi bakış açısı 

oluşturamadığı şartlarda, HADEP’in sosyal-sınıfsal 
ezilmişlikleri, karşıtlıkları kavrayan bir çalışma 
yürütmesi elbette mümkün değildir.
         Kaldı ki, HADEP yöneticilerinin, 1995 seçim-
lerinde ittifak ettikleri veya kendilerini destek-
leyen sosyalistlere karşı tutumu da hatırlardadır. 
Bazı sosyalistler, seçim dönemi boyunca sosyalist-
liklerini geri çekmeyi siyaset saydılar. Ama HADEP 
yöneticileri de bunu, istediler. Sosyalistlere “Oylar 
neticede HADEP’e verilecek, siz kendinizi neden 

öne çıkarıyorsunuz kardeşim” denilirken; son 
yıllarda şeriatçıları eleştiren kitaplarıyla ün yapan 
Faik Bulut, yanına katılacak “melleler”le cemaat 
görüşmelerine gönderiliyordu.
         Sosyalistleri yoksaymak o kadar net bir 
politika halindeydi ki, Mehmet Oğuz’un Genel 
Yayın Yönetmenliği altındaki “Demokrasi” gaze-
tesi, Fabrika ve Enternasyonal İşçi Birliği’nin ittifakı 
desteklemek üzere düzenlediği, bazılarında 8-10 
milletvekili adayının konuştuğu, 1000-1500 kişilik 
salon toplantılarını, bir yayın politikası olarak ve 
ısrarla haber yapmıyordu.
         Neticede, seçimlerden sonra da, güçlenerek 
devamı mümkün olan Emek, Barış Özgürlük 
Bloku, HADEP’in umursamaması ve BSP’nin ÖDP 
olmasıyla değişen iç dengeleri sonucu söndü.
         Öcalan’ın İtalya’da bulunduğu günlerde 
“Avrupa merkezli çözüm”ün güç kazandığını, 
dolayısıyla fazla solcu görünmenin uygun 
olmadığını düşünen HADEP yöneticileri, 18 
Nisan seçimlerinde mümkün olabilecek bir 
güçbirliğini baştan reddetti. Avrupa’da işlerin 
sarpa sarmasından ve Türkiye’nin, PKK’nin 
siyasallaşmasını kabul etmek bir yana, Vural 
Savaş’ın açtığı kapatma davasıyla, HADEP’in siya-
set yapmasını bile tartışmalı hale getirmesinden 
sonra, HADEP tekrar solla temas aramaya başladı. 
Ama bu temas, “HADEP, ÖDP, EMEP, SİP birliği 
yaparak CHP’ye, elimizi güçlendirmiş biçimde itti-
fak önerelim” ana fikrine dayanıyordu. Önerinin ilk 
muhatabı olan ÖDP, Parti Meclisinde bu öneriyi 
reddetti.
         Sonuç olarak HADEP, etnik faktörle sınırlı, 
sosyal ve sınıfsal muhtevası geliştirilmeyen bir 
siyasetle, savaş coğrafyasından uzaklaştıkça 
tıkanmaktadır. Savaşın uzaklaşması veya sön-
mesi halinde bu coğrafyada da önü tıkanacaktır. 
Sosyalist solla ilişkileri geliştirerek, sendika ve kitle 
örgütlerinde sınıfsal bir bakış açısı oluşturarak 
aşılabilecek eşikler, şimdi bir tıkanıklık eşiği 
durumundadır.

        “ZAFER YA DA HİÇ”

         Devlet A. ÖCALAN’ın Türkiye’ye getirilmesi-
yle, yıllardır ulaşmak istediği bir hedefe ulaşmış 
görünüyor. Ulaşılan başka yüksekliklerin de altını 

çizmek gerekir.
         TSK, PKK savaşı sayesinde dünyanın en iyi 
savaşan ordularından biri haline gelmiştir. Silah, 
teknik donanım konusunda büyük harcamalar 
yapılmıştır. Ama bunun ötesinde, disiplin, istih-
barat, örgütlenme, tecrübe kazanma, tecrübe-
lerinden sonuç çıkarma bakımından yüksek bir 
düzey tutturulmuştur. 
         Savaşan ve başarı kazanan bir ordunun, sivil 
siyasetçilerin çapsızlığı karşısında siyasette ağırlık 
kazanması kaçınılmazdır.
         Ordunun siyasette ağırlık kazanması ise, siya-
setin orduda ağırlık kazanmasına yolaçar. Burada 
kaba anlamda, siyasi partilerin ordu içinde 
taraftar bulması şeklinde bir siyasallaşmadan 

sözetmiyoruz. 28 Şubat sürecinin 
öncesinden başlayarak ordu, 
toplumsal hayatın her alanına 
yönelik dosyalar oluşturmuştur. 
Ordunun yemin törenlerinde 
ortaya çıktığını gördüğümüz 
yeni yemin metinlerinden, 
askeri birliklere, dışarıya bakacak 
şekilde asılmış “Tek devlet, tek 
bayrak, tek dil”, “Orduya sadakat 
şerefimizdir.”  gibi pankartlara; 
Genelkurmay Basın Merkezi 
açılışında dağıtılan, Harp 
Akademileri ürünü broşürlere; 
orduda siyasallaşmanın pek 
çok işareti vardır. Önemli olan 
bu siyasallaşmanın niteliğidir. 

Çünkü bu nitelik, 28 Şubat’ın da özüdür, 
devletin “Milli Siyaset Belgesi”nin de..
         1. Ordu Kürt meselesinde en başa 
dönmüş; devlet adına geçmişte sözde 
kalmış olsa da varılmış kabulleri de yeniden 
reddetmiştir.
          Kürtler, Ortaasya’dan gelmiş Türk 
kavimlerindendir. Kurtuluş Savaşı dönem-
inin hiçbir belgesinde, Aydınlıkçıların dediği 
gibi, “Türklerin ve Kürtlerin ortak vatanı” ve 
benzeri ibareler geçmez. Hiçbir alt kültüre 
özel haklar tanınamaz. Herkes, kendisine 
ne derse desin Türktür. Süleyman Demirel 
“Kürt realitesini tanıyoruz” dememiştir. PKK 
ve onu destekleyen yada siyasallaşmasına 
yardımcı olan güçler SEVR’ci güçlerdir. PKK 
emperyalizmin bir aletidir. vs.vs.vs.
         Bu yaklaşımlar, sadece kestirip 
atan değil, ordunun önünde iki büklüm 
Aydınlıkçılar ve benzerleriyle de, hatta 
Cumhurbaşkanıyla da polemik yapan, 
devlet tarafını yeniden temize çeken 
yaklaşımlardır. En özlü ve gelişkin ifadeleri 
Emekli Orgeneral Kemal Yavuz’un yazı 
ve konuşmalarında bulunabilir. K. Yavuz 
Paşa’dan farklı bir kanadın temsilcisi 
olduğu anlaşılan Emekli Orgeneral Doğan 
Bayazıt’ın konuşmalarında ise en eski 
halleriyle bulunabilir.
         2. TSK’nde ABD’ye sıkı sıkıya ve hatta 
körü körüne bağlı ekip gitmiş; yeni ekip 
ABD’yi gene temel müttefik saymakla birlikte, 
belirli bir mesafeyi korumaya, bunun için bir 
mesafe yaratmaya yönelmiştir. Ama bu tutum 
oldukça ürkektir. Örneğin Orgeneral Eşref 
Bitlis’in öldürülmesi konusu bile yeniden ele 
alınamamıştır. Hem Kürt meselesini, hem de siya-
sal islamı ABD’nin önemli ölçüde desteklediği, 
kurcaladığı iddia edildiği halde, ABD ile sürekli 
işbirliklerinin yanısıra, Türkiye’yi doğrudan ilg-
ilendiren ve Türkiye için macera niteliğinde olan 
konularda özel işbirlikleri de gerçekleştirilmiştir. 
İncirlik üssünün Irak’a saldırıda kullanılması, 
Amerikancı Turgut Özal- Orgeneral Doğan Güreş 
dönemiyle bile kıyaslanamayacak ölçüdedir.
         3. Bu siyasallaşmanın mütakabili siyaset 

planında oluşmamıştır. Ancak mafyadan ve CİA 
bağlantılarından uzaklaşmış; doğrudan devletle 
bağlı bir MHP el altında tutulmak istenmekte; 
hükümet planında ise Tansu’dan kurtulmuş bir 
DYP ile ANAP ve DSP işbirliği arzu edilmekte-
dir. Ecevit’in Fetullah takıntısı ve merkez sağın 
tarikatsız siyaset yapamaması bugünün hayal 
kırıklıklarını oluşturmaktadır.
         4. Siyasal islama karşıdırlar. Ama yerine 
düzenle uzlaşan bir siyasal islam veya devlet 
politikasının bir unsuru olarak islam önermekte-
dirler. Refah’ın yerine Fetullah, Fetullah’ın yerine 
Diyanet kadrosu, hepsinin yerine Yaşar Nuri 
Öztürk ve nihayet, Cemal Kutay’ın “Kendi dilinde 
ibadet hakkı” kitabıyla dile getirdiği geleneksel 
Kemalist zihniyet: İslam iyidir. Ama Arap yorumu 
ve Arap diliyle müslümanlık kötüdür.  Zaten 
Araplar Türk’e ihanet etmiştir. Dolayısıyla bu 
alanda da devlet başa dönmüş durumdadır.
         Özetle, Kürt hareketine, siyasal islama, sosy-
alist sola düşman, küreselleşmenin ulus-devleti 
kemiren boyutlarına karşı, biraz anti Amerikan, 
milliyetçi, Kemalizmin sağ yorumuna dayanan 
bir siyasallaşmadan sözediyoruz. Dolayısıyla 
Susurluk’muş, emniyetin, MİT’in faili meçhul 
cinayetlerdeki rolüymüş, işkenceymiş, DGM 
hukukuymuş; TSK’ya bugün hakim olan zihniye-
tin ve 28 Şubat’ın bu konularda, toplum vicdanını 
tatmin etmeye dönük en küçük bir arzusu 
mevcut değildir. Üniversitelerde faşist takımının 
saldırılarıyla başlayan gerilimler MGK’da gün-
deme alınmış; ama saldırıların önlenmesinden 

ziyade, haber haline getirilmesinin önlenmesi 
tedbir haline gelmiştir.
         Bu şartlar altında Öcalan’ı Türkiye’ye 
getirdikten sonra yapılanlar, yani yıpranmış, 
halkın gözünden düşmüş MİT gibi kurumların 
imajını düzeltmek; devlete yeniden güven 
tazeletmek şaşırtıcı değildir. Gene de, bu kadro 
uzun yıllar bizzat savaştı. Bölgede yaşadı. Kürt 
meselesi diye bir meseleyi kabul etmeseler bile, 
bu mesele üzerinde öğrenme ve düşünmeye 
mecbur oldular. Siyasilerin, bu konuyu bir kere 
bile TBMM’de gündeme alamamış olduğunun 
farkındalar. Büyük sermayenin kendiliğinden bu 
bölgeye bir çivi çakmayacağını, eğer çakmayı 
düşünürse, karını daha proje safhasında cebe 
indirmeyi isteyeceğini de biliyorlar. Dolayısıyla 

ne PKK’nin, ne PKK’yi yaratan şartların ortadan 
kalkmadığını ve kalkmayacağını bilecek durum-
dalar. Öyle klasik müzik ve rock konserleriyle 
kültürel bütünleşme hayallerine dalacaklarını da 
sanmıyoruz. 
         Kendi hallerine bırakılsalar, askeri başarılar 
kazanmış olmanın özgüveniyle, belki pragmatik 
davranmaları beklenebilirdi. Ancak bir yandan 
Batılı’ların, bu saatten sonra “Adil yargılama, 
gözlemci gönderelim, idam edemezsiniz.Kürt 
meselesini çözün vb.” müdahalelerine karşı milli-
yetçi bir tepki vermeleri muhtemeldir; diğer taraf-
tan sivil siyasetçilerin ve sermaye basınının, özel-
likle seçim döneminde,  “şehitler” diye başlayan 
timsah gözyaşlarıyla halkı kışkırtmasından 
etkilenmeleri beklenebilir. Dolayısıyla, yargılama 
süreci geleceğin kurulacağı bir imkanı arayan-
larla; geçmişin hesabını sorma adına toplumu 
kışkırtmaktan başka ufku olmayanlar arasında da 
tartışmalalı, zik-zaklı bir süreç olacaktır.  
         Dolayısıyla, Öcalan’ın getirilişi sonrasında, 
devlet katında da gizli-açık, sert mücadelelerin 
geçeceği bir döneme girilmiş olduğunu söyleye-
biliriz. Gene de, başta yargılama ve hukuk sistemi-
yle ilgili olanlar olmak üzere, bazı açılımların gün-
deme sokulmasının ertelenmesi artık zorlaşmıştır.
         TSK’nın yukarıda temel çizgilerini 
özetlediğimiz siyasallaşması, Kürt sorununu 
ortaya çıkaran şartların köklü biçimde ele 
alınmasını zorlaştıran, adının bile konmasına 
imkan tanımayan bir siyasallaşmadır. Diğer 
taraftan bu siyasallaşma büyük bir özgüvenden 
beslenmekte ve Türkiye’nin bütün meselelerine 
çözüm arama, önerme, ilgi duyma boyutlarını 
içermektedir. Dolayısıyla siyasallaşmanın bu yönü, 
bazı adımların atılmasına, yeni bir siyasal iklim 
oluşturulmasına imkan verebilir. Aksi taktirde, 
uzun vadede, bugün kazanıldığı düşünülen zafer, 
bir “hiç”e dönüşecektir.

         BİR ARA DURUM

         Öcalan’ın getirilişi ve kısa vadede bunu 
izlemesi muhtemel, Kürt hareketinde veya devlet 
politikalarında meydana gelebilecek değişimler, 
sadece bir ara durum yaratabilir. Sorun, Kürtleri 
herhangi bir düzeyde tatmin edecek biçimde 
çözülmüş olmayacaktır. Bugün bu yönde bir 
işaret bulunmamakla birlikte, devletin atacağı en 
ileri adımların bile Kürtler nezdinde bir tatmin 
yaratması beklenemez. 
         Bir dönem, “Okullar olmasa, Maarif Vekaletini 
ne güzel yönetirdim” diyen bakan örneği; “Kürt 
meselesi olmasa ne güzel demokrasi mücade-
lesi verecektik” diyen sol eğilimler de olmuştur. Bu 
eğilimler, hala ortalıktadır. 
          Biz Kürt meselesinin farkına 1984 sonrası var-
anlardan değiliz. İnişli- çıkışlı, geri dönüşlü bir yol 
izlese de, dünya çapında sürdürülen işçi sınıfının 
devrim, sosyalizm, sınıfsız toplum mücadelesi, 
bütün demokratik sorunları da, kendi perspekti-
fleriyle uyumlu kılarak içerir, zenginleştirir ve 
kendi zenginliği haline getirir. İnsanlık tarihinde 
devletin ortadan kalkacağı bir safhaya, ulusal 
eşitlik ve özgürlüğün yaşandığı bir dönemden 
geçerek varacağımızı biliyoruz. Bu bakımdan 
ulusal gelişimini tamamlaması,  emperyalizm ve 
sömürgecilik tarafından engellenmiş halkların; ulu-
sal eşitlik ve özgürlük arayışı, komünistlerin ulusal 
ve uluslararası düzeyde yürüttüğü sınıf mücadele-
lerinin rakibi değil, bir parçası ve bileşeni olmaya 
devam edecektir. 
          Özgürlük mücadelesine, yoksul bir halkın 
imkanlarını sömürmek için yanaşanlar, şimdi 
kendilerine yanaşacak başka iskeleler arayacaktır. 
Bulanlar da vardır. Herkesin dostunu ve düşmanını 
tanıyacağı günler olur. Komünist hareket, “kendi 
kaderini tayin hakkını” konjonktürel olarak değil, 

Kürt meselesinde durum
Baştaraf ı  sayfa  3 ’te

        PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye 
getirilmesinden sonra, İmralı Adası’nda, hızla bir 
dizi tadilatın gerçekleştirildiği eski cezaevinde, 
Genelkurmay’a bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı ekipleri 
tarafından sorgulanmaya başlandı. Ankara 2. No’lu DGM’si 
savcımlarının ifade almak için İmralı’ya git-
meleri üç-dört gün sonra gerçekleşti.
        1.Türkiye’nin hukuk sistemine göre, 
“ilk soruşturmanın gizliliği” gerekir. Ancak 
savcıların İmralı’ya gelmesinden önce de, 
Savcılık ifadesinin alınmasından sonra 
da, basında, aşağılayıcı başlıklar altında, 
Abdullah Öcalan’a atfen geniş açıklamalar 
yeraldı.
        Biz bu açıklamaların sadece bir tek 
cümlesinin Öcalan tarafından, İmralı’da 
söylenmiş olabileceğine inanıyoruz. 
Hürriyet’te anlatıldığına göre, savcıların 
“Kocaeli Galatasaray’a iki çekti” sözü 
üzerine, Öcalan “Yapmayın yahu. O 
dönemde irtibatta olduğum kişiler bana 
bunu niye söylemedi...”  demiştir. Bunun 
dışında, Öcalan’a atfen verilen bütün 
konuşmalar, muhtemelen Şemdin Sakık’a 
atfen basına sızdırılan, gazetelerde çarşaf 
çarşaf yayınlanan, bu arada İHD Genel 
Başkanı Akın Birdal’ı açık hedef haline 
getiren beyanlar gibidir. Daha sonra büyük 
basın da kabul etti ki, Şemdin Sakık’ındır 
diye kendilerine verilen ve yayınlatılan 
açıklamalar, MİT ve Emniyet içinden birileri 
tarafından uydurulmuştur.
        Gerçek anlaşıldı ama, bu arada Akın 
Birdal ölümden döndü ve yalan haberi 
basına verenler hakkında hiç bir işlem yapılmadı.
        Bu defa da, hem “ilk soruşturmanın gizliliği” kuralı 
ayaklar altına alınmış; hem de yeni provokasyonların pimi 
çekilmiştir. 
        2. Öcalan’ı savunmak üzere, çeşitli barolara üye 15 
Avukat başvuru yaptı. “Adil bir yargılama yapılacağından 
kimsenin şüphesi olmasın” cümlesini en çok kullanan 
Cumhurbaşkanı, arada ne gibi bir paralellik kurmayı 
başardıysa, suçüstü yakalanmış tavuk hırsızı fıkrası 
anlatarak, Öcalan yargılamasında savunmanın, kendince 
“gereksiz” olduğunu ilan etmiş bulunmaktadır. Her zaman 

“ben kural adamıyım” diyen Cumhurbaşkanı’nın, bu 
sözlerle hukuk kurallarını kastetmediği anlaşılıyor.
        Cumhurbaşkanı’nın açıklaması böyle olunca, 
Mudanya’da linç edilme tehlikesi yaşayan Avukatların 
açıklamalarını, “hukukçu kişiliklerini bir tarafa bırakarak, 

örgütsel kişiliklerini sergilemişlerdir.” diyen Bursa Valisi 
Orhan Taşanlar da çıkacaktır. Daha aşağısı neler yapmaz!..
        Öcalan’ın İtalya’ya gidişini izleyen günlerde, HADEP’e 
ve çeşitli Kürt kuruluşlarına yönelik, linçi de içeren 
saldırıları, toplu gözaltıları, “Şehit Aileleri”nin sokağa 
dökülüşünü, MHP ve benzeri sivil faşist örgütlere mensup 
güruhların başını çektiği, sözümona “vatandaş tepkiler-
ini”, İtalyan temsilcilikleri önündeki kanunsuz gösterileri 
ve benzerlerini, İçişleri Bakanlığı’nın talimatla başlattığını 
bilmek için, bu konuda yayınlanmış bir genelgeyi okumak 
gerekmez. Türkiye’de bu işler, böyle olur. 

       Türkiye’nin adil bir yargılama yapıp yapmayacağına 
dair, haklı-haksız, dünya kamuoyunda geniş bir hassasi-
yet varken; üç tane avukatı Mudanya’da ve İstanbul’da, 
çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun önünde 
MHP’lilerin tahrik, provokasyon ve saldırılarına karşı 

korumakta güçlük çeken bir devlet olur 
mu? Eğer bu gösteriler devlet tarafından 
hazırlanan gösterilerse, olur. “Dünya 
gücü Türkiye”nin gücü, Mudanya’daki ve 
İstanbul’daki bir kaç yüz kişilik ülkücü gru-
plara, demek ki yetmiyor.
 3. Avukat Ahmet Zeki Okçuoğlu’nun, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden can 
güvenliği için teminat istemesi anlaşılır 
bir şeydir. Neticede, zaten bütün 
yurttaşların can ve mal emniyeti devletin 
sorumluluğundadır. Ama Av. Okçuoğlu, 
genel teminatın yeterli olmadığını bizzat 
yaşadığı için, özel bir teminat talebiyle, 
kamuoyunun dikkatini konu üzerine çek-
mek istemiş olabilir.
 Peki ABD teminatı ne oluyor? 
 Şimdilik kısaca belirtelim: Av. Okçuoğlu, 
bu tür bir çıkışla, müvekkiline faydadan 
ziyade, zarar verebileceğini bilmelidir. 
Öcalan’ın savunulması hukuki ve siyasi 
kapasite gerektirdiği kadar, elbette cesaret 
de gerektirmektedir. Bununla birlikte 
“basiret” ihtiyacı da mevcuttur. 
 4. Öcalan’ın yargılama sürecinin 
başlangıcı, seçim kampanyasının 
başlangıcına da denk düşmüştür. Herkes 
de biliyor ki, Öcalan konusu, seçim 
kampanyasının en merkezi konusu 

olacaktır. DSP, bu konuyu açık bir övünme konusu yapma-
yarak kamuoyundan puan alıyor. Ecevit’in “idam cezasına 
karşıyız” açıklaması, bir sınır çizmiş olmakla birlikte, MHP 
başta olmak üzere sağ tabandan DSP’ye bir yöneliş 
olduğu gözlenmektedir.
        ANAP, bu “başarı”nın 55. Hükümet tarafından 
hazırlandığını açık bir propaganda konusu haline 
getirmiştir.
        Fazilet, her iki partiye karşı, “Yakalayan siz değilsiniz, 
devletin istihbarat örgütü ve silahlı kuvvetleridir” diy-
erek, DSP ve ANAP’ın puan toplamasını önlemeye 

çalışmaktadır. “Başarıyı TSK’ye maletme” taktiği ise, 
28 Şubat ve TSK bağlantısını kurmada Fazilet’i zora 
sokacaktır. Fazilet, bu konuyu kampanya boyunca 
öne çıkarmamaya özen gösterecektir. Çünkü HADEP 
seçmenine şirin görünmek diye de bir sorunu vardır. 
Örneğin, Öcalan’la ilgili olarak objektif bir gazeteci dili 
kullanan, sadece “Abdullah Öcalan” diyen, “bebek katili”, 
“bölücübaşı”, “terörbaşı”, “teröristbaşı” gibi gazetecilik 
mesleğinin kurallarıyla ilgisiz bir dile iltifat etmeyen tek 
TV Kanalı, Kanal 7’dir.
        CHP de eziktir; konuyu “devletin başarısı” olarak 
görmeye ve göstermeye çalışmaktadır. 
        DYP ve MHP ise tabanlarına sahip çıkabilmek için, 
sadece yargılama sürecini değil; Kürt meselesiyle ilgili 
her konuyu provoke etmeye yönelmektedir. Çiller, “Tek 
celsede adalet” sloganı atmakta; MHP, “Pişmanlık yasası 
çıksın mı diye, önce şehit ailelerine sorulsun” demektedir. 
Bu yarışın kampanya boyunca kızışacağı kesindir. 
        Sonuç olarak, başından itibaren sakatlanmış bulunan 
hukuk sürecinin, seçim atmosferinden gelen etkilerle, 
daha da kuşku verici boyutlar kazanması ihtimal dahilind-
edir.
        Devletin hakim yönelişinin yönü de seçim 
kampanyasına katılış biçimiyle ve yargılama sürecinin 
seyriyle belli olacaktır. Acaba doğru yolu kendisi mi bula-
cak; yoksa kendisini bu yola girmeye zorlayan etkileri 
yaşamayı mı göze alacak?
        Devlet seçim kampanyasına, Cumhuriyet 
Başsavcısı’nın, HADEP’in seçimlere girmesini engel-
leyecek bir “ihtiyati tedbir” talebiyle başlamıştı. İkinci 
adım, Şerafettin Elçi’nin Demokratik Kitle Partisi’nin, “Kürt 
meselesinin, demokratik, barışçı siyasal çözümü”nden 
sözeden programı nedeniyle, Anayasa Mahkemesi 
kararıyla kapatılmasıdır. Üçüncü adım ise, MGK tarafından 
hükümete önerilen, Başbakanlık genelgesi ile genel 
idareye; Yüksek Seçim Kurulu kararlarıyla savcılara, kol-
luk kuvvetlerine ve RTÜK’e görevler veren adımdır. Bu 
adım, Türkiye’deki ifade özgürlüğünü, seçim dönemi 
boyunca, her zamankinden daha da kısıtlı hale getirmiş 
bulunmaktadır. Dördüncü adım ise Necmettin Erbakan 
ve Şevket Kazan’ın bağımsız adaylık başvurularının red-
dedilmesidir: Demek 28 Şubat, en azından bu düzeyde 
devam ediyor.
        Bütün bunların özeti, seçim kampanyasında sağın 
provokatif şoven, ırkçı dili serbest bırakılacak; sosyalistler-

Hukuki süreç sakat başladı

Etnik kimlik, zorunlu göç sonucu metropollere yeni 
gelmiş  nüfusu etkileyen bir propaganda ekseni ise de, 

bu nüfus henüz seçmen olmadığı için oy bazında sonuç 
yaratmıyordu. Bugün bu nüfus büyük ölçüde seçmendir. 

Ama artık Kürt oldukları kadar, işçidirler, memurdurlar, 
işsizdirler ve yoksuldurlar. HADEP’in seçim çalışmalarının 

geçen dönem Kürt kimliğinin yanısıra, tarikat ve aşiret 
bağlarını dikkate alan; ama sosyal kimliği en geriye atan 

yapısının değişmiş olduğuna dair hiçbir işaret yoktur.



Sayfa 5fabrika

A. RÜZGAR KARASU

        Ülkedeki her taşın altından çıkan yılanın adı 
“Medya”. Nedir şu medya denilen canavar ve ne 
işe yarar? Etinden sütünden nasıl yararlanılır?
        Günümüzde toplumların yönetiminde 
kullanılan araçların çeşitlendiğini ve medya 
gücünün temiz bir silah olarak çok rağbet 
gördüğünü söyleyerek açıklamalarımıza 
başlayalım. Bu köşede sizlerin de 
katkılarıyla bundan sonra görevimiz işte 
bu alanda düşünmek, çözümler üret-
mek ve toplumsal ilerleme güçlerinin 
kullanımına hergün yeni silahlar ve bilg-
iler sunmak olacaktır.
        Mekanizmalar güçten tasarruf ilkes-
ine uyarlar. Toplumsal sınıfların taleplerini 
zorla bastırmak bir çözümdür ama o tale-
plerin hiç doğmamasını sağlamak daha 
şık ve ekonomik bir çözümdür. Tercih de 
edilir. Günümüz Türkiye’sinde medya işte 
bu nedenle vardır. Medyaya “yerli” ser-
mayenin hücumu, tamamen bu nedenle 
vukuu bulmuştur. Karlılık geri plandadır. 
        Sokaktaki insanın ne fikir sahibi 
olacağına günümüz Türkiye’sinde medya 
karar verebiliyor. Bir insana, pencereden 
atlamasının en yüksek çıkarı olduğunu 
gerçekten de kabul ettirirseniz, bu insan 
pencereden atlayacak ve sağını solunu 
kıracak, büyük bir olasılıkla da ölecektir. 
Bu örnek bazılarına aşırı görünmüş ola-
bilir. Ama aslında olup biteni mükemmel olarak 
anlatmaktadır. Bir insan neden kendi isteğiyle 
pencereden atlasın değil mi? Tek kurtuluşun bu 
olduğuna ve başına kötü bir şey gelmeyeceğine 
inandırılmışsa atlayacaktır. 
        Evet günümüz Türkiye’sinde milyonlarca 
insan pencereden atlatılmıştır, süratle yere 
doğru düşmektedir. Bir o kadar insan da pence-
renin önünde itişip kakışmakta sıra henüz kendi-
lerine gelmediği için homurdanmaktadır. 
        Evet medya bugün toplumsal ilerleme güç-
lerinin karşılaştığı en tehlikeli ve en etkili silahtır.  
Bu şekilde kavranılması ve kendisiyle bu bilinçle  
mücadele edilmesi şarttır. Bu ideolojik hegemo-
nya  artık kırılmalıdır. Karşı karşıya olduğumuz 
güçlerin bu alandaki avantajları gerek sermaye 
konsantrasyonu, gerek alınmış mesafeler, gerek 
edinilmiş deneyimler nedeniyle ürkütücü 
boyutlarda gibi görülebilir. Gerçekten de “şer 

güçleri” ve kokuşmuş komprador burjuvazi bu 
alanda gereğinden fazla ilerlemiş, satılık kalem 
ve ağızlar medyayı sizin de bildiğiniz nedenlerle  
gereğinden fazla boş bulmuştur. Diğer taraftan 
unutulmamalıdır ki  medyatokrasi yani burju-
vazinin medyatik zorlama gücü doğasından 
gelen nedenlerle kırılgandır, sayısız çatlağa ve 
zayıf noktaya  sahiptir.
        Çok kısa bir hatırlatma yapalım. 20 

yüzyılın başında devrimci mücadelenin 
yükseldiği dönemde bu tablo farklıdır. Gerek 
edebi gerek politik yazında  ve diğer medya 
kulvarlarında  ilerici güçler kesin bir hegemo-
nya sağlamışlardı. Dönemin fikirsel ve yazınsal 
üretimi incelendiğinde  bu apaçık ortaya 
çıkmaktadır. Türkiye açısından bakıldığında 
bu yine doğrudur. İlk cumhuriyet edebiyatı ve 
romanı ele alındığında bu yine doğrudur. Genç 
türk sineması ele alındığında bu yine doğrudur. 
Fakir ama erdemli olmak kahraman olmak için 
yeterlidir o dönemin “medyasında”. Daha sonra 
“keriz” uyanmış ve dengeler tersine dönmüştür.
        Bir medya patronu diyor ki: “İyi filmlere ve 
dizilere ihtiyacımız var. İş haberlere geldiğinde 
halkımız bizi seyrediyor olsun diye.” Bu gerçek 
alıntıdan da anlaşıldığı gibi, medya ayıları sizleri, 
yani bizleri aldatmak için  çok basit ve denenmiş 
tekniklere baş vurmaktadırlar. Eğlendirmeye 

ve hoş vakit geçirmeye yarayan bir yayın akışı 
kitleselliği sağlamakta, satır aralarında ve 
haberlerde  ise asıl işlev yerine getirilmektedir. 
Haberlerde belirgin aldatmacalara her zaman 
başvurulur. Ama  neyin haber olması gerektiğine 
neyin de olmaması gerektiğine karar vererek 
zaten kamuoyunu başarılı bir şekilde yön-
lendirmek mümkündür. Yani açıkça yalan söyle-
mek çoğu zaman gerekmez. Gündemi sapta-

mak genellikle yeterlidir. Bu 
durumun literatürdeki ismi 
“haberde seçici olmaktır”.
 M e d y a 
b ü y ü k b a ş l a r ı n ı n 
başvurdukları bir yöntem 
de artık ayyuğa çıkmış rezal-
etlerde halktan, demokrasi-
den ve ilerlemeden yana 
tavır alıyor gibi görünme-
ktir. Emin Kutupaşanları, 
Uğur Dürdaneleri, hatta 
çeteleşmeye karşı büyük 
gazetelerde tavır alıyor 
gibi görünen tüm yazarları 
ele alalım. Bu şahıslar ne 
kadar da acıklı, ne kadar 
da hazin bir iki yüzlülük 
içindedirler. Çete çoğu 
zaman yanlarındaki büro-
da, kendi gazetelerinin 
yönetim kurullarında temsil 
edilmektedir. Çetenin en 
güzide üyeleri kendiler-

inin en kadim dostları arasındadır. Çete ya da 
çetelerle ilgili her türlü detaya herkesten önce 
ve başından beri vakıftır. Susurluktan öncede 
ellerinde çok daha sarsıcı belge ve bilgiler vardır. 
Ama yazamazlar, yazmazlar, yazmak istemezler, 
yazılmasını engellerler. Onurlu bir vatandaşın 
bu gazete ve televizyonlardan birine bir 
ihbarda bulunduğunu varsayalım. Bilmez ki bu 
vatandaş, televizyonun haber müdürü ihbar 
ettiği kişinin en yakın arkadaşıdır. Villalar komşu, 
yeğenlerin işi ortak, adamlar birbirinin dünürü! 
Gereken yapılır, vatandaşın nüfus kaydı silinir, 
hayat kaldığı yerden devam eder. Aynı gazete 
ve televizyonlarda vergi kaçakçılığı yapılır, bu 
da yazılmaz. Bu televizyon ve gazetelerin imar 
izni yoktur bu da yazılmaz. Tutar bir köşe yazarı 
filanca belediyede dönen imar yolsuzluklarını 
yazar. Kim bilir o yöredeki küçük şef bu mua-

meleyi hak etmek için ne kusur işlemiştir. Hadi 
tahmin edelim, ya vericiden fazla kira talep 
etmiş, ya da gazete bayisine sataşmıştır. Bir 
şirketin yolsuzlukları gündeme gelmiştir diye-
lim. Bu adam gazeteye reklam vermemiştir. Seni 
bitiririz diye telefonda yapılan uyarılara kulak 
asmamıştır. Kısaca haracını ödememiştir. Bunu 
bilmez mi saygıdeğer yazarlarımız? Bilirler! Nasıl 
bilmesinler ki bu telefonların bir kaçını kend-
ileri etmiştir zaten. Kimse aldanmasın,sevimli 
medyamızda yazılan ve ortaya dökülen tüm 
pislikler iç hesaplaşmaların müsaade ettiği 
kadarıyla sınırlıdır.
        Düşünün: son dönemde işten atılmalar 
güzel medyamızda hiç önem taşımamıştır. 
Oysa, aksi geçerli olsaydı işini kaybeden yüz-
binler birbirlerini keşfedecek  ve psikolojik 
olarak yalnız ve çaresiz olmaktan çıkacaklardı. 
Bu farkındalık ise beraber hareket etmeye 
hatta bir baskı grubu oluşturmaya yönelik bir 
ilk adım olacaktı. Belki de fiili bir eylemlilik artışı 
olmasa bile medyanın bu konudaki gerçeği 
düzenli ve ısrarlı bir şekilde duyurması zaten 
bu baskıyı kendiliğinden sağlayacaktı. Oysa 
anlı canlı medyamız  özelleştirmenin faydalı bir 
şey olduğuna hepimizi tümden ikna etmek için 
uğraşmaktadır. Biraz işsizlik olsa bile sonunda! 
Memleket kimin umurunda. Üstelik adamlar 
zaten kendi işçilerini de atıyor. 
        Bir medya yöneticisi diyor ki: “Arkadaş 
Türkiye’de iş yapmak için 3 şeye ihtiyaç var: 
vizyon, yüksek karlılık getiren ilişkiler ve fedai-
ler (zor kullanımı için) “ Aynı medya yöneticisi 
devam ediyor: “Dünyanın her yerinde belli bir 
büyüklüğe ulaşmış bir şirket bu üç faktöre 
muhakkak sahiptir”. Duyanlardan aynen 
aktardık, günahı söyleyenin boynuna.
        Diyoruz ki bu adamların elde ettiği güç 
tarihin bütün dönemlerinde her hangi bir dik-
tatörün ya da mutlak bir hükümdarın elde ettiği 
güçten daha büyüktür. Padişahlarımız kamuoy-
unu denetleme işinde yetersiz kaldıklarından 
olacak ki, zaman zaman ayaklanmalar sonucu 
canlarından oldular. Ulu hakanlarımızın  bile  
aşamayacakları sınırlar vardı. Bu adamalar artık 
bu ölçüde bile kontrol edilememektedir. Çünkü 
yaptıkları herşey  başından haklıdır, hiçbir kanun 
ve denetim mekanizması tarafından tehdit  
edilemezler. Kanun benim de diyebilirler yeri 
geldiğinde. Ve bu gizli şahlar, gözlerden saklıdır. 
Herkesin düşüncelerinin arkasına sinmişlerdir. 

O düşünceleri onlar yaratır çünkü. Onların sonu 
ancak onlar gibilerin elinden gelir. Seçkinler 
kulübüne girmek isteyen birkaç yeni yetme bu 
yüzden feleğini şaşırmıştır. (Bknz: Korkmaz Yiğit, 
Mehmet Ali Ilıcak, vs) Bu arada biraz haber sızar 
ortalık şenlenir. (Yeterince zeki olamadıklarından 
olacak)
        Aslında söylediklerimiz biliniyor en azından 
hissediliyor olabilir. Yine de medyamızın güven 
kaybının had safhada olduğu bu günlerde  
doğruların altını çizmekte sayısız faydalar var. 
Medyanın küçük ve gizli sırlarını ifşa etmek, 
deyim yerindeyse halkı aşılamak bizim için 
çok önemli. Önümüzdeki yıllarda sosyalistlerin 
sesinin yükselmesi kaçınılmaz olacak. Bu sesin 
duyulacağı kulaklara şimdiden biraz antreman 
yaptırmanın tam zamanı. 
        Önümüzdeki dönemde gerçeklerin 
tartışılacağı ve haber alma özgürlüğünü 
kaybetmiş halkımızın bilgilendirilmesi için 
çalışacak mecraların yaratılması olmazsa olmaz 
bir görev olarak hepimizin önünde duruyor. Bu 
amaçla bütün enerjilerin toplanması ve sonuna 
kadar savaşılması gerekiyor. Ülkemizin genç ve 
sağlıklı insanları, değerli okurlar, bu hedeflere 
sizlerle beraber çok yakında mutlaka ama mut-
laka ulaşacağız.
        Medyamızın cicileri ve bicileri
         Görüldüğü gibi medya çok faydalıdır. Bu 
medyaya canlar feda! Bu önemli hizmetlerin 
kaça patladığını merak eder miydiniz? Rivayete 
göre, bir ana haber sunucusuna 60.000 Dolar 
(19,800,000,000 TL) maaş ödüyor ikitelli. Kır 
saçlı aslan özel sohbetlerde ucuza gittiğini 
savunuyormuş. Doğrudur insan ruhunu satmışsa 
bu para az gelir. Adam hem araştırmacı gazeteci 
olacak, hem bağımsız görünecek, hem eski solcu 
olacak, hem patronu höt deyince al sana .... 
diyecek, ee kolay mı? Zaten kır saçlı aslan paranın 
yarısını yine çok iyi haber alan kaynaklara göre 
paparazzilere kaptırıyormuş. Çok ciddi görün-
mesi gereken bu arslan, kızı yaşında çıtırlarla 
hep objektiflere yakalanıyormuş. Bu sayede bir 
magazin müdürü altına bir Grand Cherokee  
çekmiş meğerse. İkili bir barda karşılaştıklarında 
bu şantaj yüzünden ortalık biraz elektriklenmiş. 
Daha sonra içkinin de yardımıyla barışmışlar 
ve de olmayan şereflerine kadeh kaldırmışlar. 
Kadehler tokuşurken de ne diyormuşlar bilmek 
istermisiniz: “Yiyenin de ...mına, yemeyenin de 
. ...mına ...yayım!” Duyanlar aktarıyor, bizden 

Medya ayıları hamamda nasıl bayılır?

          Fatih Altaylı, Roma’ya giderken uçağın merdivenlerinde fotoğraf çektirip: “Apo’yu 
almaya gidiyorum.” demişti. Alışılmamış bir durum ama, Aktüel, Altaylı’nın 
yaptığının gazetecilikle bir ilgisi olmadığını yazmış, bir de bazı basın 
mensuplarından, bu arada Savaş Ay’dan görüş almıştı. 
          Altaylı durur mu? Durmaz. Çünkü hepsi de birbirinin açığını dosyalayıp 
günü gelince kullanmak üzere dolaba kaldırmıştır. İndirmiş dolaptan Savaş Ay 
dosyasını. 
         “Savaş’ı severim. Neşeli çocuktur, ama Aktüelciler’e uyup bana gazetecilik 
etiği hakkında ders vermesini yadırgadım.
          Çünkü bu konuda ders verecek son adam, olsa olsa Savaş Ay’dır. 
          Neden mi? Onu da anlatayım.
          ASALA adlı kanlı örgütün eylem üzerine eylem yaptığı yıllar.
         Ve Aktüel tarafından savaş muhabiri olduğu iddia edilen Savaş Ay 
bombayı patlatıyor: “Müthiş röportaj... Savaş Ay, ASALA militanlarıyla 
görüştü.”
         Tabii Savaş’ın bomba haberi hemen patladı, ama alt taraftan.
          Çünkü birkaç gün içinde ortaya çıkan gerçek şuydu:
          Savaş Ay, İstanbul’da topladığı bir kaç vatandaşı, Aksaray’da 
Lunapark Gazinosu’nun arkasında bir yere götürmüş, başlarına kukuleta 
geçirip yüzlerini örterek ‘ASALA’nın lider kadrosuyla röportaj yapıyorum’ 
diye bu fotoğrafı yayınlamıştı.
          Bir de benzer Beyrut hikayesi vardır Savaş’ın. Duvarlara ASALA yazmış, ancak ASALA’nın 
öyle yazılmadığı ortaya çıkınca çuvallamıştı.”
          Demek ki basın, ne röportajlar yayınlıyor!... Bir de yayınlamadıkları var: Tayfun Talipoğlu 

Öcalan İtalya’dayken gitmiş, kendisiyle iki saatlik bir röportaj yapmış. Emin Çölaşan “Peki 
Tayfun’un bu söyleşisi niçin yayımlanmamıştı?” diye soruyor. Taliboğlu’nun cevabı şöyleymiş: 
“Bu kritik ortamda dengeler çok hassas. Durum normale dönerse yayımlanabilir.” Basınımız 
halka “dengelere göre” yalanları kakalıyor veya doğruyu saklıyor. 
          Basının bir de doğruyu yalana dönüştürme işlevi var. Enis Berberoğlu “Türkeş’in 
ismini kullanan haraççı” başlıklı iki yazı yazdı. Arena’da Uğur Dündar, “Türkeş’in adını kul-

lanarak Ömer Lütfi Topal’dan para sızdıran kişi” diye anonslar yaptı. Arena’da gördük ki, 
Türkmenistan’da yapılacak bir otel için referansını kullanmak üzere Topal’ın elemanı 
Aliye Kara Türkeşle görüşmüş. İsteğini bildirip çıktıktan hemen sonra haber gelmiş, 
Türkeş 1 milyon 700 bin dolar istiyor. Talep Türkeş’in koruması tarafından, Topal’ın 
korumasına iletilmiş. Topal’ın koruması bu konuyu bir kaç yerde söylemiş. Bunun 

üzerine Türkeş Aliye Kara’ya, azarlayan bir üslupla, “Ben Türkmenistan’la 
görüşmedim. Zaten siz de bu işlerin nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz.” demiş. 

Kara görüşmeden ayrılırken, Türkeş’in koruması “neden bir şey sormuyor-
sunuz?” diye Kara’nın yanına gelmiş. O da görüşme için korumayı ofisine 
davet etmiş. Koruma’nın açıklaması şöyleymiş: “Sizin koruma 1 milyon 700 
bin dolar konusunu bir kaç yerde konuşmuş. Başbuğum çok kızdı, ‘Bana o 
adamın kemiklerini bir torba içine koyup getirin’ dedi.” Bütün bu anlatılanlar 
Aliye Kara’nın polis ifadesine dayanıyor. Peki Berberoğlu’nun yazısındaki, 
“Ömer Lütfi Topal’dan merhum Alparslan Türkeş’in ismi kullanılarak 
yüklü miktarda para alındı. Türkeş vefatından önce olayı duydu, gerekli 

soruşturmayı yaptı, ismini kullanan haraçcıyı buldu.” lafları nereden çıkıyor. 
Veya haberin sunuluşunda kullanılan “ismini kullanma” ne demek? MHP 
adına haraç almak üzere, Türkeş bizzat gidip paraları torbayla almayacağına 
göre, tabii ki aracılar Türkeş’in adını kullanacak.

          Berberin oğlu da, Uğur Dündar da, Kara’nın ifadesinde anlattıkları, MHP’nin ve Türkeş’in 
ne mal olduğunu sergileyecek şekilde halka ulaşmasın diye, gerçeği açık yalana buluyorlar. 
Çünkü Doğan Grubu’nun, dolayısıyla Koç grubunun ve devletin politikası bu. 
          İşte basının üç işlevi üzerine örnekler.

         Devlet içinde bazı sorular üzerinde düşünülmekte 
olduğunun işaretleri var. Ertuğrul Özkök şöyle yazıyor: 
         “Türkiye her şeyden önce şu sorunun cevabını vermek 
durumunda. 
         Güneydoğu’daki sorunu çözmek mi istiyor? Yoksa 
sadece geçmiş dönemin hesabını mı sormak?”
         (...) Geçmişin hesabı sorulurken. geleceği 
karartacak pürüzlerin, unutulmayacak izlerin 
kalmamasına özen göstermeliyiz.” (22.2.1999)
         Ege Cansen, “Huzuru satın almak” başlıklı 
yazısında “Şehit analarının acılarını, yeni şehit 
anaları yaratarak dindiremeyeceğimiz açıktır. 
Kürt kökenini önemseyenleri, sorunun parçası 
olarak bırakıp, çözümün birer parçası haline 
getirmeden, sadece para harcayarak huzur 
inşa edemeyiz.” diyor. (24.2.1999)
         Serdar Turgut, “Mantıklı Düşünceye 
Çağrı” yazısında basının sorumluluğuna 
dikkat çekiyor: “Değer yargılarında en 
düşük ortak paydayı paylaşan insanlar 
soğukkanlı olamaz.
         Basında demokrasi cahilliği, demokrasi ve hukuk 
nosyonundan uzaklık, reyting uğruna cehaleti pompalama 
egemen kültür haline geldikçe Türkiye bu dönemi kendine 
yakışan bir şekilde atlatamayacak.” (25.2.1999)
          Bu yazarlar, özgürlükçü, demokrat vb. ilkelerinden 
hareket ederek böyle yazmıyorlar. Dolayısıyla kendilerinden 
geçmişi ve bu geçmiş içinde devletin-kendilerinin payını 
sorgulayan bir yaklaşım beklemek abes olur. Pragmatik bir 
bakış açısının, önlerindeki sorunun çözümü için kendilerine 
veya devlete ilham ettiği uyarıları yapıyorlar. Cumhuriyet’ten 
daha fazlasını bekleyenler olabileceğini biliyoruz.
         Cumhuriyet Başyazarı İlhan Selçuk ise, uzun yıllardır, 
İlhan Süleyman’dır. Şöyle söylüyor:

         “Tımarhanenin kapısında yazar:
         ‘En büyük hazinemiz aklımızdır.’
         Öyleyse aklımızın mahkemesine Apo’yu çağıralım: 
Mübaşir seslendi, sanık geldi, kimliği saptandıktan sonra 
soruldu:
         - Neden silahlı örgüt kurup binlerce insanın canına 

kıydın?...
 - Efendim, Kürtlerin hakları 

çiğneniyordu; buna karşı başkaldırdım.
 - Peki, bu ülkede gazeteler dergiler 
çıkıyor, partiler çalışıyor, çok partili rejim var, 
parlamento açık!... Kürtlerin haklarını savun-
mak için silahsız, kansız, barışçı yollar yöntem-
ler yok muydu?.. İlle de insanlara kıymak mı 
gerekiyordu?...

 Ne diyecek Apo?..” (26 Şubat 1999)
 Türkiye’deki mevcut basından, basın 

özgürlüğünden, partilerden, çok 
partili rejimden, parlamentodan bu 
ölçüde memnun iki kişi tanıyoruz: 
Birisi Süleyman Demirel’dir, ikincisi 

de İlhan Süleyman. Kürt meselesi, 15 yıllık savaş boyunca, 
bir kere bile TBMM’nin gündemine alınıp tartışılmamıştır. 
Meclis’teki siyasi partilerin hiçbirisi bu konuda bir proğram 
önermemiş, önerememiştir. DSP ve CHP’nin “bölgesel 
kalkınma projeleri” Kürt meselesini ele alan projeler değildir. 
Aynı zamanda Cumhuriyet yazarı olan İP Genel Başkanı 
Doğu Perinçek, Kürt meselesiyle ilgili olarak dile getirdiği 
“devletçi” görüşlerinden dolayı içerde yatıyor. Gazetelerde, 
dergilerde Kürt meselesinden sözedenlerin hakkında 15 yıl 
boyunca binlerce yıl hapis cezası kesildi. HEP, DEP, STP, SP, 
EP kapatıldı. HADEP hakkında kapatma davası var. 
         İlhan Süleyman HEP, DEP ve HADEP için, polis ağzıyla 
“PKK bağlantısı”ndan sözedebilir. Ama kendisine, bu yazıyı 

yazdığı gün, Anayasa Mahkemesi cevap verdi:
         Eski AP, sonra CHP milletvekili; 1978 Ecevit 
hükümetinde bakanlık yapmış “Şerafettin Elçi’nin, 
Kurucu Genel Başkanı olduğu Demokratik Kitle Partisi 
kapatılmıştır.”
         Aklımızın mahkemesine İlhan Süleyman’ı çağırsak, 
sorsak: Şerafettin Elçi Kürtlerin haklarına değil, kendi 
çıkarlarına sahip çıkarak, sadece aşiret ağalığı ve büyük 
toprak sahipliğiyle AP’de ve CHP’de milletvekili ve bakan 
olabilirken, Kürtlerin haklarını hatırlayıp parti kurunca 
neden makbul adam olmaktan çıktı?.. 
         Duruşmaya ara verilince, sanık, Cumhuriyet 
Gazetesindeki MİT görevlisini çağırsa, Şerafettin Elçi ve par-
tisinin “PKK bağlantısını” sorsa, “silahlı mücadele hakkındaki 
görüşlerini” öğrense...Olmadığını öğrense..
         - Ne diyecek İlhan Süleyman?...
         Filmlerde kötü karakterler, ölmeden önce, bir kere, 
bütün kötülüklerini itiraf ederler. İlhan Süleyman ölmeden 
önce “Bu kış komünizm gelecek” diyen Celal Bayar 
soyundandır. 40 küsur senedir, “akılcılık, rasyonel düşünce, 
özgürlük, bağımsızlık, ulusal onur, sosyalizm” üzerine 
köşesinde söyledikleri; aklı çürütmek, aydınlığı karartmak, 
özgürlüğün ışığını kısmak; sosyalizmi engellemek ve insana 
kıyıcılık içindir. Geldiği yerde, dili bile Süleyman Demirel’in 
dili olmuştur.
         Soruyor: “Anadolu insanında kardeşliğe gölge 
düşmemesi için özen gösterilmedi mi?” 
         Cevap: Gösterilmedi. Kasım 1998’de, Kocaeli’nde, 
kolluk kuvvetlerinin nezaretinde linç edilerek öldürülen 
emekli öğretmen Metin Yurtsever’in, Diyarbakır’da Hamit 
Çakır’ın kanlı bedenleri İlhan Süleyman’a verilecek binlerce 
vahşet örneğinin en tazeleridir. 
         Soruyor: “Türkler ve Kürtler, el ele, insan hakları ve 
demokrasiyi hayata geçirmek için çalışmadılar mı?”
         Cevap: Kemalistlere rağmen!..
         Soruyor: “Otuz bin can alan teröre karşın Türkiye’de 
parlamenter rejim sürmedi mi?”
         Cevap: Özalların, Çillerlerin, Demirellerin, Erbakanların, 
Mesut Yılmazların, Ecevit ve Baykalların, Eyüp Aşıkların, 
Kubilay Uygunların, Gaffar Yakınların, Şevki Yılmazların 
vb.vb.vb. sürdürdüğü parlamenter rejim, Kemalistlerin 
varlığına armağan olsun!

Cumhuriyet başyazarı 
İlhan Süleyman          Ecevit modası başladı. Kıbrıs, Karaoğlan, dürüst siyasetçi 

balonları havalarda uçuşuyor. Basının önemli 
köşelerinde özeleştiriler de görülüyor: “Dürüst 
ve tecrübeli, ama örgütü yok, kadrosu zayıf” 
diyorduk, meğer kadrosu da çok kaliteliymiş 

vs. vs. vs...
 Kubilay Uygun da 
Ecevit’in kadrosuydu. 

 Bir de 56. Hükümet’in Enerji 
Bakanı Ziya Aktaş var.

 Aktaş’ın ayırdedici yanı şu: Savcı 
Doğan Öz’ün faşist katiller tarafından 
öldürülmesi olayında görgü 
tanıklarından biri . Ama tanık olarak 

Aktaş’ın ifadesi, katilleri korumaya çalışan, şüpheli ve güvenilmez bir ifade. 
Haluk Kırcı’nın yakalanmasından sonra, Doğan Öz cinayeti yeniden gün-
deme geldiğinde DSP’li Bakan Aktaş, ülkücü katil İbrahim Çiftçi’yi kastederek 
şöyle söyledi:
        “İdam talebiyle yargılanan kişinin politik görüşleri benimkine taban 
tabana zıt idi. Ama o kişinin o cinayeti işlediğine kani değildim. Bugün de 
aynı kanıdayım.”
         Doğan Öz’ün eşi Sezen Öz, bakanın bu sözlerine Cumhuriyet 
Gazetesinde, Hikmet Çetinkaya’nın köşesinde yayınlanan bir mektupla 
cevap verdi:
        “Sayın Aktaş, sizin tanıklığınız yurttaşlık bilinciyle olsaydı, ifadeniz diğer 
tanıklarla çelişkili olmaz, uyuşurdu. Failin cinayeti işledikten sonra yürüyerek 
Mithatpaşa kavşağına gittiğinizi söylemenize rağmen, başta eşiniz Jale Aktaş 
olmak üzere diğer tanıklar failin koşarak aynı yöne gittiğini belirtmişlerdir. 
Siz failin yüzünü açık renkli tanımlarken, diğer tanıklar esmer olarak 
tanımlamışlardır.
         Ayrıca, siz failin elindeki silahın cepte taşınan Kırıkkale yapısı tabanca 
olduğunu söylemiştiniz Sayın Aktaş; oysa olayda eşimin öldürülmesinde 
kullanılan silah 9mm çapında 14’lü tabancaydı, yani büyükçe bir silahtı.
         Eşim Doğan Öz’ün otomobiliyle sizin otomobiliniz arasındaki uzaklık 20 
metre olarak saptandı. Anımsadığıma göre o tarihte Sayın Ziya Aktaş, kalın 
çerçeveli bir gözlük kullanıyordu. Belki o nedenle olayı izleyemedi. Kendisi 
duruşmadaki yeminli ifadesinde ‘o kişinin çocuğuyla silahçılık oynadığını 
zannettiğini’ söyledi. Ateşten sonra gayet soğukkanlı hareket ettiğini anlattı. 
Ziya Aktaş’ın ifadesinde tek gerçek ise olay sırasında otomobilin sol sinyalinin 
yandığını söylemesidir. Bunu İbrahim Çiftçi ikrarında belirtti. Çiftçi, ‘Araç ne 
durumdaydı ateş ederken’ sorusuna ‘Sol sinyali yanıyordu’ yanıtını vermişti 
sorgusu sırasında üç savcı yardımcısına...
         Sayın Aktaş bu durumda ortaya çıkan gerçek, sizin gördüğünüz kişi 
İbrahim Çiftçi’ydi. Yani çocuğuyla silahçılık oynayan bir baba değil, Doğan’a 
ateş eden kişiydi. Sanırım korkularınız hala devam ediyor. Bilirkişi sizin 
ve eşinizin bulunduğunuz yer itibariyle faili cepheden görebileceğinizi 
belirtmiştir. Ancak siz yandan ve arkadan gördüğünüzü söylediniz.
         Sanığın cinayet günü giydiği beyazlaşmış kot pantolon evinde 
bulunmuştur. Sıkıyönetim mahkemesinin suçun kanıtlanmadığına ilişkin 
bir kaygısı olmamıştır... Doğan’ın öldürülmesinde kullanılan tabanca 
İbrahim Çiftçi’nin suç ortağı Hüseyin Kocabaş tarafından bir başka cinay-
ette kullanıldığı, kendisinin o suçtan hüküm giydiği mahkeme kararıyla 
saptanmıştır.
         Sayın Ziya Aktaş!
        Yurttaşlık bilinciyle davrandığınızı, görevinizi yerine getirdiğinizi söylüy-
orsunuz. İbrahim Çiftçi’nin katil olduğuna o günlerde kani olmadığınızı, 1999 
yılında da aynı kanının devam ettiğini söylüyorsunuz.
         Susurluk olayından sonra televizyondan izleyen küçük çocuklar bile 
Türkiye’de neler olup bittiğini size anlatabilirler.
         Oturup düşünün Sayın Aktaş!...
        Yurttaşlık  ne demektir; bakan olmak ne demektir...”
         İşte mal bu!.. Ecevit, bırakalım halka karşı işlenen cinayetleri, işkenceleri; 
kendisine yapılan iki suikasti bile, kendi başbakanlığında araştırma cesareti 
gösterememiş bir parti başkanıyken, yanına topladığı tiplerden ne olacak... 
Al Kubilay Uygun’u, vur Ziya Aktaş’a...
         Ecevit modasını teşhir etmek, halka hizmet etmektir. Halka hizmet edi-
niz.

Ecevit’in adamları

Basının işlevi
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Körfez
Selüloz-İş’te sağcılar 

kazandı
        1998 yazında yapılan Selüloz- İş Genel Kurul seçimlerinde 
MHP kökenli Ergin Alşan ve grubu ile sol kökenli Davut Bozkan 
ve grubu eşit oy almış; bunun sonucu kura yoluna gidilmiş, 
sendika yönetimini Davut Bozkan ve grubu kazanmıştı. Yasal 
itiraz süresinde seçim sonuçlarına itiraz etmeyen Ergin Alşan ve 
ekibi, bu süre geçtikten sonra, “Genel Kurul seçimlerinin iptali ve 
kayyum tayin edilmesi” talepleriyle dava açmışlardı. 
        Davanın sonuçlanmasının beklendiği tarihte, İzmit SEKA 
Fabrikası’nın kapatılma kararına karşı bir direniş başlamıştı. 
Direniş, devlete geri adım attırabilecek bir kararlılıkla devam 
ederken, SEKA işçisinin saflarında bozguncu bir rol oyanaya-
bilecek nitelikteki, genel 
kurulla ilgili davanın 
karar aşaması da tam bu 
döneme denk gelmişti. 
Durum bu iken, işçi yandaşı 
olduğunu söyleyen (!) Ergin 
Alşan ve grubu, böyle kritik 
bir anda, davayı uzatmak 
yerine “davanın sonucunun 
direnişi etkilemeyeceğini” 
söyleyerek (oysaki send-
ika yönetiminin belirsiz 
olduğu bir dönemde 
direniş her zaman olum-
suz etkilenebilir) davaya 
devam etmişti. Ancak 
mahkeme, bu grubun 
istediği gibi sonuçlanmadı, 
“Genel Kurul seçimlerinin 
iptali ve kayyum talebi”ni 
reddetdi. Bunun üzerine 
Alşan ve ekibi, kararı bir üst 
mahkemede temyiz ettiler. 
Bu defa kendilerinden 
çok emindiler. Çünkü “işi yukarıdan bağlamışlar”dı. Devletin 
sendikaları soldan arındırma politikasının Selüloz-İş ayağı 
olmuşlardı. Sonunda Yargıtay, “Genel Kurul Seçimlerinin” iptaline 
karar verdi. Yerel mahkeme bu karara direndi. Ve bu defa dava, 
son sözü söyleyecek olan Hukuk Genel Kurulu’na gitti. Ancak 
Hukuk Genel Kurulu tam bir hukuksuzluk örneği göstererek 
Genel Kurul seçimlerini “seçim hakeminin Genel Kurul seçimlerini 
iptal ettiği fakat buna rağmen seçimlerin yapıldığı” gerekçesiyle 
iptal etti. Oysa ortada seçim hakeminin verdiği böyle bir karar 
yoktu. Aslında Yargıtay’ın verdiği böyle bir karar normal; çünkü 
Türkiye’de “hukuk bağımsızdır!”; işçi sınıfından, emekten, özgür-
lük ve adalet duygusundan. Yoksa sermaye sınıfının çıkarlarından 
ve çıkarlarını sermaye ile birleştirmiş sendikalarda sermayenin 
ajanı haline gelmiş olanlardan değil.
        Artık Selüloz-İş Sendikası için karar kesindi. Genel Kurul iptal 
edilmişti. Ancak şimdi kafalarda daha önemli bir soru işareti 
vardı:”Acaba kayyum tayin edilecek miydi?”. Yerel mahkeme son 
duruşmada, kayyum talebinin reddine karar verdi.
        6-7 Mart’ta yapılan kongrede sağcılar genel kurulu aldılar.

Nasaş (Barlan Metal) 
A.Ş.  kapatıldı

        Hint asıllı ÇANDARYA GRUBU’na bağlı olan İzmit Gebze’de 
kurulu NASAŞ ALÜMİNYUM A.Ş. 1990 yılında iflasını istemişti. 
Bunun üzerine bir iflas masası oluşturulmuştu. Ardından Barlan 
Metal Grubu iflas masasından NASAŞ’ı kiralamıştı. Ve NASAŞ 
çalışanlarının tüm hakları Barlan Metal Grubu tarafından 
üstlenilmiş oluyordu. 
        Barlan Metal, fabrikayı kiraladıktan sonra 4 yıl boyunca 
çalıştırdı. 1994 yılında İflas Masası fabrikayı ihale ile satışa 
çıkarma kararı aldı. İhalenin sonucunda Cem Uzan 1 milyar 100 
milyon lira gibi gülünç bir fiyata NASAŞ’ı satın aldı. Yapılan satışta 
hile olduğu gerekçesiyle Barlan Metal itiraz etti. Daha sonra dava 
açtı. 1998 yılının Nisan ayına kadar mahkeme devam etti. 1998 
Nisan ayında Danıştay’ın verdiği karara göre, fabrikayı kiralık 
olarak işleten Barlan Metal, yıl sonunda işletmeyi asıl sahibine 
bırakacaktı.
        1998 yılının sonunda fabrikayı boşaltması gereken Barlan 
Metal, 5 Kasım 1998’de çalışanların iş akitlerini feshetti. 29 
Aralık 1998’e göre iş akitleri feshedilmesi gerekirken, ihbar 
tazminatlarını ödememek için 56 gün önceden feshetmesi de, 
sermayenin çıkarlarını esas alarak hazırlanan yasalara uygun, 
ama her zaman olduğu gibi, işçilerin aleyhine bir uygulamaydı. 
        İş akitlerinin feshinden sonra çalışanların kıdem 
tazminatlarının nasıl ödeneceği işveren tarafından belirsiz 
bırakılmıştı. Bunun üzerine işçiler eylem kararı aldılar. Aralık 
ayının ortalarında fabrika işgal edildi. Fabrika’dan her türlü 
malzeme çıkışı durduruldu. İşçiler beş gün boyunca fabrikayı 
terketmediler.
        İşveren, işgalin olduğu üçüncü gün, “işçiler fabrikayı 
çalıştırmıyor” diye noter getirip durumu tesbit ettirerek, 17 mad-
deye göre işlem yapmayı denedi. Ama istediğini elde edemedi. 
Noter geldiğinde işçiler işlerinin başındaydı. 
        İşveren bu defa sendika ile anlaşma yoluna gitti. 
Çalışanların kıdem tazminatlarının ödenmesi kararı çıktı. 
560 işçi, 100’e yakın kapsamdışı çalışanın kıdem tazminatları 
dört eşit taksitle ve Şubat/ Mart/ Nisan/ Mayıs 1999’da öden-
mesi kararlaştırıldı. Ama bu anlaşma bile belirsizlik içeriyordu. 
Ödeme için çalışanlarına 4 senet (bunun dışında İzmit’te 5 
fabrikası daha olan Barlan Metal’in bu parayı ödeyememesi 
ilginçtir.) verildi. Kıdem tazminatları belirlenirken 1998 yılı baz 
alındı. Bu duruma göre her bir işçinin ortalama 70 milyon lira 
gibi bir kaybı var.
        Türk-Metal Sendikasının örgütlü olduğu bu işyerinde sendi-
ka bir kere daha rengini göstermiştir. Nisan 1998’de belli olan bu 
durum için sendikanın hiç bir şey yapmaması da, Türk-Metal’e 
uygundur. 
        Barlan Metal çalışanlarından birisinin sözleriyle, “Sendika 
eylem kararını daha önceden alabilirdi. İşgal veya iş bırakma 
daha önceden olsaydı, talep edilen ve alınan haklar daha fazla 
olurdu.”

       Türkiye’nin sağcı partileriyle, sol 
iddialı sağcı partileri arasında, hükümet 
kurma çalışması adı altında, bitmez 
tükenmez kayıkçı dövüşlerinin yapıldığı 
kasvetli Aralık ayında, bir gelişme, 
bulutlu ve karanlık geceyi aydınlatan 
bir şimşek gibi parladı, geçti. İzmit’te 
kurulu KORDSA fabrikasında işçiler 
direnişe çıkmıştı!..
       Türkiye’nin yağmacı, hırsız, çeteci, 
ahlaksız, işbirlikçi, emek ve özgürlük 
düşmanı, genlerine gericiliğin ve ihan-
etin her çeşidi yerleşmiş burjuvazisinin 

yarattığı ağır, vıcık vıcık, iğrenç, kas-
vetli karanlığı, 1989 baharında işçiler 
bir parça aralamıştı. Sonra 1991’de 
Zonguldak madencisi ülkenin üzerinde 
açık ve aydınlık bir gökyüzü yarattı. 
Daha yakın zamanda SEKA işçisi 
özelleştirmeciliğe dur diyerek, kısa 
süre de olsa temiz bir rüzgar estirmeyi 
başardı. İşçi sınıfı, hiç değilse zaman 
zaman ve sınırlı bir alanda da olsa, 
“Aydınlık bir Türkiye” özlemini gerçek 
kılacak yegane sınıf olduğunu hatırlattı. 
Bu yüzden “KORDSA’da direniş!”, açık, 
aydınlık ve temiz bir havayı özleyen 
herkes için bir müjde gibiydi.
       Bu “müjdenin” aslı çıkmadı. Ama 
bizzat bu “asılsızlığı” bile, üzerinde 
durulmayı gerektiriyor.
       İzmit, Türkiye’nin en büyük işçi 
şehri. Zonguldak nasıl madenci 
şehriyse; madenciyi düştüğünüzde ger-
iye bir şey kalmıyorsa; İzmit de, sanayi 
işçisini düştüğünüzde geriye hiçbir şey 
kalmayacak bir işçi başkenti. Türkiye’nin 
tekelci oligarklarından Sabancı ailesi 

için de İzmit’in özel bir önemi var. 
İzmit’in Doğu çıkışında Sabancılar’ın 
“KENTSA”sı kurulu. KORDSA, DUSA, 
PİLSA, BRİSSA, ENERJİSA, BEKSA, 
HÖKSA (Kort bezi üretmek üzere yeni 
kuruluyor) fabrikaları, bu fabrikalarda 
çalışanların bir bölümünün oturduğu 
lojmanlar, spor sahaları, sosyal tesisler-
le, KENTSA, Sabancıların imzasını 
taşıyan bir uydukent. Fabrikalar mod-
ern. Geniş yeşillıklerin arasına kurulu 
fabrikaların duvarlarında yağlıboya 
tablolar asılı. Futbol turnuvaları, briç 

yarışmaları, işçi ve mühendislerin 
aileleriyle katıldığı piknikler ve 
benzeri sosyal ilişkilerle, çalışanlar 
için, “Sevgili Sakıp Baba’nın yarattığı 
bir cennet”...Eh işçiler de nankör 
değiller. “Kalite ödülü”nü BRİSSA 
aldığında (kaç paraysa..) işçiler 
Sakıp Sabancı’yı omuzlarına almışlar 
ve “Sakıp Baba” sloganları atarak 
yürümüşlerdi. 
 İzmit’teki modern sanayi işçisinin 

omuzlara aldığı sadece Sakıp 
Sabancı değildir. 1987, 1991 ve 1995 
Genel seçimlerinde Refah Partisi’nin 
bu işçi başkentinden aldığı oylar da, 
sırasıyla %8, %16 ve %32 olmuştu. 
Eğer Refah iktidar ortağı olmasa 
ve böylece “kapitalizme, emperyal-
izme, baskı ve sömürüye karşıyız” 
maskesi düşüp; en adisinden gerici, 
işbirlikçi, emek düşmanı bir sermaye 
partisi olduğu ortaya çıkmasa; bu 
arada ordunun duvarına toslayıp 
çuvallamasa, 18 Nisan 1999 seçim-

lerinde de oylarını bir kere daha kat-
layarak %64 olması beklenebilirdi. İşçi 
şehri İzmit üçkağıtçı “Hacı fışfış”ları da 
omuzlarında taşıyordu. Bu eğilimin 
fabrikalarda yapılan anketlerde, işçiler 
arasında kent genelinden daha güçlü 
olduğu belirlenmişti.
       SEKA Fidanlığı Koç-Ford ortaklığına 
hediye edilirken, kurulacak fabri-
kaya SEKA’dan 650 işçinin alınacağı 
dedikodusuna inanarak ve kendisini 
1700 SEKA işçisinden birisi olarak 
değil de; işe alınacak 650 işçiden biri 
olarak gördüğü için sesini çıkarmayan 
SEKA işçileri de İzmit’in “modern” 
sanayi proletaryasının bir bölümünü 
oluşturuyor.
       Örnekleri çoğaltmak gereksiz. 
Bir işçi başkenti İzmit’te, çok uzun 
süredir emeğin değerleri değil; ser-
mayenin değerleri, şehrin atmosferini 
oluşturuyor. Böylece sermayenin 
yarattığı “cennet”lerde, hayat akıp gidi-
yordu.

“SABANCI CENNETİNİN 
GÜNAHKARLARI”

       KORDSA, kord bezi üretiy-
or. İşyerinde, Türk-İş’in en sarı 
sendikalarından, sararmışlık 
bakımından Türk-Metal Sendikasıyla 
yarış halinde bulunan Teksif örgütlüdür. 
Sabancı, “tekstil sektöründe kriz var” 
gerekçesiyle, Eylül ayında 90 işçiyi 
işten çıkardı. Bırakalım İzmit’in milyon 
tane işçisini, bırakalım KENTSA’daki 
komşu fabrikaları, KORDSA’da bile 
“tık” çıkmadı. Teksif Sendikası, işten 
çıkarmaları itirazsız kabullendi.  
       Sabancı grubu, yaklaşan 
sözleşmelerde Kordsa’nın da grup 
sözleşmesine dahil edilmesini isteme-
ktedir. Bu arada, 12 Aralık 1998 Cuma 
günü,  24 işçinin, grup sözleşmesine 
dahil olmayalım yönünde işçiler 
arasında konuştuğu için, ama kriz 
bahanesiyle, “artık satılmayan bir malın 
üretildiği bir üretim bandının devreden 
çıkarıldığı” gerekçesiyle tazminatları 
verilmek suretiyle iş akti feshedildi. 
Ertesi gün 08-16 vardiyasına giren 145 
işçi, işten çıkarılan 24 arkadaşlarına 
destek olmak amacıyla, vardiya 
sonunda işyerini terketmeyerek eyleme 
başladı. İşte bütün Türkiye’nin aldığı 
“müjde” bu eylemdi.
       KENTSA’daki diğer fabrikalardan 
da, KORDSA bahçesine, eyleme destek 
ziyaretleri başlayınca, “işçi cenneti 
KENTSA”nın gerçek çehresi ortaya 
çıktı. KORDSA yönetimi, fabrikanın 
elektiriğini, suyunu ve telefonunu kes-
erek işe başladı. İkinci adım, 145 işçinin 
17. maddeye dayanarak, tazminatsız 
işten atılması idi. Yönetim, geri kalan 
işçileri de işyerine almadı ve işi durdur-
du.
       Bu durumda ne beklenir? Sendika 
çıksın, bir şeyler söylesin, yapsın!. 
Teksif Sendikasının yöneticileri de 
kendilerinden bu rolü oynamalarının 
beklendiğini biliyorlardı. Daha 
ağızlarını açmadan, KORDSA yöneti-
mi, Teksif Sendikasını muhatap 
almayacağını, gerekirse, fabrikayı 
kapatacağını açıkladı.
       Böylece 24 işçinin işten 
çıkarılmasıyla başlayan, 145 işçinin 
direnişe geçtiği ve 500 çalışanın destek 
verdiği eylem, aynen SEKA direnişi gibi, 
büyüyebileceği bir eşiğe gelmişti. 
Teksif Sendikası, İzmit çapında 
dayanışmanın örgütlenmesi için değil; 
eylemin sona ermesi için harekete 

geçti.
       KENTSA’da kurulu fabrikaların 
eylemle dayanışması, iş çıkışında istey-
enin eylemcileri ziyaret etmesinden 
ibaret bir düzeyi aşmadı. Jandarma, 
fabrika önüne dayanışma ziyareti için 
girmeyi başaran ve sendika tarafından 
ihbar edilen İzmit’li ilericileri gözaltına 
aldı.
       Seçimlerin yaklaştığı bir dönemde, 
Kocaeli’nin milletvekilleri ve yerel 
yöneticilerinin şov girişiminde 
bulunmamaları mümkün değildi. Sakıp 
Sabancı ile işçiler arasında arabulucu-
luk yapma girişimlerine Sakıp sabancı 
şu cevabı verdi: İşçi-işveren ilişkilerini 
ilgilendiren bu olaya, maalesef çeşitli 
siyasi kesimlerden kişiler gereksiz 
şekilde sahip çıkmaya çalışmakta ve 
benimle temasa geçme çabası içinde 
bulunmaktadırlar. Muhatap ben 
değilim.”
       Söylenenler böyleydi, ama İzmit’te 
CarrefourSA açmak üzereyken, bu 
işin fazla büyütülmesinin uygun 
olmayacağı da, kendisine İzmit 
Büyükşehir Belediyesi yöneticileri 
tarafından söylenmişti.
       Bu esnada KORDSA yönetimi 
Teksif Sendikasıyla İstanbul’da temasa 
başlamışlardı. Sendika, 145 işçinin 
pişman olduğuna yönetimi ikna etti. 
24 işçi işten atıldığıyla kaldı. 145 işçi 
yeniden işbaşı yaptılar. Üç hafta süren 
eylem boyunca ücretsiz izinli sayıldılar 
ve ücretlerini bu kesintiyle aldılar.
       Sonuç olarak KENTSA’ya Sabancı 
barışı geri döndü. İşçiler, patron, 
sendika ve yerel siyasilerin de katkısıyla 
“pişman” edildiler. Sabancı pişman 
olanları, “affetti”. Sendikaların bugünkü 
görevinin, işten atılan arkadaşlarına 
sahip çıkan işçilerin pişman edilmesi ve 
pişman oldukları konusunda patronun 
ikna edilmesi ile sınırlı olduğu ortaya 
çıktı. İşçi şehri İzmit’in, Sabancı şehri 
olduğu kesinlik kazandı.
       Sadece “pişman” olan işçiler değil; 
KORDSA işçilerinin pişman olmasını 
seyreden İzmit’in modern sanayi 
proleteryası; artık gönül rahatlığıyla 
CarrefourSA’dan alışveriş yapmalı; Sakıp 
Sabancı’yı, Rahmi Koç’u, şehirlerine 
“yatırım” yaptıkları, kendilerine “iş ve 
ekmek” verdikleri için her gördükleri 
yerde omuzlarına alarak, mübarek 
vücutlarına dokunup sevaba girmelidir.
       Bugünkü İzmit böyle görünüyor.
       İzmit’i, Sabancı ve Koç’ların şehri 
olmaktan çıkaracağımızdan, yeniden 
bir işçi şehri yapacağımızdan, patron 

       DİSK Genel-İş Gebze Şubesi olarak, yerel yönetim 
seçimlerine bakışımızı anlatmak istiyorum:
       Bizler, örgütlenmek için bulunduğumuz alandan/
bölgeden hareket etmeliyiz. 
Buradan başlayarak yerel 
yönetimlerin bizim açımızdan 
çok önemi vardır. Hem sendika 
olarak, hem sol güçler olarak 
bu alanlarda var olmamız için, 
özellikle yerel yönetimlerde 
söz sahibi olmak, bu alanda 
bulunmak için, Gebze’de iki 
yıl önce başlatmış olduğumuz 
Emek Cephesi’ni oluşturma 
girişimimiz; sendikalar, sol 
siyasi partiler, dernekler, 
meslek odaları ile birlikte 
yaptığımız çalışmalarımız, 7 
ay kadar sürmesine rağmen; 
son toplantıda, yerel seçime 
yönelik tartışma açtığımızda, 
özellikle EMEP’in böyle bir 
ortak tutuma girmeyecek-
lerini belirtmeleri ve ÖDP’nin 
de buna katılması sonucu, bir 
dahaki toplantıyı yapamadık. 
       Uzunca bir aradan 
sonra 1998 Aralık’ında bir 
çalışma daha başlattık. Önce 
sendikaları dolaştık. Daha 
sonra siyasi partileri. Ama bir sonuç çıkaramadık. 
Sendikalar olarak solda bloklaşma çalışması kararı 
aldık, ama başarı sağlanamadı.
       Bu başarısız girişimlerden sonra, belediye 
çalışanları ve yanımızda olan CHP içindeki delegelerle 
bir çalışma başlattık. Hem mahalle çalışmaları, hem de 
parti içi çalışmalarımızı tamamladıktan sonra ortaya 
çıkan sonuç, CHP’nin 5 adayının teke indirilmesi, Meclis 
üyelerinin ortak belirlenmesi ve bu şekilde seçimlere 
gidilmesi kararının çıkması olmuştur.
       Bunun nedeni şuydu: Ne olursa olsun biz 
çalışanlara saldıran ve sendikamızı yok etmek isteyen 
FP ile hesaplaşmak. Çünkü belediyelerde en fazla acıyı 
çeken, en fazla sömürülen, 32 gün direniş yaşayan, 
dayak yiyen, tutuklanan, yaralanan bizler, 1500 
çalışanın işten atılmasının hesabını sormak için tek bir 

aday etrafında solun bloklaşmasıyla seçimi almak istiy-
oruz. Bu düşünceyle CHP içindeki 5 aday adayıyla otu-
rup tek tek görüştük ve önerilerimizi kendilerine sun-

duk. Tam bu süreçte adaylardan birisinin bir açıklaması 
oldu. Sendikanın düşüncesi doğrultusunda adaylıktan 
çekildiğini açıkladı ve diğerlerine de çağrıda bulundu. 
Seçimleri kazanmak için herkesi özverili olmaya davet 
etti. Bundan sonra bir aday daha çekildi. Zaten adayın 
birisi de aday olmayacağını açıklamıştı. Daha da 
önemlisi, bu adaylar sendikamıza gelerek, sizler bizleri 
değerlendirerek ister çekin, ister birilerinin yanına 
koyun demişlerdi. Tabii bizler bu düşünceden dolayı, 
geride kalan 2 adayı birleştirmek için çağırdığımızda, 
önceki gün çekildiğini açıklayan birisi, bir gün önce 
dediğini unutarak, deyim yerindeyse kıvırmak istedi. 
Neyse sonuçta iki aday kaldı. Bunları teke indirmek 
için bir araya getirdik: Ensar Öğüt ve Mehmet Kaplan. 
Bunlara da “Birleşin, bizleri birinize taraf olmaya 
zorlamayın” dedik. Ama olmadı. Bizde, uzun toplantılar, 

delegelerle tartışmalar ve araştırmalar sonucunda, 
burada seçimin Ensar Öğüt’le alınacağı inancı 
oluştuğu için, sendika olarak taraflılığımızı açıkladık. 

Şube yönetim kurulunun 5 kişisi CHP 
delegesi, iki yönetim kurulu üyesi ise 
Güzeltepe’de oturdukları için ve bunlar 
da EMEP ve ÖDP üyesi oldukları için bu 
karara katılmadılar. Zaten CHP’ye oy 
vermeyeceklerini açıklamışlardı. Bundan 
dolayı da bu kararda yoktular.
 Bizim kararımız basında çıkınca, bun-
lar da basın açıklaması yaparak, “Bizim 
böyle bir kararımız yoktur” demişler. 
Tabii seçimlere kendi adaylarıyla katılan 
bir partinin üyesinin, başka bir partiye oy 
vermesi veya oy çağrısı yapması doğru 
olmaz. Ancak tutarlı olmak şartıyla.
 EMEP’liler hem “CHP’ye oy vermiy-
oruz” diyorlar, hem de CHP içinde aday 
belirlemeye çalışıyorlar. Hem de Özçelik-
İş Sendikasına gidip CHP’de destekl-
edikleri adayın yanına Meclis üyeliğine 
öneriyorlar.
 İki yüzlü politika yapma alışkanlığı 
olanlardan tutarlılık beklemek 
boşunadır.
 Bizler şunu sorduk, sendikalar siyaset 
yapmalı mı?
 Eğer yapmalıysa, boş yuvarlak laf 
yerine taraf olmak gerekir, diyoruz. 

Taraf olmaktan anladığımız ise, işçi sınıfının çıkarlarını 
temel almaktır. Gebze’de Belediye’yi Fazilet’in elinden 
almak, yerel planda işçilere yönelmiş en ağır saldırıyı 
püskürtmektir. CHP’nin genel milletvekili seçimlerinde 
desteklenmesi başka bir konudur. Zaten böyle bir öner-
iyle ortaya çıkan yoktur, tartışan da. Orada sol-ilerici 
partilerin mümkün olduğu kadar iyi sonuçlar almaları 
bizi sevindirir. Ama yerel yönetim seçimlerinde, sol bir 
alternatif diye, topluma malolamamış çevrelerin kendi-
lerini saydırmalarını, seçim politikası veya taraf olmak 
diye değerlendirmek mümkün değildir. 
       Biz Gebze’de yerel yönetimlerden kaynaklanan işçi 
düşmanlığını, yerel seçimleri baz alarak geriletmek; 
birikmiş hesabı sormak ve mücadelenin önünü açmak 
istiyoruz. Bu politikayı da sonuna kadar götüreceğiz.
       Selamlarımızla.

Gebze’den mektup:

Fazilet’i Belediye’den göndermeliyiz!..

KORDSA işçisi pişman edildi



        18 Nisan 1999’da, eğer arada bir kaza 
olmazsa, Genel milletvekili ve genel yerel 
yönetim seçimleri yapılacak. Seçim kararı, 28 
Şubat sürecinin çürümeye bırakıldığı bir esna-
da; yaklaşan 30 Ağustos öncesinde, bir darbe 
tehdidini bertaraf etmek için alınmıştı. Hem 28 
Şubat defterini kapatma kararlılığı, ama hem 
de darbe ihtimalini  önleme telaşı tarihte ilk 
defa 10 ay öncesinden kararı alınan bir seçimi 
gündeme getirdi.
        28 Şubat kararları 8 yıllık kes-
intisiz eğitim yasasının çıkarılması 
hariç, uygulanmamıştır. Dolayısıyla 
TSK tarafından rejim için bir tehdit 
oluşturduğu değerlendirilen siyasal 
islamın (RP) gücü, beslendiği zemin 
itibariyle ciddi ölçüde kırılmamış; 
sadece hareketin önder kadrolarının 
siyasal güvenirliği önemli ölçüde 
sarsıntıya uğramış, etkinliğinin 
gelişmesi durdurulmuştur. Dolayısıyla 
eğer 28 Şubat’ta bir tehdit idiyse, 
bugün de bir tehdit olmaya devam 
ediyor. Seçimlerden de kapatılan 
Refah Partisi yerine kurulan FP, eski 
oyu civarında bir oy alabilecek güçte-
dir. 
        Üstelik seçim sürecinin bir ref-
eranduma dönüştürülerek, 28 Şubat 
süreci ve TSK’nın tartışma konusu 
yapılması muhtemel görünmektedir.
        Bu tablo, 28 Şubat’ı gündeme 
getiren tablodur.
        Diğer taraftan ordunun 28 Şubat 
süreciyle siyasete doğrudan müda-
hale etmesi ve “kışlanın kapısından 
dönmesi”; geçmişte kalmış bir 
tarihi gerilim anını, henüz, anlatmıyor. 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 
TSK’nın hassasiyetlerine işaret ederek, 
Sabah gazetesinin manşetine çıkan 
“Bu da geçer” demecindeki temenni 
henüz gerçekleşmedi. Ordunun 
beklentileri karşılanmamış olduğu 
ölçüde, müdahale ihtimali canlılığını 
koruyacaktır.
        18 Nisan seçimleri 28 Şubat’ı 
tasfiye seçimleridir. Ancak bu niyet 
sahiplerinin tasfiye olduğu/edildiği bir sürecin 
hazırlayıcısı da olabilir.
        Seçimler, birbirini kendi hedefleri iti-
bariyle tehdit olarak algılayan iradelerden, 
en azından birisini tasfiye etme kabiliyetine 
sahip değildir. Dolayısıyla gerilimi ortadan 
kaldıran değil, erteleyen bir süreç olarak 
değerlendirilmek durumundadır. 19 Nisan ise, 
ortaya koyduğu sonuçlar bakımından kimseyi 
tatmin etmeyecek ve yeni bir müdahale ve 
seçim tartışmasının başlangıç tarihini teşkil 
edecektir.

İSTİKRARSIZLIĞIN TEMELİ: SOLUN YOKLUĞU

        Bu gerilimden daha kalıcı olan ise, mevcut 
temsili demokrasi mekanizmalarının, halkın 
beklentilerini karşılama; dolayısıyla halkı temsil 
etme gücünü kaybetmesinden kaynaklanan 
gerilimlerdir. 
        Mevcut seçim sisteminin istikrarlı 
hükümetler çıkaramadığı sağın ve sermay-
enin tezidir. 12 Eylül sonrası istikrar için için 

konulan %10’luk baraj, en çok oy alan par-
tiye avantaj sağlayan hesaplama yöntemleri, 
siyasetin alanının daraltılması; siyasi parti-
lerin tek tipleştirilmesi, halkın siyasete katılım 
kanallarının tıkanması hep istikrar içindir. Ama 
özlenen istikrar ortaya çıkmamış, daha da 
derin bir istikrarsızlık yaşanmaya başlanmıştır. 
Bu defa da “başkanlık sistemi” gibi, halkı tama-
men siyasetin dışına sürmeyi planlayan öner-
iler yapılmaktadır. Böylece 12 Eylül 1980’nin 
hemen sonrasında olduğu gibi, halksız bir 
istikrar, garanti edilmiş olacaktır. 
        İstikrarsızlık olduğu doğrudur. Ancak 
istikrarsızlığı yaratan ve besleyen, siyasetin 

büsbütün halktan bağımsız bir mekanizmaya 
dönüşmesi; halkın siyasetten beklentisinin 
kalmaması, çünkü siyasetin kendisini temsil 
etmediğini açıkça görmesidir.
        Burada kendisini, programlı, örgütlü ve 
eylemli biçimlerde tanımlayamayan, daha 
çok hoşnutsuzluk, güvensizlik ve tekil konu-
lara yönelen, bir iç tutarlılığa ve sürekliliğe 
sahip olmayan itirazlarla kendisini belli 

eden, bir toplumsal muhalefetin 
varlığından sözediyoruz. Sağın ve 
sağcılaşmanın hakim olduğu bir 
siyaset mekanizmasına yönelen 
muhalefetin sol olması beklenir. 
Halbuki tersine, siyasi partileri ve 
siyasetin işleyişini beğenmeyen 
halkın ezici çoğunluğunun zih-
nine sağ bir ideolojinin motifleri 
hakimdir. Bu tablodan, halkın sola 
karşı olduğu, sağcı olduğu; sağı 
beğendiği ve tercih ettiği değil; 
solu kendi değerleri ve dünya 
görüşüyle tanımadığı, bilmediği 
sonucunu çıkarmak gerekir. 
Çünkü 12 Eylül sonrasında solun 
ağır bir terör dalgasıyla birlikte 
yasaklandığı koşullarda,  güçlü 
bir sağ ideolojik saldırı zihinlerde 
egemenlik kurmuştur. Halkın 
tanıdığı yegane ideolojik bakış 
açısı sağdır. Solu kendi tezleriyle 
unutmuş; sağın propagandası 
içinde, tezleri çürütülen bir hay-
alet olarak sol fikri zihinlerde 
kalmıştır. Halkın zihnine dünya 
çapında yükselen ve Türkiye’de 
de 12 Eylül-Turgut Özal eliyle 
yükseltilen sağcı neoliberal ide-
olojik saldırının çaktığı, “demode, 
terörist, Rusya’da bile yıkılmış vs.” 
sol fikri; TKP başta olmak üzere, 
sosyalist ve devrimci parti ve 
hareketlerin ağır zaaflar yaşadığı 
şartlarda, CHP kökenli partileri 
de etkilemiş; daha çok sağ tezi 
benimserlerse seçmen tabanlarını 
koruyacaklarını sanarak, sol moti-
flerin iyice unutulmasına katkıda 

bulunmuşlardır. Bu sadece kötülük üreten sar-
mal; CHP kökenli partilerin sınıfsal ve tarihsel 
özelliklerine de denk düşmüştür. Etkisizleştikçe 
sağa kayan, sağa kaydıkça daha da etkisizleşen 
CHP kökenli zemin, giderek bileşenlerine 
ayrılmaktadır. Şüphesiz sağa kayış, bu parti-
lerin kadro kaynaklarını da belirlemiş; sermay-
enin en vahşi, en gerici kesimleri; bu partilerin 
kadrolarını oluşturmuştur. DSP, Türkiye tekelci 
sermayesinin, “en gerici, en şoven, en empery-
alist” gruplarından KOÇ Holding’in taşra bay-
ileri partisidir. CHP ise, müteahhit, emlakçı, 
komisyoncu partisidir. Siyasi hat, kadro 
kaynağı, halkın katılımına kapalı parti yapısı, 

uzun yıllar süren faşist rejimin ve sağ partilerin 
suç ortaklığı sicili; özellikle CHP’de, etkinlik ve 
çıkar temelinde örgütlenmiş etnik, bölgesel ve 
inanç temelinde alt kültürlerin öne çıkmasını 
kolaylaştırarak, partinin toplumsal zemininin 
parçalanmasına hız kazandırmıştır
        Barış Partisi, bu zeminin bir parçasıdır.
        Barajı aşma ihtimali çok düşük olan CHP, 
bu zeminin artık merkezi değil, bir parçasıdır.
        DSP, daha önce kazanmaya istekli 
davranmadığı bu zeminin parçalandığı ve 
kendisinin de güçlendiği bir esnada, CHP’den 
kopan parçalara kucak açmıştır.
        ÖDP, savunduğu değerler ve bakış açısı 
itibariyle farklı olmakla birlikte, asıl gövdesi-
yle bu zeminin bir parçasıdır. Özellikle DY 
geleneği, düne kadar SHP’nin bir iç hizbi gibi 
yaşamış; SHP’li belediyelerde her türlü çıkar 
ilişkisinin içine girmiş; SHP’li Bakanlıklarda cirit 
atmış bir gelenektir. Zaten bugünkü hedefi de, 
CHP’nin boşalttığı siyasal alana yerleşmektir.
        DSP, sağ bir partidir. CHP tükenişin 
eşiğindedir. BP, Alevilerin burjuva gerici bir 
programa bağlanması için açılan ihalenin, 
müteahhit Ali Haydar Veziroğlu tarafından 
üstlenilmesinin ürünüdür. ÖDP hariç, bu par-
tilerin hiçbirisinin, sağ ideolojik hegemonya 
ile bir sorunu yoktur. Bu hegemonyanın bir 
parçasıdırlar.
        ÖDP ise Türkiye’de icad edilmiş bir parti 
türü değildir. Aksine, Brezilya’da, Yunanistan’da, 
İtalya’da ve başka yerlerde örnekleri görülen; 
1990 sonrasında, geleneksel komünist par-
tilerden, liberal fikirlerin etkisi altında ayrılan 
sağ kanatlarla, Yeni Sol, Latin Amerika gerilla 
geleneğinden etkilenen 
çevreler, Troçkistler vb. 
eğilimlerin oluşturduğu, “yeni 
tip” sosyaldemokrat par-
tilerdendir. Ortak özellikleri 
liberalizmin ideolojik etkisi 
altında, sınıftan uzaklaşarak 
yeni toplumsal muhalefet 
dinamikleriyle bütünleşmek 
olan bu yeni sosyaldemokrat 
partilerin, bizzat kendileri lib-
eral sağ dalganın bir ürünü 
olduklarından; sağ ideolojik 
hegemonya karşısında bir ara 
alan oluşturmaktadırlar. Eğer, 
kendi solundan güçlü bir 
komünist etki alıyorlarsa bu 
etkinin taşıyıcısı olabilir veya 
bir ara/konjonktürel model 
olarak zayıflayıp ortadan 
kalkabilirler. Veya güçlü bir 
komünist ideolojik etkinin yokluğunda, liberal 
fikirlerin sola nüfuzunun aracı olabilirler. ÖDP, 
bugün güçlü bir komünist işçi hareketinin 
yokluğunda, liberal fikirleri sola taşıyan; kendi 
içindeki komünist eğilimler karşısında giderek 
daha çok tahammülsüzlük gösteren bir partiye 

evrilmektedir. 
        Bu hegemonyayı kırıp parçalayacak olan, 
programı, politikası ve eylemiyle işçi yığınlarını 
kucaklayacak, seferber edecek; sol değerleri 
sınıfın eylemleriyle toplumun gündemine 
sokacak olan Türkiye komünistlerinin par-
tisi, TKP’dir. Şüphesiz komünist partisi sınıf 
mücadelesinde, ilerici, sosyalist, yurtsever 
partilerle rekabet ve gerilim değil; elbirliği ve 
dayanışma içinde olacaktır. Karşılıklı dostça 
eleştiri, bu dayanışmanın gereklerindendir.
        

İLERİCİ PARTİLER

        18 Nisan seçimlerine katılan partilerden 
ÖDP, HADEP, SİP, İP ve EMEP’in solcu, ilerici 
olduğuna dair genel bir kanaat toplumda 
yaygındır.
        İP, milliyetçi, devletçi bir orta sınıf par-
tisidir. Misyonu, her dönemde yükselen, 
öne çıkan, ilerici, özgürlükçü, sosyalist dal-
gaya, sırtını devlete dayayarak, sol bir dille 
saldırmaktır. Sağ sağdan vurur; bu sahte sol-
cular da sağdan vurur. Bu takım 1960’lı yılların 
sonunda, I. TİP’e soldan saldıranlar içindedir. 
Ortaya çıkışları Çin Devrimi’nin ürünü değildir; 
ÇHC ile SSCB arasındaki tartışma ve ayrılıkların 
hemen ertesinde  de değildir. Çin’deki Kültür 
Devrimi’nin etkisiyle, o günlerde ortaya 
çıkmış da değillerdir. Aksine Türkiye’de sosy-
alist hareketin yaygın, kitlesel ve etkin olma 
sürecinde, bu sürecin önünü kesmek için 
ortaya çıkarılmışlardır. 1960’ların sonunda 
1.TİP’e saldıran Doğu Perinçek ve arkadaşları; 
1970’lerde bütün devrimci eğilimlere “Sovyet 

Sosyal Emperyalizminin 
beşinci kolu” karalamasıyla 
saldırmışlar, ihbarcılık 
yapmışlardır. 1980’lerde 
Türkiye solunun bulunduğu, 
cezaevi koğuşları dahil, hiçbir 
ortama sokulmamışlardır. 
Doğu Perinçek’in bulabildiği 
tek ortam Yalçın Küçük, Murat 
Belge, Mehmet Ali Aybar’la 
yasal parti tartışma platformları 
olmuştur. Bu esnada, kirli 
çamaşırlarını yıkamak üzere 
“Fırat kıyısına” gitmişler; Kürt 
hareketiyle yaşadıkları “karşılıklı 
kullanma” dönemini, yeniden 
solcu sayılmalarını sağlayacak 
bir imaj oluşturduktan sonra 
bitirmiş ve bu defa Kürt 
hareketine saldırmışlardır. 
Son dönemde ise ÖDP’nin 

gözönünde olduğunu düşünerek, bu partiyi 
baş hedef haline getirmişlerdir.
        Bu provokasyon hareketinin yeri, sol ve 

ilerici güçlerin safında değil; karşısındadır. Bu 
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18 Nisan seçimleri 28 Şubat’ı tasfiye

Hırsızını seçme demokrasisi

Ali Haydar Banazlı

        28 Şubat sonrası televizyonlarda, 
gazetelerde “bu duruma nasıl gelindi?” 
üzerine pek çok yayın yapıldı. DP’nin “oy 
avcılığı” yaptığından; tarikatlar üzerinden 
oy avcılığının daha sonra AP, ANAP, DYP gibi 
sağ partiler tarafından sürdürüldüğünden 
sözedildi. Bazıları, İmam Hatip Lisesi ve 
ortaokullarının açılmasında Ecevit’in de büyük 
katkıları olduğunu eklediler. Biz daha önce 
çok söylemiştik, ama Emekli Oramiral Güven 
Erkaya da; şüphesiz emekli olduktan sonra, 
“12 Eylül döneminde sola karşı siyasal islamın 
kullanmak istendiğini” utangaçca ifade etti. 
Ecevit’in Fetullahçılığı zaten biliniyor. Afyon’dan, 
geçen dönem bir Kubilay Uygun bulmuşlardı. 
Adam, her partiye uygun çıktı. Bu sefer de 
Afyon’un günahı neyse, Gaffar Yakın adında, 
Fetullah müridlerinden birini Afyon’da liste başı 
yapmışlar. Tabii ailecek. Tarikat denilince akıllara 
hep Nakşibendiler, Süleymancılar, Nurcular 
geliyor. Sanki “Moon Tarikatı”, tarikat değil. O 
da nereden çıktı, diyenler için; hafıza-i beşerin 
hastalığıdır, unutur; Deniz Baykal’ı Amerika’ya 
çağıran, onun da etekleri zil çalarak davete 
icabet ettiği tarikat, işte bu “Moon”lardı. SHP-
CHP’nin de epey İHL ve ortaokulu açtığını biliy-
oruz.
        Devlet topluma daha fazla din veriyor; 
sağlı-sollu, düzen partilerinin hepsi, bir şekilde 
tarikatları, siyasal islamı besliyor. Sonra hep 
beraber bağırıyorlar: Rejim tehdit altında!..Sesi 
en çok çıkan da, “laik basın”. 
        Laik basına gelince, her yıl olduğu gibi, 
bu yıl da, “Ramazan sayfaları” yapmaktan geri 
durmadılar. Hatta pazar günleri verdikleri “sanat, 
sosyete” ilavelerinde, “mübarek Ramazan” 
hatırına haberleri şöyle verdiler:  “Yeşim Salkım: 
Namazında niyazında bir şarkıcıyım.”; “Aşkın 
Nur Yengi: Orucumu kaçırmam”. Tabii başlığın 
altındaki fotoğraflar, eski tas, eski hamam...
        “Laik basının en laiklerinden”, Doğan 
Grubu’nun “ciddi, entellektüel, ama karanlık 
suratlı olmayan” mamulü Radikal, Ramazan’da 
Ahmet Güner adında bir gayrı meşhurun 
kaleme aldığı “5 Kitapta Tarikatler” ile “Ramazan 
müslümanı” basın arasında yerini aldı. Bilhassa 
“bir solukta, baştan sona okuduğum” 5. Kitap: 
“Günümüzde Cemaatler” fevkalade bir eserdi. 
Yazar, eserinde sonuna kadar tarafsız davranmış. 
Tarikat ve cemaatleri, birbirinden ayırmadan, 
övmüş, göklere çıkarmış.  Nurculuk’u okurken 

Nurcu olmadığınıza dövünüyorsunuz, Fetullah 
Hoca’ya sıra gelince, “En iyisi buymuş” diy-
orsunuz; sonra gönlünüz Süleymancılık’ta 
kalıyor ve Abdülhakim Arvasi Hazretlerine 
hayran olup, Işıkçılar’da karar kılmak üzereyken, 
Aczmendiler’e de gönül akıtıyorsunuz. Her 
cemaat kendi bölümünü kaleme alsa, kendisini 
bu kadar övemez. 
        Övgü örnekleri için yerimiz dar. Ama 
Fetullah Gülen’in onlarcası içinden, sadece iki 
kuyruklu yalanını sizler de okuyun isterim:
        “Diğer tarafta Alevi vatandaşların ne 
Cumhuriyet’ten evvel, ne Cumhuriyet’ten 
sonra katiyen gadre uğratılmadıkları kendiler-
ine anlatılmalı. Hatta denebilir ki, Cumhuriyet 
Dönemi’nde tekke ve zaviyelerin kapatılması 
meselesi söz konusu olunca cem evlerine 
dokunulmamıştır bu ülkede.” (Fethullah 
Gülen’in sözlerinden, s.18)
        “Darbe kötüdür. Bununla beraber her kötü 
şeyin içinde bir iyi yan vardır. Cami avlularında 
bile o günlerde (12 Eylül öncesi) komünist 
gençler tarafından tehdit ediliyorduk...”(F. 
Gülen’in sözlerinden, s.16) 
        Osmanlı’nın ve Cumhuriyet’in 
“dokunmadığı cem evleri”ni bu yalancı “zat” 
bize gösterse de, yerlerini öğrensek. Komünist 
gençlerin cami avlusundaki müslümanları 
tehdit ettiği yalanı ise sürpriz değil. Kitapta 
“Holding sahiplerinden”, nasıl bol sıfırlı çek-
lerle bağış aldığı anlatılan; dün holdinglerin, 
bugün holdinglerin yanısıra CİA nezaretinde 
ABD emperyalizminin hizmetine girenlerın, 
komünistler hakkında yalan söylememesine 
şaşardık.
        28 Şubat’a nasıl geldik?.. Sermayenin dev-
leti, siyaseti, ticareti, büyük basını; sınıf karakteri 
icabı, emeğe özgürlüğe düşman, kar düzen-
inin devamı için her türlü gericiliğe gebedir. 
Ve sermaye devletinin de, basınının da, dinci 
gericiliğe karşı  politikası; “sen beni kullan, ben 
seni kullanayım, ama sen ölçüyü kaçırma”dan 
ibarettir. 
        Gelelim devlete. Bilindiği gibi 1999 bütçesi 
seçimlerden sonraya kaldı. Şimdi geçici bütçey-
le idare ediliyor. DSP’li Maliye Bakanı Temizel’in 
hazırladığı bütçe kanunu tasarısına göre, 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi, enflasyon %50 
denilirken, %100 arttırıldı ve 173 trilyon yapıldı. 
Diyanet Vakfı’nın beyan ettiği tahmini bütçesi 
de 50 trilyon. Her bakanlığın bütçesinde din 
hizmetlerine ayrılan paylar var. En büyüğü de 
Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden, İmam Hatip 

Okulları, ders kitapları, öğretmen maaşları 
için ayrılıyor. Kültür Bakanlığı dini yayınları 
satınalıyor. Dış İşleri Bakanlığı yurtdışındaki 
din hizmetleri için harcamalar yapıyor vs. vs. 
Yaklaşık 4 bin vakıf ve derneğin bütçelerini de 
buna ekleyin. Cemal Şener’in Cumhuriyet’te 
yazdığına göre (12 Ocak 1999) din hizmetleri 
için ayrılan toplam mali kaynaklar 300 trilyonu 
buluyor. Bütçesi en büyük üç-dört bakanlığı 
yanyana getirirseniz, ancak din hizmetlerinin 
bütçesi kadar ediyorlar.
        Bu rakamlara siyasal islamın 7 büyük hold-
ingi, 11 büyük özel finans kurumu, yaklaşık 4 
bin şirket, 354 özel okul, 5 bin yurt/pansiyonu, 
ekleyin... 
        Laik bir rejimde, devletin din hizmeti 
sunmaması esas olduğu halde; en fazla din hiz-
meti için bütçe ayıran, aksine sağlık ve eğitim 
hizmetlerine ayırdığı payı her yıl biraz daha 
kısan bir devletin, büyük patırtılarla ilan ettiği 
28 Şubat kararlarına, kendisinin 
inandığını söyle-
mek mümkün 
müdür?
        2 8 
Ş u b a t ’ a 
n a s ı l 
ge ld ik? . . 
İşte böyle 
g e l d i k 
ve hala 
oradayız.
   

SEÇİMLER VE ALEVİLER

        Seçimler yaklaşırken Aleviler de yeniden 
kıymete bindi. Ama partiler Alevi oyu peşinde 
koşmaya başlamadan, Alevi oyu satıcıları 
ortalığa döküldü. Fermani Altun’un Ehlibeyt 
Vakfı, dükkanı iyi yerde açmış. “Kesinleşmiş tek 
ilkemiz var: Sola oy vermeyeceğiz” buyurdular. 
Arkadan da gördük ki, hazret Fazilet Partisi 
adayı olmuş.
        1995 seçimlerinde CHP son bir kaç güne 
kadar sandıkta kalacak gibiydi. Birden Aleviler 
yüzlerini CHP’ye döndüler. Biraz da devlet 
katkısıyla barajı geçmeleri mümkün oldu. O 

sıralar, “Sivas katliamının sorumlusu CHP’ye 
Alevileri yeniden yönlendirenler kimdir?” diye 
merak ederdim. Birini buldum: Barış Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılıç, şöyle söylüyor: 
“75 yıldır oylarımızla bizzat yaşattığımız par-
tilerden artık desteğimizi çekerek asıl yuvamıza 
döndük. Tüm iyi niyetli girişimlerimize karşın 
Atatürk’ün partisini tarihe gömenler tarihe 
karşı nasıl hesap vereceklerdir?” Ali kardeş, 
sen başkasının hesabını ne yapacaksın? Sen 
kendi hesabına bak. Demek Ecevit iktidarında 
Maraş Katliamı ve Çorum katliam teşebbüsü, 
SHP iktidarında Sivas katliamı kafi gelmemiş ki, 
“iyi niyetli girişimler”, türkçesi “Barış Partisi’ne 
CHP listelerinde seçilecek yerlerden kontenjan 
verin teklifi” yapmışsınız, kabul görmemiş. 
Alevi toplumu, sizin Aleviler için yaptığınız 
fedakarlıkları, gösterdiğiniz iyi niyetleri nasıl 
ödeyecek, vallahi bilemiyorum...
        Alevi-Bektaşi toplumu artık Türkiye’nin 
kırlarında yoksul köylü, büyük şehirlerin kenar 
semtlerine sığınmış işsiz, işçi, memur, işportacı 
kent yoksullarından ibaret değil. Aleviler 
şehirleşiyor ve sınıfsal ayrışma yaşıyor. Artık 
Alevi burjuvaları, orta sınıfları, sınıf atlama 
mekanizmalarına zamanında tutunmuş 
müteahhit, emlakçı, tüccar, sanayici kesimi, isti-
sna değil. Sünniler arasında sınıflaşma nasılsa, 
aşağı yukarı Aleviler arasında da öyle. O zaman 
hem burjuva, hem işçi Aleviyi ifade eden bir 
siyaset olmayacağına göre; ya burjuva Alevi 
kendi sınıf çıkarlarına gözlerini kapatacak; ya da 
emekçi Alevi kapatacak. Zenginlerde o gözün 
olmadığını biliyoruz. Yanlışa götürülen gene 

yoksul Aleviler olacaktır.
 Son yıllarda Alevi toplumunda 
yükselen örgütlenme dinamikleri, 
kuvvetini bu iki eğilimden alıyor. 
Sınıflaşmanın ve şehirli nüfus haline 

gelmenin farkına varılınca, tabii 
siyasal islamın yükselişiyle 
herkesin kendisini, sünni islam 
karşısında daha tarifli hale getirme 
ihtiyacı duymasının da katkısıyla, 
Aleviliği yeniden ve gelişkin tari-
flere taşımak ihtiyaç haline geldi. 

Herkes, kendi sınıfsal bakış açısını dikkate alan bir 
yorumu geliştirmeye çalışıyor. Yorumcuların çoğu 
da, dünün ihtiraslı solcuları. Sol kendilerini tatmin 
edecek imkanları kaybedince, döndüler tekrar 
inançlı kişiler oldular. Hatta “inanç inşa edici” 
rollere soyundular. Örneğin, Cevizkabuğu’nun, 
Aleviliği gündemine aldığı her programında 
telefon konuğu olarak sesini duyduğumuz eski 
Dev-Genç’li Av. Ali Yıldırım gibi.
        Gelelim Barış Partisi’ne..Geçen sayıda, ser-
mayedarlara barış, emekçilere savaş ilan ettiğini, 
satın aldığı Ulusal Basın Ajansı çalışanlarını işten 
atarak işyerini sendikasızlaştırma operasyonu 

yaptığını anlattığımız, büyük müteahhit, Flaş 
televizyonu ve anahtar teslim parti sahibi Ali 
Haydar Veziroğlu’ndan bahsetmiştik. Parasıyla 
değil mi, parti de kurar, liberal, özelleştirmeci, 
burjuva program çorbasını gazetelerde de 
yayınlatır; soldan kaç paraysa adam da toplar...
        Soldan devşirdiği maaşlı adamlardan 
birisi de Alaattin Orhan’dır. Eski DİSK Basın-İş 
Sendikası Genel Başkanı... A. Orhan, acaba 
patronunun UBA’daki işlerine ne diyor?
        Ali Haydar Veziroğlu’nun, genel merkez 
tarafından lokali tutulmuş, halıları döşenmiş, 
mobilyaları alınmış, kiraları ödenmiş,  faksı, 
telefonları, bilgisayarları kurulmuş, ilçelere bir 
araba; il örgütlerine vagon tipi aracın yanısıra 
minübüs verilmiş partisini, hep eleştirdiğimiz 
sanılmasın. Gayet faydalı bir iş yapmış, il ve ilçe 
örgütlerini açıp-kapayacak, telefonlara baka-
cak, örgütlenme yapacak maaşlı eleman da 
istihdam etmiştir. Nazım Hikmet’in sözleriyle 
“Paranın saltanatına” savaş açtığını sandığımız 
bir sürü solcu da, derhal “para saçtığını” 
düşündükleri Barış Partisi’ne işbaşvurusunda 
bulunmuştur. Para kokusu gelen yerde anında 
biten Prof. Doğu Ergil’den bahsetmiyorum. 
Hem solcu değil; hem ufak paraya koşmaz. 
Ama “Enternasyonal İşçi Birliği” lideri Bekir 
Öküş, nam-ı diğer “İmam Bakır” benzeri, yanına 
bir kaç kişiyi alıp gidenler olduğu gibi; “siyaset” 
kararıyla Barış Partisi’ni “ele geçirmeye” koşanlar 
da olmuştur. Adının başına sonuna bol bol ses-
siz harf ekleyen “Alevi siyasetleri”nden gelen-
lerin, “eleman olarak vasıfsız”lığını kısa sürede 
farkeden büyük patron, hepsinin maaşını kesip, 
kapının önüne koymuştur. Belli ki, Hacıbektaş’lı 
Alaattin Orhan vasıflı çıkmış, yerini bulmuştur.  
        Bu faydalı hizmeti yapan Barış Partisi’nin 
son bir hizmeti de, geçen seçimlerde Doğu 
Perinçek’in İşçi Partisi’yle seçim ittifakı yapan 
TSİP’in Genel Başkanı Turgut Koçak’ın, BP’nin 
Ankara milletvekili adayları arasında yerini 
almasıdır. TSİP’in içinde, bu partinin geçmişini 
hatırlayan hiç kimse kalmadı mı acaba? Bizim 
bildiğimiz TSİP nerede, Aydınlıkçılar nerede, 
sermayedar Ali Haydar Veziroğlu’nun, yoksul 
Alevileri burjuvazinin kuyruğuna takma partisi 
nerede?
        Barış Partisi üzerine yazacaktım, sosyalist-
likten başka her işi yapan; işçi sınıfının dışında 
her sınıfın hizmetine girmeye gönüllü; fırsat 
bulursa, işçilere de “lider”likten başka hizmet 
vermeyi düşünmeyen inanç, kişilik ve belkemiği 
fukarası solculara takılıp kaldım.
        Fazilet’e ve CHP’ye oy verenlerden 
olmadığım gibi, Barış Partisi’nden aday olan, 
gerçekten düzgün insanların hatırına da, bu 
partiye oy verilmesini isteyenlerden değilim. 
Taş yerinde ağırdır. Onların ağır olacağı yer, 
sermayedarların anahtar teslim partisi değil. 

   28 Şubat ve BP
Devamı sayfa 19’da
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        Fabrika’nın önceki sayısında, Aktüel Marx 
çevresi tarafından düzenlenen “Congres Marx 
İnternational II”de sunulan iktisat bildirileri 
üzerine Uğur Tekin, Ayşe Tahincioğlu ve 
Kemal Ümitli ile konuşmuştuk. Konuşma, tek 
tek bildiriler üzerinde, Kongre hakkında bilgi 
veren bir yöne doğru gelişmedi. Tersine bildiri-
lerin de ağırlıkla meşgul olduğu “Küresel Kriz”, 
konuşmaların asıl mecrasını oluşturdu. Ancak 
tam da Türkiye’ye, Türkiye’de olup olmadığının 
bile tartışıldığı iktisadi krize geldiğimiz esnada, 
sadece gazetenin boyutları açısından değil; 
görüşmeye katılanların enerjileri açısından 
da işin sonuna gelinmişti. Parantez içindeki 
“Neş’eli gülüşmeler” ibaresi boşuna değildi. 
        Bu sayıda, kongrenin diğer bildiriler-
ine geçmek yerine; önceki konuşmanın 
yarattığı ilgi ve talebin de bir sonucu olarak, 
krizin Türkiye’deki seyri üzerine konuşmayı 
sürdürmeyi tercih ettik. Bu defa sadece Uğur 
Tekin’i konuşturduk.
        
        S.Zeki Tombak: Uğur, Türkiye ve kriz 
üzerine konuşmak için biraraya geldik. 55. 
Hükümetin Başbakanı, görevini devretmeden 
bir kaç gün önce, kriz olmadığını söyledi. Fatih 
Altaylı, kelimesi kelimesine aynı cümle olmaya-
bilir, ama “işçilerin toplu sözleşme, memurların 
zam zamanı geldiğinde, hep kriz var denilir. 
Çalışanlar ölümle, yani işsizlikle korkutulup, 
sıtmaya, yani az zamma razı edilir. Sonra 
patronlar Alplere kayağa giderler” anlamına 
gelen bir yazı yazdı. Tekstil patronları “500 
bin kişiyi işten çıkardık, 500 bin kişiyi daha 
çıkarabiliriz” dediler. Hürriyet’ten Bekir Coşkun, 
yılbaşı yazısında, “500 bin işçiyi ve ailesini 
soğuğa ve açlığa fırlatıp, sonra Alpler’deki 
kayak merkezlerine koşan” burjuvalara sordu: 
“Şimdi biz bir ulus muyuz yani?”
        Dolayısıyla krizin varlığını tartışanlar 
bir yana, işini kaybettiği, sıfır zam önerisiyle 
karşı karşıya kaldığı için, krizi canında, etinde 
hisseden işçiler ve işsizler var. Asıl Türkiye ve 
krizi konuşacağız. Ama öncelikle bir sosyal-
ist dergide gördüğüm bir tesbitle başlamak 
istiyorum. Tesbit kısaca şöyle: “Neoliberalizmin 
yaşadığı küresel kriz, neoliberal ideolojik taar-
ruzun inandırıcılığını ciddi şekilde hasara 
uğratmış ve hızını kesmiştir. Artık ulus-devlet-
lerin öne çıktığı bir konjonktür önümüzdeki 
dönemde güç kazanabilir.” Sorum şu, 
küreselleşmeden geriye dönüş var mı? Küresel 
kriz nedeniyle hızını kaybetmiş ve yerini geri 
dönüş anlamına gelebilecek başka bir kon-
jonktüre bırakmış olması mümkün mü? 

        Uğur Tekin: Küreselleşme meselesiyle 
başlayacak olursak eğer, küreselleşme sonuçta 
ve aslında bir olayın tekrar gündeme gelmes-
inden başka bir şey değildir. 1800’lü yılların 
ortalarında oturmaya başlayan kapitalist 
sistemin sömürgecilik yoluyla gerçekleştirdiği 
dünyanın tek pazar olması hedefi Sovyetler 
Birliği’ndeki devrimle birlikte bir parçalan-
maya dönüşmüştü. Bu parçalanma sonucu 
sistemden kopmuş olan toprakların tekrar 
geri gelmesi, daha doğrusu Sosyalist 
Sistemin ortadan kalkmasıyla dünyanın 
tekrar tek bir yapıya doğru dönüşmesi 
eğilimi ortaya çıkınca, 19. yüzyılın ortalarında 
yaşanan dünyanın kapitalizm tarafından 
tek bir pazar haline dönüştürülmesi olgusu 
tekrar yaşanmaya başlandı. Dolayısıyla  
küreselleşmeden geri dönüş, ancak sistem-
den bir kopma olursa gerçekleşebilecek bir 
şey; ki 19. yüzyılın ortalarındaki koşullardan 
çok farklı koşullarda yaşadığımız için bu 
mümkün değil. Çok kuvvetli, 19. yüzyılın 
aletleriyle karşılaştırılmayacak ölçüde kuvvetli 
örgütlenmiş bir zorla karşı karşıyayız. Müthiş 
bir teknoloji gücüne, bir ateş gücüne sahip, 
daha da kötüsü, bunun bütün dünyada onay 
mekanizmasını yaratmış bir süper güçle karşı 
karşıyayız. Dolayısıyla Irak’la, sistemden kopuş 
eğilimini temsil ettiği için değil; sadece bir 
istikrarsızlık unsuru olduğu için, üstelik de Irak’ı 
istikrarsızlık unsuru olmaktan çıkaracak başka 
yolları kullanmayı bile denemeden, denilebilir 
ki, zevk için uğraşıyor. Dünyanın herhangi bir 
tarafında sistemden ciddi bir kopma endişesi 
ortaya çıkartabilecek ciddi bir eğilim ortaya 
çıktığında, doğrudan doğruya büyük savaş 
gücü ve bunun arkasında onay mekanizması 
yaratan  medya gücü ile donanmış bir şekilde 
müdahale edeceği kesin. O yüzden sistem-
den parçalı kopuşların ortaya çıkması bence 
mümkün değil. Ya da bu dünyanın tek pazar 
olma sürecinin geri döndürülmesi bu anlamda 
mümkün görünmüyor.
        Tersine, bu konjonktürün mecrasına 
girmiş olduğunu söyleyebiliriz ancak... 
        S.Z.T: Şöyle diyebilir miyiz, küçük küçük 
parçaların kopmasında gerçekten büyük zor-
luklar olur; ancak, ortaya çıkabilecek zorlukları 
göğüsleme potansiyeline sahip olacak ölçüde 
büyük parçalar halinde sistemden kopuş, 
kendisini gerçekleştirme şansını kullanabilir..
        Uğur Tekin: Ben bu kopuşun 
gerçekleşebilmesi için, muhakkak gelişmiş 
kapitalist ülkelerde, dünyanın jandarmalığını 
yaptığı varsayılan ülkelerde, bu kopuşun savu-
nucusu  mekanizmaların olması gerektiğini 
düşünüyorum. Yani ciddi sınıf mücadelesinin o 
ülkelerde de bir yansımasını, bir eşleniğini bir 
anlamda görmemiz lazım. 
        S.Z.T: Ekim Devrimi’nde de öyleydi aslında. 
Almanya’da, İngiltere’de.. dünyanın her 
yanında komünist hareketlerde ciddi anlamda 

bir güçlenme vardı.
        Uğur Tekin: Evet, konjonktür de aslında 
uygundu. Gerçekten de Macaristan’da, 
Almanya’da iktidarı almanın eşiğindeydiler. 
Dolayısıyla o türden bir konjonktürün 
tekrardan oluşması gerekiyor. Ancak o zaman; 
ama bu defa da ben, gerçekten mütavazı dav-
ranmak taraftarı değilim.  O ortam oluşunca, 
bu defa bütün dünyada iktidarı almak gibi bir 
hedefin kendiliğinden gündeme geleceğini 
düşünüyorum. Çünkü aksi halde hem 
geçmişte kapitalist ülkelerdeki kadar kuvvetli 
sınıf mücadeleleri ortaya çıkacak; ayrıca diğer 
taraflarda sistemden ayrılma potansiyeli 
yakalayacak kadar kuvvetli sınıf mücadelesi 
ortamı oluşacak, ve alt yapıdaki gelişmeler de  
önceki konuşmamızda da ortaya konulduğu 
gibi uygun olacak (Gülten Kazgan da İFMC’nin 
İktisat Dergisi’nin kriz ile ilgili sayısında 
yayınlanan bir panelde kapitalizmin içsel 
dinamiklerini yorumlayarak eninde sonunda 
mesela 2200 de falan kapitalizmin yıkılacağını 
söylüyor), bütün bu koşullar oluştuktan sonra 
herhangi bir kopuşun sınırlanmasına gerek 
kalmaz. Bütün bu koşullar altında millici bir 
eğilimin oluşması mümkün değildir; 
önceki lonuşmamızda 
bununla ilgili bir 
k a ç 

t a n e 
neden söyledim. Bir 

tanesi çok kuvvetli olarak 
örgütlenmiş merkezin oluşması, 

milliciliğin önünde bir engel oluşturuyor; 
ikincisi, sermayenin dünyayı tek pazar haline 
dönüştürme konusundaki duyduğu ihtiyaç 
ulusal sınırları anlamsızlaştırıyor. Bu da çok 
önemli bir gerekçe zaten; bu ihtiyaç ve bunu 
başarma yolunda katettiği mesafe, bütün 
bunlar ulusal düzeyde bir sürecin tekrar 
yaşanmasının önünde engel oluşturacaktır. 
Daha önce de ortaya konulmuştu, artık 
uluslararası kurumların bir uluslararası hukuk 
yaratma doğrultusunda bir çaba göstermesi 
beklenmelidir bundan sonra. Ki uluslararası 
hukuk yaratma süreci de zaten, ulusal devlet-
lerin  güç olarak geri plana düşmesi anlamına 
gelir.
        S.Z.T: MAİ, çok uluslu şirketlerin, 
yatırımlarının güvenliğini sağlamak üzere 
uluslararası hukuk yaratma girişimiydi. 
        Uğur Tekin: Aslında kısa dönemli , acil ihti-
yaç duyulan bir bölümünü düzenlemek içindi. 
Benim kastetdiğim uluslararası hukuk o değil.
        S.Z.T: Pinoche’nin İngiltere’de gözaltına 
alınması, İspanya’ya geri verilme ihtimalinin 
ortaya çıkması da uluslararası bir ceza hukuku 
yaratılması doğrultusunda atılan bir adım gibi 
görünüyor. Dünya kamuoyunda kuvvetli onay 
görecek bir örnekle başlayıp, (Pinoche’nin 
dünya üzerinde seveni de pek yok, kötü bir 
karakter), bunun üzerinden uluslarüstü bir 
ceza hukuku ihtiyacı ve insiyatifi üzerinde 
genel bir mutabakat sağlanabilir. Pinoche’nin 
gözaltına alınmasına kızan ve hemen 
arkasından “Kastro’yu da, Kastro’yu da..” diye 
bağıranlar da, aslında pazarlığa başlamış ve 
bu girişimin gerisindeki güçlerden talepte 
bulunmuş olmalarıyla uluslarüstü bir ceza 
hukukuna onay vermiş oldular.  Bir süre sonra 
bu ceza hukuku, Pinoche tipi kötü karakterlere 
reva gördüğü muamele üzerinden genel onay 
gördüğü varsayımıyla yürürlüğe girebilir.
        Uğur Tekin: Mesela Saddam için uygu-
lanan da böyle bir insiyatif olarak görünüyor. 
        Can Kozanoğlu aktarıyordu galiba, Perry 
Anderson’ın bir sözü vardı, “Demokrasinin, 
dünya tarihinin hiç bir döneminde bu kadar 
yaygın ve bu kadar yüzeysel olduğu bir dönem 
daha yaşanmamıştı.” deniliyor. Sanırım onun 
temellerini oluşturmak için de bir kurumsal 
yapı ihtiyacı var. Ama bu benim bahsettiğim 
uluslararası hukuk yaşamın bütün alanlarını 
düzenleyen bir hukuk olmak zorunda. Çünkü 
uygulamada ki bu her zaman mikro yapılardaki 
gelişmeler çok ihmal edilir. Uygulamada 
ciddi zorluklarla karşılaşılıyor. Basit bir hukuk 
maddelerindeki uyuşmazlıklardan ötürü, bir 
yerden bir yere mal satışı gerçekleşmeyebilir, 
fiyatlardaki bir düzensiz oynama ortaya 
çıkabilir, bütün bunlar dünyanın tek pazar 
olması yolunda bir engel olabilir. Bunun en 
acil olan kısmı sermayenin büyük bir hızla 
dolaşmasınının önündeki engellerin ortadan 
kaldırılmasıdır. MAI bu çerçevede düzenlenmiş 
bir yasa tasarısıydı. Gerçi şu anda rafa kalkmış 
gibi gözüküyor. Fransa’nın başını çektiği AB’nin 
diğer ülkelerinin de bir kısmının zimni destek 
verdiği, bir kısmının açıktan destek verdiği bir 
ekibi ikna edemediler bu anlamda. Bir süre 
sonra tekrardan gündeme gelecektir. 
        S.Z.T: Marks Kapital’de uzun uzun 
anlatıyor. Almanya’da feodalizmin tabiatından 
kaynaklanan iller ve bölgeler arasında malların 
dolaşımını, taşınmasını, satılmasını engelleyen 
müthiş kısıtlamalar, hükümler var. Bunların 
ortadan kaldırılması, bütün Avrupa’da modern 
monarşik devletlerin ortaya çıkışı sürecinde 
gerçekleşti. Öncelikle Fransız devrimiyle 
bu sağlandı. Başlangıçta Fransız devrimine 
karşı uzun savaşlar yürütmüş olmalarına 
rağmen, bütün Napolyon düşmanı politikalar 

yürüten ülkelerde de, Almanya dahil, bu süreç 
gerçekleşti. Benzer şekilde, ulusal hukukların 
sermayenin hareketi önünde sınırlayıcı bir 
engel rolü oynaması sözkonusu. Şimdi de, 
Japonya da içinde, kendi pazarı üzerindeki 
egemenlik ve buna dayanarak korumacılık 
haklarından vazgeçmek istemeyen;  buna karşı 
direnenler var; ama eğer süreç bu tarafa doğru 
gidiyorsa, 19. yüzyılda yaşanan süreçlere ben-
zer bir süreci burada da yaşayacağız.
        Uğur Tekin: Kuşkusuz, ulusal birliği 
sağlamak,  ulusal pazarın oluşması için bir 
aşamaydı. Güç kullanılarak yer yer, eski 
kurumların bazı yerlerde ortadan kaldırılması, 
bazı yerlerde sisteme eklemlenmesi yoluyla 
gerçekleştirildi. Aynı sürecin 19. yüzyılda 
yaşanması, dünyanın geri kalan kısmının 
sömürgeleştirme yoluyla kapitalizme dahil 
edilmesi, dünya çapındaki kapitalist pazara 
dahil edilmesi şeklinde gerçekleşti. Dediğim 
gibi, bu 1917’de kesintiye uğradı. Yani en 
azından dünyanın bir bölümü 
sistemin dışında başka 
bir arayışa 

yöneldi . 
Şimdi tekrardan 

daha üst boyutta, (üst boy-
utla kastettiğim artık bir sömürgeleştirme 

işlevi, sömürgeleştirme gibi bir aracın 
sözkonusu olmamasıdır); ideal haliyle, 
doğrudan doğruya ulusların ortadan kalktığı, 
bir dünya özleminin gerçekleştirilmekte 
oluşudur. Kapitalizmin mantığı gereği böyle 
bir dünyanın ortaya çıkması gerektiğini 
düşünüyoruz. Bütün neoklasik iktisatçıların 
dile getirdikleri temel görüş kaynakların etkin  
kullanılabilmesi için fiyat mekanizmasının 
hiç bir engelle karşılaşmaksızın işleyebilmesi, 
yani her yerde eşitlenmesi gerekliliğidir. 
Buna görede, her türlü dışsal müdahalenin, 
yani etkinliği sağladığı söylenen, kaynak 
dağıtımı mekanizmasındaki her türlü dışsal 
müdahalenin ortadan kaldırılmasının 
gerekli olmaktadır. Meselenin neoklasik ikti-
sat açısından teorik temeli budur. Pratikte 
ise gücün bu kadar yoğunlaştığı kontrol 
imkanının bu kadar arttığı bir ortamda, kon-
trol imkanının sınırsızca kullanılması isteniyor. 
Çünkü bir yandan finansal sermaye açısından 
yeni plasman imkanlarının yaratılması, öte 
yandan sanayi sermayesi açısından üretilen 
malların daha ucuza üretilmesi, daha çok 
insana bu malların satılabilmesi gibi bir temel 
problemler, yani rekabet ile ilgili sorunların 
çözümü için de, yerel engellerin olmadığı bir 
dünyanın yaratılması gerekir.
        S.Z:T: Buna karşılık farklı düzeyde yerel-
likler de teşvik ediliyor. Ulusal devletlerin 
varlığıyla giderilen bir toplumsal aidiyet duy-
gusu ihtiyacı, bu defa ulus altı diyebileceğimiz, 
etnik, bölgesel, kültürel, dini toplulukların öne 
çıkartılması, bunlara belli özerkliklerin verilm-
esi teşvik ediliyor ve yerelliklerin gelişmesinin 
önünde varsa, ulusal devletlerin çıkardığı eng-
eller; bu engeller kaldırılsın isteniyor. Böylece 
ulus devletlerin uğratıldığı zaafa karşılık 
insanların bu türden ihtiyaçları, bir aidiyet 
ihtiyaçları da karşılanmaya çalışılıyor. Hatta 
bizzat ulus devletlerin zaafa uğratılması 
için, bu aidiyetlerin 
güçlendirilmesi bir 
politika tercihi olarak 
gündeme getiriliyor. 
Emperyalizmin yerel-
liklere aşkından 
dolayı değil; bir geçiş 
dönemi çözümü 
olarak böyle bir 
politika gündemde 
tutuluyor. 
        Uğur Tekin: 
Bana kalırsa, o 
konuda nasıl bir 
yöne girildiği konusunda 
henüz bir netlik, bir kalıp göremiyorum. 
Bence büyük ihtimalle, ulus devletlerin esir 
alınması gibi bir durum sözkonusu olacak. 
Çünkü sermayenin dünya pazarının küresel 
boyutlara taşınması yönünde bir dizi adımı 
sözkonusu ama, buradan ulus devletlere 
tamamen ihtiyaç yok diye bir şey anlamamak 
gerekir. Gene de olası toplumsal muhalefetler-
in oluşmasını engellemek bakımından kuvvetli 
ulusal devletlere ihtiyaç var. Uluslararası 
hukuk yaratıldığında, bu uluslararası huku-
kun kurumlarının, mikro düzeydeki güvenlik 
sorunlarıyla uğraşacağını düşünmemek gere-
kir. Dolayısıyla bu işlevi ulus devletlerin yerine 
getirmesi lazım. Özelleştirmenin de temelinde 
vardır ya, ulus devletin ekonomiden tamamen 
çekilip toplumsal stabiliteyi sağlamak üzere 
aşırı güçlenmiş polis ve askerlik örgütüne 
sahip olması.. Bu iş bir tahteravlli gibi görünüy-
or, ya askeri açısından kuvvetleneceksiniz veya 
onay mekanizmaları bakımından.. Yani eğer 
onay mekanizması yaratamıyorsanız, sosyal 
çelişkiler çok derindeyse ve bunun mesela 
Türkiye gibi en düşük geliri olan şehirle en 
yüksek geliri olan şehir arasında bir’e yetmiş 
gibi bir fark varsa, burda devletin örgütlü 
şiddet tekeli, asker ve polis olarak kuvvetli 
olmak zorunda. Belli bir onay mekanizmasının 

devreye girebilmesi mümkün değil. Ama 
sosyal açıdan daha dengeli ülkelerde bu 
kadar gücün görünmesi ihtiyacı yok. Medyatik 
araçlarla ve sosyal kurumlarla yaratılan onay 
mekanizması  zaten sistemin stabilizasyonunu 
sağlamak için yeterli olacaktır. 
        S.Z.T: Hazır Türkiye’den sözetmişken, 
Türkiye ve Kriz konusuna girebiliriz. Küresel 
Krizden Türkiye nasıl etkileniyor, Türkiye’de 
kriz var mı, yok mu, varsa kim nasıl etkileniyor 
vs.vs.vs.
        Uğur Tekin: Bir kere Türkiye’yi ele aldığımız 
zaman, aslında iktisatçılar için zor bir konuya 
girmiş oluyoruz. Çünkü kriz nedir?..Bir takım 
dengelerin bozulduğu, herhangi nedenden 
ötürü bozulduğu, belki de yeni bir denge 
seviyesine geçilebilecek bir geçiş ortamı gibi 
bir şey. Ama Türkiye’de aşağı yukarı yirmi beş 
yıldır, zaten referans alınabilecek normal bir yıl 
yok. Son yirmi beş yıllık süre içinde enflasyon 

%30’un altına düşmedi. Herkes enflasy-
onla yaşamaya alıştı. Hatta o kadar alıştı 
ki, başka ülkelerin sıradan vatandaşlarıyla 
karşılaştırıldığında, Türkiye’nin büyük 
şehirlerinde yaşayan ücretlilerin, yatırım 
fonları, borsa ne oldu, falan gibi bir 
takım temel finansal plasman araçları 
üzerine bilgileri fena değil. Zaten ücret-
lerini korumak için başka çareleri de 

yok.
        S.Z.T: Burada bir şey ekliyeyim. Turgut Özal 
sendikaların da nakit varlıklarının %40’ını piya-
sada değerlendirebilecekleri doğrultusunda 
bir yasa değişikliği yapmıştı. Değişikliği izleyen 
günlerde, sendikalardaki solcu arkadaşlarımız 
sendikacılığı bir meslek olarak yürüten yöneti-
cilere takılıyorlardı: “Yarın öbür gün, burada 
borsa, repo ve benzeri konularda işçilere 
eğitim verdirtirsiniz” diye. Bazı sendikalarda 
şimdi bu yapılıyor. Tabii işçilere değil de, 
daha çok sendikaların üst düzey yöneticiler-
ine, uzmanlar borsa, repo, finansal araçlar vs 
üzerine eğitim veriyorlar. Eski, ama esaslı bir 
tartışmamız vardı: “Sendikacılar o işkolundaki 
ortalama işçi ücreti kadar mı ücret alsın; yoksa, 
bazıları bunu da aşmıştı, o işkolundaki en 
yüksek ücret alan işçiden fazla ücret almasın 
mı” şeklinde.. O tartışmalar şimdi anlamsız 
hale geldi. Sendikacılığı bir geçim kapısı, bir 
meslek olarak gören sendikacıların çok büyük 
çoğunluğu ücretsiz, hatta üstüne para vererek 
sendikacılık yapmaya razı. Çünkü mesela, bazı 
sendikaların elinde trilyonlarla ifade edilen 
nakit varlık var. Ve bu paranın bir bankadan 
alınıp bir başka bankaya yatırılmasından 
alınabilecek komisyon bile, bir sendikacı ekib-
inin yedi ceddini ihya edebilir. Dolayısıyla o tür 
tartışmalar iptal olmuş görünüyor,. Hiç bir sol 
dergide bu tür tartışmaları epeydir okumuy-
oruz. 
        Uğur Tekin: Görüyorsunuz finansal ser-
maye nasıl bozuyor. Zaten Marks’ın tanımıyla, 
mali aristokrasi (finansal sermaye diye okuna-
bilir), zevklerinde olduğu gibi kazanç tarzında 
da, lumpen proletaryanın burjuva toplu-
munun doruklarında dirilişinden başka bir 
şey değildir.  Eh, hem lumpen proletaryanın 
hem zevksizliğin ve hem de paranın birlikte 
bulunduğu bir ortama sendika ağalarının ilgi-
siz kalması mümkün olamazdı.
        Şimdi tabii orada bir parantez açmak 
gerekiyor. Konuşmuştuk geçen defa da, fin-
ansal piyasaların asli işlevi şu an için, serve-
tin yeniden dağılımı işlevine dönüşmüştür. 
Dolayısıyla birilerinin kaybetmesi lazımdır ki, 
başka birileri kazansın. Kaybeden unsurlar ne 

kadar geniş olursa, o kadar 
iyi. Yani sendikaların 
fonlarının ne kadar iyi 
yönetildiğini bilemiyo-
rum ama, sonuçta belki 
de böyle bir işlevi de 
vardır, kaybeden unsur-
lar olarak. Hele bu tür 
kurumsal fonların İstanbul 
Borsası gibi aşırı spekülatif 
yerlerde değerlendirilmesi 
son derece riskli. Gerçi 
muhtemelen o sendika-
larda içerden haber alma 
mekanizmaları da kurulmuş 

o l a b i l i r . Örgütlenilen fabrikalarda, 
dolayısıyla o riski düşük tutuyor olabilirler. 
Şimdi bu bilgiyle mesela Kartonsan gre-
vini birlikte değerlendiriyorum da speküla-
tif kazançların elde edilmesi için sendika 
yöneticiliği elverişli bir konum yaratıyor olabi-
lir. 
        Tekrar Türkiye’deki krize dönecek olursak, 
bugünkü durumu tayin edebilmek için o 
zaman bir referans noktası bulmak zorundayız. 
Yani öyle bir problemimiz var. Ben 1994 
kriziyle farkları konuşarak bugünkü durumun 
değerlendirmesini yapmak uygun olur diye 
düşünüyorum. 
        Öncelikle şu krizin çok temel bir işlevinden 
bahsetmemiz gerekiyor. Kriz, aslında bir ülkede 
servet dağıtımının yeniden oluşturulduğu 
mekanizmalardan biri. Bu günlerde bence öne 
çıkan unsurlardan bir tanesi bu. Herhangi bir 
krizin nedenleri diğerinden çok farklı olabilir; 
yapısal nedenleri olabilir veya çok konjonk-
türel nedenleri olabilir. Dolayısıyla konjonk-
türel krizler veya temel krizler gibi sınıflamalar 
yapılabilir. Ama bence bizim açımızdan önem 
taşıyan noktalardan bir tanesi bu krizden fay-
dalanan var mı? Çok moda bir deyim var, “aynı 
gemideyiz, hep beraber batıyoruz” diye, acaba 

hep beraber mi batıyoruz, yoksa vahşi bir 
yeniden dağıtım mekanizması mı yaratılmış 
durumda, ona bakmakta fayda görüyorum. 
        Şimdi 1994 krizini hatırlayacak olursanız, 
nasıl yaşamıştık, nasıl başlamıştı 1994 krizi. 
Büyük bir finansal krizdi bir kere. Finansal 
kriz olması itibariyle Türkiye’de birden bire 
bütün ekonomik dengelerin bozulduğu 
bir mali sektör krizi olarak başladı. Devletin 
içborçlanma gereği yükseldi. Planlı olduğu 
düşünülebilecek kadar kötü bir kriz yönetimi 
de, finansal teknikler açısından oldukça 
büyük hatalar da gerçekleştirdi ve bir finansal 
krize girildi. Bu finansal krizin başlangıç tarihi 
Ocak. Nisan ayında buna tedbirler getirildi ve 
üç aylık dönem için %50 reel faiz ödendi. Ve 
bir stabilizasyon sağlanmaya çalışıldı. Diğer 
taraftan, finansal piyasalarda ortaya çıkan bu 
krize neden olabilecek bir uluslararası kriz 
ortamı söz konusu değildi. Yani Türkiye’nin dış 
dünyaya göre farklı, bir fanus gibi ortamında 
birdenbire, (krizin başlangıç tarihi itibari-
yle söylüyorum, yoksa belirtileri daha önce 
görülmeye başlanmıştı) ortaya çıkan bir kriz 
ortamıyla karşı karşıya kaldık. Şimdi Ocak’ta 
krizin başladığı döneme bakacak olursak, 
Türk lirasına bir spekülatif atak gerçekleştirildi. 
Ocak başında 12 bin lira civarındaydı dolar ve 
Şubat -Mart ayında 40 bin lirayı zorladı. Sonra 
otuz bin liralara düştü ve sonra kuvvetli bir 
devalüasyonla herhalde yıl sonunda şu anda 
tam rakamı hatırlayamıyorum, ama 60 bin 
liralar civarında olması lazım; demek ki, bir 
yıl içersinde enflasyonun çok üzerinde bir 
devalüasyon oranı yaşandı. 
        Devalüasyonun Türkiye ekono-
misi üzerinde iki türlü etkisi var .  Birincisi, 
üretim açısından hala dışa bağımlılık 
oranı yüksek olan bir ekonomi, dolayısıyla 
dışardan ithalat yapılması gerekiyor. İthalat 
gerçekleştirildiğinde devalüasyonun etkisi 
ülke içersinde reel ekonominin bazı kesimler-
inin öncelikli olarak; sonra tabii diğer bütün 
kesimlere yayılmak kaydıyla, bir maliyet 
artışıyla karşı karşıya kalmasına yol açıyor. 
Hammadde, yarı mamullerin pahalılanması, 
ithalat giderlerinin artması; buna karşılık da 
yurt dışında, “bazı sektörlerin malları için” 
diye altını çizmek gerekiyor, Türk mallarının 
yurt dışı pazarlarda rakip mallara oranla fiyatı 
dolar bazında düşüyor. Ülke içersindeki fiyat 
seviyesi değişmediği halde. Bir kere bu “bazı 
sektörler” lafıyla kastedilenin, ne tür sektörler 
olduğunun önemi var. Çünkü bu sektörlerin 
kriz içersindeki kayıp ve kazançları o sektörl-
erin yapılarına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bazı 
sektörler kazançlı çıkıyor bu işten, bazıları 
zararlı çıkıyorlar.  İkinci bir ayrım noktası 
ise firma büyüklüğüne bağlı olarak ortaya 
çıkabiliyor, büyük şirketler ya aynı zamanda 
ihracatçı şirketler olmaları dolayısıyla ve / veya 
maliyet artışını tüketicilere yansıtabilecek güce 
sahip olmaları dolayısıyla döviz kurlarındaki 
artıştan fayda sağlayabiliyorlar; buna karşılık 
diğerleri ise maliyet artışı ile birlikte bir dizi 
sorunla karşılaşıyorlar.  Genel olarak, 1994 
krizi boyunca yaşananlar hatırlanacak olursa, 
dolara spekülatif ataktan sonra, aralarında 
TOFAŞ, Renault gibi büyük şirketlerin de 
bulunduğu pek çok fabrika üretimini dur-
durdu. İşçi çıkartmalar başladı. İşçi çıkarmalar 
bütün sektörlere yayıldı. Ücretlere zam konu-
sunda da fedakarlık istendi. Sıfır zamlar veya 
ona yakın zam oranları gerçekleşti. Bu da 
1994 yılına baktığımızda, reel, enflasyondan 
arındırılmış ücretlere baktığımızda, büyük bir 
düşüşle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bu kadar 
sıkıntıya düşmüş bir ekonominin, fabrikasında 
üretimi durduracak kadar sıkıntıya düşmüş bir 
ekonominin unsurları olarak, firmalarda da 
aynı gelir düşüşünü beklememiz gerekiyor. 
        Ama 1994 krizine ilişkin olarak firmaların 
durumuna bakacak olursak, mesela Merkez 
Bankasının 10 700 firmanın dahil olduğu 
bir sektörel bilanço çalışması var; bu her 
yıl gerçekleştiriliyor ve yayınlanıyor; 1994 
yılında, bu 10 700 firmanın, ülkedeki firmalar 
açısından ekonominin tamamını temsil edecek 
yetenekte olduğunu söylemek mümkün. 10 
700 hem çok büyük bir rakam, hem de imalat 
sanayi, turizm vb. gibi bütün sektörleri içeren 
firmalar bu çalışmada yer alıyor. Büyüklük olar-
ak da fena sayılmayacak bir temsil yeteneği 
var. 6500 tane 50 kişiden az işçi çalıştıran 
küçük şirket, 4000 kadar 50 ile 500 arasında 
işçi çalıştıran şirket var. 440 kadar da büyük 
şirket sözkonusu. Merkez bankası yayınında 
yer alan bilançolarda şirketlerin büyüklükler-
ine göre bir ayrım yapılmadığından büyük ve 
küçük şirketlerin krizden nasıl etkilendikleri 
konusunda bir fikir sahibi olamıyoruz. Sadece 
sektörel ayrımlar var. Genel olarak bakacak 
olursak, 1994 yılında karlarda bir sıfırlanma 
olduğunu görüyoruz. Bu da beklenen bir şey, 
yani devalüasyon dolayısıyla ithal girdilerinin 
yükselmesi artı, iç talepte geleceğe dönük 
beklentilerin kötümserleşmesi dolayısıyla bir 
daralmanın yaşanması, çift taraflı bir sıkışmaya 
yol açtı. Küçük firmaların, Türkiye’deki sektörl-
erin büyük ölçüde tekelci yapıları dolayısıyla, 
müşterileri aslında büyük firmalar. Yani tekel-
lerin çevresinde örgütlenmiş, nihai mal üretimi 
genellikle fazla yüksek olmayan ve dolayısıyla 
tekellerin taşeronu olarak çalışan şirketler 
olarak değerlendirebiliriz.  Ancak 
hizmet sektörünü burada ayırmak 
gerekiyor tabii, hizmet sektörü 
biraz daha farklı bir yapıda. 

U ğ u r  Te k i n l e  r ö p o r t a j :

Kriz bir servet aktarım mekanizmasıdır
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Sözkonusu çalışmada İmalat sanayi kar 
oranlarının kriz yılında düştüğünü görüyoruz. 
Ama İMKB’ye kote şirketlerin bilançolarına 
baktığımızda, ki bunlar da büyük şirketler 
sınıfına girecek çapta şirketler; bütün 90’lı 
yıllar boyunca en yüksek kar oranlarına aynı 
kriz döneminde eriştiklerini görüyoruz. Yani 
1994 krizinde özellikle otomotivciler, TOFAŞ’ın 
bilançosunda, diğer büyük imalat sanayi 
şirketlerinin bilançolarında, 1994 yılı en parlak 
yılları olarak gözüküyor. Bu başarıyı ne 1995’te 
ne de 96’da gösteremediler. 
        Şimdi öncelikle şöyle düşünülebilir: 
“Şirketler üretimlerini durdurdular, likit 
varlıklarını çoğalttılar ve hemen finansal 
piyasalardaki, yukarıda işaret ettiğimiz yüksek 
faizden faydalandılar” diye düşünebilir herkes. 
Gerçekten de faiz gelirlerinde bir artış var. Ama 
ilginç olan, sözkonusu şirketlerin esas faaliyet 
karları da yükselmiş. Yani faiz dışı, tamamen 
üretimden gelen karları yükselmiş. Şimdi 
burada biraz düşünmek gerekiyor. 1993 
yılında yurtiçi talep çok canlıydı, mesela oto-
motivde ve diğer sektörlerde, (beyaz eşyada, 
elektronikte vb), gerçekten 1993 satışları 
yüksekti, ama ihracat performansları belki 
o kadar yüksek değildi. Dolayısıyla bu 
üretim kapasiteleri, iç taleple beslen-
emeyecek ölçüde büyük olan şirketler, 
dışarıya ihracat yapmakta zorluk çektikleri 
için bir stok büyümesi de gerçekleşmişti. 
Stoklardaki artış bilançolardan da izlenebiliyor. 
1994 kriziyle birlikte, önce işçileri çıkarttılar. 
Çıkaramadıkları işçileri ücretsiz tatile veya 
yarı ücretli tatile gönderdiler. Üretim durdu, 
dolayısıyla döviz kuru şokuyla maliyetleri 
yükselttiği düşünülen ithal girdiler sıfırlandı, 
hükümetten kriz ortamı dolayısıyla önemli 
teşvikler, vergi indirimi şunlar bunlar geldi. 
Ve stokları eritme imkanları doğdu. Stokları 
eritme imkanı da devalüasyonla birlikte yurt 
dışındaki fiyatlar ucuzladığı için bir anda iç 
talepte görülen daralmanın, yerine yurt dışına 
ihracat potansiyeline yönelerek kullanıldı. 
Dolayısıyla şunu söyleyebiliyoruz, bir kere yurt 
dışı ihracat kanalları olan büyük şirketler, 1994 
krizinden önemli bir artıyla çıktılar. Çok büyük 
kar patlamasıyla çıktılar. Dolayısıyla bunlar için 
bir kriz olduğunu söyleyemeyiz.
        Hizmet sektörüne gelecek olursak, hizmet 
sektörü Türkiye’de ilginç bir yapıya büründü. 
Türkiye GSMH’nın %56-57’lik bölümü hizmet 
sektörü tarafından gerçekleştiriliyor ki, bu 
gelişmiş ülkelerin, sahip olduğu orandan 
bile yüksek. Hizmet sektörünün gelişmişliği, 
ülkelerin gelişmişliğiyle ilgili bir şey. Çünkü 
hizmet sektörü dediğinizde sağlık, eğitim, 
haberleşme, finansal hizmetler bankacılık 
gibi sektörler akla geliyor. Kapitalizmin klasik 
gelişme şemasına göre, önce imalat sek-
törleri, yani sanayi sermayesi yükselir. Sonra 
bu sanayi sermayesinin yükselişine paralel 
olarak hizmet sektörünün gelişmesi gelir. Ama 
Türkiye’de bu sürecin biraz atlamalı olarak 
yaşandığını görüyoruz. Çünkü hizmet sek-
töründe, imalat açısından hizmeti de bir ürün 
gibi düşünecek olursanız, yurtdışı bağımlılığı 
son derece düşük. Artı malın ihracatı, ithalatı 
gerçekleşebilir, ama hizmetin belli bir bölgede 
verilmesi zorunluluğu var. Yani İstanbul’daki 
bir otelin hizmetini başka bir yerde tüket-
emezsiniz. Veya İstanbul’da, ABD’de verilen 
bir hizmeti ben burada tüketiyim diye bir 
şansınız yok. Dolayısıyla hizmet sektörünün 
bu günlerde gözde bir sektör olduğunu, yurt 
içi talebe dönük bir sektör olduğunu tesbit 
etmek gerekiyor. Zaten, doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarının Türkiye’deki dağılımına 
bakarsanız, hizmet sektörüne önemli bir 
doğrudan yabancı sermaye yatırımının özel-
likle 1990’lı yıllarda girdiğini görürsünüz. Bu 
da tamamen iç talebin sürekli canlı kalması, 
fiyat esnekliğinin uygun olması dolayısıyla 
fiyatlar genel seviyesindeki artışa, enflasyon-
ist ortamdaki fiyatların artışına kolay uyum 
gösterebilecek bir yapıya sahip olması gibi 
özellikleri sayesinde, hizmet sektörünün 
aşırı büyüdüğünü görebiliyoruz. Dolayısıyla 
hizmet sektöründe de 1994 krizinde bir 
duraklamanın varlığından sözedebiliriz ama 
bu  büyük ölçüde insan gücüne bağlı olarak 
çalıştığı için, sabit sermaye yatırımı fazla 
gerektirmediğinden ötürü, krizlerde zaten 
kolayca kendisini koruması mümkün. Hemen 
işten adam çıkartarak, personel masraflarını 
biraz azaltarak, zorunlu tatiller yaparak, bu 
sallantılara karşı durması mümkün olabilir. 
Dolayısıyla hizmet sektöründe de 1994 krizi 
ile ilgili olarak önemli sayılabilecek bir hasarın 
olduğunu söyleyemeyiz . Belki onlarda da 
geçici bir kar azalması olmuştur sadece.
        Dolayısıyla firmalar kesimine bakacak 
olursak eğer, küçük ve orta ölçekli firmaların, 
özellikle büyük tekellerin stokları eritme 
imkanını yakalaması dolayısıyla üretimi 
düşürmeleri yüzünden, 1994’ten önemli 
borçlarla çıktıklarını, kriz dolayısıyla finansal 
maliyetler de görülen artışın etkisi ile ve kredi 
piyasalarında yaşanan gelişmelerden ötürü 
1994 krizinden büyük hasarla çıktıklarını 
söyleyebiliriz. Ama hizmet sektörü ve büyük 
sermaye 1994 krizinden büyük karlarla çıktı. 
Özellikle büyük sermaye 1994 krizinden 
en yüksek karlarını elde ederek 
çıktı. Hizmet sektörü ise kend-
isini korudu. Bunun dışında, 
yani küçük sermaye grubu 
dışında, en büyük hasarı, 
gerek işten çıkartmalar, 
gerekse reel ücretlerdeki 
büyük azalmalar dolayısıyla 
ücretli kesim, emekçi sınıflar 
gördü. Dolayısıyla 1994 krizinin 
bir tür aktarım mekanizması olarak 
işlev gördüğünü, ücretli kesimden, halkın 
büyük çoğunluğundan ve bir ölçüde küçük 
sermayenin edinmiş olduğu serveti, büyük 
sermaye ve hizmet sektörüne doğru aktarması 
sürecinin gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz.  

Bir de finansal yapının bozulması, özel-
likle devletin mali yapısındaki bozulmanın, 
rant gelirlerinin aşırı bir seviyeye çıkmasına 
yolaçtı. Bunun etkileri de, 1997 yani şu anda 
yaşamakta olduğumuz krizin etkilerini biraz 
büyüten sürecin başlamasına sebep oldu. Bu 
tabii 1993’te iç borçlanmaya doğru bir tercihin 
oluşmasıyla başlamıştı.  
       “Devletin borçlanması burjuvazinin 
yöneten ve meclisler aracılığıyla yasalar koyan 
kesimi için dolaysız bir çıkar niteliğinde idi.  
Onun spekülasyonlarının asıl kaynağı, kesin-
likle devletin bütçe açığı idi. Her yılın sonunda 
yeni bir açık. Her dört ya da beş yılda bir yeni 
ödünç alma (günümüzde her ay dört ya da 
beş defa ödünç alma diye okunmalı). Ve her 

yeni ödünç alma mali aristokrasiye, 
yapay çarelerle 

ifalsınkıyısında 
tutunabildiğinden, bank-
erlerle en elverişsiz koşullarda görüşüp 
anlaşmak zorunda olan devleti haraca kesmek 
için yeni bir fırsat sağlıyordu.  Her yeni ödünç 
alma, parasını devlet tahvillerine yatıran halkı, 
hükümetin ve meclis çoğunluğunun çok 
iyi bildikleri borsa oyunları soymak için çok 
iyi bir fırsat oluyordu.  Genel olarak, devlet 
kredisinin oynaklığı, devlet sırlarını bilmek, 
bankacılara olduğu gibi onların meclisteki 
ve tahttaki yandaşlarına da, devlet tahvil-
lerinin fiyatlarında görülmemiş ve ani dal-
galanmalar yaratma olanağını veriyordu, ve 
dalgalanmaların değişmez, sürekli sonucu, 
ancak küçük sermayedarlar yığınının yıkımı 
ve büyük spekülatörlerin akıl almaz bir hızla 
zenginleşmesi olabiliyordu”(K. Marx, Fransa’da 
Sınıf Mücadeleleri).  Türkiye’de 1984-88 
döneminde Gayrisafi Milli Hasılanın(GSMH) 
%4.7’si olan ve ağırlıklı olarak dış borçlan-
ma il karşılanan kamu kesimi borçlanma 
gereği(KKBG), 1989 - 93 döneminde GSMH’ın 
%9.1’ine kadar yükselmiştir.  Ekonominin 
üretim kesimini ilgilendiren daha önemli 
bir özellik ise doksanlı yıllarla birlikte kamu 
borçlanma gereksinimini dış borçlanma 
yerine iç borçlenma ile karşılamayı tercih 
etmesidir.  Bu gelişme ile birlikte, büyük 
bir borç talebi ile iç piyasya giren kamu 
fonların büyük bir bölümünü kullanmak 
istediğinden, kredi ihtiyacı içindeki firmaların 
ihtiyaç duydukları borçlanmayı yüksek 
faizlerle gerçekleştirmelerine ve giderek 
borçlanmayı (piyasada fon kalmadığından) 
geçekleştirememelerine yol açmıştır.  Holding 
bünyesi içinde banka vb. gibi finansal kurum-
lar bulunduran büyük sermaye grupları bu 
yapıdan olumsuz etkilenmeden büyümelerini 
sürdürebilmişlerdir.
        Devletin borçlanma politikasını sürdüre-
bilmesi, ancak yüksek reel faizin devamına 
bağlıdır.  Yüksek reel faizler ile yurtdışından 
fon bulan mali kesim bu fonları yüksek fai-
zli devlet tahvili ile kamuya aktarmakta ve 
büyük spekülatif kazançlar elde etmektedir.  
Dolayısıyla 1994 krizinde bozu- lan mali 
yapı, günümüze kadar daha 
da bozularak mali piyasaların 
fon dağıtımını sağlama 
işlevininin tamamen ortadan 
kalkmasına sadece Kamu 
Kesiminin borçlanmasını 
gerçekleştirmek için 
kullandığı bir araca 
dönüşmesine yol 
açmıştır. Yüksek reel 
faizler bu işlevin bir 
manivelasıdır. Düşük kur - yük-
sek reel faiz bağlantısı dolayısıyla kamu-
nun finansal piyasalarda istikrarı sağlamak 
üzere bir faiz politikası uygulama imkanı 
kalmamıştır.  Nitekim, 1994 krizinde faizlerin 
düşürülmek istenmesi krizin başlangıcı için 
tetik görevi görmüştür.  
        Bunu biraz daha irdeleyecek olursak, 
bugünkü krize de biraz girmiş olacağız. Şimdi 
birincisi Türkiye’de devletin içborçlanma gereği 
yüksek. Doğru. Yani bu konuda gerçi iki ekol 
var. Birisi, Gayrisafi Milli Hasıla’ya göre oranla-
yarak yaklaşıyor. O zaman iç borçlar bir Belçika 
kadar, bir İtalya kadar, bir Yunanistan kadar 
yüksek değil. Dolayısıyla devletin daha da fazla 
borçlanması mümkündür yorumunu yapıyor. 
Bir diğer iktisatçı grubu ise dış satım gelirlerine 
oranlayarak bunu değerlendiriyor; dolayısıyla 
Yunanistan, Belçika, İtalya gibi ülkelerden 
daha yüksek çıkıyor. Dolayısıyla bunun ciddi 
bir problem yarattığı düşünülüyor. Zaman 
içersinde bakacak olursak, devletin iç borçlan-
ma gereği yükselmiştir ama, devletin finansal 
sistem üzerinde sanıldığı kadar büyük bir 

baskısı yok bence. Nedeni de şu: 
Bugün mesela %140’larla 

falan devlet tahvili, haz-
ine bonosu satılıyor. 

Ve enflasyon da 
%70 olduğuna 
göre, bileşik faiz 
hesaplarıyla falan, 

devlet kağıtlarının 
%35-40 arasında 

bir reel faiz anlamına 
geldiğini söyleyebiliriz.  

Dolayısıyla bu kadar yüksek bir 
reel faizle borçlanmayı devletin sürdürebilmesi 
mümkün mü, diye bir soru ortaya çıkıyor. Eğer 
borçlanmaya sadece bu kanaldan bakacak 
olursak borçlanmayı sürdürebilmek mümkün 

değil. Ama bir başka boyutu daha var işin. 
        İç borçlanma gereğinin iki unsuru var. 
İç borçlanma gereğinin birinci unsuru, daha 
önceden satmış olduğu hazine bonosunun, 
yani daha önceden sahip olduğu finansal 
borçların geri ödenmesinden kaynaklanıyor. 
Yani ana para ve faizlerin geri ödenmesinden 
kaynaklanıyor. İkincisi doğrudan doğruya 
aktivitelerin finansmanından kaynaklanıyor. 
İç borçlanma gereğinin birinci unsuru, 
hazine bonosu ve devlet tahvillerinin ana 
para ve faizlerinin ödenmesi için gene 
piyasaya başvurmaktan başka çare yok.  
Bunu gene hazine bonosu ve tahvil satarak 
gerçekleştiriyor. Ve bunun maliyeti reel olarak 
%35-40 arası. Ama geri kalan kısım, yani aşağı 
yukarı ilk kısım kadar, %50-%50 kabul edersek, 
müteahhitlere yapılan ödemeler, destekleme 
alımlarına yapılan ödemeler gibi. Bu ödeme-

lerin bir veya iki aylık geciktirilmesi 
durumunda aslında o 

parayı siz 

y e n i d e n 
kullanmış oluyorsunuz. 
Dolayısıyla buradan, sıfır faizli bir kaynak 
geliyor. Buradan sıfır maliyetli bir kaynak 
geliyor, öbür tarafta %35-40’lık bir reel faiz 
ödüyorsunuz. Dolayısıyla sizin %35’lik reel 
faizi ikiye bölüyorsunuz. %15-20’lik bir faiz 
yüküyle karşılaşıyorsunuz. Bu  faiz oranı şu an 
için sürdürülebilir  bir faiz yüküdür. Ne zaman 
tehlike ortaya çıkacak. Burada bir potansiyel 
tehlike sözkonusu. Bu hızla giderse eğer, 
bir an bu borcun tekrar geri ödenmesinden 
kaynaklanan şey illa ödenmesi zorunlu olan 
hazine bonosu ve devlet tahvillerinin toplam 
borçlanma gereği içindeki oranı yükselirse, 
yani yükseldikçe, öbür taraftaki sıfır faizli  
maliyetin, göreli önemi azalacaktır. Dolayısıyla 
toplam faiz yükü giderek yükselecektir. 
        S.Z.T: Müteahhitlere yapılan ödemeler, 
ya da fındığa, çaya, tütüne, buğdaya yönelik 
destekleme alımları için yapılan ödemelerden 
bahsediyoruz. Bu ödemelerin geciktirilmesi-
yle, bu kesimlerden devlete borç verebilen 
rantiyelere bir kaynak aktarımı yapılmış oluyor.
        Uğur Tekin: Burada bir ayrım daha yap-
mak gerekir. Çünkü devlet müteahhitleri 
uzun zamandır bu durumla karşılaşmış 
oldukları için, fiyatlarını da ona göre, ödeme-
lerin gecikeceğini hesaplayarak belirliyorlar. 
Bir liralık iş, nasılsa geç ödeme yapılacağı 
düşüncesiyle bilmem kaç liraya teklif ediliyor. 
İşte ek bütçelerle şunlarla bunlarla kendiler-
ini koruyorlar. Hatta Marx’ın gene Fransa’da 
Sınıf Mücadeleleri kitabında yaptığı çözüm-
leme bugün de geçerliliğini koruyor “..(iç 
borçlanma sayesinde) yaklaşık olarak yılda 
400 milyona bile varan Napoléon zamanındaki 
bütçenin iki katını çok aşmış olması kolayca 
açıklanabilir.  Ayrıca böylece devletin elinden 
geçen muazzam para tutarları, hileli mal 
teslimi anlaşmalarına, ahlak bozukluklarına, 
aşırtılara(ihtilas), her çeşitten dolandırıcılığa 
olanak sağlıyordu.  Devlete ödünç verme 
yoluyla, devletin büyük ölçüde yağmalanması, 
bayındırlık işlerinde perakende olarak 

yineleniyordu.  Meclis ile hükümet 
arasındaki bağıntılar, çeşitli 

devlet idareleri 
ile çeşitli 

üstenciler(müteahhitler) 
arasındaki bağıntılar biçiminde 
çoğalmış bulunuyordu.” Ama özellikle seçim 
zamanlarında yüksek ilan edilen taban 
fiyatlarının, baş fiyatların, destekleme 
alımlarının parasının geç ödenmesi, zaten 
bu oya tahvil olduktan sonra, sözünü yerine 
getirmemiş oluyorlar. Gerçekte reel olarak 
bu enflasyonist ortamda, bu gecikmelerin 
tarım kesiminde önemli bir servet tahribatı 
yarattığını düşünebiliriz. Dolayısıyla devletin 
borçlanmasında henüz olağanüstü bir baskı 
yok. Ama bu baskının oluşması için altyapının 
hazır olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bir önlem 
alınmaz ise bu finansal kamu borçlanma 
gereğini düşürmek veya artık zaten kamu 
borçlanma gereğinin de önemli bir kısmı 
bir ölçüde faiz yükünden kaynaklanıyor; 
iç borçlanma probleminin bir şekilde hall-
edilmesi mümkün olmaz ise çok ciddi bir 
sıkıntı doğacaktır. Finansal yapının bozulması 
anlamında.
        S.Z.T: Bir cep yapalım. Mesela ne tür ted-
birler alınabilir? Şöyle açayım, şu anda bankacılık 
sektöründe mevduatlar yüzde yüz devlet 
güvencesi altında. İlan edilen bu. Bu da son 
zamanlarda Bankekspres, en son Cavit Çağlar’ın 
İnterbank’ı, Türk Ticaret Bankası gibi bankaların 
mevduat sahiplerine karşı yükümlülüklerini 
devlet üstlendi. Gördüğüm kadarıyla aslında bu 
durumda olan bankaların sayısı daha fazla.
        Uğur Tekin: 14 tane. 64. madde 
kapsamında 14 banka var. Zaten toplam 70 
tane banka var. Yani yatırım bankaları, her şey 
dahil. 

        S.Z.T: Dolayısıyla bu bankalar üzerinde 
devletin bir koruyucu yükümlülüğü var ama, 
aynı zamanda büyük bir gücü de var. Özel 
bankaların büyük çoğunluğu da, aynı zaman-
da bazı sermaye gruplarının bankaları. Devlete 
borç verenler de bu bankalar veya gruplar. 
Devlet bunlar üzerindeki gücünü, içborçların 
konsolidasyonu için kullanabilir mi?
        Uğur Tekin: Şöyle bir durum var. Bu 
konular gazetelere düştüğü için rahatlıkla 
kullanabiliyorum, bir pozisyon kavramı var. 
Açık pozisyon falan. Şimdi Türkiye’de bir 
kere bankacılık sistemi üzerindeki koruma 
%100’lük koruma, belli bir limitteki mevduat 
için geçerli. 2 milyar 3 milyarlık kısmı güvence 
altındadır. Eğer 10 milyarlık mevduatınız 
varsa onun 2-3 milyarı devlet güvencesi 
altında. Batma durumunda, onun üstündekini 
alamıyorsun. Bankaların mevduat tabanı çok 
yaygın olduğu için, mevduat tabanında orta-
lama mevduat büyüklüğünün %80-90’ı  2-3 
milyarın altında kaldığından ötürü, onların sis-
temden kaçmasını engellemek için getirilmiş 

bir uygulama. Fiili olarak da 
bir anlamı yok. 
Sadece psikolojik 
bir rahatlama 
anlamı taşıyor. 
Şimdi iç borçlan-
ma sorununun 
nasıl çözüleceğiyle 
bankacılık sis-
temi çok bağlantılı. 
Bankacılık sistemi 

çok kırılgan hale 
gelmiş durumda.  
Bankaların bir bölümü, 

döviz pozisyonu bakımından açık 
durumda. Yani yurt dışından döviz borçlanıyor, 
Türkiye’de finansal enstrumanlara yatırım 
yapıyor, tabii bu mithiş bir kar sağlıyor. Tabii illa 
yurt dışından döviz bulunması diye bir koşul 
yok. Zaten yurt içinden de döviz topluyor ve  
mevduatın %60’ı civarı döviz tevdiat hesabına 
dönüşmüş durumda. Yani Türk lirasından 
büyük bir kaçış sözkonusu. Bu da açık pozisy-
ondaki bankaların nasıl bir riskle karşı karşıya 
olduğunu bize gösteriyor. İkinci grup banka 
ise, böyle bir döviz pozisyonu açığına sahip 
olmayan, büyük ölçüde Türk lirası enstrü-
manlarla kaynak yaratıp onları değerlendiren, 
plase eden bir kesimi oluşturuyor. Dolayısıyla 
alacağınız hangi önlem olursa olsun bunlardan 
birisine yararlı olacak birisine zarar verecek. 
Hatta zarar vermenin de ötesinde tarumar 
edecek. Bu iki kesimi birden memnun edecek 
bir radikal önlemden sözediyorum, zaten 
radikal önlem olmaksızın iç borç stoğunun 
ortadan kaldırılması mümkün görünmüyor. 
Nedir bu radikal önlem? Aslında, bilinen 
önlemler bunlar. Bir tanesi, enflasyonu dizgin-
lerinden boşandırmak, yani hiperenflasyona 
gitmek. Hiper enflasyona gidince, iç borç 
stoğu, tabii kontratlı olduğu için, en azından 
üç, dört, beş aylık vadeli, bir tahvilin geri 
ödeme süresi böyle olduğu için, bunlar kendi-
lerini koruyamayacaklar, hiper enflasyondan 
dolayı, elinde devlet tahvili tutan bankaların, 
ellerinde devlet tahvili olarak görünen serveti 
sıfıra yakın bir değere dönüşecek, buna 
karşılıtk devletin de içborç stoğu da sıfıra 
yakın bir hale dönüşecek. Dolayısıyla faturayı 
onlara kesmiş olacak. Bu tabii illa bankalar 
demek değil, “mümtaz halkımızın” da bir kes-
iminin elinde devlet tahvili ve hazine bonosu 
var. Dolaylı olarak var. Mesela demin sözünü 
ettiğim, bankalarda bir sürü fonlar var, B Tipi 
fonların %90’ı falan aslında halkın küçük 
mevduatlarıyla oluşturulmuş ve finansal 
piyasalarda devlet tahvili, hazine bonosu alım 
satımı yapılan fonlar. Dolayısıyla bundan o 
fonu elinde tutan insanlar da zarar görecek-
ler. İkinci olarak enflasyon çözümünden farklı 
olarak, moratoryum ilan etmek. Başka bir 

çıkar yolu yok. Devletin, “bir başka zaman, 
mümkün olursa öderim” demesi. 

Dolayısıyla bu da zorunlu 
olarak vadeyi uzatmak 
anlamına geliyor. Çünkü 

vadeler giderek kısalmaya 
başladı. 3-4 ayın ötesinde 

iç borçlanma imkanı yok. 
Dış borçlanma imkanı zaten 

hiç yok. 
 S.Z.T: Hazinenin yeni yılın ilk 

haftasında yaptığı borçlanma 
ihalesi de 3 ayda bir kupon 

ödemeli.
        U ğ u r Tekin: Türkiye’nin 1998 yılı içersinde 
net olarak dış borç stoğu azaldı. Yani dışarıya 
borç öder durumdayız. Dışarıdan kaynak 
bulamıyoruz. İç borç stoğu da buna karşılık 
çok yükselmiş durumda. Dolayısıyla bu iki 
yöntemden hangisini uygularsak uygulayalım 
bankacılık sisteminde mutlaka bir sarsıntı yara-
tacak. Demin de söylediğim gibi 14 tane banka 
zaten bakım ihtiyacı içersinde. Gözetleme 
sistemine dahil olmuş durumda. Bunlardan 
üç tanesinin de Merkez Bankası tarafından 
yönetimi üstlenildi. Merkez bankasının bu 
işe ayırdığı fon, aşağı yukarı 1.2 milyar dolar 
civarında. Bu fonun en son %60-65’i kullanılmış 
durumda. Yani İnterbank boyutlarında bir 
banka daha batarsa, o da sisteme dahil olabilir, 
ama bir sonrakine yer yok gibi görünüyor. O 
bankanın sisteme girebilmesi için, Türk Ticaret, 
Bankekspres veya İnterbank’ın satılması lazım.  
Oradan gelecek kaynakla bir sonraki, sisteme 
alınabilir veya yeni kaynak yaratılabilir. Ama 
yeni kaynak yaratmanın da yolu yok. Devlet 
zaten kendi borçlarını ödemekte zorlanıyor. 
Bunun farkındalar. Bankacılık sisteminde ortaya 
çıkabilecek bir krizin elbetteki büyük etkileri 
olacak. Yani reel ekonomiyi sarsmak anlamında. 
        Zaten 1997 krizine baktığımızda, 
1994 krizinden farklı olarak, bu defa kriz 
yurtdışındaki değişmelerle Türkiye’ye yansıdı 
ve bence kriz var diye konuşanların bir kısmı 
haklı. Yani hakikaten 1994 krizindeki senary-

onun uygulanması mümkün değil; içerdeki 
stokları eritelim, yurt dışına ihraç edelim 
hemen mümkün değil. Bir de yurtdışındaki 
ortamın Türkiye’deki sektörel tercihlere 
bağlı olarak, sektörler üzerindeki etkisi çok 
farklı farklı yaşanmaya başlandı. Yurtdışında 
hiçbir şey olmasaydı bile, örneğin Tekstil 
sektöründeki bu derin krizin yaşanması 
kaçınılmazdı.  Çünkü 1996 yılında dünyada 
satılan tekstil makinalarının üçte biri Türkiye’ye 
satıldı. Sadece 1996 yılında. Bunun birden bire 
sıçramadığını, daha öncesinde de satılanları 
düşünürsek, o kadar yüksek bir arz kapa-
sitesi ne iç, ne dış taleple emilemez. Tekstilde 
dış talep yaratabilmek için marka yaratmak 
zorundasınız. Bu da bugünden yarına olabi-
lecek bir şey değil. Üstelik bu kadar yüksek 
bir arz kapasitesinin oluşabilmesi için çok 
büyük bir ihtimalle o sektörün gerektirdiği 
bilgi donanımından yoksun kişilerin de 
bu işe girmiş olması ihtimali var. Ve satır 
aralarından okuyorsunuz, bu yüksek arz kapa-
sitesinin yaratılmasında kredi vermek isteyen 
kurumların da büyük katkıları olmuştur. 
Leasingle falan filan, siz satın alın, biz destek 
oluruz. Oradan da alınan krediler geri öden-
miyor. Bir de öyle bir yük var. Bankaların güç 
duruma düşmelerinin nedenlerinden bir 
tanesi de bu. 
        Burada bir yönetim felsefesi problemiyle 
karşı karşıyayız. Neoklasik iktisadın hiç dikkate 
almadığı bir problemdir. Eğer siz yöneticiler-
inizi kardan, yani satıştan primle çalıştıracak 
olursanız, kendi çıkarlarını firma çıkarlarının 
üstünde tutarlar, doğal olarak. Adam kredi 
satayım diye uğraşır, kredinin geri dönüşünün 
şekli şartlarını yerine getirir. Mantıklı düşünen 
o krediyi vermez. Çünkü Türkiye’deki tekstil 
sektöründeki arz kapasitesini ve bunun ne 
kadarının üretime dönüştüğünde ne ölçüde 
pazar şansının olup olmadığını kestirebi-
lecek düzeyde bir bilgisi olması, en azından 
teorik düzeyde böyle insanların kredi vermesi 
gerekiyor. Siz bunu primle yönlendirmeye 
kalkarsanız, bu hesapları hiç yapmaz, şekil 
şartlarını yerine getiriyorsa, hemen kredinin 
verilmesini sağlar, doğal olarak kredi geri dön-
mez, ondan sonra da banka zor duruma düşer. 
        S.Z.T: Sadece Nurtepe’de, 210 tane tekstil-
konfeksiyon işyeri vardı ve yaz aylarında üç 
vardiya çalışıyorlardı. Kasım ayında bunlardan 
195 tanesi kapanmıştı. Zannediyorum şimdi 
bunlardan bir kaç tanesi açık kalmıştır. Bu 
durum aşağı yukarı 10-15 bin civarında insanın 
işsiz kalmış olması demek. Sadece Nurtepe’de. 
İki telli’yi falan saymıyoruz. 
        Uğur Tekin: Ben bir şey duydum. 1997 yılı 
içersinde Torino’da bir tekstil makinaları fuarı 
olmuş. Uşak’tan 440 tane insan buraya gitmiş. 
Yani şimdi, Uşak, Torino tekstil makinaları fuarı 
ve 440 kişi!...Bu kadar Uşaklı’nın Torino’da 
tekstil makinaları fuarında ne işi var? Açıkcası 
böyle bir potansiyel olduğunu bilmiyordum 
Türkiye’de. Ve bu “mucize Anadolu kaplanları 
“diye geçen, Uşak, Afyon, Antep, Maraş, Urfa, 
Çorum, bütün bunlar, Nurtepe’deki ortama 
benzeyen ortamlarla karşı karşıya kaldılar. 
Hiçbir şansları yok. Çünkü karşılarında rakip 
olarak, Uzakdoğu’da üretilmiş ve kesinlikle 
fiyat düzeyiyle, Türkiye’de emek ne kadar ucuz 
olursa olsun, rekabet edemiyecekleri ürünler 
sözkonusu. Yurtdışında da Uzakdoğu ülkeler-
inde müthiş bir devalüasyon yaşandığı için 
ürünlerin fiyatları olağanüstü düştü. Yurtdışı 
sanayiciler de tekstilde marka yaratmış, sadece 
marka yaratmak da değil, aslında bu bayağı 
bir işletmecilik de gerektiriyor. Bir dağıtım 
kanalı organizasyonu son derece zahmetli 
bir iş. Çünkü önemli birikim gerektiriyor, bu 
birikimde insanların sayısı Türkiye’de çok değil.  
Bu kadar büyük bir arz kapasitesini dünyada 
pazarlayacak o kanalları oluşturacak insan 
sayısı çok değil. O insanlara sahip olan şirketler 
ayakta kalıyorlar. 
        Muhtemelen o kadar yüksek arz kapa-
sitesinin oluşması, fiyat sinyallerinin yanlış 
anlaşılmasından. Baktılar etrafında birisi 
Vakko’ya, şuna buna fason iş yapıyordu, ben 
neden yapmayayım diye bu işin içersine gird-
iler.
        S.Z.T: Gümrük Birliği dolayısıyla 
önümüzdeki 10 yıl boyunca Türkiye AB’nin 
tekstil fabrikası olacak, kapasitemizi ne kadar 
büyütsek de gene de yetişemeyiz diye bir 
propaganda yapılmıştı. Gene 1994-95’lerde. 
Bu tekstildeki şişmenin gerisinde o propa-
ganda da var.
        Uğur Tekin: Herhalde.. 1996 yılı itibari-
yle Tekstilde krizin başlayacağı net olarak 
gözüküyor, bilançolar itibariyle. Büyük bir satış 
problemiyle karşı karşıya kalıyorlar. Avrupa 
için GB’ne girişte böyle bir gelişmenin nasıl 
gerçekleşeceğini anlamak da zor. Türkiye’nin 
Avrupa’ya olan gümrükleri sıfırlanmış 
durumdaydı. Avrupa ile gümrük birliğine 
girdiğimizde dünyanın başka ülkeleriyle güm-
rüklerimiz yükselmek zorunda kaldı. Gümrük 
birliği ilkeleri dolayısıyla. Bütün dünyayla sıfıra 
yakın bir gümrük politikası izliyorduk. AB ile 
gümrük birliğine girdiğimizde diğerleriyle 
gümrüklerimiz yükselmiş oldu. Bu ne bileyim, 
ucuz uzakdoğu sentetik ipliğinin Türkiye’ye 
daha pahalıya girmesine yolaçtı. Hani bunu 
ikame etmek için yurt içinde bir potansiyelin 
yaratılması mümkündü, ama bunun sadece 
içpazara yönelik bir özelliği olacaktı.
        S.Z.T: Tekstilde bir kriz ortamı olduğu ve 
nedenleri belli. Peki diğer sektörler? 
        Uğur Tekin: Diğer sektörler için de bu defa 
bir kriz ortamı oluşabileceğini söyleyebilirim. 
Çünkü yurtdışında dünya ölçeğinde büyük arz 
kapasitesine erişmiş olan uzakdoğu ülkeleri 
ciddi bir problem yaratıyor.  Bunlar yapmış 
oldukları yüksek oranlı devalüasyonlar ile 
dış piyasalarda önemli sayılabilecek bir fiyat 
avantajı yakaladılar.  Dolayısıyla dışsatım hem 
piyasalardaki daralma, hem de fiyat düşüşleri 
yüzünden oldukça zora girmiş durumda.  İç 
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        14 Şubat tarihli haftalık Aydınlık Dergisi 
3. sayfasında haberi patlatmış: “ÖCALAN ABD 
DİPLOMATİK PASAPORTUYLA GEZİYOR”. Başlığın 
üstünde “PKK liderinin rotasını Washington’un 
istihbaratçısı eski büyükelçi David Korn çiziyor.” 
cümlesi yeralıyor. Haberin spota çıkarılan ana 
fikri şöyle:
        “Öcalan dört değişik ABD diplomatik pasa-
portuyla seyahat ediyor. Pasaportlar gerçek, 
fotoğraf Öcalan’a ait. Öcalan’a pasaportları 
bulan ve onun Avrupa’da dolaşmasını sağlayan; 
ABD’nin eski İsrail büyükelçilerinden Davit 
Adolph Korn. Korn, CIA’nın Ortadoğu Masası’nın 
etkili isimlerinden.”
        Bu haberin baştan aşağı uydurma olduğu 
derginin çıktığı tarihten iki gün sonra kesin olar-
ak belli oldu. Öcalan Yunanistan Hükümetinin 
Bakanları tarafından Yunanistan’ın Kenya 
Büyükelçiliğine götürülmüş, Şubat ayı başından 
bu yana orada tutulmuştur. Öcalan Türkiye’ye 
getirilirken üzerinden çıkan pasaport, Kıbrıs 
(Rum) Cumhuriyeti’nin verdiği, üzerindeki 
bilgilerin bir gazeteciye, fotoğrafın Öcalan’a ait 
olduğu bir diplomatik pasaporttur.
        Aydınlık’ın haberine göre, ABD Öcalan’ı 
kendi bölge politikasının bir unsuru olarak 
görüyor, PKK Genel Başkanı’nı, CIA’nın Ortadoğu 
Masası’nın etkili isimlerinden birisinin ellerine 
teslim ediyor  ve kendisine dört sahte diploma-
tik pasaport sağlıyor, ama Öcalan hiçbir yerde 
barınamıyor. Bu iddiaya inanmak mümkün mü?
        Baştan aşağı uydurma olan bu haber acaba 
neden yapıldı?
        

HEM MİLLİYETÇİ HEM SOSYALİST!..

        Her siyasi bakış açısı, PKK hareketini kendi 
sınıf karakterine göre, tam cepheden, sağdan, 
soldan eleştirmiş, karşı çıkmış, desteklemiş, 
ittifak ilişkisi geliştirmiş veya kendisine karşı 
mücadele etmiştir. Aydınlık-İP, PKK’ye kendi 
sınıf kimliğine ve milliyetçi görüşlerine uygun 
olarak karşı çıkmaktadır. Ancak bu çevre, kendi 
milliyetçiliğini örtmeye, gizlemeye çalışmaktadır. 
Örneğin, bir süredir açıkca savunduğu “CHP’nin 
Altı Ok” programının milliyetçilik ilkesini, sol 
iddialarıyla bağdaştırmak için “Türkiyelilik” 
olarak açıklamaya çalışıyor. Komünist yurtsev-
erlikle, bir burjuva ideolojisi olan milliyetçilik 
taban tabana zıttır. Milliyetçi bir bakış açısını 
yurtseverlik olarak yutturma teşebbüslerinin ilki 
de, bugünkü Aydınlıkçılar’ın teşebbüsü değildir. 
Hem milliyetçi, hem sosyalist olmak iddiası, 
solda kalarak dile getirilmesi artık mümkün 
olmayan bir iddiadır. Çünkü, böyle bir karışım 
geçmişte Almanya’da Hitler tarafından yapılmış 
ve “Nasyonal sosyalizm”in, özü itibariyle ser-
mayenin emekçi sınıflara söylediği en tehlikeli, 
en adi, en kanlı yalan olduğu çok ağır bedeller 
ödenerek öğrenilmiştir. (Ecevit bile, tercümeyi 
zorlaştırmak için, “milliyetçi sosyalizmi”, “mil-
liyetçi sol” haline getirme gayretindedir. Hepsi 
aynı kapıya çıkar, milliyetçiliğin solculukla 
karıştırılmışının adı, siyaset biliminde Nasyonal 
Sosyalizm’dir. Böyle olduğu Ecevit’in izlediği 
siyasetlere MHP’den tek bir itiraz gelmemes-
inden de bellidir. Hatta nasyonal sosyalistlikte, 
MHP Ecevit DSP’sinin yanında amatör kalır.)
        Aydınlık-İP, PKK’ye karşı milliyetçi bakış 
açısından kaynaklanan düşmanlığını MHP ve 

benzerlerinden farklı kılabilmek için, başka bir 
deyişle, sosyalistlik iddiasını sürdürerek PKK 
düşmanlığı yapabilmek için, bu örgütün ABD 
çıkarlarına hizmet ettiğini, emperyalizmin bir 
maşası olduğunu, Sevr peşinde koştuğunu vs. 
söyleme ihtiyacı duymaktadır. Böylece PKK’ye 
düşmanlık eden diğer eğilimlerden farklı olarak, 
bu düşmanlığına anti-emperyalist bir görüntü 
kazandırma çabasındadır. Bu yönde çaba har-
cayanlardan birisi de, Uğur Mumcu idi. Aydınlık 
takımıyla Uğur Mumcu’nun ortaklıkları ise, PKK 
düşmanlıklarına anti-emperyalist bir görüntü 
verme çabasından ibaret değildir. Her iki unsur 
da, yola solculuktan, devrimcilikten çıkmış ve 
giderek, kendisini devlet içinde bir kanada 
dayayarak tutum almaya yönelmiştir. Uğur 
Mumcu’nun cenazesinin, Kemalizme bulaşık 
solun da katıldığı bir devlet töreni 
olarak gerçekleşmesi boşuna değildir. 
Uğur Mumcu, 12 Eylül’de, Şevket 
Kazan’ı evinde saklayan bir “solcu”dur. 
        Peki ABD ve AB emperyalizminin, 
PKK eliyle Sevr dayattığı, parçalamaya 
çalıştığı iddia edilen, sosyalizmin son 
kalelerinden veya anti-emperyal-
ist tutumlarıyla meşhur bir devlet 
midir? Aksine Türkiye, ABD’nin en 
sadık müttefiki ve bölge politikasının 
temel direklerinden birisidir. Özal 
gibi Amerikan muhipleri, Çiller gibi 
doğrudan Amerikan vatandaşları, 
Amerikan “Morrison” firmasının 
temsilciliğinden siyasete giren ve 
her zaman Amerikancı politikaların 
takipçisi olan Süleyman Demireller’in, 
Başbakan ve Cumhurbaşkanı olduğu 
bir ülkeden sözediyoruz. Dahası bu ülkenin 
sadece sağcı siyasetçileri değil; Deniz Baykal 
ve Ecevit gibi “sol” geçinen siyaset liderleri 
de, Kenan Evren gibi darbeci generalleri de 
Amerikancı’dır. 
        Şüphesiz ABD emperyalizminin sadık 
müttefiki, bütün emperyalist örgütlerin gönül-
lüsü bir devletin, emperyalizm tarafından PKK 
kullanılarak parçalanmak istendiği iddiası, kendi 
başına hiçbir inandırıcılığa sahip değildir. O 
zaman, devletin bütünü için anti-emperyalist 
sıfatı kullanılamıyorsa da, hiç değilse bir kanadı, 
bir kurumu için bu sıfatı yakıştırmak iddiaya 
inandırıcılık kazandırmak bakımından elzem-
dir. Aydınlık da öyle yapmış ve NATO üyeliğini 
tartışmayan; ABD ve İngiltere’nin İncirlik üssünü 
kullanarak Türkiye’nin bir komşusuna karşı açık 
bir savaş yürütmesine itirazı olmayan; bu üssü 
emperyalizme kapatma, millileştirme diye 
bir programı olmayan; AB’ye tam üyelik için 
hükümetlerin çaba harcamasını isteyen TSK’yı, 
“Cumhuriyet Devrimi Kanunları uygulansın” 
istediği için, anti-emperyalist, ABD emperyaliz-
minin hedef tahtasındaki güç ilan etmiştir. TSK 
gerçekten de Cumhuriyet devrimi kanunlarının 
uygulanmasını, en üst düzey komutanlarının 
katıldığı Anayasal bir kuruluş olan MGK’da talep 
etmektedir. Ama bu kanunların ABD karşıtlığıyla 
da, anti-emperyalizmle de doğrudan bir alakası 
bulunmamaktadır. Dolaylı bir alaka ise, ABD’nin 
siyasal islama verdiği destek nedeniyledir. 
Ancak 1980 sonrasında siyasal islama destek 
verme konusunda ABD ile Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ve bu arada TSK arasında bir çelişki 

yoktur. TSK sonradan, bu desteğin ülke içinde 
solun önünün kesilmesi, 1990 sonrasında 
Türkik Cumhuriyetlerde İran’ın önünün kes-
ilmesi sınırından taştığını ve Türkiye’de bir 
rejim değişikliği sürecinin açılabileceğini 
görmüş ve siyasal islama karşı tutumunu bu 
gerekçeyle değiştirmiştir. Yoksa toplumun 
islamlaştırılmasından hala vazgeçilmiş değildir. 
İsteyen 28 Şubat sonrasındaki bütçelerde 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı ve bütün 
bakanlıkların bünyelerinde din hizmetleri 
için ayrılan parasal imkanların boyutlarına 
bakabilir. TSK bugün de topluma daha fazla 
din sunulmasına değil; sunulan bu dinin iktidar 
talebiyle devlete dönmesine karşıdır. 
        Ama ilginç olan, Aydınlıkçıların TSK’ya ettiği 
ilan-ı aşkların, sık tekrarlarla uzun bir tarihe sahip 

olmasıdır. Doğu Perinçek, 12 Eylül sonrasında, 
Sıkıyönetim Savcısının önünde şöyle övünüyor:
        “TİKP, Kuzeyden gelen tehdite karşı orduyu 
güçlendirme siyasetini bir mücadele konusu 
haline getirmiştir. Partimiz Moskova yanlılarının 
‘silah değil, kreş’ sloganının ne anlama geldiğini 
ortaya koymuş, bu görüşe karşı Türkiye’nin 
silahlanmasını ve ordunun her yönden 
modernleşmesini savunmuştur.”
        “Orduya yönelen saldırılara bir cevap 
olmak üzere, Başkanlık Kurulu üyemiz Oral 
Çalışlar, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Kenan 
Evren’den özel bir demeç alarak Aydınlık’ta 
yayınlamıştır. Aydınlık’ın 28 Mart 1980 günlü 
sayısının manşeti şöyledir:
        “Türkiye Hitler Almanya’sı olmadığı gibi, 
Silahlı Kuvvetleri ne militaristtir, ne de faşist. Ben 
de üst üste üç başyazı yazarak, orduyu hedef 
alan saldırıların ne anlama geldiğini açıkladım. 
Orduyu parçalamak amacını güden bir parti, 
hiç ordunun daha fazla silahlanmasını ve 
modernleşmesini ister mi, hiç orduya yönelen 
saldırıları göğüsler mi? Partimiz, orduyu parçala-
mak bir yana, orduyu düşman ilan edenlerin 
adresini göstermiştir.” (Türkiye İşçi Köylü Partisi, 
İddianame ve Sorgu, 1981, s.138-140)
        Be gafil adam, yalakalık ettiğin Genelkurmay 
Başkanı Kenan Evren, ABD Başkanına söylenen, 
daha sonra çok tekrarlayacağınız “Bizim oğlanlar 
başardı” denilen işi yapmış, Amerikancı-faşist 
darbeyi gerçekleştirmiş; seni de onlardan sayıp, 
yüzbinlerce komünist, yurtsever, ilericiyle bir-
likte yakalayıp sopalamış ve savcının önüne 
oturtmuş. Hala pişmanlık yok. Aksine yalakalık 

berdevam!..
        (Bu gafil takımı, Nabi Yağcı gibi kapitalist 
yolcuların “Militarist olmayan bir emperyalizm 
olabilir mi?” gibi, afedersiniz, salakça sorularını, 
onların devrimci olmamalarının delili olarak 
gösterirlerdi. Peki bizzat adı “Silahlı Kuvvetler” 
olan bir kurumun militarist olmadığı iddiası 
neyin delilidir? Perinçek ve arkadaşları, 1981’de 
bastırdıkları kitabın, 1990’ların başında  
unutulmuş olduğundan çok emindiler. Ama 
görüldüğü gibi unutmuyor ve unutulmasına 
izin vermiyoruz.)
        Aydınlık devletin sadece bugününde 
veya 1980 öncesinde anti-emperyalist bir 
misyon keşfetmekle yetinmemiş; aynı zamanda 
Cumhuriyet’in kuruluşu dönemine de tartışılmaz 
bir anti-emperyalist, bağımsızlıkçı dönem etiketi 

yapıştırmıştır. Halbuki dönemin en büyük 
emperyalist gücü olan İngiltere ile, daha 
Kurtuluş Savaşı içinde güçlü bağlar kuran; 
istiklalin sağlanmasından sonra “Bolşevik” 
bir yönetimin ortaya çıkmayacağı garan-
tisini veren; bu garanti kapsamında 
Mustafa Suphi ve arkadaşlarını katleden,  
Birinci Meclis’teki komünist ve ilericileri tas-
fiye eden, halkçı silahlı bir güç olarak Çerkes 
Ethem’in Kuvayı Seyyare’sini tasfiye ile 
ihanet arasına sıkıştıran, TKP’yi yasa dışı ilan 
eden Kemalist kadro olmuştur. İP takımının, 
TKP tarihinden arakladığı Aydınlık ismi ile 
bu derginin kurucusu, TKP Genel Sekreteri 
Şefik Hüsnü isimleri, pek anti-emperyalist 
ve halkçı olduğu iddia edilen dönemde 
sadece yasaklı değil; her türlü zulmü 
yaşayan komünist hareketin sembolleridir. 
O semboller, kıçını devlete dayamış üç-

buçuk nasyonal-sosyalist, yıllar sonra üzerinde 
tepinsin diye yaratılmamıştır.
        Dolayısıyla İP’ciler, ne geçmişte, ne 
de bugün, sosyalistlerin “anti-emperyal-
ist” diye nitelendirmeleri mümkün olmayan 
dönem ve unsurlara, bu sıfatları yakıştırarak; 
emperyalizmle Cumhuriyet devleti arasında 
hayali karşıtlıklar yaratmaya; böylece devletin 
kuyruğuna yapışmalarını mazur göstermeye 
yeltenmektedirler. Böyle bir karşıtlığı gerçek 
olaylara dayandıramadıkları ölçüde de, yalana 
başvurmaktadırlar.
        Yukarıdaki baştan aşağı yalandan iba-
ret haberin uydurulmasının hikayesi budur. 
Bununla birlikte İP’çilerin kendi uydurduklarına 
bir an olsun inandıklarını, dolayısıyla samimi 
olduklarını varsayalım:

ULUS-DEVLETE KARŞI MÜCADELE YANLIŞ 
MIYDI?

        
        Bu durumda emperyalist-kapitalist sis-
temin bugünkü küreselleşme eğilimine karşı, 
bu eğilimin özüne değil, kimi sonuçlarına iti-
razda bulunan devletin yanında saf tutmaları, 
gericiliğin bir başka biçimidir. Devlet, bir bütün 
olarak, dünyanın tamamının kapitalist pazar 
haline gelişi; yani 1917 Büyük Ekim Devrimi’nin 
bütün sonuçlarıyla birlikte 1990’da ortadan 
kaldırılması karşısında, bir parçası olduğu 
emperyalist-kapitalist sistemin zaferine ortak 
olmuştur. Böylece şartları oluşan küreselleşmeye 
devletin hiçbir itirazı yoktur. İtiraz, sermayenin 
özgür dolaşımının ulus-devletler karşısında da 

güvenceye alınmasına yönelik uluslarüstü 
hukuk ve yaptırımların dayatılmasınadır. Bu 
aşamada devletin askeri bürokrasi kanadından 
yükselen itiraz sesleri, küreselleşmenin özüne, 
yani devrim ve sosyalizm düşmanlığına değil; 
ulus-devletin egemenlik haklarını aşındıran 
sonuçlarınadır. 
        İP’çiler, işte bu itirazların yanına koşarak, 
milliyetçi tepkiler vermektedirler. Böylece ulus-
devletin küreselleşme öncesi dönemine özlem 
duymaktadırlar. Peki Türkiye’yi ABD emperyal-
izminin kucağına oturtan, NATO’ya, CENTO’ya 
sokan, yabancı sermayeyi, Türkiye’nin başta 
emek gücü olmak üzere ekonomik kaynaklarını 
birlikte sömürmeye davet eden, yasakçı, 
işkenceci, darbeci, 12 Eylül sonrası faşist rejimi, 
ulus-devletin dünü değil midir? 1960’larda, 
1970’lerde bu devlete karşı mücadele ederken 
yanlış mı yapıyorduk? 
        Türkiye işçi sınıfı ve ilerici aydınlar, genç-
lik yığınları, dün ulus-devlete ve emperyal-
izme karşı mücadelelerini, dünya çapındaki 
sınıf mücadeleleriyle bağlamaya çalışıyor, 
sınıf savaşımını enternasyonalist bir ruhla 
geliştiriyorlardı. Bugün, emperyalist Yeni 
Dünya Düzeni ve küreselleşme karşısında sınıf 
mücadelelerinin enternasyonalist bir ruha ve 
içeriğe sadece ihtiyacı yoktur. Sınıf savaşlarının 
enternasyonal planda örgütlenmesine ve 
yönetilmesine, sadece nihai hedeflerimize 
ulaşmanın sosyalizmin dünya çapında zafer 
kazanmasına olmazsa olmaz biçimde bağlı 
oluşundan dolayı değil; en küçük bir zaferin 
kazanılması için bile, mecburuz.
        Ancak Doğu Perinçek’in anladığı enter-
nasyonalizm bize uymaz. Sıkıyönetim 
savcısı karşısında Perinçek’in verdiği cevaba 
bakınız: “Kaldı ki, Avusturya Partisi ile yapılan 
konuşmada, Partimiz yalnız Türkiye ordusunun 
değil, Avusturya ordusunun da güçlendir-
ilmesinden yana olduğu sorulan sorulardan 
anlaşılmaktadır.” (TİKP, İddianame ve Sorgu, 
1981 s. 131) Enternasyonalizme bakınız, “siz sizin 
orduyu güçlendirin, biz bizim orduyu güçlen-
direlim.” Sanki iki muzaffer devrimin, iki proleter 
Kızıl Ordusundan sözediyorlar.
        Bundan üç-beş sene önce, çoğunluğu 
Kürt  olmak üzere (Metin Metiner, Altan Tan 
gibi) sivil toplumcu, liberal islamcılar; ulus-
devlete karşı, islam ümmetçiliğini, büyük bir 
cahillikle milliyetçiliğin panzehiri, enternasyo-
nalist bir dünya görüşü şeklinde takdime 
yeltenirlerdi. Ümmetçilik, burjuva milliyetçiliği 
karşısında gerici ve ilkel bir dünya görüşüydü. 
Bugün de küresel bir kapitalizme karşı, ulus-
devletçilik, gerici bir bakış açısıdır. Türkiye’de 
“Gerici olmayalım, çağdaş olalım” diye, açıktan 
emperyalistlerin ideolojik taşeronluğuna 
soyunan, “sivil inisiyatif” oluşturan, emperyal-
istlerin elçiliklerine, konsolosluklarına, İnsan 
haklarından sorumlu bakan yardımcılarına 
rapor sunup Türkiye’yi şikayet eden bir başka 
gericilik, emperyalist uşaklığı, son yılların 
modası oldu. 
        Biz “Selam Dünya’nın ve Türkiye’nin Aydınlık 
Geleceğine” diyenler; düpedüz, eski ama eskim-
eyen bir sloganın takipçisiyiz: “Dünyanın bütün 
işçileri ve ezilen halklar birleşiniz.”

Aydınlık neden yalan söylüyor?

         HEPİLERİ Dergisi 18. sayısında, 
“açılımlarımızın özümsenmesi için bir süre 
bekleyeceğiz. Yeni yıl için farklı hazırlıklarımız 
var.” açıklamasını yaptı. Derginin aynı sayısında 
Yalçın Küçük’ün “Bir Kir Teorisi” yazısı yeniden 
yayımlandı. Yazının son dip notunda ise bir 
açıklama yeralıyordu:
        “Ancak ayrıca, ‘Güzel Türkçemiz’ başlıklı kısa 
bir incelemeyi, Haftalık Aydınlık Dergisi’ne, umut 
ediyorum yakında, ve ülkeye döndüğümde 
de, aynı adla, ‘Güzel Türkçemiz’ başlıklı kitabı 
yazmayı, kendime, söz veriyorum.” Dipnotun, 
dili, ne yazık ki vaadettikleriyle ilgili olarak umut 
kırıcıdır. 
         Ancak daha ilginç olan, “kısa incelemenin” 
yayınlanacağı haber verilen yayının adıdır. Yalçın 
Küçük’ün son iki yılını yakından izlemeyenler 
için, Aydınlık adının bir şaşkınlık, hatta hayal 
kırıklığı oluşturması mümkündür. 
         Küçük’ün Türkiye’de, çoğu gazeteci 
olmak üzere, seçtiği kişilere gönderdiği basın 
açıklamalarından bazılarını okumuştuk. Sonra 
“küçük” kitaplar yayımlanmaya başladı ve 
tamamına yakınını, sözkonusu kitaplarda 
okuduk. Sonra HEPİLERİ yayın hayatına başladı. 
Yalçın Küçük’ün HEPİLERİ dönemi, Türkiye’de iç 
savaş sonrası restorasyon üzerine düşünme ve 
yazma dönemidir. Bu, aynı zamanda yeni bir 
yol arayışı dönemi olarak değerlendirilmelidir. 
Restorasyon yazılarının daha ilk örnekleri 
yayınlandığında, Fabrika’nın Mayıs 1997 tar-
ihli 35. sayısında “Ordu Şaşırtıcıdır” başlıklı bir 
tartışma yazısını kaleme alma ihtiyacı duyduk. 
Çünkü Küçük, TSK sözkonusu olduğunda, mark-
sizmin alfabesi anlamına gelecek doğruları bir 
yana atmakta tereddüt etmiyordu. Bu tutumun 
Türkiye solunun teorik gelenekleri bilindiğinde 
hiç de şaşırtıcı olmadığı açıktır. Genel olarak 
devlet, genel olarak ulusal sorun, genel olarak 
ordu üzerine, Türkiye solunun hemen bütün 
kesimlerinden doğru formüller alabilirsiniz. 
Ama sözkonusu olan Türkiye devleti, TSK veya 
Kürt sorunu olduğunda, genel doğrularla değil, 
genelleşmiş marksizmdışı görüşlerle karşılaşmak, 
sıkıntı verecek ölçüde sık yaşanan bir durumdur. 
        Yalçın Küçük, marksizmi kapının önünde 
bırakan açıklamalarını, “27 Mayıs’ı 12 Mart ve 

12 Eylül’le aynı sepete koyan, talebe solculuğu” 
eleştirisiyle birlikte dile getiriyordu.
         Bu arada, üç-beş ay içinde, “Kesinlikle sol 
saymadığım Aydınlık”, “Solun dışına sürmeye 
çalıştığı Aydınlık” ve “Doğu Perinçek’i solla 
barıştıracağım” değişimini yaşamaktaydı.
         Paris yıllarının sonuna yaklaşırken, Kürt 
hareketine yönelik eleştirileri arttı, aralarında 
oluşan mesafe genişledi. 
         1998 baharında Atina ve Lefkoşe’de verdiği 
Türkiye-Yunanistan ilişkileri üzerine iki konferans, 
büyük basın tarafından, konferansın kendisiyle 
ilgili olmadığını düşündüğümüz bir karalamayla 
karşılandı. Buna karşılık Yalçın Küçük, bu kon-
feranslar nedeniyle büyük basında kendisine 
yöneltilen suçlamalara büyük ilgi gösterdi, 
tazminat davaları açtı. Konferanslarının doğru 
anlaşılmasında ısrar ediyordu.
         Fabrika, Yalçın Küçük’teki çizgi değişimini 
yakından izlemeye devam etti. Zaman zaman 
değişime işaret eden uyarılar yapmayı sürdürdük. 
Türkiye’ye döndüğü günlerde yayımlanan “Korku 
ve İktidar Üzerine Polemik” (Fabrika, sayı 
43), şüphesiz sadece “Hoşgeldin” 
yazısı değildi. Ancak bir 
noktanın altını çize-
lim: Uyarılarımız ve 
polemiklerimiz, Yalçın 
Küçük’ü muhatap almakla 
birlikte, O’nun yazılarını, 
kitaplarını okuyan, etkilenen, 
bu etkiyi çoğaltan herkesi 
kapsamaktaydı. Yalçın Küçük 
okurları, ısrarlı eleştirilerimize, 
bugün gelinen noktadan sonra 
yeniden gözatmalıdır. 
        Yalçın Küçük restorasyon ve “28 Şubat 
Ekseni”nin, aynı tarafında, Aydınlıkla birlikte 
durduklarını düşündüğü SİP’le de, Fabrika’nın 
43. sayısında yayımlanan “Sol Dalga Siyaseti” 
yazısında işaret ettiğimiz gibi, dirsek temasını 
geliştirmeyi umdu. Bu yoldaki çabaları, tama-
men ham hayallere dayanmıyordu, ama yeterli 
karşılığı bulmadığı anlaşılıyor. 
        Türkiye’ye Aydınlık’ta yazma vaadiyle döndü, 
Doğu Perinçek’in yattığı Haymana Cezaevine 
naklini yaptırdı. Ve 17 Ocak 1999 tarihli 

Aydınlık’ta DGM’ye verdiği, TMY’nin infaza ilişkin 
17/1 ve 16/2 maddelerinin Anayasa’ya aykırılığı 
hakkındaki dilekçesi yayımlandı. Aydınlık’ın izley-
en sayılarında Mesut Yılmaz’ın, Çiller tarafından 
düzenlenen Öcalan’a suikast hazırlığını, kendisi 
üzerinden Öcalan’a haber verdiğini anlattığı 
mahkeme savunması yayımlandı. Bir sonraki 
Aydınlık’ta ise, bu 
bilgiyi açıklaması 
için, kend-
isini Dr.Doğu 
Perinçek’in “ikna” 
ettiğini anlatan 
yazısı yeralıyordu. 
Aydınlık’ın editör 
yazılarında, bu 
müthiş açıklama 
k a r ş ı s ı n d a , 
büyük basının 

suskunluğuna değiniliyordu.
    Son olarak Aydınlık’ta, 21 Şubat tarihli 605. 

sayıdan itibaren Y. Küçük’ün “A Çocukları” dizisi 
yayımlanmaya başladı.
         Dolayısıyla Yalçın Küçük, artık her hafta 
Aydınlık’tadır, Aydınlık yazarıdır.
        Yalçın Küçük, Aydınlık dergisini, yakın 
zamanlara kadar “gazetecilik ortaokulu” 
olarak değerlendirirdi. Buradan mezun olanlar 
Cumhuriyet’e; asla soluna adam vermeyen 
Cumhuriyet gazetesinde İlhan Selçuk’un rahle-i 
tedrisinden geçenler de, “kebapçı çıraklarının 
okuduğu Sabah” ve benzerlerine giderlerdi. 
Cumhuriyet’ten solcu kalarak ayrılmış tek kişinin 

kendisi olduğunu da ısrarla belirtirdi. 
         Şimdi “ortaokul”un müdürüyle aynı 
odadadır. Kaydını yaptırmaktan vazgeçmesini; 
eğer vazgeçmez ve kabul edilirse mezun 
olmamasını diliyoruz.
         Zaten Aydınlık, kendisini ortaokula kaydet-
mekte tereddütlüdür. “Dr. Doğu Perinçek” 

kendisine “Pişman” muame-
lesi yapmakta ve “itiraf etmesi için 
ikna” etmektedir. “Apo Kardeşim” 
üslubundan, tatmin edici bir 
pişmanlık gösterilmeden, “mis-
afir öğrenci” statüsünden, kayıtlı 
öğrenci statüsüne geçirmezler. 
Aydınlık, “devlet okuludur.”
 İnanılır gibi değil; bunları kime 
anlatıyoruz?  
 1975’te II. TİP’in yayın organı 
olarak çıkan YÜRÜYÜŞ Dergisinin 
20 Ocak 1976 tarihli 41. sayısının 
kapağında siyah çerçeve ve yeşil 
bir zemin üzerinde, başında Çin’li 
şapkası bulunan bir it resmi vardı. 
Resmin üzerinde “Maocu koman-
dolar” yazıyordu. İkinci sayfada 
“Maocu Komandolar İşçilere 
Saldırdı” başlığı altında DİSK 
MADEN-İŞ 6. Bölge Konseyi’nin 
10 Ocak 1976 Cumartesi günü 
İstanbul’da yaptığı toplantıya, “Ne 
Amerika Ne Rusya” diye slogan 
atan Mecidiyeköy Halk Birliği 
mensuplarının ellerindeki sopa, 
demir, zincir ve metal borularla 

saldırdıkları, gene de işçilerden temiz bir dayak 
yedikleri anlatılıyordu. Olayda Philips işçilerinden 
Mustafa Kalfa, Ekrem Kandemir, Kenan 
Aktaş; Bursa Maden-İş’ten Mehmet Demirci 
ve Profilo’dan Mehmet isimli bir başka işçi 
yaralanmıştı. Haberin yayında Haslet Soyöz’ün 
bir karikatürü vardı. Derginin başyazısı “Maocu 
komandolar sosyalizme karşı” başlıklıydı. Yazarı 
ise, Yürüyüş’ün sadece başyazarı değil, yayın 
çizgisini bütünüyle belirleyen kişi olarak Yalçın 
Küçük’tü. 
         Öncelikle, büyük bir devrimci olan MAO’yu, 
Aydınlıkçı taifesinden tenzih ederiz. Ama başlık 

ve teşhisin, yani Aydınlıkçı taifesinin sosyalizm 
düşmanı olduğu ve faşistlerle aynı kabı kirletecek 
ölçüde milliyetçi ve devlet uşağı (hatta 1970’lerin 
sonunda Amerikan emperyalizmine övgüler 
düzen) bir takım olduğu teşhisinin isabetli 
olduğu kesindir..
        YÜRÜYÜŞ’ün bu sayısını hatırlatmamızın 
nedeni, başyazı epey zayıf bir yazı olmakla 
birlikte, ilk kez formüle edilen “Maocu koman-
dolar” tabirinin, bu andan itibaren büyük bir 
yaygınlık kazanmış olması ve solda uzun süre 
tartışılmasıdır. 
         Son bir hatırlatma ise, I. TİP’e 1967 sonrasında 
soldan yönelen yıpratıcı saldırıları bir ihanet 
olarak değerlendirmeye devam eden Yalçın 
Küçük’ün; artık, bu saldırıların mimarlarından 
birisiyle aynı odayı paylaşıyor olmasıdır. İhaneti 
başkalarına yakıştıracağına, saldırıların mahiyeti 
hakkında hala ihtiyaç duyuyorsa, elebaşılardan 
birisi olan oda arkadaşına soru sormalıdır. 
Böylece içerden bilgiler öğrenmesi mümkündür. 
Doğu anlatmazsa, biz yardımcı oluruz.
         Doğu Perinçek ve arkadaşları durduğu yerde 
duruyor. Kendileri de, hiç zik-zak yapmadıklarını, 
hep aynı yerde durduklarını ısrarla söylüyorlar. 
Biz de bu takımın hep aynı yerde, “Devletin sol 
içindeki Truva atı” mevkiinde bulunduklarına 
şahitlik ederiz. 
         Hareket halinde olan ve ne yazık ki, sabır, 
emek ve inançla kollektif bir güç yaratmak 
yerine, hep kendi adına ve bir güce dayanarak 
siyaset yapma alışkanlığı geliştirdiği için, daima 
başkasının kayığına binen; her defasında da, 
kendisiyle yola çıkanları saçıp dağıtarak bu işi 
yapan Yalçın Küçük’tür. 
         HEPİLERİ “yeni yıl için farklı hazırlıklarımız 
var” diyor. Soru şudur: Hazırlıklarınızın içinde 
Yalçın Küçük görünüyor mu? Görünüyorsa, 
dostça, yoldaşça önerimiz, yeniden ve Yalçın 
Küçük’ün görünmediği bir hazırlık yapın. İşinizi 
kış tutun. Ve “Hocanın dediğini bilin, yaptığını 
yapmayın.”
         Bu yazı dahil, haksızlık ettiğimizi 
düşünüyorsanız, tartışmayı veya cevap ver-
meyi veya katkı yapmayı istiyorsanız, Fabrika 
sayfalarının böyle bir ilişkiye açık olduğunu bil-
menizi istiyoruz.

Yalçın Küçük Aydınlık’ta
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        Türkiye ilaçta patent haklarının korunmasına dair 
anlaşmayı, 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek 
üzere, imzalamıştı. Anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarih 
yaklaştıkça, “ilaçta patente hayır” kampanyaları örgütlendi ve 
yürütüldü. 
        “Uluslararası tekelci ilaç firmalarının pazarı haline 
geleceğiz”, “anlaşma yürürlüğe girince patentli hiçbir ilacı 
üretemeyeceğiz, ithal etmek zorunda kalacağız”; “Irak gibi bir 
ambargo durumunda zor durumda kalırız”, “TSK’nın, SSK’nın, 
Bağ-Kur’un ilaç faturaları çok yükselecek”; “Sevr’i nasıl yırtıp 
attıysak, bu anlaşmayı da yırtıp atalım.”; “Anlaşmanın yürür-
lük tarihi en azından 2005 
yılına ertelensin”; “1960’da da 
patent anlaşması vardı, Milli 
Birlik Komitesi anlaşmayı kabul 
etmedi” vb. bu kampanyanın 
motiflerinden bazılarıdır.
        İstanbul Eczacılar Odası 
Başkanı Erkan Önsel’in 
bildirdiğine göre, bu kampan-
yada milyonlarca insanı temsil 
eden 3 işçi Konfederasyonu, 
TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ, Sağlık 
Meslek Odaları, onların üst bir-
likleri, 206 Sivil Toplum Örgütü, 
60 Şubesiyle Tüketiciyi Koruma 
Derneği birleşmişler.
        Fabrika Gazetesinde bu 
kampanyayı destekleyen tek bir 
haber veya yazı yayımlanmadı. 
Halbuki kampanyanın yukarıda 
bazılarını sayabildiğimiz 
motiflerine hakim olan dil ve 
kampanyayı destekleyenler 
listesi karşısında, her sosyalist 
yayının kendisini ezik hisset-
mesi ve “Biz de destekliyoruz.” 
yazıları yayınlaması beklenir. 
Muhtemelen pek çok çevre de 
böyle yapmıştır.
        Öncelikle kağıt üstünde, 
milyonların temsil edilmesi fikrinden hiç hoşlanmadığımızı 
ve böyle temsiller üzerine oluşturulan kampanyaları hiç 
önemsemediğimizi belirtelim. İşçi Konfederasyonları, meslek 
kuruluşları, tüketici dernekleri ve bir de, ne zaman duysak 
midemizi bulandıran “sivil toplum örgütleri” denilen şeyler; 
gerçekten “ilaçta patente hayır” saflarında birleşmişlerse; 
örgütlerinde bu kampanyaya dönük çalışma yapar, üyeler-
inin anlamlı bir kesimini, en azından, örneğin “yabancı” ilaç 
firmalarının önüne yığar. Önlerine Eczacılar Odası Başkanı bir 
kağıt getirmiştir, “altını imzalar mısınız”, diye. Sendikacı öyle 
yaş yere yatmaz. Vakit kazanmak için, “Biz üç konfederasyon 
güçbirliği kararı aldık, oraya götürelim” demişlerdir. Bu arada 
uzmanlar, “Bize hiçbir yükümlülük getirmiyor başkan” diye 
rapor vermiştir. Onun üzerine başkanlar imza atmıştır. Üç 
konfederasyonun yetkili olduğu hiçbir fabrikada, üyelere 
bu kampanyanın duyurulması için parmak oynatıldığını 
duymadık.
        Haksızlık etmeyelim, sendikaların şube lokallerine, birer 
afiş asılmıştır. Al sana, kampanya!..O “sivil” bilmem nelerin 
böyle bir icraatı da olmadığı kesindir. Onların derdi de, kendi 
adlarını duyurmak. Uzun süredir, iyi standartlarda bir hayatı 
“çevrecilik” yaparak finanse edenler var. “Sivil” barış, demokra-
si, yurttaş inisiyatifi dümeniyle uluslararası kuruluşlardan 
dolar tokatlayanlar da var.Yakında “işin ne?” denildiğinde 
“Sivil inisiyatif işi yapıyorum abi” diyenlerle karşılaşacağımız 
kesindir.
        Kampanyanın kitlesel boyutunu bir kenara koyalım; 
peki kampanyanın aslı nedir? Gerçekte neye karşı çıkıyor, ne 
istiyor, neyin üstünü örtüyor?

        KAMPANYANIN ASLI

        1. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Erkan Önsel, patent 
anlaşmasını, sermaye birikimi yaratmak için, Afrika halklarının 
köleleştirilmesi ve insanın bu yolla ticari bir meta haline 
getirilmesine benzetiyor. “Bu defa da” diyor, “insan sağlığı 
ticari bir metaya dönüştürülüyor.” Güzel konuşmalar. Ama bu 
lafların içi boş ajitasyon lafları olmanın ötesinde hiçbir anlamı 
yoktur. Bu yüzden kimseyi de ajite etmez. Türkiye, sağlık 
hizmetlerinden bütün yurttaşların parasız ve eşit olarak 

yararlanabildiği sosyalist 
bir ülkeydi de, 1 Ocak 1999 
tarihinden sağlık alanında 
kapitalizme geçiliyor değil. 
Türkiye kapitalist dünyanın 
bir parçasıdır ve sağlık 
hizmetleri zaten paralıdır. 
İlaç üretiminin tamamına 
yakını özel sektör tarafından 
yapılmakta veya ithal 
edilmektedir.
 Diğer taraftan ilaç 
sektöründeki firmalar, milli 
nitelikte bir sermaye olup, 
yabancı sermayeye karşı 
mücadele ediyor falan da 
değiller. Zaten Türkiye’de 
belirli bir büyüklükte olup 
da, uluslararası ilişkiler, 
ortaklıklar, bağlantılar 
kurmamış bir tek sermaye 
grubu mevcut değildir. 
Ayrıca bu yasadışı, ayıp, 
ahlaka mugayir bir durum 
olmayıp, hem kapitalizmin 
dinamiklerine ve dünyadaki 
eğilimlere uygundur ve 
hem de mevcut düzen bu 
eğilimi teşvik etmektedir. 
Buradaki “belirli büyük-

lük” lafını Erkan Önsel arkadaşımızı gözünde büyütmesin, 
yazımızı rakamlarla doldurmamak için rakam vermiyoruz; 
yoksa kastedilen oldukça mütevazı ölçülerdir.
        Sektördeki firmaların hepsi de üretimlerinin önemli bir 
bölümünü yabancı şirketlerin lisansıyla yapmaktadır. Bunda 
da gayri-milli bir durum yoktur. Çünkü dünyanın hiçbir 
ülkesinde, insan sağlığı için gerekli bütün ilaçlar üretiliyor 
değildir. Her ülke, başka ülkelerde uzun araştırma,geliştirme 
çalışmaları sonucunda bulunmuş ilaçları, ya lisansla kendi 
ülkesinde üretir, ya ithal eder. İlaçta kendi kendine yetme 
düşüncesi kazma bir milliyetçilik anlayışıdır ve insan sağlığıyla 
oynamak; birilerinin de bu durumdan yararlanmasına 
yardımcı olmak anlamına gelir.
        Ancak Türkiye’nin yerli ilaç firmaları, araştırma-
geliştirmeye yeterli kaynağı ayırmaktan kaçınmış oldukları; 
başkasının lisansıyla ilaç üretip, iç pazara satmayı “ulusal ilaç 
sanayi” olmak diye yutturdukları için, patenti bu firmalara 
ait pek az ilaç vardır. Sonuçta sen başkasının patent hakkını 
ödersin, başkası seninkini öder. Ama sen on binlerce ilacın 
patentini öderken, sana bir kaç yüz ilacın patenti ödeniyorsa, 
ticari bir dengesizlik ortaya çıkar. Bu dengesizliği çalarak, gas-
pederek gidermeye çalışmak, kısa vadede kolay bir yol gibi 
görünse de, hem kolay değildir, hem yol değildir.
        
        2. Kampanyaya katılan işçi örgütleri, meslek örgütleri ve 
tüketiciler ilaç üreticisi değildirler. Bu kuruluşların mensupları, 
ihtiyaç duydukları ilaçları satınalıyorlar. SSK’lı veya Bağ-
kur’lu olanlar ilacın üst fiyatının belirli bir kısmını, satınalma 
esnasında ödemektedirler. Ama geri kalanı parasız değildir. 

Geri kalan kısım sigorta sistemi içinde ödenir.
        Burada tüketiciyi ilgilendiren yön, patent yasasının devr-
eye girmesiyle, ilaçların daha pahalıya satılıp satılmayacağıdır. 
        Bugüne kadar Türkiye ilaç sektöründeki yerli firma-
lar, lisanslı üretimlerini veya ithal ilaçları kimseye bedava 
dağıtmadılar. Kar ettiler ve etmeye devam ediyorlar. Ancak 
ilaç sektörünün en kritik alanı, çok uzun yıllar, sayısız deney 
ve araştırma sonucu, binlerce insanın çalışmalarının ürünü 
olarak ortaya çıkan bir ilacın, masraf ve zahmeti; yerli firma-
larca önemsenmemiştir. Bu alana çok büyük fonlar yatıran, 
uzman istihdam eden, tesis kuran firmalar enayi; bizimkiler 
kurnazdır. Başkası üretsin, ben masraf ve zahmete girmeden; 
lisansla üretim yapayım, iç piyasada satıp karları cebe indi-
reyim... Bu saadetin sonsuza kadar sürmesi herhalde beklen-
miyordu. 
        Bugünkü itirazların gerisinde öncelikle, ilaçların fiyatında 
artış olacağı endişesi yatmıyor. Eğer yabancı ilaç şirketleri 
eskiden olduğu gibi, üretimlerini buradaki firmalara lisansla 
yaptırsalar ve patent haklarını talep etseler, fazla sorun 
çıkmazdı. Hatta bir kısmı, uluslararası şirketlerin buradaki 
taşeronu hatta kompradoru olmaya dünden razıdır. Ama, 
uluslararası şirketler kendi fabrikalarını veya dağıtım ağlarını 
kurmaya yönelince, feryatlar yükselmiştir. Hükümetler 
üzerinde, “Milli bir kampanya” ile patent anlaşmasının iptalini 
sağlayacak baskıları yaratabilmek amacıyla, bu kampanyaları 
örgütleyecek kurum ve kuruluşlara milyonlarca dolar destek 
çıkmaya hazır firmaların olduğunu tahmin etmek güç 
değildir. Bu tür parasal desteklerin yasalara aykırı  olmadığı 
açıktır. Her firmanın kendi çıkarlarını azamileştirmek, 
en azından korumak için çaba harcaması da eşyanın 
tabiatındandır. Ancak, büyük firmaların, büyük çıkarlarının 
sözkonusu olduğu bir konuda, firmaların sesi de çıkmıyorken, 
birileri çıkıp “Sevr”, “Milli çıkarlar”, “Genelkurmay’ın ilaç faturası 
yükselecek”, “Yarın Irak’taki gibi bir ambargo olursa” türünden 
kuru ajitasyonlar çekiyorsa, bizim zihnimizden 
“acaba?” sorusu geçer. Çünkü bu 
lafların konuyla bir ilgisi yok-
tur. Patent anlaşmasının 
yürürlüğe girmesiyle 
çıkarları büyük ölçüde 
zarar görecek olan 
ilk halka, büyük 
paraları gözden 
çıkarabilecek olan 
yerli ilaç firmalarıdır.
        T ü k e t i c i 
zarar görecek mi? 
Buradaki zararı, 
sadece pahalılık 
anlamında kullanıyoruz; 
tüketici zaten sağlık hiz-
metlerinin, giderek daha çok 
özelleştirilmesinden, daha çok 
paralı hale gelmesinden zarardadır. Ancak 
patent anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle, yeni çıkan 
ilaçların fiyatlarının üzerine araştırma-geliştirme masrafları 
bineceği için, bir süre yüksek olması beklenmelidir. Bunda 
da ahlaksızca ve alçakça bir yan yoktur. Eğer yeni ilaçların 
ortaya çıkması, daha çok sağlık sorunumuzun çaresizlikten 
kurtulmasını istiyorsak, araştırma-geliştirme harcamalarını 
fuzuli sayamayız. 
        Erkan Önsel bey, “Emek hakkı adına, Fikri ve Sınai mülki-
yet hakları adına yapılıyor bu ahlaksız ve alçakça saldırı” diyor. 
Acaba, “emek hakkı”, “fikri ve sınai mülkiyet hakkı” neden 
ahlaksız ve alçakça bulunuyor?.. Bu ahlaksızlık ve alçaklık 
karşısında, erdemli bir kavram olarak “çalma, elkoyma, 
gasp” gibi fiilleri mi tercih etmeliyiz? Ya da, grev erteleme, 
sendikaları yasaklama, zorla çalıştırma gibi çok daha ahlaksız 
ve alçakça sonuçlar yaratmak üzere kullanıldığını bildiğimiz 
“milli çıkarlar” kavramını mı tercih etmeliyiz? 

        Maksat kapitalizmin, insan sağlığına bakışını eleştirmek 
ve kapitalizmi yıkarak yerine sosyalizmi kurmayı propaganda 
etmekse; birlikte edelim. Ama “Mustafa Kemal Sevr’i kabul 
etmemişti”, “ülkenin, halkın, ulusun soluklanması” gibi bur-
juva milliyetçi bir edebiyat, işin içinde başka işler olduğunu 
düşündürtüyor. Mustafa Kemal Sevr’i kabul etmedi. Kurtuluş 
savaşı verildi. Cumhuriyet kuruldu ve burjuva cumhuriyet 
sağlığı özelleştirdi, patent anlaşmasını imzaladı. Hikayenin 
gelişme ve sonuç bölümlerini bile bile, “ama giriş kısmı çok 
güzeldi” demenin bir anlamı var mı? Ayrıca “ülkenin, halkın, 
ulusun soluklanması için” ne demek? Eczacıbaşı gibi tekeller, 
ülkeyi, halkı, ulusu, çok uzun süredir soyup soğana çeviriyor 
zaten. 
        3. Verilen örneğe bakınız: “1960’ta Milli Birlik Komitesi, 
patent anlaşmasını reddetmişti. Gene reddedelim. En 
azından 2005 yılına kadar erteleyelim.” 
        İlk reddedişin üzerinden 39 yıl geçmiş. Şimdi de “5 yıl 
daha” deniliyor. Beş yıl sonra, 39 yılda olmayan ne olacak? 
Birden bire büyük fonlar ayırılacak, yepyeni keşif ve icat-
larda mı bulunulacak? Ayrıca mevcut ilaçları yeniden icat 
etmeyeceğimize göre, onları kullanmaya devam edeceğiz. 
Çok büyük fonlarla, büyük emeklerle ve kesinlikle 5 seneden 
daha uzun sürelerin sonunda, belki yeni ilaçlar bulunabilir. 
Böylece patent ödemelerindeki büyük dengesizlik bir parça 
giderilmiş olabilir. İyi ama, bu fonları ayıracak, bu çalışmaları 
yapacak olan DİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ veya diğer adı geçen 
kuruluşlar değil ki.. Erkan Önsel ve arkadaşları kimin adına 
konuşuyor? 5 yıl sonrası için, “ o zamana kadar patent 
anlaşmasının sakıncalarını gideririz evvelallah” diyen kim?  
Beş yıl sonrası için söz verebilecek olan, yerli ilaç şirketleridir. 
Ama onlar susarken, “sevr, ulus, Ordunun ilaç faturası vs” 
diyen birileri konuşuyor. 
        Sonuç olarak; 
        - “İlaçta patente hayır” kampanyası, katılımcılarının 

katılım şekilleri itibariyle içten ve güven verici bir 
kampanya değildir. İlerici harekete ve 

sendikal harekete uzun süredir musal-
lat olmuş baştan savmacı, inançsız 

davranma örneklerinden biri-
sidir.

 - Bu kampanya özü iti-
bariyle,  19. yüzyılın yüksek 
koruma duvarları arkasında 
ulusal kapitalizm inşa etme 
zihniyetinin bir örneğidir. 
 Kapitalist-emperyalist 
sistemi bütünüyle karşısına 

alan, sosyalizmi hedefleyen;
 Dünya çapında çoku-

luslu ilaç tekellerinin sağlık 
sömürüsüne karşı, enternasyonal 

dayanışmalar örgütlemeye çalışan;
 Bunu sınıf mücadelelerinin bir 

boyutu haline getirme çabasında bir kam-
panya olmadığı; aksine halkın, ulusun, ülkenin canına 

okuyan yerli büyük sermayenin sözcülüğünü yaptığı için, 
gerici bir kampanyadır. Kullanılan dil, burjuva milliyetçi bir 
dildir. En kötüsü de, bu kampanyanın samimi bir kampanya 
olduğu çok şüphelidir.
        “Sağlıkta ve ilaçta tekel hakkı olabilir mi?”
        Biz sadece sağlıkta ve ilaçta tekelleşmeye değil; 19. 
yüzyılın sonunda, kendi iç dinamiklerinin tabiatı gereği 
tekelci aşamaya gelmiş ve emperyalistleşmiş kapitalizme; 
sadece tekellere değil; tekelleri yaratan sisteme karşı; 
sadece yabancı sermayeye karşı değil; sermaye sınıfının 
ülkemizdeki egemenliğine karşı da savaşmak gerektiğini 
düşünüyoruz. Kapitalizmin kendisine karşı çıkmadan, 
bağımsızlıkçı olunabilecek çağın da, uzun bir süre önce 
geride kaldığını “İlaçta patente hayır”cılara hatırlatmak 
istiyoruz.

İlaçta patent solculuğu

geriliğin değil, nisbi gelişkinliğin bir ürünüdür. 
        Bir kaç noktanın altını çizelim:
        1. PKK’nin önder kadroları bölgede değil, 
sınıflaşmanın daha güçlü, sosyalist siyasi 
hareketin daha gelişkin olduğu Ankara’da siya-
si kişiliklerini edinmişler ve örgütü kurmaya 
karar vermişlerdir. Kaynak, geri değil; nisbeten 
daha gelişkin toplumsal-siyasal ilişkilerdir.
        Aynı tesbit, dünyadan verilebilecek çok 
sayıda örneğin yanısıra, Jöntürk hareketi ile 
İttihat ve Terakki kadroları için de geçerlidir. 
        2. PKK’nin kuruluşuna hakim olan çizgiler, 
sosyalist hareketten kuvvetle esinlenmiş; 
sınıfsal muhtevaya vurgu çok uzun süre hakim 
çizgi olmuştur. Feodal ve dinsel yapıdan 
hareket edilmemiş; aksine bölgedeki feodal ve 
dinsel üst yapı “gerilik” olarak nitelendirilmiştir. 
Örgütün sınıfsallığa vurgusu son yıllarda 
zayıflamıştır. Bunda büyük şehirlerdeki 
etkinliğinin geriletilmesinin; bölgedeki 
ekonomik hayatın felce uğramasının kısmi bir 
rolü olabilir. Daha önemli faktör ise, PKK’nin 
bölge dahil, Türkiye’nin Batı’sında da, sınıfsal/
sosyal bir bakış açısı geliştirememesi; işçi ve 
emekçi kimliğini etnik faktörden daha geride 
bir unsur olarak ele alması; işçi sınıfına yönelik 
siyasal/sendikal hiçbir açılıma yönelmeme-
sidir. Kendisinden kaynaklanan bu eksiklik ve 
zaaf; Türkiye solundan yakınlaştığı çevrelerin 
bu alandaki kısırlığı ile birleşmiş; bu çevreler 
PKK için sınıfa nüfuzun bir kanalı olamadıkları 
gibi; kendileri de PKK’yi taklit yoluyla, sınıf 
iddialarından uzaklaşmış ve tükenmişlerdir. 
Bu dönemde “işçi sınıfı karın doyurmuyor”, 
“işçi sınıfına devrimci eylem dışardan taşınır”, 
“kendi başına işçi sınıfı içinde çalışma bir 
yere götürmez” gibi hurafeler sıkça dile 
getirilmiştir. Böylece başlangıçtaki sınıf vur-
gusunun yerine, adım adım sınıfsallığı geriye 
iten bir “ulusallık” iddiası geçirilmiştir. “Ulusal 
çıkarları herşeyin üstünde tutma” formülü 
böyle bir sürecin sonucu olmuştur. Bu tarzın 
öne çıkışıyla birlikte, Türkiye işçi sınıfı ve 
emekçileriyle kader birliği etme kararlılığı 
terkedilmiş; Avrupa’ya ve ABD’ye yapılan 

“soruna müdahale edin” çağrıları sıklaşmış; 
büyük şehirlerde tren, vapur, çarşı gibi halkın 
kalabalık olarak bulunduğu mekanlarda, 
doğrudan doğruya halka zarar veren eylemler 
gündeme gelmiştir.
        3. Örgütün kitle tabanının oluşturulması 
önce kırlarda, köylülük içinde değil; şehirlerde 
gerçekleştirilmiştir.
        4. Kapitalizmin en gelişkin olduğu Avrupa 
ülkelerinde, nisbi özgürlük ortamının da 
imkanlarıyla, örgüt bu ülkelerdeki toplumsal 
tabanını genişletmiştir. 
       “Kürt Kimliği” ve beraberindeki  iddialar, 
Ecevit’in sandığı gibi, işsizlik ve geriliğin ürünü 
değildir. Dolayısıyla iş imkanları genişlediği, 
bölgesel gerilik nisbeten ortadan kaldırıldığı 
zaman ortadan kalkacak bir iddia olarak da 
görülemez. 
        Kaldı ki, 
        1. Ecevit’in iki buçuk yılda 40 trilyon vaadi 
gerçekleşse; hatta bunun on katı kaynak 
ayrılsa bile; bölgesel gerilik ortadan kalkmaz. 
Ayrıca “devletin ekonomik hayattaki rolünü 
küçültmek” şeklindeki YDD dayatması politika-
lar doğrultusunda, özelleştirmelerle övünen 
Ecevit’inki dahil, hangi hükümet; bölgede 
bir sanayileşme hamlesi gerçekleştirecektir? 
Büyük basının köşe yazarları, çıkarlarını temsil 
ettikleri büyük sermayenin sözcülüğüne soyu-
narak, Ecevit’e, “Bölgede, 1930’lardaki gibi, 
devlet eliyle bir sanayileşme” önermektedirler. 
Çünkü biliyorlar ki, özel sektörün herhangi bir 
sanayileşme gerçekleştirdiği; böyle bir niyet ve 
hele hele “plan” sahibi olduğu; görülmemiştir. 
        Devlete “1930’lar gibi sanayileşme ham-
lesi” önermek, “özel sektörden bir şey bekle-
meyin” anlamındadır. 
        Özelleştirmeci Ecevit, rantiyelere faiz öde-
mekten vazgeçip bölgesel bir sanayileşme 
hayalleri kursa bile; feodal üst yapıyı nasıl 
tasfiye edecektir? Onun arkasında devlet 
duruyor. Üstelik sadece devlet durmuyor; 
GAP’ın yarattığı sulu tarım imkanları bile, 
daha projenin ilk adımlarından başlayarak, 
bölgede toprak mülkiyetinin büyük bir hızla 
el değiştirmesine ve az sayıda ailenin elinde 

toplanmasına yolaçmıştır. Kapitalizmin mantığı 
da, feodal egemenlerin “egemen” konumunu 
güçlendirmeye ve üstyapı ilişkilerini yeniden 
üretmeye devam etmektedir.
        Bölgenin nisbi ekonomik geriliğinin 
arkasında kuşkusuz coğrafi faktörler vardır. 
Sermaye karını başa koyduğu için, ulaşım, 
enerji, alt yapı, pazarın gelişkinliği, güvenlik, 
vasıflı işgücü gibi kriterleri gözeterek yatırım 
yapar. Ama geriliğin sebepleri bu liberal 
açıklamadan daha ötededir. Sanayileşmenin 
devlet eliyle gerçekleştirildiği aşamada da, bil-
inçli tercihlerin sonucu, bölge sanayileşmeden 
çok az pay almıştır. 
        Ecevit ve onun gibi düşünenlerin, 
ciddiye alınır kaynak bulması; bu kaynakları 
bölgede verimli yatırımlara dönüştürmesi, 
bölgesel geriliği gidermesi, feodal yapıyı tas-
fiye etmesi; bütün bunlara devletin stratejik 
yaklaşımlarının engel olmaması düşük bir 
ihtimaldir. Dolayısıyla hayal ve propaganda 
ile karşı karşıyayız. Pazarlanan hayaller bir 
yana; ekonomik hayatın canlanması, bölgenin 
ekonomik gelişmesi ise, bugün çözülmeyen, 
çözümü ertelenen sorunların, kendisini daha 
modern sınıf mücadeleleri içinde ifadesinin 
yolunu açabilecektir. 
        Gerici niyetlerin, kendi iradesiyle ters 
yönde sonuçlar vermesiyle tarihte pek çok 
defa karşılaşılmıştır.

Ecevit’in “çözüm” paketi

         Fazilet Partisi, Erbakan’ın danışmanı Prof. 
Dr. Aziz Akgül ve ekibinin hazırladığı seçim 
programını reddederek, yeniden program 
hazırlamaya girişmiş. Erbakan’ın hazırlattığı 
programın en iddialı vaadi ise, SSK, EMEKLİ 
SANDIĞI  ve BAĞKUR’un kaldırılmasıymış.
         İMF’nin, Türkiye’den en ısrarlı isteği, 
“sosyal güvenlik reformu”dur. Çokuluslu ser-
maye başta SSK olmak üzere, sosyal güvenlik 
kurumlarının tasfiyesini istiyor. Emperyalizmin 
bu dayatmasını açık açık ilk kabullenen, düne 
kadar, batı düşmanı geçinen, batıdan gelen her 
şeyi “siyonizmin, masonizmin” bir oyunu olarak 
nitelendiren, diğer düzen partilerini “Sizi gidi 
batı klüpçüler sizi..” diye aşağılayan Erbakan’ın 
partisi olmuştur.
         Bu sahte anti-emperyalistler, daha önce de 
emperyalizmin “Çok taraflı yatırımlarda ulusal 
yargı değil; uluslararası tahkim geçerli olsun” 
dayatmasına “hay hay” demişler ve Anayasa’nın 
155. maddesini değiştiren taslak hazırlamışlardı. 
Bu girişimlerinden dolayı, Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel kendilerini “Siz pratiksiniz” 
diyerek övmüştü.
         Refah-Fazilet Partisi’nin yükselişinin durması 

ve gerileme sürecine 
girmesi 28 Şubat’la 
elbette ilgilidir. Ancak 
28 Şubat’ın baskısı bu 
partiyi zayıflatmadı. Bu 
baskı karşısında bütün 
boyalarının dökülmesi, 
gerçek yüzlerinin ortaya 
çıkması bu partiyi inişe 
geçirdi. 
 Amerika karşıtı 
geçinirlerdi. Amerikan 
Konsolosları, bunları 
desteklemek için Belediye 
binalarında açıklama yap-
maya başladı. Erbakan ve 
Abdullah Gül, Amerika’ya 
gidip, yüz sürmedikleri 
yetkili bırakmadılar.

 “Faizci kapitalist düzen” 
karşıtı geçinirlerdi. Apaçık bir ser-
maye partisi, zenginlerin siyasi 
aleti olduklarını gösterdiler.
 “Milli” geçinirlerdi. 
Emperyalizmin her dayatmasının 
üzerine ilk atlayan bunlar oldu.
 “Milli gurur”dan bah-
sederlerdi. Sadece İran’da ve 

Kaddafi’nin önünde değil; batılıların önünde de 
boyunlarının bükük olduğu açığa çıktı.
         İnançlı kişiler olduklarını söylerlerdi. 
Yaptıkları bir tek işin, söyledikleri bir tek sözün 
arkasında duracak cesaret ve inanca sahip 
olmadıklarını defalarca gösterdiler. 
         Çiller gibi, ne istiyorlarsa, sadece kendileri 
için istedikleri; kendi imtiyazlarını korumak için 
razı olmayacakları zilletin bulunmadığını ısrarla 
gösterdiler. Başta Erbakan olmak üzere, yönetici 
kadronun kişisel açgözlülüğü ise, bütün açgö-
zlülere parmak ısırttı.
         Yalan dinleridir. Türkiye’de Çiller dahil hiçbir 
siyasetçinin yalan söyleme rahatlığı bakımından 
kendileriyle yarışamayacağı biliniyor.
         Artık ev ev dolaşan, çarşı pazar her yerde 
bu partinin propagandası için kendisini para-
layan gönüllüler yok. Dolaşanların hepsi de, 
profesyoneldir. Bu partiyle doğrudan çıkar ilişkisi 
olanlardır. 
         Demek “Arabın görüp göreceği rahmet”, 
%21.7 imiş. Bundan sonrası, bundan aşağıya 
doğrudur.

Erbakan’ın
IMF programı

Baştarafı sayfa 1’de
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        1980’e kadar yasal parti kurmanın devrimci 
bir tutum olmadığı eleştirisini yapan gelenek-
lerin hemen hemen hepsi, bugün yasal partil-
erle varlıklarını sürdürüyorlar.  Bu partilerin en 
geniş ve en etkilisi de Özgürlük ve Dayanışma 
Partisi.
        ÖDP, diğerlerinden daha çok geleneği ve 
bileşeni kapsamasıyla ayrılıyor. Ayrıca diğer sol 
gelenekler, partiler  ve  iç muhalefet tarafından 
da  partinin “ekseninin” ne olup olmadığı 
çerçevesinde tartışılıyor. Kimine göre ÖDP 
sosyalist bir parti, kimine göre ise sosyalistlere 
de açık sol bir kitle partisi. Bu tartışma bir yana 
ÖDP, Türk Solunun 16 yıllık birlik arayışının 
somut ürünlerinden biridir.
        Geleneksel sol olarak adlandırılan kes-
imden, TİP-TKP örgütlerinin birlik sürecinin 
ilk adımı TBKP oldu. Ardından bileşenlerden 
biri olan TSİP’in de katılımıyla yasal ilk oluşum 
olan Sosyalist Birlik Partisi kuruldu.  Bu birliği 
Birleşik Sosyalist Partisi izledi. BSP, “Hareket” 
geleneğinden gelen gruplarla ilk birlik 
girişimiydi. Kurtuluş  bu sürece Kuruçeşme 
ile başlayan Devrimci Sosyalist Blok-Birleşik 
Sosyalist Alternatif birlik arayışlarıyla geliy-
ordu. BSP’nin bir başka yeniliği de Troçkistlerle 
birleşmenin sağlanmasıydı. Türk Solunda 
Hareket geleneğinin kitlesel güçlerinden biri 
olan Devrimci Yol da tartışma süreci ile başlayan 
birlik arayışlarını BSP ile yeni bir partide birliğe 
yönlendirince ve  bileşenlerini de sadece sol  
örgütler   çerçevesinde tutmayıp genişletince, 
henüz Türkiye için marjinal olan “yeni toplumsal 
hareketler” de  bu yeni  partide yer aldılar. 
        Ve 1996’da ÖDP kuruldu. ÖDP “yeni bir sol 
dalga” yaratmak iddiasıyla yola koyulmuştu. 
Bileşenlerinin tümünü şu anda da bu iddia kap-
samaya devam ediyor.
        Bileşenler şimdi bir arada durmak ve 
‘Partileşmek’ için uğraş veriyorlar. Her bileşen 
kendi amaçlarına ve durumuna uygun bir ÖDP 
tarifi yapıyor. Bugünkü değerlendirmelerimizde, 
program- eylem- kadro  bütünlüğüne  
bakmamız gereken bu parti, 16 yıllık bir arayışın 
izleri içerisinde  tam olarak değerlendirilebilir.

ÖDP NASIL ÖDP OLDU?

        12 eylül faşist darbesinin solu dağıtmasının; 
örgütsel boyutlarla sınırlı kalmayan sonuçları 
oldu. Türk solunun 1978’lerden itibaren 
başlayan politik tıkanıklığı 12 Eylül’le birlikte 
tam bir krize dönüştü. Faşizme karşı direnme 
yerine geri çekilme kararı alınması, derin iç 
güvensizlikler oluşturdu ve dağılmayı yarattı. 
Bu işçi sınıfında da derin güvensizliklerin tohu-
munu ekti. İşçi sınıfı ve sol 1960’lardan sonra 
kazandığı tüm mevzilerden sökülüp atılıyordu.  
        Bu dönem aynı zamanda Dünya’da da 
emperyalizmin Yeni Liberalizm atağıyla ide-
olojik saldırganlığını artırdığı bir döneme 
denk düştü. Dünyada Theatcher ve Reagan 
öncülüğünde başlayan bu sürecin Türkiye ayağı 
Turgut Özal’dı.  “Yeni sağ” politikaların ilk hedefi 
işçi sınıfına saldırıydı. Bu saldırının üretim süre-
cindeki iki hedefi; sendikasızlaştırma ve emek 
sürecini kuralsızlaştırmaydı. Bu, ideolojik planda 
da işçi sınıfına yönelik bireycileştirme saldırısıyla  
boyutlandırılıyordu.  İşçi sınıfı değişik ülkelerde 
bu saldırılara karşı direnişlerle cevap üretmeye 
çalıştı. Direnişler güçlü ve etkili uluslararası 
işçi dayanışması boyutlarına henüz erişemedi.  
Bu sürece cevap iddiasında olan başka bir  
“sol” akım da gelişiyordu. “Yeni sol”, politik 
egemenliği işçi sınıfı dışında kurmaya yönelik 
teorik hazırlıklarına bu dönemde girişiyordu.  
Yeşil hareket,  çevre hareketi, barış hareketleri, 
azınlık hakları için dayanışma hareketleri... Latin 
Amerika ülkelerinde de gerilla mücadeleleri 
yavaş yavaş geri çekilmeye başlıyordu.  
        Türk Solu bu süreçleri “tribünden” izl-
edi. Etkisizliğini aşmak için iç muhasebelerini 
yapamayan, işçi sınıfına yönelip güç olamayan, 
merkezi ilişkilerini ve kadrolarını kaybetmiş sol, 
çözümü yavaş yavaş ısındığı birlik süreçlerinde 
aramaya yöneliyordu. Fakat birlik sağlayacak 
güçlerin tarihten ve geleneklerden gelen 
güvensizlikleri aşılamıyordu.
        İşçi sınıfı saldırılar karşısında kendiliğinden 
tepkiler veriyordu. Gençlik ve memur hareketi 
canlanıyordu Fakat alanlardaki mücadele-
ler merkezi politik önderlik boşluğunda sonuç 
alamıyor ve moralsizlik derinleşiyordu. 
        Birlik sihirli söz haline gelmiş ve örgütler-
den ayrılmalar karşısında artık söylenecek 
gerekçeler yetersiz kalmaya başlamıştı. Doğu 
Perinçek, Yalçın Küçük, Murat Belge ve bazı 
sosyalist gruplar yasal parti tartışmalarını da 
bu dönemde başlattılar. Ancak Aydınlık çevresi, 
bu görüşmelerden ayrı bir baş çekerek ilk yasal 
parti girişimini gerçekleştirdi. 1988 yılında 
Sosyalist Parti kuruldu. SP’nin solu yasal parti 
imkanlarını kullanmaya imrendirmesi dışında 
etkisi olmadı. 
        Tam bu süreç içinde Türk Solu birleşmenin 
önündeki engellerin daha çok aşıldığı 
düşüncesiyle yeniden birlik girişimlerine ısındı. 
Aralık 1990 madenci yürüyüşüyle başlayan 
genel grev ve memur hareketinin dinamizmi 
sola moral veren faktörlerdi. Bu gelişmelerin 
de etkisiyle Türk solu yeniden Kuruçeşme’de 
birliği deniyordu. Kuruçeşme süreci  Türk Solu 
için Reform–Devrim ayrımlarının netleştiği 
birliklerin yolunu açıyordu. Bir tarafta TİP-TKP-
TSİP-Birikim grupları “reformcu” kamp olarak; 
diğer tarafta ise Kurtuluş-Gelenek-İktidar 
Yolu-Hedef-Troçkistler-Devrimci Mücadele gibi 
çevreler, E. Kürkçü, N. Satlıgan gibi bir grup 
aydını da “devrimci” kamp olarak  saflaştırdı. Bu 
saflaşmanın Devrimci tarafı Devrimci Sosyalist 

Blok olarak bir araya geldiler.
        Bu çaba partileşemedi çünkü Kurtuluş 
Devrimci  Yol geleneğinin bu süreçte 
olmamasını eksiklik olarak görüyor ve TKP 
gibi Türkiye’de partili mücadele anlayışını 
gelenekselleştirmiş bir gücün partileşme 
sürecinden dışlanmamasını istiyordu. Kurtuluş 
kendi içinde iç sorunlar yaşamaya başlıyor ve 
zamanla DSB çalışmaları da dağılıyordu. 
        1987’de TİP-TKP birleşerek TBKP oluyordu, 
1990’da da yasal olarak kuruluş başvurusunu 
yapıyordu. 1991 yılında da TSİP ile birlik 
sağlanıyor ve  Sosyalist Parti’den ayrılan bazı 
unsurlarla birlikte  SBP  91 yılı içinde kuruluy-
ordu. Parti açık reformist bir kimlikle politikaya 
giriyordu. 
        1990’ların sonuna doğru sosyalist ülkelerde 
“sosyalizmin yeniden yapılanması” amacıyla 
başlayan süreç  tam bir dönüşle  kapital-
izme yöneliyor ve bu gelişme şok yaratıyordu. 
SSCB’nin kapitalist restorasyon yoluna girmesi 
ve arkasından reel sosyalizmin çöküşü  solda 
kimseyi fazla sevindiremiyor ve Arnavutluk, 
Yugoslavya gibi reel sosyalizmin diğer örnekleri 
de benzer süreçleri yaşıyor; Çin ise “KP” iktidarı 
altında kapitalist yola giriyordu. Latin Amerika 
solu ve Avrupa komünizmi de bu süreçten 
olumsuz etkileniyordu. Emperyalizmin  “sosy-
alizm öldü” propagandası da bütün sesleri 
bastırıyordu.  Artık sun’i dengeleri bozma 
üzerinden mücadele tasarlanamıyor, dünya tek 
kutuplu egemenliğe doğru yol alıyordu. 
        Bu süreçlerden sonra uzun bir sessizlik 
dönemi yaşandı. Bu süreç, Kurtuluş’un seçim 
partisi, Blok partisi önerileriyle yeniden bir-
lik gündemine doğru yöneliyordu. 1994’te 
Kurtuluş, Yeni Yol, Emek ve SBP seçimlere 
birlikte girmek projesi etrafında Birleşik 
Sosyalist Alternatif ’ i oluşturdular. Ardından 
bu birleşmeye Gelenek’ten ayrılan Sosyalist 
Politika çevresi de katıldı ve Birleşik Sosyalist 
Parti kuruldu.
        Kurtuluş 1989 ‘da  Kuruçeşme sürecinde 
reformcu-devrimci ayrışmasında karşısında olan 
güçlerle birlik süreçlerine girerek partileşiyordu. 
İşçi sınıfı ekseninde güç olmak ve sınıfa gitmek 
temel alınmayınca  bir araya gelinmez diyenler 
de “birlik” sihirli formülüyle bir araya geliyordu.
        Türk Solunun 80 öncesi  etkili gelenek-
lerinden olan Dev Yol bütün bu süreçlerin 
gözlemcisi ve legal zeminde birlik çabalarına 
eleştirel yaklaşan güçlerinden biriydi. DY 
önderlerinin içerden çıkmalarıyla bu grup da 
“Tartışma Süreci“ adını verdikleri birleşme, 
merkezileşme ve yeni politikalarını saptama 
çabasına giriyordu. 15 
yıla yakın bir süre merke-
zi olarak var olamayan 
bir hareket ve alanlarda 
farklı farklı politikalarla 
gelişmiş bir kümelenme 
olarak bir arada olmak ve 
dünyada ve ülkede olan 
gelişmelere yanıt üret-
mek zorluğu yaşıyorlardı. 
12 Eylül yenilgisi-
nin muhasebesini 
yapamamış bir hareket 
olarak, bu Tartışma Süreci 
ile; Dünya Solu’nun krizini 
tartışıp, bunlara cevaplar 
üzerinden ve yeni bir sol 
dalga yaratmak gerektiği 
tespitiyle, Kitlesel Emek 
Partisi- Devrimci Kitle 
Partisi oluşturma kararı 
aldılar. Bu parti önce 
Devrimci Yolcuları 
toplayıp mı partileşecek 
yoksa, Devrimci 
Yolcuların da  olduğu 
geniş sol kesimlerle mi 
partileşecek? sorusu 
başlarda belirsizliğini koruyordu.  Bu süreç 
yaşanırken Anadolu Demokrasi Hareketi adıyla 
bir araya gelen bazı  68’lilerle bağlantı içinde 
Geleceği Birlikte Kuralım Parti Girişimi adıyla 
toplantılar düzenlediler.  Bütün bu görüşmeler 
içinde henüz sol içinde geniş kitleselliği ile yasal 
platforma geçmemiş olan Halkın Kurtuluşu 
Grubuyla da görüşmeler yapılıyordu. Fakat HK 
kendi geleneğini partileştirme yolunu ben-
imsiyordu. Bunu da yasal partinin, öncü işçi 
sınıfı partisinin denetiminde kurulabileceği 
temelinde açıklamaya çalışıyordu. 
        Bu gelişmelerden hareketle  Latin 
Amerika’da  da örneklerini gördüğümüz üzere 
gerilla mücadalesinin efsanevi örgütlerinin 
birer yasal partiye dönüşmesi, sınıf zemini 
olmayan, sınıftan kopan sosyalizm arayışlarının, 
döneme özgü  uluslararası bir eğilim olduğunu 
gösterdi. Brezilya Emekçiler Partisi daha 1979’da 
bu sürece ilk başlayan hareket oldu. Parti içinde 
papazlar, troçkistler, çevreciler, Enver Hocacılar, 
ve reformistlerin olduğu bir parti olarak şimdi 
parlamentoda temsil ediliyorlar. Uruguay’da 
Tupamarolar, Venezuella’da Cause Radikale ve 
El Salvador’da FMLN örgütleri benzer gelişme 
gösterdiler. FMLN’nin bir kanadı liberalizme 
yöneldi, diğer parçaları da çoğulcu kitle par-
tisi oluşturdular. Aynı gelişmeler Avrupa’daki 
Maocu, Enver Hocacı, Troçkist yapılar için de 
geçerli oldu.  İşçi sınıfını temel almayan, sosyal-
izmle tanışmaları popülizm üzerinden oluşmuş 
bu hareketler ilk yenilgide “yeni sol” modaya 
kapıldılar. Giderek düzen içi yapılar haline geld-
iler.
        GBK ve BSP  1995 yılının Mart ayından iti-
baren resmi görüşmelerini yapıyorlardı. 1996 
Ocak ayında ÖDP kuruluşu ilan ediliyordu. 
Özgürlük ve Dayanışma Partisi, 16 yıllık arayış, 
“yenilenerek ve birleşerek yeni bir sol dalga” 

ve bunu sağlayacak “devrimci kitle partisi” 
hedefine  “reel sosyalizmin derslerinin de bunu 
gerektirdiği” sonucuyla varıyordu.
        Faşizme güçlü olduğu zaman birleşerek 
direnemeyen “sol”, 16 yıllık birlik arayışlarının 
sonucu, “etkili olmak için güç olmak, güç olmak 
için birleşmek”  formülüyle ÖDP’ni kurmuştu. 
ÖDP, kuruluşunda  “16 yıl öncesine ait güçlerin 
ve bu güçlere yönelik  varsayımların birliğiydi.”  
Birliğin psikolojisini Bülent Forta şöyle ifade 
ediyor:
        “...Önce solda birliğin, çözülüp giden bir 
süreç içinde mevzi tutmak gibi çok büyük bir 
anlamı vardı. Ama artık her şey o kadar hızlı 
çözülüyordu ki, biz mevzi tutmaktan çok, 
mevzi kazanma hamlesi yapmak zorundaydık. 
Sonuçta ben böyle, onlar öyle düşünse de, 
bir birlik kontağı mutlaka gerekiyor. Çünkü 
Türkiye’de birleşme, hele hele solcular 
arasındaysa başlı başına bir büyü. Birleşmenin 
içi, ne kadar boş olursa olsun insanları çeken 
inanılmaz bir gizemi var. Belki de bölünme 
geleneğinin bıktırıcılığına karşı gelişiyor bu 
duygu.”(1)
        Birliğin teorik alt yapısını da Saruhan 
Oluç’tan öğrenelim: “...bugün Türkiye’de çok 
ciddi bir kriz yaşanıyor diye tartışmaya başladık 
. Yapısal bir değişimin eşiğine geldi Türkiye. 
70 Yıllık Cumhuriyet rejimi içinde  bu krizin 
hangi alanlarda şekillendiğini tartıştık. Türkiye, 
ekonomik, politik, ideolojik, sosyal alanlarda 
nasıl bir krizle karşı karşıya ?........Politik alanda 
Türkiye çok ciddi bir temsil krizi yaşanıyor. 
Sermayeyi hangi partilerin ya da partinin temsil 
ettiği netleşmemiş, öbür taraftan da  varolan 
yerleşik partilerin hepsi aslında çok ciddi oy 
kaybına uğramışlar. ......Oylar daha çok İslamcı 
ve ırkçı, faşist partilere doğru kaymakta. Öte 
taraftan çok ciddi bir demokratikleşememe 
krizi yaşanıyor. Politik krizin diğer bir alanı olan 
Kürt sorunu çok ciddi boyutlarda .......Ayrıca 
hala bir askerci otorite sivil otorite çelişkisi 
var Türkiye’de . ......İdeolojik alanda da ciddi 
bir kriz yaşanıyor . 70  küsur yıllık resmi dev-
let ideolojisinin iki önemli ayağı da çökmüş 
durumda. Birincisi, yoktur denilen Kürtler 
var olduklarını kanıtladılar. İkincisi de devlet 
laikliği ayağı çöktü. ......Ekonomik alandaki 
krizde de ciddi ve köklü bir sorun yaşanıyor. 
Üstelik dünyada ki yeniden şekillenmeyle de 
doğrudan ilgili bir kriz yaşanıyor. .....Bugün 
bütün düzen partilerinin krize verdiği yanıtlar 
var. Hepsi sermaye egemen bir demokrasi 
ekseninde bu krizi yanıtlamaya çalışıyorlar. Biz 
ise emek egemen bir demokrasi ekseninde bir 

çıkış önerelim dedik. Sermayenin karşısında 
emeğe dayalı emek egemen demokrasiden 
yana olduğumuzu söyledik. Ana hatlar bunlar 
aslında. Bu çerçevede tartışan düşünen yollar 
bulmaya çalışanların  birlikte oluşturacakları 
bahir yer, girişim diye tanımladık kendimizi.” (2)
        Konjonktür, yani somut durumun somut 
tahlili ÖDP gibi bir yapıyı gerektiriyordu diye 
düşünüldü ve yola çıkıldı. Şimdi sorun bu 
gerçeği kabul edip var olan partinin ne olup 
olmadığı ve işlevinin işçi sınıfı ve emekçiler 
karşısında açıklıkla  ortaya konulabilmesidir. 
Fakat bileşenlerin büyük bir çoğunluğu bunu 
yapamıyorlar. Marksistliklerine, sosyalistliklerine 
ön ekler yaparak günü kurtarmaya çalışıyorlar. 
Şimdi de bunu görelim.

BİLEŞENLERİ ÖDP ‘Nİ NASIL GÖRÜYOR?

        ÖDP esas olarak BSP ile GBK arasında 
sağlanan “mutabakat” ile kuruldu. Fakat BSP 
ve GBK da kendi içlerinde farklı alt grupları 
barındırıyorlardı. BSP, Kurtuluş’un  iki farklı 
grubunu, Emek, Yeni Yol, TKP-TİP-TSİP 
birliğinden kalanların oluşturduğu  grubu ve  
Sol Blok grubunu içeriyordu. GBK ise asıl olarak 
Dev-Yol demekti. GBK, Anadolu Demokrasi 
Hareketi adını alan 68’lilerden ve bazı 
aydınlardan oluşan küçük bir grubu içeriyordu. 
        ÖDP’nin üçüncü yılına geldiğimizde bu 
durumda fazla bir değişiklik yok. Ancak bazı 
grupların eridiğini ve bazı yeni isimli grupların 
oluştuğunu görüyoruz.
        Dev-Yol; “Özgürlükçü Sol” ismini almış; 
Sosyalist Politika ve Sosyalizm daha önce Sol 
Blok, şimdi Sosyalist Emek İnisiyatifi (SEİ) adında 
yeni  bir grup oluşturmuş, Kurtuluş SD grubu 
devam ederken yine Kurtuluş kökenli Sosyalist 
Demokrasi grubu ve Sosyalist Alternatif, Emek 
grubu, Yeni Yol grubu, Toplumsal Özgürlük 

grupları ÖDP’nin bugünkü bileşenleri olarak 
görünüyor. 
        Özgürlükçü Sol (Dev-Yol) Partinin iktidarı 
konumundadır. MK ve PM’nde en etkin gruptur. 
İl ve ilçe örgütlerinin genelinde de bir etkinliğe 
sahip olduğu görünüyor. 24-25 Ekim 1998 tari-
hinde seçilen, ÖDP’nin 3. MYK’nun; Kurtuluş SD 
çevresi, Sosyalist Alternatif ve SEİ gruplarının 
dışlanmasıyla  ağırlıklı olarak Özgürlükçü Sol ‘un 
iktidarında bir çizgiye geldiği görünüyor.
        Özgürlükçü Sol ÖDP’ ni nasıl görüyor?
        Devrimci Yol tartışma sürecinin sonuçlarını 
Yeniden dergisi şöyle özetliyor: “Devrimci 
Yol’un, tarihsel meşruiyeti içinde sürdürülm-
esi görüşünü benimsenirken, geçmişi 
tekrarlamayı değil, geçmiş devrimci hareket 
(grup) yapılarının aşılması gerektiğini kabul 
eden bir yaklaşım ortaya konmuş; devrimci 
bir siyasal hareketin yaratılması gereği, dar 
anlamda bir siyasal grup yapısı olarak değil, 
kitle partisi, emekçi sınıfların öz örgütlenme-
leri, devrimcilerin örgütlenmeleri, diğer örgüt 
formları ve devrimci siyasi yayın çalışmalarının 
tümünü kucaklayan geniş bir çerçeve içinde ele 
alınmıştır.” (3)
        Tartışma süreci sonunda  :”...ülkemiz sosy-
alistlerinin bir yeniden kuruluş-inşa-süreci 
yaşamasını zorunlu kılmaktadır.”, “kitlesel bir 
emek partisi-devrimci kitle partisi geçiş 
sürecinin politik pratikte de yaşanmasını 
sağlayacak.” tespiti yapılmıştı.
        Buna rağmen; Partinin kuruluş sürecinde 
DY’un iç gerilimlerinin olduğunu da M. Çeçen 
şöyle ifade ediyor: “Bülent Forta; aşağı yukarı 
bugün ÖDP’ne  egemen olan siyaset yapış 
tarzını temsil eden, gelenekle bağını tümüyle 
koparmış, yeni tarzda siyaset yapan, ‘sos’yalizmi 
kendinden kalkarak tanımlayabileceğimiz yeni 
bir ‘parti olmayan parti’ öneriyordu..........(Oğ
uzhan) Müftüoğlu’nun fikirleri ise, bütün DY 
çevrelerini ikna edebilmek kaygısı taşıyan bir 
eklektisizm gösterir. Müftüoğlu, bir yandan, 
Forta ile ortak olarak ‘geleneksel soldan kopuş’, 
‘özgürlükçü sosyalizm’ gibi kavramları kullanır, 
bir yandan da ‘Marksizm-Leninizm’den, ‘yeni 
tipte proletarya partisinden’ söz eder.....leninist 
öncülleri terk etmediği izlenimi yaratır”. (4) 
Sonuçta ÖDP kurulur ve ÖDP içinde DY kend-
ine Özgürlükçü Sol ismini verir.
        Yeniden Devrim adlı dergide ÖDP’nden 
beklenen ifade ediliyor: “Böyle bir partinin 
bugün bizim gibi bir ülkede devrim yapacak bir 
araç gibi görülemeyeceği açık bir şeydir. Bizim 
gibi bir ülkede böyle bir şeyin maddi koşulları 
olmadığı gibi, zaten Türkiye Solu da  bir bütün 

olarak bugün iktidarı 
ele alma noktasının çok 
uzağındadır. Bugün 
sosyalist sol partilerin 
seçimlerde aldıkları 
oy oranı yüzde bir bile 
değilken, -ister yasal 
ister yasa dışı-bir par-
tiyi, devrim yapacak bir 
araç düzlemi üzerinde 
tartışmak çok da anlamlı 
olmuyor. Sorun devrimci 
düşüncelerin toplumda 
-yeniden- kök salabilm-
esi için gerekli çok yönlü 
çalışma araçlarının 
yaratılması ve bu yolla, 
sol bir siyaset dalgasının 
geliştirilebilmesidir.” (5)
 ÖDP’nden bek-
lentileri Bülent Forta 
şöyle ifade ediyor: 
“ÖDP Türkiye’deki 
krize, sermayeye, dev-
let, şeriatçılar ve ırkçı 
milliyetçiler dışında 
emekçilerin çözümünü 
getirmek isteyen bir sol 

muhalefet örgütüdür.” (6)
        Oğuzhan Müftüoğlu  ise “... Yerel inisiyatif-
lerin yeni tarzda devrimci mücadele anlayışlarını 
geliştirmek gerekiyor, bu yöndeki siyaseti 
güçlendirmek gerekiyor. Bunda birleştikçe biz, 
hangi siyasette olursa olsun, hangi düşüncede 
olursa olsun, yeni devrimci hareket tarzı may-
alanmaya başlayacak, güçlenmeye başlayacak. 
ÖDP’ne bu hakim olduğu zaman, ÖDP kend-
isini kabul ettirecektir.” (7) diyor. “Bizim tartışma 
süreçlerinde vurgu yaptığımız, Türkiye’de 
sadece solun birliğinin değil, tüm emekçi güç-
lerin, toplumsal hareketlerin ve yeni toplumsal 
hareketlerin içinde yer alabilecekleri genişlikte 
bir siyasal parti idi. ÖDP’nin gücünü aldığı yer 
burası....” (8)                   
        Özgürlükçü Sol açısından bakıldığında 
ÖDP  1-kitlesel olması gereken, 2-toplumsal 
muhalefete dayanan, 3-yeni toplumsal güçleri 
de içeren, 4-yerel inisiyatiflere dayanan ve 
buna göre teşkilatlanan, 5-geniş muhalefet 
unsurlarının oluşturduğu “özgürlükçü sol” 
bir parti olarak görülüyordu. Elbette ki böyle 
bir parti sosyalist ya da işçi sınıfı partisi 
olmamalıydı.
ÖDP içerisinde son gelişmelere kadar, parti 
yönetiminde Özgürlükçü Sol grupla birlikte 
davranmış olan bir çevre de Kurtuluş Sosyalist 
Demokrasi çizgisiydi. Bu çevre Kurtuluş grubu-
nun ÖDP içinde yaşadığı bölünmede ortaya 
çıkan üç farklı eğilimden bir tanesiydi. Ancak 
partide, Özgürlükçü Sol grubun iktidarı tekeline 
alma sürecinin, bütün Kurtuluş bileşenlerini 
biraraya getirdiğini gözlemlemekteyiz. Yakın 
geçmişte, Kurtuluş çevrelerinin ÖDP ve solun 
birliği hakkındaki değerlendirmeleri ise 
şöyleydi: 
        “Dünü bugüne bugünü de yarına 
taşıyabilecek modern sanayi  proletaryası 

üzerinden yükselen Proletarya Partisinin 
yokluğu hala sorunlarımızın kaynağını oluşturu
yor.”.......”Proletarya Partisi’nden yoksunluğumuz 
bunun yaratılmasının birikim ve kadrolarından 
yoksunluğumuz anlamına gelmiyor.”........”Seçim 
partisi, Blok Partisi gibi tartışmalarımız bu 
birikimlerin içerileceği ve süreç içerisinde 
aşılacağı (Proletarya Partisi) yönelime ait 
yol alışın temel taşlarını oluşturuyordu. Esas 
noktayı Marksist bir İşçi Partisi’nin oluşumuna 
yol açabilecek ve bunu gerçekleştirebilecek 
birlik oluşturuyordu. Bu ise işçi ve emekçiler 
içerisinde kitleselleşmenin yolu olan sosyalist 
solun birikimini içeren güçlerle birlikten geçiy-
ordu.” (9)
        “....Kurtuluş açısından birlik sorununa ilişkin 
yaklaşım bir güç/güçsüzlük olayı değil, sosy-
alizmin içinde bulunduğu krizi dikkate alarak 
“solun yeniden yapılanması” gibi temel bir 
soruna bağlı olarak gerçekleştirildi.” (10)
        “....Kurtuluş; başta işçi sınıfı (bütün dinamik-
leriyle) olmak üzere ezilen yığınlar içinde 
kitleselleşebilmenin yolunun sosyalist solun 
birikiminin aynı politik kanala akıtabilecek 
bir devrimci odaktan geçtiğini sıkça ve ısrarla 
ifade edegeldi. ÖDP ile böyle bir olanak 
yakalanmış durumdadır. Sorun toplu,  mili-
tan bir devrimci mücadeleyi yürütebilecek, 
sosyalist demokratik politik tarzı egemen 
kılabilecek ve sosyalizm hedefine kanalize ede-
bilecek kollektif inisiyatifin/iradenin gösterilip 
gösterilmeyeceğinde aranmalıdır.” (11)
        Kurtuluş ÖDP’nden proletarya partisine 
gitmek niyetindeyken kendi iç birliğinin 
bozulduğunu ve etkisizleştiğini görüyoruz. 
Dev-Yol ve TKP  olmadan olmaz diyerek ayrıldığı 
birliklerden sonra ÖDP, Kurtuluş için en geniş 
solun birliği ve proletarya partisinin eşiği olarak 
algılandı. Fakat kısa sürede kazın ayağının öyle 
olmadığı anlaşıldı. 
        Emek grubunun  BSP’den, ÖDP’ne gelişinde 
gerekçe: ‘birleşik işçi ve emekçi partisine’ daha 
yakın bir formda olması gösteriliyor. 
        “BSP’nin  kendisini sosyalistlerin birlik 
projesi olarak sunuşu bizim ‘birleşik işçi ve eme-
kçi partisi’ yönelişimiz açısından hep bir sorun 
ve tatminsizlik kaynağı oluşturdu. ...BSP bu yapı 
ve işleyişle kitle partisine doğru büyüyemezdi. 
...BSP esas olarak sosyalist nüfusa hitap etti.” (12) 
        “ÖDP artık “Bağımsız” nitelemesinin 
hükümsüz kaldığı bir düzlemi ve kapsamı temsil 
ediyor. ...Dahası , ÖDP’nin kendileri bakımından 
ilk örgütsel ve politik deneyim anlamına gelen 
insan sayısı da artıyor.”  (13)
        Bu tespitler öncesi Emek çevresinin birey 
esasına göre bir yeni yapılanma oluşması 
gerektiği sonucuna varmış olduğu ifade ediliy-
or. Fakat yine de ÖDP eleştirilerle birlikte içinde 
olunan bir partiydi.
        “ÖDP sürmekte olan sınıf mücadeleleriyle 
organik bağ içinde inşa edilen bir yapı, sınıf 
mücadelesinin örgütsel -politik bir düzeye 
sıçraması ve taçlanması değil. En azından 
kuruluşu itibarıyle böyle değil.”  (14)
        Emek çevresi ÖDP’nin işlevini nasıl 
değerlendiriyor: Şimdi ona bakalım: “ Türkiye 
Sosyalist Hareketinin,  devrimci hareketinin 
tarihsel birikimini olabildiğince derlemek, ÖDP 
nin ilk akla gelen işlevidir. ...Asıl sorun, derlenen 
güçlerin bugünün toplumsal mücadeleleri  
ve çatışmaları içinde işlevli olarak yeniden 
konumlandırmaktır....Tarihsel mirasla taze güç-
lerin buluşturulup harmanlanması, ÖDP’nin 
bir başka işlevi de yerine getirmesi deme-
ktir..... Buna, devrimci ve sosyalist hareketin  
sürekliliğini yeniden tesis etmek, kuşaklar arası 
kopukluğu gidermek, kopmuş olan süreklilik 
zincirini onarmak diyebiliriz.” (15)
        Emek çevresi işçi sınıfı ekseninde bir parti 
oluşumunu istemesine rağmen, ÖDP’nin henüz 
bu eksende olmadığını tespit ediyor.
        “Omurga olarak sınıf hareketine 
dayanmaksızın hiçbir yapı toplumsal muhalefet-
in kısmiliğini, sürüp giden parçalanma eğilimini, 
mikro alanlarda tek yönlü derinleşmeyi önleyip, 
kapsayıcı bir kollektif mücadele yaratamaz. 
İşçi sınıfının rolü, misyonu  ve bileşimi üzerine 
sürüp giden tartışmalar bir yana, henüz aksi 
kanıtlanamadı. ÖDP’nin asıl sorunu diğer 
toplumsal muhalefet dinamiklerine kapalılığı 
değil, kendisinin sınıfsal dayanaklarının yeter-
ince güçlendirmemesidir.” (16)
        Aynı yazı içindeki iki alıntıdan fikirlerin 
karmaşasını görüyoruz. ‘Hem ağlarım hem 
giderim’ Emek çevresini anlatıyor. 
        Sosyalist Emek inisiyatifi, Sosyalizm(Sınıf 
Bilinci) çevresiyle, Gelenek çevresinden kopan 
Sosyalist Politika çevresinin oluşturduğu; ÖDP 
bileşenleri içerisinde muhalefeti en açık olan 
kesim olarak biliniyor.
        SEİ  kendini ÖDP içerisinde nasıl tarif ediy-
or?
        “Solun yeniden yapılanmasının/
kümelenmesinin bir ifadesi olan ÖDP, 
programında sosyalizm doğrultusunda, “ser-
maye güçlerinin egemenliğini ve emperyaliz-
min tahakkümünü ortadan kaldırarak emek 
güçlerinin iktidarının kurulması”, hedefini 
gözeterek kuruldu. Parti emekçiler açısından, 
programında yazdığı bu hedefi, mücadele 
içinde gerçekleştirebildiği ölçüde umut ışığı 
olacaktır. ...SEİ, bu hedefin gerçekleşebilmesi 
için, partinin işçi ve emekçiler içinde örgütlen-
mesini, partinin bir işçi ve emekçi partisi 
haline gelmesini savunuyor. ...SEİ emekçilerin 
mücadele birliğinin gerekliliğine inanıyor ve 
partinin bu birliğin başta gelen örgütsel zemini 
olduğunu savunuyor.”  (17)
        SEİ, ÖDP’yi sosyalizm yol-
unda yürüyen bir parti olarak 
görüyor. Fakat bileşenlerden 
Özgürlükçü Sol ile partinin kimliği 
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ve  politikaları konusunda çelişkileri olduğunu 
da ifade ediyor. Kafa karışıklığının SEİ’de de 
devam ettiğini görüyoruz. Zaten işçi sınıfı zem-
ininde kurulmamış bir partinin reformistliği 
neden tartışma konusu yapılmaktadır? Böyle 
bir partinin sınıf zeminine yanaşmasıyla soru-
numuzu çözmesi zaten reformist bir zemine 
tabi olduğumuzu göstermiyor mu?  
        “Programı itibarı ile ÖDP, en sade anlatımla, 
emekçilerin özyönetimi olan sosyalizm yolunda 
yürümektedir. Burjuva demokrasisi sınırları 
içinde dolaşan sivil toplumcu bir mücadele 
hattı, Parti’mizin ‘reformistlik’ ile suçlanmasına 
yol açıyor. Sürdürülen mücadelenin sınıf 
mücadelesi ile ilişkisi açık bir şekilde ifade 
olunmazsa, bu suçlamayı hak eder bir konuma 
düşmek gerçek bir olasılıktır.” (18) 
        “ÖDP’nin ulaşmaya çalışacağı kitlesellik 
içersinde oldukça konsolide diyebileceğimiz 
bir sınıf omurgası, bir sınıf materyali olmak 
zorundadır. Bunu sağlamak için de ÖDP’nin  
bugünkü düzenden hoşnutsuz olan, bugünkü 
düzenle şöyle  ya da böyle sorunu olan geniş 
toplum kesimlerine göre  işçi sınıfına,  işçi 
sınıfı içerisinde çalışmaya özel bir öncelik 
tanıması gerektiğini düşünüyoruz.   ...ÖDP’nin 
misyonunu Türkiyede bazı yönleriyle, 1960’lı 
yıllardakine  benzeyen bir sol dalga yaratma 
olarak görüyorum. Bunun ötesinde ben ÖDP’ni 
Türkiye’yi devrime taşıyacak, Türkiye’de devrimi 
gerçekleştirecek bir sol örgütlenme olarak 
tanımlamıyorum.”  (19)
        Geniş Açı grubu olarak ifade edilen 
bileşen ise BSP sürecinden gelen unsurlarının 
merkezde yer aldığı bir oluşum. Sadun Aren 
ÖDP’nin rotasının nasıl olması gerektiği ile 
ilgili daha net açıklamalar yapıyor. ÖDP’de daha 
‘derin’ bir ‘sos’yalizmi  görmek istiyor.
        “ÖDP’nin kendine daha farklı bir yol seçme-
si, daha derin bir sosyalizm anlayışını benim-
semesi gerekiyor. Eski sosyalizm uygulaması, 
sosyalizmin yanlış bir tanımında yatıyor. Bu da 
üretim araçlarının kamulaştırılması ve merkezi, 
bürokratik planlamadır. Burada kötü figür 
de  özel mülkiyet ve serbest piyasadır. Oysa 
bunlar araçtır,  asıl kötü olan kapitalizmdir. Ben 
özelleştirmeye karşıtım ama ideolojik neden-
lerden değil, işşizlik, hırsızlık, yağma olmasın 
diye.” (20) Sadun Aren, ÖDP’ni sosyalist bir parti 
olarak görmek istiyor, ama anlatmaya çalıştığı 
“şey”in sosyalizm olduğu ise şüphelidir.
        Yine TKP geleneğinden gelen ve MYK’da 
olan bir kişi de ÖDP’ni şöyle tanımlıyor: “Kimine 
göre ÖDP, içinde sosyalist olmayanların da 
olduğu aslında sosyalist bir parti. ... Bunun 
çok tehlikeli olduğunu ve daraltıcı olduğunu 
düşünüyorum. ... ÖDP emekten, özgürlükten, 
barıştan, kadının kurtuluşundan, doğadan, 
değişimden (..) yana tüm muhaliflerin partisidir 
dediğimiz anda kendinizi de tüm bu çeşitlilik 
içinde diğerleriyle eşitlemiş olursunuz. Bunun 
gündelik yaşamda da bir karşılığı olmalı.” (21) 
Nesrin Arslan da sosyalistliğini bir çevreciyle, bir 
eşcinselle vb. ile eşitlemek arzusunda olduğunu 
açıkça ifade ediyor.
        Sosyalist Alternatif grubu, ÖDP içerisinde  
“radikal demokrasi” karşıtlığı çerçevelerinde 
tutum alan bir oluşum. Özellikle son MYK 
ayrışma sürecinden sonra  partinin çok seslilik  
vasfını yitirmeye doğru gittiği eleştirileri getiri-
yor. Genelde ortalama tavırlar içinde . 
        “Sosyalistlerin içindeki bir kesim de rivayete 
göre burjuva demokrasisinden çok daha 
geniş, ama aynı zamanda sosyalizmin, siyaseti 
işçi sınıfı çıkarına, ekonomik temele ve sınıf 
ideolojilerine indirgemeyen bir yol buldu. Bu 
kesime, herhangi bir sınıf referansı ve ekonomik 
gerekçe olmadan siyaset yapmasına olanak 
sağlayan bu yaklaşımına da “radikal demokrasi” 
deniliyor.” (22)
        “Sosyalist politikayı işçi sınıfından ve sınıflar 
mücadelesinden koparmaya çalışan bir siyaset 
anlayışı Türk Solu ve özellikle ÖDP içinde de 
etkisini artırıyor.” (23)
        “... yeni zamanlar teorisinden, 3. yol 
arayışlarından öğreneceğimiz hemen hiçbir 
şey yok. İlerleyebilmek için üç koşulu yerine 
getirmek gerekir... Birincisi: Kapitalizme yönelik 
eleştirilere tekrar dönmek gerekir.  ...uluslar 
arası Marksist literatürün mirasını devralmalıyız. 
...İkincisi: sol hareket kendini insanlık tarihinin 
içinde doğru ve haklı bir  yere oturtmalı ve 
buradan aldığı manevi güçle ilerlemelidir. ... 
bugün gündeme değişimin temel gücünün ve 
öznesinin işçi sınıfı olduğu gerçeğini getirir... 
Üçüncüsü: Türkiye solu 1980-90 arasında tari-
hinde açılan boşluğu doldurmak zorundadır. 
Ayaklarını kendi tarihine basmalıdır. Türkiye 
solu geleneğinin deneyimlerini devralmalı, 
derslerini iyi öğrenmelidir.” (24) 
        ÖDP bileşenlerinden biri de Troçkist  
Yeni Yol grubudur. Masis Kürkçügil, Dünya 
Solunun ÖDP gibi kurulan ve hedef ortaklığı 
olan yapılanmaların ÖDP temsilcisi gibi kabul 
edilebilir. Venezuella’ da  Causa Radikale:
Toplumsal Hareketlerin Partisi’nin görüşlerinden 
ÖDP’ni anlatıyor. Yalnız değiliz!  mesajını taşıyor. 
        “Sosyalist ve Komünist adlarını 
kullanmamamız için kendi tarihsel ve kon-
jonktürel nedenlerimiz vardı, biz adımızla 
demokrasinin sağın değil, emekçilerin bir 
değeri oluşundan  hareket ettik. Radikal 
demokrasi, devletin halkın ve emekçilerin 
lehine dönüşümü düşüncesini yaygınlaştırarak 
siyasal inisiyatif kazandık.” (25)

ÖDP’NDE HARMANLANMA 3. YILDA NE 
DURUMDA?

        ÖDP üçüncü yılını  geride bıraktı. Şimdi 
biraz da parti içinden yükselen ‘kriz’, ‘dağılma’, 
‘çözülme’, ‘tıkanıklık’ tespitlerinin nedenlerine 
yönelelim. ÖDP’deki bu  gerilimlerin kaynağının 
ne olduğuna yakından bakalım.   
        ‘Özgürlüçü Sol’ için sorun,  klasik sosyal-
ist parti formlarından kurtulamamak olarak 
görünüyor.  Gruplar ve grupların denge 
arayışlarının  karşısında bir konumlanışa sahip 
olduklarını söylüyorlar. Çalışma tarzına ilişkin 

eleştirileri olduğu görülüyor. 
        “Bugün ÖDP örgütlerinde yapılan genel 
üye toplantılarına katıldığınızda hemen 
hemen her toplantıda bu türden konuşmaları 
bıkmadan usanmadan yapan birkaç “eğiticiye” 
rastlayacaksınızdır.  Bizi Liberalizmden, sınıflar 
mücadelesini reddetmekten, Globalizm’in ve 
yeni dünya düzeninin iğvasına kapılmaktan 
koruyan, sosyalist olduğumuzu hatırlatan 
muskalar yazmaya devam eden bu 
arkadaşlarımızın en azından bütün yaşamı sosy-
alizm için mücadele etmekle geçmiş bugün 
ise kapitalizme karşı mücadele edebilmenin 
olanaklarını aramak için ÖDP de emek sarf 
eden insanlara karşı haksızlık ettiklerini bilme-
leri gerekiyor. ...ÖDP çatısı altında toplanan 
bir dolu insan da genel üye toplantılarındaki 
havayı belirleyen bu konuşmalara bakarak 
umutsuzluğa kapılıyorlar.” (26)
        “...geçmiş referanslara takılı 
kalmak, onları dondurmak ve 
sonsuzlaştırmak bu partinin ayak 
bağıdır, bunu artık herkes biliyor. 
Geçmiş referanslara takılanlar bu 
partinin tortusudur. Bu partinin 
geleceğini belirleyen, ÖDP’nin 
birey esasına dayalı kimliğiyle, 
ÖDP ‘ye gelenlerin hızla kuvveden 
fiile geçmesiyle, bu iradeyi gös-
termesiyle, bu maharette yatıyor. 
...Bazı şeylere karşı, “yeter artık” 
diyoruz. O bazı şeyler, bizi o 
geleneksel repliklerin içinde tutan, 
grupların partinin zenginliği 
değil, partinin hapishanesine, 
ayakbağına dönüştüren anlayışlar. 
Dolayısıyla geleneksel siyasetler 
dediğimiz; herkesin birbirinin 
kuyusunu kazması olarak bildiğimiz 
tutumların ilerletici olmadığını biliy-
oruz.”(27)
 “...Bugün Türkiye’de solun olmazsa olmaz 
koşulu, savaşa karşı çıkmak, barıştan, 
demokratik siyasal çözümden yana olmaktır. 
Solun olmazsa olmaz koşulu, 12 Eylül 
eksenli rejim karşısında, emek eksenli bir 
demokratikleşmeden yana olmaktır.  Kirli 
siyasete karşı temiz siyasetten yana olmaktır. 
Yeni liberalizmin, Yeni Dünya Düzeni’nin ve 
globalleşmenin teklifleri karşısında emeğin 
sosyal haklarından ve özgürlüğünden yana 
olmaktır. Emperyalizme karşı bağımsızlıktan 
ve demokrasiden yana olmaktır. Bunu 
Gökkuşağı’nın manifestosu yedi rengiyle ifade 
etmiştim. Bunlar çoğaltılabilir. Türkiye solu 
uzun zamandır parlamentoda gerçek anlamda 
ifade edilme imkanına sahip olmadı. Sol adına 
kendini ortaya koyan, sahte sollar ya da solun 
kalpazanlarıyla kopuş yaşamak gerekiyor. 
Dolayısıyla biz Türkiye’de geniş kesimleri sola ve 
sosyalizme kazandıracaksak bu ilkeler çerçeves-
inde solun koordinatlarını ve pusulasını yeniden 
tarif etmemiz gerekir.” (28)
        “Mesela ÖDP’ye yönelimde bir azalma var. 
Ciddi bir azalma. ...Üretkenlik ve yaratıcılıkta 
bir tıkanma var. Yeni bir şey konulamadı. İlk 
çıkıştaki yaratıcılık duruldu, karşılığını bulmadı, 
ÖDP adına özgün hiç bir şey görünmüyor. 
Parti olmak ve  hayatın bütününü kucaklamak 
yerine, sınırlı görevi olan başka kurumlara 
öykünme var. Parti örgütleri kendini kimi yerde 
insan hakları derneği, kimi yerde sendika, kimi 
yerde bir mahalle derneği yerine  koyabiliyor. 
Yıpranan siyasi tarzın tercih edildiği, kendini 
tekrar eden bir  parti profili hakim oldu.” (29)
        Parti içi muhalefet ise soruna partinin ‘emek 
eksenine’ oturamaması noktasında yaklaşıyor. 
Bunun sorumlusu olarak da iktidarda bulunan 
yönetimin anlayışını görüyorlar.
        “üç yıllık süreç içinde genişleyebileceği 
sınırlara gelmiş olan ÖDP’nin, önümüzdeki 
süreçte nereye, nasıl yöneleceğinin yanıtlarının 
ortada olmaması, içinde bulunduğumuz 
sıkıntıların kaynağıdır. Emekçilerin, ezilenlerin 
ve toplumsal muhalefetin taleplerinin siya-
sal düzeyde birleştirilmesi görevinden artık 
kaçınılamayacak noktaya gelinmiştir. Partinin 
son zamanlarda bu kesimlerle olan ilişkisini, 
kendi örgütsel ihtiyaçlarına göre tespit ettiğini 
ve kendi yönelimlerini bu kesimlere “yedirm-
eye” çalıştığını ve bunun kabul edilebilir bir 
tarz olmadığının altını çizmemiz gerekiyor. 
...Partimiz hangi sınıf ve kesimlere kapılarını 
sonuna kadar açacağına karar vermenin eşiğine 
gelmiştir.” (30)
        “ÖDP’nin derdi, proletaryayı seçik bir parti 
olarak örgütlemek olmalıdır; ‘seçim başarıları’ 
daha  sonra gelir/gelmelidir.”( 31)
        “MYK’nın taşıdığı sorumlulukla tüm örgütün 
ve grupların sorumluluğunu eşitlemiştir. 
Yaşanan sorunların ve tıkanıklıkların kaynağı 
politiktir ve bunun da esas sorumluluğu MYK’ya 
aittir.”(32) 
        “Emekçilerin iktidarını hedefleyen bir 
partinin kendi gerçek dinamiği olan  sınıf 
çelişkisinin üzerinde yol alan ve hayatın bütün 
alanlarını bu eksen etrafında örgütleyen bir 
politik hat edinmesi zorunludur.”(33) 
        “.....ÖDP’nin asıl sorunu diğer toplumsal 
muhalefet dinamiklerine  kapalılığı değil, 
kendisinin sınıfsal dayanaklarını yeterince 
güçlendirememesidir. Eğer ilçeleri şöyle bir 
tarayacak olursanız, sorunun ne olduğunu 
görürsünüz. Birincisi; yönetim kademelerinde 
işçi hareketiyle organik bağı olmayan kadrolar 
ağırlıktadır henüz. İkincisi; parti örgütlerine 
işçiler gelip gidiyor ama onlarla kurduğumuz 
ilişki tek yönlü bir ilişkidir. Önceden edindikleri 
politizasyon düzeyinden kalkarak onları üye 
yapmaya,  partiye bağlamaya ve parti eylem-
ine katmaya çalışıyoruz. Oysa biz onlar eliyle 
işyerlerine ve işletmelere uzanabilir, onların 
eylemlerini ve sorunlarını  gündemimize alabilir 
ve ilişkiyi organik bir ilişkiye dönüştürebiliriz. 
Tanık olduğum bazı durumlarda işçiler bunu 
denediler ve yeterli karşılık bulamadılar. 
Söz uygunsa belirli dozda sınıf tutkusuna 
ihtiyacımız var. Dahası toplumsal - sınıfsal 
çelişkilerin kaynak noktalarına, mekanlarına 

inmezseniz aynı zamanda eylem kapasiteniz 
daralır. Bugün ÖDP,  eylem dendiğinde, 
ağırlıklı olarak parti logosuyla sürdürülen 
eylem türlerini düşünüyor. Müdahil olacağımız 
toplumsal çelişkileri kurcalayarak, dolaylı 
varoluşumuzla önünü açacağımız eylem türleri 
üzerine yoğunlaşamıyoruz. Mantalitemiz böyle 
çalışmıyor .Bu yakıcı sorun kendini şu sıralarda 
daha bir dayatmış bulunuyor.”(34) İşte har-
manlanmak dedikleri bu. Daha bir şey demeye 
gerek var mı? Üstü kaval, altı Şişhane.

MUTABAKATLAR DÖNEMİ SONA MI ERDİ? 

        Türkiye’de çok ciddi bir kriz yaşanıyor 
diye tartışmaya başlandı. Yapısal bir değişimin 
eşiğindeki rejimi tartıştılar. Türkiye, ekonomik, 
politik, ideolojik, sosyal 

alanlarda 

nasıl bir krizle karşı 
karşıya olduğu tespitlerinden sonra...
        Bütün düzen partilerinin , sermaye ege-
men bir demokrasi ekseninde  krizi yanıtlamaya 
çalıştıklarını ÖDP’nin ise emek egemen bir 
demokrasi ekseninde bir çıkış önerisi olduğunu, 
bu çerçevede tartışan, düşünen, yollar bul-
maya çalışanların  birlikte oluşturacakları bir 
yer, girişim diye tanımladıklarını  Saruhan Oluç 
ifade ediyor. Bu krizin somut yansıma alanları 
olan Kürt Sorunu, Laiklik, Yönetimin yeniden 
yapılanması-Demokratikleşme ve ekonomik 
yapılanma boyutlarına ilişkin olarak da  politika-
lar geliştirilmeye çalışıldığını ve bu politikalar 
geliştirilirken de “eski tarz” sosyalizmin örgütlen-
me ve eylem yöntemlerinden ayrışmaya, yeni 
toplumsal hareketlerle kaynaşarak sol bir yeni-
den toparlanma yaratılmaya çalışıldığı söyleniy-
ordu.
        ÖDP içi muhaliflerin eleştirilerinin ana 
noktası, ÖDP’nin 3. yılını geride bırakırken 
işçi sınıfı partisi olmaya doğru ciddi olarak 
yönelememiş olduğudur. Politikaların 
merkezinde işçi sınıfı yoktur eleştirileridir. 
Liberalizme doğru kaymaktadır v.b  tespitlerdir.
        ÖDP süreci iyi takip edilirse kuruluşunda 
ÖDP zaten kendisini sınıf partisi niteliğine 
kapamıştır. Bugün muhalif olanlar o gün de 
bunu bilerek fakat belki de dönüştürürüz 
sevdasıyla hareket etmiş olmalıdırlar. Birlik 
sağlamak için bütün ana konularda muğlak 
ifadelerle kuruluşu birlikte gerçekleştirdiler. 
Bugün mevcut parti çizgisine muhalefet eden-
ler kadar Özgürlükçü Sol başta olmak üzere 
iktidar ortağı olan diğer ÖDP’liler de iradedirler. 
Hatta  bu irade ÖDP’nin bir  sınıf partisi olmasını 
istememektedir. Bu irade “sosyalizm” adına ne 
olmaması gerektiği çok iyi bildiğini, “eski sol”la 
ayrışmayı temel mücadele çerçevelerinden biri 
olarak gördüğünü açıkça ifade ediyor ve bunu 
gerçekleştirmek için elinden geleni ardına koy-
muyor.
        Bu çerçevede son MYK değişim süreci  
öğretici olmuştur. 24-25 Ekimde toplanan 
Parti Meclisi’nin, MYK’nun istifa etmesiyle 
boşalan yerlere yaptığı seçimde: Kurtuluş, SEİ, 
Sosyalist Alternatif grupları ÖDP  MYK’ undan 
dışlanmışlardır. 
        MYK’nun istifa gerekçesini sunduğu rap-
orda şu ibarelerin altını çizmek gerekiyor:  “ÖDP 
merkez organlarında ki politik faaliyet,geliştirici 
tartışmaların hakim olduğu kolektif bir süreç 
olarak yaşanmamıştır. Bu faaliyetin zemini 
olan PM, tam tersi bir işleyiş içerisinde, 
önceden alınmış kararların deklere edildiği ve 
pozisyonların altının çizildiği bir alan haline 
gelmiştir. ...Yanlış bir biçimde gruplar arası 
pazarlıklarla oluşan MYK, yürütme görevlerini 
bir yana bırakmak pahasına toplantılar boyu 
süren “mutabakat” arayışıyla meşgul olabilme-
ktedir.” (35)
        Evet,  ÖDP’nin temeli olan gruplar arası 
birlik ve “mutabakatlar dönemi” kapatılmaya 
çalışılmaktadır. Artık, güya birey esasına dayalı, 
tabanın temsiliyetinin bire bir  PM ve MYK’na 
yansıdığı bir parti ve politikaların da bu tabanın 
istekleri doğrultusunda şekillendirileceği bir 
parti oluşumunu Özgürlükçü Sol istemektedir. 
Ama ne gariptir ki, Özgürlükçü Sol bu isteğini 
bir grup tavrı olarak ortaya koymaktadır; “birey 
esası” lafı havada kalmaktadır. Ufuk Uras da,  
“geçmiş referanslara takılanlar bu partinin tor-
tusudur.”  diyerek, bu yönelimin sözcülüğünü 
yapmaktadır.

PROGRAM, ÖRGÜTLENME VE EYLEMİ

        Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin oluşum 
sürecini ve bu süreç hakkındaki görüşlerimizi 
aktardıktan sonra sıra, bu partiyi nasıl bir parti 
olarak değerlendirdiğimiz konusuna geldi. 
Her siyasal partiyi değerlendirirken yaptığımız 
gibi ÖDP’ni de ele alırken bakacağımız nokta-
lar partinin programı, tüzüğü ve örgütlenme 
anlayışıyla ortaya koyduğu eylemidir. Her 
üç konuda da ele alıp inceleyebileceğimiz 
malzeme miktarı konusunda sıkıntı 
çekmeyeceğimiz açıktır. 
        ÖDP’nin programı 4 ana bölümden 
oluşmaktadır. İlk bölüm olan “Giriş” bölümünde  

partinin kimliği tanımlanmaktadır. Bu bölüme 
göre ÖDP “eşit, özgür, sömürüsüz ve sınıfsız bir 
dünya” arayışındadır. “... kapitalizmin ve onun 
insanlığa dayattığı bütün baskı, sömürü, şiddet 
ve eşitsizlik biçimlerinin ortadan kalkmasını 
savunur.” Ve en nihayetinde ÖDP, “... Özgürlükçü, 
özyönetimci, enternasyonalist, demokratik, 
planlamacı, doğa-insan ilişkilerini yeniden 
tanımlayan, militarizm karşıtı ve cinsiyetçi 
olmayan bir sosyalizm doğrultusunda, sermaye 
güçlerinin egemenliğini ve emperyalizmin 
tahakkümünü ortadan kaldırarak emek güçler-
inin siyasi iktidarının kurulmasını” amaçladığını 
beyan eder. 
        Programın ikinci bölümünde dünya tahl-
ili, üçüncü bölümünde ise Türkiye tahlili yer 
almaktadır. 
        Programın son bölümü ise 

“Mücadele Ekseni ve Talepler” 
başlığını taşımaktadır. Bölümde 
yer alan taleplerin sayısı 
ondörttür. ÖDP bu bölümde 
de “... kapitalizmin sınırlarını 
bugünden aşmaya yönelen bir 
eylem ve mücadele planına” 
sahip olduğunu belirtir. 
 Giriş bölümünde amaç 
olarak ifade edilen “...sosyalizm 
doğrultusunda ...emek güç-

lerinin siyasi iktidarının” nasıl 
kurulacağına ilişkin herhangi bir 
açıklama /görüş ve emek güçler-
inin siyasi iktidarının nasıl bir ikti-
dar olacağı konusu ise program-
da bulunmamaktadır. İyimser 
bir yaklaşımla bu programı, 
Marksist literatürdeki adıyla 
bir “asgari program” olarak 
düşündüğümüzde ise; bir 

asgari programın sahip olması 
gereken işçi sınıfı ve müttefiklerinin sosyalizm 
için mücadele sürecinde bilinç ve siyasi hazırlık 
düzeylerini yükseltmelerini hedefleyen ve 
yine literatürdeki adıyla “geçiş süreci talepleri” 
ihtiyacını bu 14 talebin karşılamadığını görürüz. 
Bu talepler, esas olarak düzen içi taleplerdir 
ve bu taleplerden hareket eden bir mücadele 
sürecinin düzeni aşma şansı da nefesi de yoktur.  
Dile getirilen talepler pekala CHP programında 
da yazılabilecek niteliktedir. Yazının burasında 
hemen itiraz edebilirsiniz; ÖDP zaten bir devrim 
ve sosyalizm partisi değil diye. Bunu biz de 
biliyoruz. Bizim programı bu yanıyla eleştirirken 
ortaya sermek istediğimiz gerçek, programın 
başıyla sonunun bir tutarlılık içermediğidir. 
“Giriş” bölümünü okuyan bir kişi (her ne kadar 
sosyalizm sözcüğü tüm programda  bir tek kez 
kullanılmış olsa da)  sosyalist bir partiyle karşı 
karşıya olduğunu düşünebilir. Oysa “Mücadele 
Ekseni ve Talepler” bölümünde gerçeğin bu 
olmadığı, karşımızdaki partinin en iyimser 
deyimle ilerici-sol bir parti olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Biz bu tutarsızlığa işaret etmenin 
kendi yaptığımız iş açısından gerekli olduğunu 
düşünüyoruz.
        Yine yazımızın burasında yapılabilecek 
ikinci bir itiraz da ÖDP içinde duran ve parti-
lerini sosyalist bir parti olarak görenlerden/
görmek isteyenlerden gelebilir. Bu kişiler de 
karşımıza programdaki “... kapitalizmin sınırlarını 
bu günden aşmaya yönelen bir eylem ve 
mücadele planına sahiptir.” cümlesini çıkartarak, 
anti-kapitalist bir “eylem ve mücadele planının” 
varlığından bahsedebilirler. Şubat 1996 tar-
ihli 27.sayımızda ÖDP’ni değerlendirdiğimiz ilk 
yazımızda da (ÖDP KURULDU başlıklı yazı) bu 
sahip olunduğu iddia edilen planların nerede 
olduğunu sormuştuk.  1996 yılında, daha 
kurulalı bir ay olmuş bir partiden bu planları 
istememiz doğru olmayabilirdi. Ama bugün, 
ÖDP’nin 3 yılı doldurduğunu düşünürsek bu 
meşhur planları sorma hakkımız fazlasıyla 
vardır. Bir siyasi partinin eylem ve mücadele 
planı gerçekleştirdiği kongre ve konferanslarda 
aldığı kararlarla çizilir. ÖDP Ekim 1997’de 
1. Olağan Büyük Kongre ve Konferansı’nı 
birlikte yapmıştır. Burada aldığı kararları da 
yayınlamıştır. Öyleyse bahsi geçen eylem 
ve mücadele planını bu kararların ortaya 
koyduğu çerçeve olarak düşünebiliriz. Ancak 
kararlara baktığımızda da farklı bir manzaraya 
rastlayamıyoruz. Tam 25 karar ve bu kararların 
büyük bir bölümünün gerekçe metinleri var. 
Kararların yayınlandığı kitapçığın başında 
ayrıca Genel Başkan Ufuk Uras’ın iki adet açılış 
konuşması metni var. Tüm bu metinlerde de 
bol bol “ÖDP, toplumsal muhalefetin, isyanın, 
solun ve sosyalizmin tarihinden beslenerek...”, 
“sınıfsız, sömürüsüz bir toplum için mücadele 
eden emek eksenli  bir parti olarak, işçi ve eme-
kçileri politik faaliyetinin öznesi ve temel gücü 
olarak kabul eden partimiz...”, “ÖDP, emek ve 
sermaye karşıtlığına dayalı temel yaklaşımından 
ayrılmaksızın...”, “emeğin sözcülüğüne talip 
olan partimizin...”, “ÖDP , bugün kapitalizmi 
aşma nihai perspektifine bağlı kalarak...” gibi 
Marksist Leninist literatürü anımsatan ifadeler 
kullanılmaktadır. Ama çerçevenin bütününe 
baktığımızda, kararlar, programdaki talepler 
bölümünün geliştirilmiş halinden daha başka 
bir anlam ifade etmemektedir. Kararlar ve ifade 
edilen gerekçeler mevcut kapitalist düzenin işçi 
ve emekçiler için daha katlanabilir kılınmasını 
sağlayacak ve esas olarak sosyal demokrat 
söyleme göz kırpan bir içeriğe sahiptir. Bu 
sosyal demokratlık konusuna tekrar döneceğiz.
        Sonuç olarak kararlarda da emek güçler-
inin siyasi iktidarına nasıl ulaşılacağı hakkında 
herhangi bir bilgi yoktur. Dolayısıyla ÖDP’nin 
programında sahip olduğunu iddia ettiği anti-
kapitalist bir eylem ve mücadele planının izine 
henüz rastlanılmamıştır.
        Peki bir taraftan Marksist-Leninist söylem 
kullanırken diğer taraftan program, kararlar 
gibi temel belgelerde var olan bulanıklığın, 
sosyal demokrasiye kapı açan söylemlerin 
nedeni nedir? Bu sorunun cevabını ÖDP’nin 
oluşum sürecini anlattığımız bölümde bulabili-
riz aslında. ÖDP bileşenlerinin ezici çoğunluğu 

Türkiye sosyalist hareketinin kimi gelenekler-
inden oluşmaktadır. Bu geleneklerin çoğunluğu 
da yaşadıkları ideolojik-politik tıkanıklığı 
aşmanın yolunu eski söylemlerini terkettikleri, 
sosyalizm mücadelesini işçi sınıfı zemini dışında 
tarif ettikleri ÖDP gibi bir oluşumda görüyorlar. 
Ancak Marksist geçmişlerinden de tümüyle 
vazgeçemiyorlar. Çünkü ÖDP’ne taşıdıkları 
tabanları ve Türkiye’nin geleceğini sosyalizmde 
gören unsurları ÖDP’nde tutabilmek ya da 
ÖDP’ne çekebilmek için buna ihtiyaç duyuyor-
lar. İşte programda, kararlarda, konuşmalarda, 
bildirilerde ortaya çıkan bulamacın nedeni tam 
da budur. 
        Şimdi burada bir diğer itiraz daha var. O 
da programsızlığın, plansızlığın, net olmama 
durumunun bilinçli bir tercih olduğu; zaten 
ÖDP’nin kendisinin bir program arayışı olarak 
görülmesi gerektiği görüşüdür. Sınıf mücade-
lesinde programsızlığın, net olmamanın biz-
zat bu mücadelenin kendisi tarafından kabul 
edilebilir olmadığını bilenler olarak bu görüşü 
yalnızca gülümseyerek cevaplıyoruz. 

ÖDP NEYİN PARTİSİDİR?

        ÖDP, bileşenlerinin büyük çoğunluğu 
tarafından sosyalist bir parti olarak görülmeme-
ktedir. Bizce de bu görüş doğrudur. Programı 
ve Birinci Kongre/Konferans Kararları’na 
göre bir devrim partisi de değildir. Peki ÖDP 
nedir? Özgürlük ve Dayanışma Partisi, ikinci 
enternasyonal/sosyalist enternasyonal çiz-
gisinde, Türkiye’nin gerçek sosyal demokrat 
partisidir. Söylemiyle, eylemiyle CHP-DSP 
tarafından temsil olunan sosyal demokrat çizgi-
ye adaydır. Aslında CHP-DSP tarafından temsil 
olunan sosyal demokratlık da, Batı’daki sosyal 
demokrat hareketin karşılığı değildir. Batıdaki 
sosyal demokrat partilerin kökeni Marksizmdir, 
işçi hareketidir. Türkiye’deki CHP-DSP çizgisi ise 
ne Marksizmle ne de işçi hareketiyle ilişkilidir. 
Tam tersine CHP devlet kuran bir partidir. 
Bu anlamda ÖDP, partiyi kuranların büyük 
çoğunlukla Marksiszm kökenli olmaları nedeni-
yle sosyal demokratlığa daha fazla layıktır.  
Ancak ÖDP’nde de eksik olan işçi hareketiyle bir 
ilgisinin olmamasıdır. 
        Sosyal demokrasi alanında bir boşluk 
olduğu ve ÖDP’nin bu boşluğa oturması 
gerektiği görüşü 1.Kongre/Konferans Kararlar 
belgesinde de yer almaktadır: “ÖDP, kapital-
izmi onarmak değil aşmak nihai perspektifine 
sahip olmakla birlikte, mevcut kazanımlarında 
savunuculuğunu yapma misyonunu üstlenir. 
Özellikle, sosyal demokrasinin iyice merkeze 
kaydığı, yeni liberal politikalara teslim olduğu 
bir konjonktürde bu misyon özel bir önem, 
ÖDP’ni kitleselleştirecek bir potansiyel 
taşımaktadır.” (36)
        Paragrafın başı daha önce değindiğimiz 
gibi anti-kapitalist bir söylemle başlıyor, 
Marksist geçmiş peşlerini bırakmıyor, bir 
nevi günah çıkarılıyor; arkasından sosyal 
demokrasinin merkeze kaymasıyla esasında 
sosyal demokrat hareketin görevi olan “mevcut 
kazanımları savunma” işinin boşa çıktığını ve bu 
işin üstlenilmesinin ÖDP’ni kitleselleştirecek bir 
potansiyel taşıdığı tesbiti yapılıyor. Ne diyelim; 
hadi gerçek arslan sosyal demokratlar görev 
başına! 
        ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, “Sol adına 
kendini ortaya koyan, sahte sollar ya da solun 
kalpazanlarıyla kopuş yaşamak gerekiyor.” 
(37)diyor. Yine Ufuk Uras konuşmalarında 
CHP-DSP’yi “sosyal bürokratlar” kavramıyla 
eleştiriyor. Bu eleştirileri yapmasının esas amacı 
da sosyal demokratlığı boşa çıkartmak, alanı 
açmaktır. Kimin için mi? Cevabı siz bulun!
        ÖDP için ilk tespitimizi rahatlıkla yapabili-
riz: ÖDP, her ne kadar kitlesel bir işçi hareket-
ine dayanmasa da Marksist kökeni nedeniyle 
Türkiye gerçekliğinin hakiki sosyal demokrat 
partisidir. 
        Devam ediyoruz. ÖDP, programının, 
Kongre/Konferans Kararları’nın, Genel 
Başkan’ının iddia ettiği gibi emek eksenli bir 
parti de değildir. Emek eksenli kavramının 
kendisi bir hilkat garibesidir. İşçi sınıfı partisi, 
emekçilerin partisi  gibi kavramları çağrıştıran, 
ama tam da öyle olmadığını hissettiren bir 
tanımlama amacıyla icat edilmiştir. Kastedilen, 
partinin politikalarını ve pratiğini emek ser-
maye mücadelesinde, emeğin tarafında 
durarak belirleyeceğidir. Sınıfsız, sömürüsüz 
toplum; kapitalizmi aşma perspektifi; emeğin 
sözcülüğüne talip olmak; işçi ve emekçileri poli-
tik faaliyetinin öznesi ve temel gücü olarak tarif 
etme vurguları hep bu emek eksenine işaret 
etmek içindir. Ama emek ekseni öyle sözle 
olmaz. İşçi sınıfını ve emekçileri örgütlemeye 
onların mücadelesine yön vermeye çalışmadan, 
bunu amaçlamadan emek eksenli olamazsın. 
Bu noktada ÖDP’nin tüzüğü bizi aydınlatıyor. 
Tüzüğün 4. maddesinin ikinci paragrafında “ 
parti, bir mücadele örgütü olarak çalışmalarını 
kitlelerin yaşam ve çalışma birimlerini esas 
alarak sürdürür.” deniyor. Bir “çalışma birimi” 
tanımı var. Ama kimin çalışma birimi: kitle-
lerin! Tüzüğün ilerleyen maddelerindeki örgüt 
şemasında da bu “yaşama ve çalışma alanı 
birimleri” Yerel Danışma Organları sıralamasının 
en altında yer alıyor. Bizim bildiğimiz işçi sınıfı 
partisi kendisini fabrika/işyeri komiteleri üstüne 
kurar. Tamam ÖDP sınıf partisi değil, üstelik de 
tüzüğün yasal zorunlulukları olabilir. Ama emek 
eksenli bir parti, tüzüğünü bu kadar da emek-
ten ve emekçinin örgütlenmesinden uzak tuta-
bilir mi?
        Emek ekseni iddiasının Kararlar belgesinde 
de sözde kaldığını görüyoruz. Örnekleyelim: 
ÖDP’nin 1. Kongre/Konferansı’nda 
kararlaştırdığı “Halk Sarmaşığı” (38) politikası, 
o günden beri en çok vurguladığı konular 
arasındadır. Bu politik yönelimin amacı” 
siyasetin toplumsallaşması”dır.  
Karar metninde “ siyasetin 
toplumsallaşması anlayışına 
dayalı örgütlenme ve mücadele 
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hattı” nın sürdürülmesi bir zorunluluk olarak 
tespit edilmektedir. Aynı metinde “beldelerden 
başlayarak” gündelik mücadeleye ilişkin görev-
ler ortaya konmakta;  arkasından   “ ...çalışma 
alanlarına”, “...işyeri, meslek örgütleri, sendikalar, 
odalar, dayanışma örgütleri vb.”  zeminlere 
ilişkin görevler gelmekte ve en nihayetinde şu 
paragraf yazılmaktadır: “ Özellikle büyük sanayi 
işletmelerinin bulunduğu yörelerdeki yerel 
birimler çalışmalarında emekçilerin kültürel, 
siyasal ve toplumsal taleplerine özel bir ilgi ile 
eğilmeli ve onların gerek çalışma alanlarında 
gerekse işletme dışında örgütlenmelerine 
yardımcı olmalıdır.”(39) Hepsi bu kadar! Yardımcı 
olmalıdır. Büyük sanayi işletmelerinde çalışan 
işçilerin örgütmelerine halk sarmaşığı kararının 
gereği olarak siyasetin toplumsallaştırılmasını 
sağlamak için yardımcı olacaksınız. İşte ÖDP’nin 
emek ekseni buradan geçmektedir. 
        Aynı yaklaşım “ Söz, Yetki, Karar, İktidar 
Çalışanlara” başlıklı karar metninin ruhuna da 
hakimdir. Sendikalar ve sendikal mücadele ile 
ilgili olarak bir çok tespit ve önermenin yer aldığı 
bu kararın gerekçe bölümünde şöyle denilme-
ktedir: “Bu alanda sürdürülecek çalışmanın esas 
olarak, çalışanların mücadelesinde doğrudan 
yer alan ÖDP’lilere düştüğü açıktır. Ancak parti 
olarak kendi politik faaliyetimizi çalışanlara daha 
geniş şekilde açmak ve çalışanların mücadeles-
ine aktif destek sağlamak kaçınılmaz ve ertelen-
emez bir zorunluluktur.”(40) Sendikal mücadele 
“esas olarak” çalışan ÖDP’lilerin mücadelesidir. 
Parti en fazla aktif olarak destek sağlar. İşte bu 
kadar: “Yardımcı olur”, “destek sağlar”, ÖDP’nin 
emek ekseni bu kadardır. ÖDP’nin işçi ve 
emekçilerin ne siyasi mücadele ve örgütlen-
melerine ilişkin; ne de sendikal mücadele ve 
örgütlenmelerine ilişkin merkezi bir politikası 
yoktur. Sendikal mücadelede merkezi bir 
tavırlarının olmadığını pratik olarak DİSK/Genel-
İş Sendikası son Genel Kurulu’nda TÜRK-İŞ/TES-
İŞ Sendikası son Genel Kurulu’nda gördük. Bu 
Genel Kurullarda, yarışan her iki listede yer alan 
ya da destekleyen ÖDP’liler vardı. Hatta bu 
politikasızlık Genel-İş Sendikası’nda yönetimin 
“yiyicilere” teslim edilmesine çanak tutmuştur. 
Oysa bugün, Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerinin 
sendikal ve siyasi mücadelede her zamankinden 
daha çok merkezileşmiş bir politik yaklaşıma 
ihtiyacı vardır. Ama emek eksenli bir parti olma 
iddiası taşıyan ÖDP, üç yıllık geçmişinde bu ihti-
yaca bir nebze olsun cevap verememiştir. Peki 
nerede kaldı politik faaliyetin öznesinin ve temel 
gücünün işçiler ve emekçiler olduğu iddiası? 
        Fakat emek ekseni o kadar geniş bir 
kavrayış ki. Emek eksenini nereye çekersen 
gidiyor. Seçimlerde emek ekseni nedir? 
Burjuvazinin kanunlarına göre örgütlenmiş bir 
partinin sendikacı adaylar göstermesi mi? Kürt 
sorununda emek ekseni nedir? Şovenist dalgaya 
karşı koymak mı? Yoksa işçiler emekçiler par-
tiden kopmasın diyerek sessiz kalmak mı?
        Eğer gençlik eylemlerinde bazı ÖDPlilerin,  
mücadele edildiği söylenen şeriatçı islamcılarla 
türban dayanışmalarına  girmesine kadar esne-
mekse, bu emek ekseni Özgürlükçü Demokratik 
Cumhuriyet ise, bir nevi “Adil Düzen” gibi ne 
koysan dolmayan torba ise, daha çok tartışılacak 
gibi görünen bir buluş olduğunu kabul etmeliy-
iz.
        İkinci tespitimizi de kayıtlara geçiriyoruz.  
ÖDP emek eksenli bir parti değildir. İşçi sınıfı ve 
emekçilerinin örgütlenmesine, mücadelesine 
yardımcı ve destek olmayı ancak görevlerinden 
birisi olarak gören sol bir partidir. 

ÖDP DEVRİMCİ YOL PARTİSİDİR

        ÖDP’nin sosyalist bir parti olmadığını 
açıkça söyleyenler içinde partide en etkin olan-
lar ÖDP’nin Devrimci Yol geleneğinden gelen 
kadrolarıdır. Onlara göre Marksizm Leninizm, 
işçi sınıfı lafları eski laflardır. Söze bu laflarla 
başlayanlar ise eski kafalıdırlar. Sınıf değişmiştir, 
işçi sınıfı artık eski işçi sınıfı değildir. Beyaz 
yakalılar gerçeği vardır. Sınıf mücadelesinde yeni 
bir yol tutmak şarttır. Ezilenlerin, dışlananların, 
unutulmuşların (kimse bunlar?) mücadeleleri 
yeni toplumsal hareketler olarak boy vermek-
tedir. Zaten çevrecilerin, eşcinsellerin, gençlerin, 
kadınların, yoksulların mücadeleleri epeydir 
vardır. O zaman sınıfın değiştiği, işçi sınıfının eski 
işçi sınıfı olmadığı günümüz şartlarında ezilen-
lerin, dışlananların, unutulmuşların, çevrecilerin, 
eşcinsellerin, gençlerin, kadınların, yoksulların 
mücadelelerini çalışanların (eski türkçeyle 
emekçilerin!) mücadeleleriyle birleştirecek 
emek eksenli bir PARTİ şimdilik (!) “devrimci 
mücadelenin” en doğru biçimidir. Böylece “ 
Siyasal özgürlükler alanının genişletilmesinin, 
emeğin kurtuluşu için mücadelenin ve sermaye 
egemenliğinin sınırlandırılmasının önemli bir 
adımı olduğu görüşüyle”(41) hareket edilmiş 
olunacaktır. Bu parti için “asıl büyük siyasal 
görev, bütün mücadelelerde emek ve demokra-
si güçlerinin en yaygın birliğini gerçekleştirmek, 
emeğin diğer toplumsal muhalefet dinamik-
leriyle kalıcı bir ilişki kurmasını sağlamak ve 
büyük kitleleri emeğin özgürleşmesi fikrine 
kazanmaktır.”(42) Bunu yaparken de “indirge-
mecilik ve ikamecilikten sıyrıldığı ölçüde hareket 
kabiliyetini”(43) arttıracaktır. (Bu laflar işçi sınıfı 
devrimcilerinedir. Onlara göre işçi sınıfı devrim-
cileri her toplumsal sorunu işçi sınıfı zeminine 
indirgerler ve ilgisi olsun olmasın her sürecin 
gerçek öznesinin yerine işçi sınıfını ikame eder-
ler. Onlar öyle biliyor !) 
        Diğer taraftan yine bu parti “emekçilerin, 
fabrika ve işyeri hiyerarşisi, sınırlayıcı iş bölümü, 
üretim bilgisinin parçalanması gibi doğrudan 
doğruya emek sürecinden kaynaklanan egem-
enlik ilişkilerine” de son verecektir. (44)
        Bütün bu laf kalabalığı ideolojik-politik olar-
ak sınıftan kaçışın kamuflajıdır. Sınıftan kaçışın 
binbir türlü gerekçesini de yazabilirsiniz. 12 Eylül 
yenilgisini, reel sosyalizmin çöküşünü sayfalar 
dolusu anlatabilirsiniz. Ama işin özü sınıftan 
kaçıştır, sınıfsız sosyalizm arayışıdır. Devrimci 
Yol açısından sınıfın değişmesinin aslında bir 
öneminin olmaması lazımdır. Çünkü onların 

kökü zaten sınıfsız devrimciliktir, populizmdir, 
devrimci demokratlıktır. Sınıfın değişmesi onları 
en fazla yumuşatmıştır diyebiliriz. Öyle ya, silahlı 
öncü savaşıyla kırılacak suni denge tespitin-
den siyasetin toplumsallaştırılması noktasına 
gelmemişler midir? 
        1998 yılı yaz döneminde ÖDP içinde 
yaşanan çekişmelerin sonucu olarak yenilenen 
MYK’nda bütün iktidar Devrimci Yol çevresi-
nin eline geçmiştir. ÖDP artık sadece programı, 
kararlarıyla değil, pratik olarak da bir Devrimci 
Yol partisi olmuştur.
Toplumsal muhalefette işçi sınıfının ağırlığını 
ve radikalizmini yitirdiği, çevre, kadın, işsizler 
v.b gibi yeni toplumsal hareketlerin ortaya 
çıktığı; sivil toplum alanlarının mücadele alanları 
olarak önem kazandığı görüşleri 1970’li yıllarda 
Batı Avrupa kaynaklı olarak boy göstermeye 
başlamışlardır. Bu görüşler işçi sınıfı ideolo-
jisinden bir sapma olarak değerlendirilmelidir. 
Türkiye’de de bu görüşlerin taşıyıcılığını 
Murat Belge’nin önderi olduğu Birikim çevresi 
yapmıştır. 1970’lerin sonlarına gelindiğinde 
Devrimci Yol hareketi ideolojik olarak Birikim 
çevresinin çekim alanındadır. İşte bugün 
karşımızda duran ve 
Marksist Leninist liter-
atürün bulaşıklığından 
arındıktan sonra gerçek 
niteliği açıkça ortaya 
çıkan ÖDP çerçevesi 
Birikim çevresi-
nin programıdır. Ve 
aslında bu program 
40-50 cümlenin farklı 
kombinasyonlarının arka 
arkaya yazılmasından 
ibarettir. Bütün belge-
lerde ve konuşmalarda 
hissedilen tekrar duygu-
sunun nedeni de budur: 
Ezilenler, dışlananlar, 
unutulanlar, yoksullar, 
kadınlar, gençler, 
eşcinseller, çevreciler, 
emekçiler v.b’nin çeşitli 
farklı sıralamalarla özne-
si oldukları ve arada bir 
anti-kapitalist, sosyali-
zan ifadelere yer verilen 
40-50 cümle.
        İşçi sınıfı ile organik 
bir bağ üzerinden mücadele yürütmemiş, daha 
çok kendini faşizme karşı direnişle tarif etmiş ve 
kitleselleşmiş geleneklerin, Sovyetler Birliğinde 
yaşanan süreçten sonra ideolojik olarak da 
sınıfın ve marksist ideolojinin daha da uzağına 
düşerek yeni yollar aramalarını şaşırmadan 
anlayabiliyoruz. 
        İşçi sınıfı devrimciliğini temel almamış tüm 
gelenekler için  bugün geçerli olan eskiden 
ulaştıkları kitleselliği  yeniden realize edebi-
lecekleri, “özgürlük”,  “dayanışma”, “katılımcılık”, 
“parti olmayan parti”, “radikal demokrasi”, 
emeğin özgürleşmesi” gibi kavramlarla ve yeni 
toplumsal hareketler adını alan barış, çevre, 
kadın hareketleriyle iç içe kimsenin hayatından 
özverilerde bulunmasını istemeyen, birey olarak 
sorumlu ve ya sorumsuz olunan bir faaliyet 
arzusudur ve bu sınıfsal olarak elbette ki küçük 
burjuva katmanlara daha yakın gelecektir. Üye 
toplamının katılımcılığını esas alan bir parti 
üyelerin değer yargılarının da etkisiyle kararlar 
üretecektir. Bu da gayet tabi kuraldır. Bu bir 
sol dalga yaratabilir mi? Neden olmasın! Fakat 
sadece solcularla ve “yeni” toplumsal hareketler-
le bunu başarması pek olası değildir. İşçi sınıfını 
harekete geçirmeden dalganın uzun olması 
mümkün gözükmemektedir.
        Üçüncü tespitimiz de netleşti: ÖDP 
Devrimci Yol partisidir ve bu durum da Murat 
Belge/Birikim çevresinin ideolojik zaferidir.
        ÖDP’nin eylem çizgisine baktığımızda 
gördüğümüz manzara da çok farklı değildir. 
İddia her ne kadar tersi olsa da, üç yıllık geçmiş 
içinde ortaya konulan eylemlilik her hangi 
bir plana sahip değildir. Güncel gelişmeler ve 
bu gelişmelerin belirlediği gündem, ÖDP’nin 
eylemini yönlendirmiştir. ÖDP bu durumun 
teorisini de yapmıştır. Ünlü “Halk Sarmaşığı” 
kararlarının gerekçe kısmında aynen şöyle 
yazıyor: “....sarmaşık sözü, ÖDP’nin köklerini 
emek zeminlerine dayayan ama önceden 
belirlenmiş kuru bir şemaya değil, hayatın 
akışına göre farklı doğrultularda ve eşitsiz olarak 
gelişecek olan dinamiğine gönderme yapar.” 
(45) Görüldüğü gibi ÖDP için “hayatın akışına” 
göre eylem yapmak, örgütlenmek yanlış bir 
durum değil; tam tersine olması gerekendir. İşte 
sahip olduklarını iddia ettikleri “mücadele ve 
eylem hattı”nın nasıl bir şey olduğu bir kez daha 
ortadadır.
        Diğer taraftan gerçekleştirilen eylemlilik-
lerin emekçilerin muhitleriyle pek fazla temas 
etmediğini de görüyoruz. ÖDP’nin emek ekseni, 
eylem çizgisi itibarıyla da emekçilerin talepler-
inden ve muhitlerinden geçmemektedir.
        Daha önce de ifade ettik, örneğin Susurluk 
kazası olmasaydı, ya da 28 Şubat süreci 
gerçekleşmeseydi ÖDP’nin üç yıllık geçmişinin 
eylemi ne olacaktı? 
        ÖDP, eylem çizgisi ile de Devrimci Yol 
partisidir. Metin Çulhaoğlu’nun fabrika’nın 
Eylül 1998/42. sayısında yayınlanan söyleşide 
yaptığı şu tespitler, ÖDP’nin bugünkü eylem 
çizgisini hala tanımlamaktadır: “Ben hareket 
geleneğinden gelen arkadaşlarda daha ziyade 
şöyle bir siyaset tarzı gözlüyorum. En baştan 
belirlenmiş ilkeler, programatik çerçeve, çok 
fazla önem taşımıyor, güncelliğin getirdiği 
olgular karşısında tepki verme, o olguları belli 
bir biçimde yorumlayıp o olguların etrafındaki 
yoğunlaşmayı belli bir yöne doğru kanalize 
etme çabası. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. 
Türkiy’nin gündemine bomba gibi, hani 
medya tabiriyle bir olay düştüğünde, hareket 
geleneğinden arkadaşlarımız, örneğin o olay 
karşısında yeni bir şey gündeme getiriyorlar. 
Şunu yapmalıyız diyorlar. O olay biraz külleniyor, 
başka bir olay gündeme geliyor. O olay üzerine 

başka bir hareketlenme başlıyor.” İşte bu man-
zara, Devrimci Yol manzarasıdır.
            

İDDİALARI VE ÖDP

         ÖDP’nin kendisinin, programının, 
politikalarının yenilenmeye işaret ettiğini söyley-
enler de ÖDP’de çoğunluktadır. Onlara göre reel 
sosyalizmin çöküşünün gösterdiği derslerden 
birisi de herşeyi bilen bir siyaset anlayışının iflas 
etmiş olduğudur. Yine onlara göre solun başına 
ne geldiyse bu herşeyi bilme hastalığından 
gelmiştir; ama şimdi artık herhangi bir şey 
hayatın kendisinden öğrenilecektir. Ancak ne 
tuhaftır ki; 70’li yıllarda ki herşeyi bilen siyaset 
anlayışının önderleriyle, bugün ÖDP’ne yön 
veren parti yöneticileri aynı kişilerdir. Yenilik, 
yenilenme yalnızca fikirlerdedir. Şefler aynıdır. 
Oğuzhan Müftüoğlu, Bülent Forta, İlhami Aras, 
Mustafa Kaçaroğlu, Ertuğrul Kürkçü, Veysi 
Sarısözen, rahmetli Sıtkı Coşkun, Tektaş Ağaoğlu, 
Masis Kürkçügil, Metin Çulhaoğlu ve daha 
onlarcası 1970’li yıllarda da içinde bulundukları 
hareketlerin/partilerin yöneticileri değil miy-
diler? Şimdi de ÖDP’nde yöneticiler. Yoksa  

doğru fikirleri üretmek 
bu sayın önderlerimize 
bahşedilen ilahi bir vasıf 
mı? Koskoca Devrimci 
Yol hareketi, Kurtuluş 
hareketi yıllarca tartıştı 
ve önderlerinden başka 
bir dolu yenilik üretti. 
Ama şefler yine aynı. 
             ÖDP’nin yeninin ve 
yenilik arayışının ürünü 
olduğu görüşü de bir 
yanılsamadan başka bir 
şey değildir. 
 ÖDP, en büyük 
iddiası olan “katılımcılık” 
konusunda da 
sınıfta kalmıştır. ÖDP 
yönetiminin en aşağıdaki 
ilçe yönetimlerinden, 
en yukarıda Genel 
Merkez organlarının 
oluşturulmasına kadar 
tüm yetkili organları 
parti içindeki grupların 
pazarlıklarıyla belirlen-
mektedir. Bu “pazarlık”  

konusu, yaz dönemi yaşanan MYK değişimi 
tartışmalarında açıkça ortaya konulmuştur. 
Grupların pazarlıkları da , sayıları sınırlı malum 
şefler arasında geçmektedir.
        Katılımcılık iddiasının sözde kaldığı bir 
diğer alan da, KESK zeminidir. KESK kongre-
lerinde de yönetimler ÖDP’nin bileşenlerinin 
kendi aralarındaki pazarlıklarıyla belirlen-
mekte, Kongre toplantıları parmakların inip 
kalkmasından ibaret hale gelmektedir. Bugün 
KESK örgütlülüğünün tıkanmasının nedenler-
inden biri de bu durumdur. Kamu emekçilerinin 
tabandan gelişecek inisiyatiflerini bu pazarlıklar 
sayesinde tırpanlanmaktadır.
        Her iki örneğin gösterdiği gerçek; “Söz, 
yetki, karar...” diye başlayan ve bir kaç versiyonu 
olan o meşhur ÖDP sloganının bir YALAN’a alet 
(edildiğidir) olduğudur. 
        Hayal kırıklığı yaratan bir diğer iddia da 
KİTLESELLEŞME iddiasıdır. ÖDP ideologları, sol 

söylem ve sloganları medyatik olma hevesiyle 
ne kadar cıvıklaştırsalar da; kitleselleşme potan-
siyeli taşıdığı hesabıyla sosyal demokrasiye ne 
kadar yanaşsalar da bekledikleri kadar KALABALI
KLAŞAMAMIŞLARDIR. Bu durum bugün partinin 
yaşadığı tıkanıklığın, gerilimin ve moralsizliğin 
en önemli nedenidir.             

SÖZÜN SONU

        Tüm bu anlattıklarımızı Avrupa’da ve 
dünyanin pek çok yerinde aynı konjonktür 
içerisinde yapanlar var. Eski  Maocu, Enver 
Hocacı, Troçkist, sovyetik gelenekten (kısacası 
uluslararası sosyalist hareketin tüm gelenek-
lerini kesen bir şekilde) gelen bu hareketler 
gerçekleşmesini istedikleri programın ismi 
olan  “sosyal demokratlık”ı bizimkiler gibi 
kıvırtmadan aldılar. Çoğu Avrupa ülkesinde 
de iktidara ya geliyorlar ya gelmek üzereler. 
Kapitalizmi uysallaştırma ve işçi sınıflarının daha 
iyi yaşamaları için uğraşıyorlar. 2.Enternasyonal 
çizgisi “Yeni Sol” kanla yeniden yapılanıyor. 
        Fakat bizim gibi sınıf mücadelelerinde 
sosyalist hareketle işçi sınıfının organik 
bütünlüğünün zayıf ve gelenekselleşemediği 
ülkelerde ise bu 2.Enternasyonal Yeni Solculuk 
ayıp bir şey gibi hem yapılıyor hem gizlenmeye 
çalışılıyor. Sosyalizm-Marksizm-Leninizm-İşçi 
sınıfı devrimciliği-kavramları ön eklerle veya 
anlam kargaşalarıyla kullanılmaktan vazgeçilm-
iyor .
İşçi sınıfının bağımsız örgütlenmesini temel 
almayan, işçi sınıfı öncülerinin devrimci sosyal-
ist partileşmesini sınıf mücadelesinin pratiği  
içinde sabırla ve sınıfın devrimci iktidarının 
ihtiyaçları temelinde bizzat örgütlemekten 
kaçınan, işçi sınıfına başka sınıf ve kitlelerin 
ilericiliklerinden ulaşmaya çalışan  solculuklarla 
Komünistlik aynı platformlarda değildirler. 
        Ancak işçi sınıfı devrimcileri açısından ÖDP 
demokrasi mücadelesinin bileşenlerindendir. 
Bizim için bu noktada önemli olan, ÖDP’nin 
sınıf partisi çağrışımını yapan söylemlerinden 
vazgeçmesidir. Çünkü bu söylem işçi sınıfının 
gerçek ihtiyacı olan komünist partisinin 
oluşturulması görevine zarar vermekte, sekte 
vurmaktadır. Bu söylemlerden vazgeçilmemesi 
durumunda  işçi sınıfı devrimcileri ÖDP’ne karşı 
amansız bir ideolojik-politik mücadele yürüte-
ceklerdir. 
        Diğer taraftan kendilerinin işçi sınıfı 
devrimcisi, sosyalist devrimci olduğunu ifade 
edenlerin; işçi sınıfı partisinin olmadığı ve 
oluşturulamadığı koşullarda öncelikle bu par-
tiyi inşa etmek ve zorunluluğunu vurgulamak 
yerine, emekçi kitlelere  “radikal demokrat” 
sol kitle partilerini  sosyalist işçi sınıfı partileri 
gibi sunmalarına, üstelik bu partiler asgari 
geçiş  programıyla, çoğunluk üyelerin partiyi 
algılayışlarıyla, üyelerin işçi sınıfıyla ilişki yön-
temleriyle ve parlamenter-seçime endeksli 
burjuva örgütlenme tarzlarıyla bu tip partileri 
işçi sınıfı partisi  haline getirmek için boşa çaba 
harcamalarına eleştirimiz vardır.
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        İşçi Partisi’nin ÖDP ile ilgili tüm 
eleştirilerini bütünlüklü olarak Doğu 
Perinçek’in “ÖDP’nin Kimliği” isimli  
kitabından hareketle değerlendirdik.
        ÖDP’nin eleştirisinde, devrimin ve eme-
kçi iktidarının reddi, Leninist Parti modelinin 
terk edilmesi, işçi sınıfı temelinde mücade-
lenin reddi, özel mülkiyete açık tavır almama 
ve emperyalizme karşı yaklaşımın eleştirisi 
yapılıyor. 
Bu eleştirilerde sosyalizm değerlerinin yarım 
yamalak ifade edilmesi ile karşılaşıyoruz. 
Ahlak açısından bakarsak da her zamanki 
hastalıklarıyla malul bir çalışma yapılmış.  
İP’ni bilmesek bize kendini Marksist -Leninist 
olarak yutturacak.
        Kendini  Marksist Leninist bir kon-
umda görüp neo-liberalizme karşı çıkan tek 
partinin kendileri olduğunu kabul edip, Kürt 
sorunu, laiklik, emperyalizm konularındaki 
yaklaşımlarında ÖDP ile polemik yapıyorlar. 
Kendini “sol” olarak yutturmanın çabası olar-
ak yazılan bölümler dışında, ortaya konulan 
yaklaşım Neo-Kemalizm’dir.
        Eleştirilerin temel mantığı, ÖDP’nin 
“neo-liberal sol” bir parti olduğu üzerinedir. 
ÖDP  eleştirilerinde; Kürt sorunu konusun-
da,  “emperyalizm ve işbirlikçileriyle kol kola 
barış” girişimleri içinde olmak iddiasında 
bulunuluyor.
       “ÖDP‘nin, Türk ve Kürt emekçilerini 
birleştirerek, Kürt sorununa  emekçi halkın 
alternatif çözümünü getirmek gibi bir pro-
gram ve pratiği yok.” (1) denilerek , “savaşı 
kim bitirecek?” sorusunu soruyor ve ”...savaşı 
işçi sınıfı devrimciliği bitirebilir “cevabını 
veriyorlar. Evet savaşı işçi sınıfı devrimi 
bitirecektir. Fakat bu doğru Doğu Perinçek 
tarafından ancak ÖDP ile polemik için eleştiri 
malzemesi ihtiyacı olarak akla geliyor. İP çiz-
gisi  kendisinin, milli sermayeci, 28 Şubat’çı, 
MGK’cı yaklaşımını “işçi sınıfı devrimciliği” mi 
zannediyor? 
        Din ve laiklik konusunda, ÖDP‘ni, 
“Graham Fuller ağzıyla konuşarak”, ”tari-
katlara özgürlük” istemekle suçluyorlar. 
Kendileri 28 Şubat süreciyle birlikte ordu-
sermaye rotasında palyaçoluk yapıyorlar. Bu 
mu “İşçi Sınıfı Devrimciliği“?
       “Bugün Türkiye, milli demokratik 

devrimini tamamlayabileceği bir sürece 
yeniden Cumhuriyet devrimi rotasına 
girmiştir.” (2) “Saflar berraklaşmaktadır; bir 
yanda batıcı şer cephesi vardır. Beri yanda 
Türkiye güçleri.” (3) “ÖDP, niçin şeriatçı ve 
ülkücülerin programlarını kabul ederek ve 
onların kumandasına girerek, MGK,ORDU ve 
28 Şubat düşmanlığı yapmıştır? “ (4)
       “Türkiye güçleri” ve İşçi Sınıfı 
Devrimciliği. Sosyalizm ve Doğu Perinçek.  
Bütün sosyalizm ve işçi sınıfı devrimi 
edebiyatının neye hizmet ettiği ortadadır. 
Yapılan işçi sınıfı değerlerinin sömürüsüdür. 
Ve bu İP için bir varoluş şekli olmuştur.
       “Türkiye güçleri, milli sermaye, zinde 
güçler, devrim saflarına giren ordu“ gibi 
sosyalist literatürle ilgisi  olmayan kend-
inden menkul teorik icatlar yaparak, 
ordu -sermaye ekseninde Neo-Kemalist 
yapılanmada solun içinde truva atı rolünü 
oynamak istemektedirler. ÖDP’nin işçi 
sınıfını merkez alıp politika geliştirmemesi 
zaafını  görüp bu açıyı sömürerek kendi sınıf 
dışı politikalarına karşı devrimci duruşlarına 
malzeme aramaktadırlar. 
        Maocu, Arnavutlukçu ve Latin Amerika 
gerillacılığına öykünen veya silahlı 
mücadeleyi temel almış örgüt-grupların 
eleştirileri ise, ÖDP‘nin  “devrim kaçkını” 
bir parti olduğu noktasında toplanıyor. 
“Ödlekler”,  “reformistler”, ” aşıklar” sıfatlarıyla 
sataşmalar yapılıyor. Aslında “eleştiri”leri 
ÖDP bileşenlerinin geçmişlerine bakılarak 
yapılan eleştiriler olarak görmek gerekiyor. 
ÖDP bu parti-örgüt v.b ile aynı platformda 
kendini tanımlamıyor. İddiaları da yöntem-
leri de aynı değil.  Fakat ne hikmetse ÖDP 
eleştirilerinde  ne kadar sert ve hakaret 
içeren bir üslup seçilirse o kadar kendilerinin 
doğru olduğu kanısına varıyorlar. ÖDPnin 
yasallığı eleştiriliyor. Yasal imkanlardan yarar-
lanmak, koşullar mevcutsa ve işçi sınıfının 
düzen içi mücadele imkanlarını geliştirip, 
siyasallaşmasının kanallarını açıyorsa neden 
yanlış olsun. Yeter ki bu parti yasallığın 
eninde sonunda bir burjuva oyun kuralı 
olduğu gerçeğine gözlerini kapatmasın ve 
kendisi kurtuluşun ve işçi sınıfının önünü 
açarak var olsun.  
        Bahsi geçen “radikal” gruplar ÖDP 

eleştirisini, aslında kendilerinin işçi 
sınıfından uzak duruşlarının bir kamuflajı 
olarak kullanıyorlar. Kökenleri, seçtikleri yol-
lar kimi farklılıklar içerse de; bu grupların 
tümü sınıf dışı devrimciliklerdir. Bir diğer 
ortak paydaları da goşizme yelken açan 
eylem anlayışlarıdır. ÖDP’nin yasallığının, 
söylemindeki “yumuşaklığın” eleştirisi bu 
grupları kendi kadro ve yandaşları nezdinde 
kendi yamuk duruşlarının haklılığını göster-
mek niyetiyle kullanılmaktadır. Onlar için 
ÖDP’nin yumuşaklığı yanlıştır, kendilerinin 
“sertliği” doğrudur. Hepsi bu kadar! ÖDP 
eleştirilerinin ne kendi kadro ve yandaşları 
için eğitici bir yanı vardır; ne de işçi sınıfının.
        Sosyalist İktidar Partisi açısından ise 
ÖDP “sol liberal” bir partidir. Gelenek der-
gisinin Haziran 1998 tarihli 57. Sayısında 
Yunus Galip imzasıyla çıkan “Sol Liberalizm 
ve ÖDP” başlıklı yazıda ÖDP böyle nitelen-
mektedir. Bu yazının başında ÖDP için 
ayrıca “kategorik olarak aynı ideolojik 
zeminin” paylaşılmadığı yazılmıştır. Ama 
diğer taraftan da “Türkiye sol hareketinin 
bu yeni oluşumu” ifadesiyle de ÖDP 
Türkiye sol hareketinin bir parçası olarak 
tanımlanmaktadır. İdeolojik olarak aynı 
zeminde durmamaktan kasıt nedir? 
İdeolojik olarak aynı zeminde durulmayan 
ÖDP’ni Türkiye sol hareketinin içinde gören 
bir anlayış için bir CHP, bir DSP de sol 
harekete ait oluşumlar mıdır? Bu soruların 
cevabı bahsi geçen yazıda yoktur.
        SİP’nin ÖDP eleştirilerinde kimi doğrular 
da olmakla birlikte, işaret ettiğimiz kafa 
karışıklığı da mevcuttur. Eleştirilerin ÖDP’ni 
tümüyle karşıya almasında, ÖDP’nin yasallık 
zemininde SİP’ne rakip çıkmasının getirdiği 
rahatsızlık da vardır. Sonuçta her iki parti de, 
iddiaları açısından farklılıları olsa da, toplum 
nezdinde sol, sosyalist partilerdir ve örneğin 
seçimlerde birbirlerine rakiptirler. 
                                                                       
Dipnotlar:
1) ÖDP’NIN KİMLİĞİ, Doğu Perinçek, Kaynak 
Yayınları, 1. Baskı, s:75
2) Aynı eser, s:81
3) Aynı eser, s:119
4) Aynı eser, s:105

Diğer ÖDP değerlendirmeleri
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        Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700. 
Yıldönümü “anılacak mı?”, “kutlanacak mı?” 
        İlk bakışta “ikisi de aynı kapıya çıkmaz 
mı?” denilebilecek bu soruların gerisinde çok 
kapsamlı bir “tartışma başlıkları listesi” bulunuy-
or. Yüzeyden örnekler vermek gerekirse; bazıları 
bunun Osmanlı Hanedanı ve Halifelik kurumuy-
la bağlantılı olduğunu düşünüyor ve Osmanlı 
ile Cumhuriyeti birbirinin anti-tezi olarak ele 
alıyor. Dolayısıyla, “Kahrolsun Osmanlı ve 700. yıl 
kutlamacıları!..” diye naralanan-
lar var. Veya “İslama ve millete 
bu kadar hizmeti geçmiş bu 
ailenin evladına edilen nan-
körlük bitsin; halifelik makamı 
artık muallakta kalmasın!..” diye 
mırıldananlar yok değil.
        Bazıları Osmanlı’ya bu 
coğrafyanın tarihi ve kültürü 
olarak bakıyor. Ama tarihe 
ve kültüre bakış, Türkiye bur-
juvazisinin sadece kültürel 
sığlığı ile değil; aynı zamanda 
emperyal ihtiraslarıyla 
çarpılmıştır. Bu zihniyetle 
“Tarihimizle barışmalıyız” diy-
enler, Osmanlı sınırları içinde 
yaşamış halkların ortak tarih 
ve kültür değerlerini, emperyal 
nüfuz mücadelelerinde, 
taşeronu oldukları uluslararası 
sermayenin kaldıraç kolu altına 
konulacak bir destek olarak 
algılıyor. Türk milliyetçiliğinin 
esasen ideolojik-teorik 
olmaktan ziyade konjonktürel-politik olarak 
ayrılmış iki ana kanalının birinden, diğerine 
atlama yönelişiyle, “Osmanlı tarihiyle barışma” 
girişimleri bir çakışma arzediyor. Türkiye 
devletinin dış politika merkezini Ankara’dan 
İstanbul’a taşıma girişimleri yoğunlaşıyor.
        Belli ki, “Osmanlı yayılmacı, halklar 
hapisanesi, gerici bir imparatorluktu. Padişahlar 
vur patlasın çal oynasın, zevk-ü sefa ederken, 
emekçiler baskı, sömürü ve zulüm altındaydı. 
Bize ne Osmanlı’dan.” diyen, sözümona 
“devrimci” yorumlardan da, bu yıl bolca kaleme 
alınacaktır.
        Osmanlı tarihi, “emperyal bir vizyon 
arayan Yeni Osmanlıcıları”,  öteden beri halife-
lik kurumuyla birlikte Osmanlı’yı ihya etme 
düşüncesinde olanları; Türk milliyetçiliğinin 
Enver Paşacı-Turancı kanalına sıçramanın 
zamanı geldiğine inananları; hatta “Bizim de 
bir kraliyet ailemiz olsa, yüksek sosyetemiz 
renklense; magazin basını şenlense..” diye 
hülyalara dalan budalaları ilgilendirmeden 
çok önceleri; yeni bir dünya kurmak için yola 
çıkanları ilgilendirmişti. Burjuvazinin bugünkü 
ilgisinde, yağmalanacak motifler; halkların 
ortak hatıralarının nüfuz mücadelelerinde 
pratik imkanlara dönüştürülmesi arzusu rol 
oynuyor. Bununla birlikte “toplumsal önder-
lik” rolünü taşıyamayacak ölçüde çürümüş 
ve çürüten, Türkiye burjuvazisinin kendisine 
tarihten destekler aramasından da sözetmek 
gerekir. Bu destek arayışı, Cumhuriyet tarihinin 
en maceracı yönetim anlayışıyla karşı karşıya 
bulunduğumuz bir dönemde tesadüfi değildir. 
Örnek olsun, İttihatçıların Almanya destekli 
Türkçülüğü, Goben ve Breslau gemilerinin 
Türk bayrağı altında; fakat Alman politikasının 
icabı olarak Sivastopol’u bombalamasıyla, 
Osmanlı’nın 19. yüzyıl boyunca hazırlanmış 
bitişinin son sahnesini açmıştı. Şimdilerde 
ABD destekli “milliyetçi sol/ Nasyonal sosyalist” 
Ecevit iktidarı altında, İncirlik’ten kalkan ABD ve 
İngiltere uçakları, Türkiye’nin değil, emperyaliz-
min politikası icabı, Irak’ı bombalıyor.
        Kesin olan şu ki, hangi amaç ve sığlık 
düzeyinde olursa olsun; burjuvazinin 
Osmanlı’ya yönelik ilgisi, zaten aktörleri mevcut 
olan dolaysız siyasi mücadelelerin yanısıra, 
ideolojik hegemonya savaşına da yeni unsurlar 
dahil edecektir. 

“SOL”UN OSMANLI TARİHİNE İLGİSİ

        - Tarih ve güncel siyaset

        Osmanlı tarihi denildiğinde, kendisi 
de tartışmalı olmakla birlikte, miladi 1299 
tarihinden başlayan ve 624 yıl süren ve şu 
anda sona erişi 75 yıl geride kalmış bir döne-
min tarihinden sözetmiş oluyoruz. Bitişinin 
üzerinden bu kadar yıl geçmiş olmasına 
rağmen, Türkiye’de tarihe ilginin genel bir 
özelliğinden Osmanlı tarihi de nasibini almaya 
devam etmektedir. Örneğin, siyasal islam veya 
siyasetle bağları, dolaylı olduğunda bile çok 
güçlü olan tarikat mensuplarının genel olarak 
tarihe ilgisi; çok gerilerde kalmış bir “altınçağa” 
duyulan özlem ve bu çağa dönüşün yollarını 
propaganda etmeyi amaçlar. Bu altınçağ, 
islamın klasik dönemi olarak da bilinen, 
Muhammed ve “Halife-i Raşidin” dönemidir.  
Bilindiği gibi, Türkiye’deki siyasal islamın, mod-
ern Türk ulusçuluğuna “kavmiyetçilik” diye 
burun kıvırıldığı halde; gene Türk karakteri öne 
çıkarılmış bir Osmanlı tarihi yorumuna yaptıkları 
referanslar çok kuvvetlidir. Böylece bu ülkenin 
Osmanlı geçmişinde de bir “altınçağ” bulma 
çabası, tarihe ilgi gibi ortaya konmaktadır. 
Osmanlı tarihinde, siyasal islamcıları tatmin 
edecek bir altınçağ elbette yoktur. Ama 
bu defa tarih “düzeltilmekte”; uzun gelen 
yerler kesilerek sansür edilirken; kısa gelen 
yerlere uydurmalarla ilaveler yapılmaktadır. 
Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı 
İstanbul Büyük şehir Belediyesi’nin, Fatih Sultan 
Mehmet’in, bugüne kadar anlatageldikleri 
imgesine ters düştüğünden şüphelendikleri 

şiirlerini, Fatih-Avni Divanı’nı basarken sansür 
ettiğini hatırlayalım. Bu cahil ve yalanı karakter 
haline getirmiş takımdan, “Osmanlı engin bir 
hoşgörüye sahipti. Müslüman-Hıristiyan ayrımı 
yapmazdı”, “Osmanlı laikti” gibi zırvaları yıllardır 
dinlediğimizi de unutmayalım.
        Benzer şekilde ırkçı-milliyetçilik de, Osmanlı 
kuruluşunun “400 çadırlık bir aşiretten” başladığı 
tezini, Osmanlı beyliğinin gelişme imkanlarını, 
örneğin Fuad Köprülü gibi çözümleyerek 
ele almak yerine; “Bu kuruluşun arkasında, 
aralarındaki bağlar hala devam eden Karakeçili 

K o n f e d e r a s y o n u 
vardı”, gibi üfürük 
ve abartma-
larla karşılamaya 
çalışmaktadır. Böylece, 
Osmanlı tarihi, bin-
lerce yıldır devam 
eden bir Türklük 
bilincinin, bir büyük 
halkası olarak göster-
ilmek istenmektedir. 
 Siyasal islam ve 
ırkçı milliyetçilik, 
nasıl tarihe onda 
bir altınçağ bulmak 
amacıyla yaklaşmış 
ve böylece bugünkü 
siyasi iddialarına bir 
dayanak yaratmayı 
amaçlamışsa; solun 
tarihe ilgisinde 
de, güncel siyasi 
mücadele ile tarih 
arasında dolaysız 
ilişkiler kurma amacı 
bulunmuştur. Ancak 

sağdan farklı olarak sol, tarihte bir altınçağ 
aramamış; aksine gelecekteki altınçağa 
ulaşmada, tarihin önümüze koyduğu engel-
ler veya imkanlar nelerdir sorusunun cevabı 
bulunmak istenmiştir. 
        Ancak bu tutumları subjektif ve abartılı 
bularak, meslekten bir tarihçi tutumuyla, “tarih 
karşısında sadece bilimsel bir öğrenme ve anla-
ma çabası gerekir. Tarihe bundan öte bir anlam 
yüklemek isabetli olmaz” yaklaşımı da gerçekçi 
bir bakışı ifade etmez. Çünkü tarih, bazı yön-
leriyle evet, bitmişi, dönemini tamamlamışı 
anlatmakla birlikte; bazı yönleriyle de pekala 
bugünü izah ve meşrulaştırma kabiliyetine 
sahiptir. Burada bir hatırlama noktası bulunsun 
diye, ileride açmak üzere not düşelim: ABD ve 
İngiltere’nin, “Irak halkını Saddam despotundan 
kurtarmak üzere”, Irak’ı bombalaması, Osmanlı 
klasik dönemiyle ilgili yoğun tartışmalarda 
atıfta bulunulan, Marks’a ait Asya Tipi Üretim 
Tarzı tezinde, meşrulaştırıcı bir izah bulabilir. 
        Bu nottan sonra solun Osmanlı tarihine 
ilgisi üzerine konuşmaya başlayabiliriz.

        - Kıvılcımlı’nın tarih çalışmaları 

        Genel olarak sol-ilerici hareket içinde yera-
lan yazar ve araştırmacıların Osmanlı tarihine 
ilgisi yeni değildir. Türkiye Komünist Partisi’nin 
ilk belgelerinden başlayarak Osmanlı’ya 
dair değerlendirmelerde bulunulmuştur. Dr. 
Hikmet Kıvılcımlı  “Osmanlı Tarihinin Maddesi” 
adıyla iki cilt halinde yayımlanmış bir eser 
kaleme almıştır. “Tarih Tezi” adlı eserinde de, 
pek yüzeysel paraleller çizdiği, “Türkiye Osmanlı 
Yüzleştirmesi” başlıklı bir şema yeralmaktadır. 
“Türkiye’de Kapitalizmin Gelişmesi” adlı eser ise 
çözümlemelerine Osmanlı’nın son yüzyılından 
başlar ve 
s ö m ü r ü c ü 
sınıfların Osmanlı 
kökenine vurgu 
yapılır.
        B u n l a r 
ş ü p h e s i z 
s a y g ı d e ğ e r 
çabalardır. Ancak 
bilimsel başarı 
düzeyinin, ister 
istemez düşük 
olduğunu da 
görmek gere-
kir. Bu sonuçta 
K ıv ı lc ıml ı ’n ın 
kişisel yetersizliği 
daha az; genel 
olarak, eserlerini 
kaleme aldığı 
dönemde Türkiye 
tarihi üzerine 
ç a l ı ş m a l a r ı n 
y e t e r s i z l i ğ i 
daha çok rol 
o y n a m ı ş t ı r . 
O s m a n l ı 
kuruluşunun nasıl gerçekleştiği bile, oryantalist 
bakış açısının dışına 1930’larda çıkarılmaya 
başlanmıştır. Aynı yıllarda Anadolu Selçuklu 
Devleti üzerine pek az bilgi ortaya konulabilmiş 
durumdaydı. Osmanlı arşivlerinin geniş şekilde 
kullanılabilmesi ise 1940’lı yıllarda mümkün 
olabilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin, uluslaşma 
ile ulusal tarih yazıcılığı arasında kurduğu, 
yeryer abartılı ve uçuk tutum sergileyenler 
görülmüşse de; doğru ve güçlü ilişki, ürün-
lerini ancak bu yıllarda vermeye başlamıştır. Bu 
süreç hala işlemektedir ve yeni çalışmalar hala 
tarihin belli dönemlerini aydınlatmada önemli 
katkılar yapabilmektedir. Kıvılcımlı, bilgi ve 
belge kıtlığında, gelişkin bir tarih anlayışının ilk 
ürünlerini vermeye yeni başladığı bir dönemde, 
en az bilgiden en çok ve en genel sonuçlar 
çıkarmaya çaba harcamıştır. Dolayısıyla 
Kıvılcımlı’nın bu çabasına saygı duymak; ama 
anılan eserleri, amaç eğer doğruya ve derin-
lemesine bilgiye ulaşmak ise,  tarih kavrayışının 

temel referansı olarak görmemek gerekir. Sol 
açısından doğru olan, Kıvılcımlı’nın yazdıklarını 
değil; marksist teoriyi Türkiye’nin sınıf 
mücadeleleri içinde yeniden ve zenginleştirerek 
üretme azim ve çabasını takip etmektir.
        1960’lar, Türkiye sosyalist hareketinin 
güçlü bir aydın niteliğine sahip olduğu yıllardır. 
Dolayısıyla bu yıllarda başka pek çok alan gibi, 
tarih alanına da yoğun bir ilgi ortaya çıkmıştır. 
Bu yazımızda açacağımız örnekleri 1960’lı 
yıllarda başlayan ve 1970’lerin ortalarına kadar 
süren tartışmalardan vermeye çalışacağız.

        -1960 ve sonrası

        Solun Osmanlı tarihinin özellikle iki yönüne 
özel bir ilgi duyduğu söylenebilir. Birincisi İlber 
Ortaylı’nın nitelemesiyle, “İmparatorluğun 
en uzun yüzyılı”na, 19. yüzyıla yönelik ilgidir. 
Osmanlı imparatorluğunun çöküş süre-
cine girdiği; emperyalist batının nüfuz ve 
sömürgecilik politikalarının başlıca hedefi 
haline geldiği ve batıda “Doğu Sorunu” olarak 
anıldığı bu dönem; solun ilgisini sadece bir 
çöküş hikayesinin trajik karakteri nedeniyle 
çekmemiştir. Anılan dönem aynı zamanda dev-
leti merkezileştirme girişimlerinin, çağdaşlaşma, 
modernleşme, uluslaşma adımlarının; bu 
adımların pek çoğuna, şaşırtıcı ölçüde paralel 
giden şeriata devlet ve 
toplumsal düzen katında güç 
kazandırıcı düzenlemelerin; 
günlük hayatta, aile yapısında, 
eğitimde, mimaride, sanatta 
vb. değişimlerin dönemidir. 
Denilebilir ki, Türkiye toplumu-
nun siyasi gündeminin temel 
bazı başlıkları, 19. yüzyıldan 
bu yana pek az değişmiştir. 
Örneğin, 20. yüzyılın başında, 
1913’te, “kurban derilerinin 
Donanma Cemiyeti tarafından 
toplanması” yönündeki 
hükümet politikasına siyasal 
islamcıların direnişi; altında 
yatan siyasal-toplumsal ger-
ilimin bir dışavurumu olarak, 
bu yüzyılın sonunda “kurban 
derilerin THK tarafından 
toplanması” yönündeki devlet 
politikasına, siyasal islamın 
direnişi ölçüsünde “köklü” 
bir değişiklik geçirmiştir. 
Osmanlıcılık/ İslamcılık/ 
Türkçülük, birbirini çok kısa 
aralıklarla izleyen, devletin birliğini ve bekasını 
amaçlayan görüşler olarak 19. yüzyılda 
yükselmiş ve arkasında, bugün de süren siyasal 
akımlar bırakarak geriye çekilmiştir. Aydınlanma 
düşüncesinin Türkiye’ye ilk yansımaları da 
19. yüzyılın ortalarından itibaren somut 
dönüşümlere yolaçmıştır. 
        Bugünümüzle bu ölçüde içiçe geçmiş, 
günümüz siyasi akımlarının çoğunun 
başlangıcını aldığı bir yüzyıla yönelik ilgi şaşırtıcı 
değildir.
        Ancak daha çok ürün verilen veya tartışılan 
alan ise, Osmanlı’nın klasik döneminde toprak 
ve genel olarak toplumsal düzeni olmuştur. 
Bu yoğunlaşmada, 1960’lı yıllarda Türkiye 
ilerici hareketinde, emperyalizme bağımlılık/
azgelişmişlik/geri kalmışlık konusunun öne 
çıkmasının büyük payı vardır. “Acaba Türkiye 
neden geri kaldı? Geri kalmışlıktan nasıl kur-
tulabilir?” hatta, “sosyalizme en çabuk nasıl 
geçebiliriz?” sorularının cevapları, Osmanlı 

klasik döneminin ekonomik 
ve toplumsal düzeninden 
başlayarak aranmıştır. 
Burada bir teorik imkanlar 
zenginliğinin çekiciliğini de 
kaydetmek gerekir.
 Batılı kaynakların çoğu; 
Osmanlı ekonomik, toplum-
sal ve idari düzeninin Bizans 
mirası olduğunu ileri sürer 
ve bu bakımdan Osmanlı’nın 
asıl kuruluşunun İstanbul’un 
fethi sonrası, Fatih döne-
minde olduğunu iddia eder-
lerken; Türk tarihçiliğinin kimi 
önemli isimleri, bu düzen 
ve kurumlarının belirli bir 
süreklilik içindeki Türk ve 
İslam devletlerinden, bir 
kısım değişiklikler yapılarak 
alındığını ve batılı tarihçilerin 
yanıldığını ileri sürmüşlerdir. 
İ. Hakkı Uzunçarşılı “..öteden-
beri Osmanlı teşkilatının 
mühim bir kısmının Bizans 
İmparatorluğu’ndan alınmış 
olduğu hakkında bir kısım 

Avrupa tarihçileri tarafından yazılan yazıların 
ve ileri sürülen iddiaların hatalı olduğunu 
göstermek için..”, “Osmanlı Devleti Teşkilatına 
Medhal” adlı kitabı kaleme aldığını söylerken, 
en önemli tarihçilerimizden İnalcık’a göre Fatih 
Sultan Mehmet Osmanlı İmparatorluğu’nun 
“hakiki kurucusudur ve asıl onun saltanatında 
Türkiye’nin toplumsal düzeni feodalizm-
den adamakıllı farklı, kendine has bir nitelik 
kazanmıştır”. İnalcık bunu söylerken şüphesiz 
batılı tarihçileri onaylıyor değildir; çünkü bir 
özgünlükten sözetmektedir. Osmanlı düzeninin 
“kendine has” olduğunu söyleyenlerden birisi 
de, Ömer Lütfi Barkan’dır: “Filhakika (gerçekten), 
Osmanlı İmparatorluğu’nun enkazı üzerinde 
teşekkül ettiği memleketlerde, halkın ekseriyeti 
işlediği toprağın sahibi değildi ve bu toprakları, 
Osmanlı devrinde olduğu gibi, daimi ve ırsi bir 
kiracı vaziyetinde işlemekteydi. Hatta şayanı 
dikkattir ki; din bakımından iki ayrı aleme men-
sup gözüken Hıristiyan memleketleriyle Türk 

ve İslam memleketleri, toprak mülkiyetlerinin 
mahiyetleri bakımından aynı şartlar içinde ve 
aynı inkişaf merhalesinde (gelişme aşamasında) 
bulunmaktaydı.” “(...) merkezi bir devlet otori-
tesinin mütemadiyen ayarlayıcı ve planlaştırıcı 
alaka ve müdahalesinden mahrum kalan 
ve kendi talihine bırakılan toprak münase-
betleri, kendilerine has kanuniyetlerin tesiri 
altında inkişaf ederek soysuzlaşmaya mahkum 
bulunmuşlardı.” “(...) Filhakika, muahhar (daha 
sonraki) devirlere ait bazı kayıtlardan yalnız 
şu umumi neticeleri çıkarmak mümkündür: 
Osmanlılar, bilhassa dava evvelki Türk-İslam 
devletlerinden gelen müşterek ananelere 
sahip olan bu mıntıkalarda, derhal ve hatta 
uzun müddet esaslı ve ihtilalci bir değişiklik 
yapmamışlardır. İmparatorluk toprak malikane-
leri üzerinde müesses hukuk ve ananeleri 
ancak ve zamanla ve müsait fırsatlar zuhur 
ettikçe (ortaya çıktıkça) ilga ederek (ortadan 
kaldırarak), kendisine mahsus nizamı tesis için, 
zirai bünye üzerinde oynamış ve bu suretle 
vakıf ve mülk toprakları ancak yavaş yavaş 
devlete ait topraklar haline sokmaya çalışmıştır.” 
(Barkan, Türkiye’de Toprak Meselesi, Gözlem 
yayınları, İstanbul 1980, s.132-133). 
        Modern Türk tarihçiliğinin  kurucu isimler-
inden Fuat Köprülü ise (1934-35’te), “Bizans’ın 
bilhassa Emeviler ve Abbasiler devirlerinde 

İslam müess-
eselerine tesir-
lerini müsbet 
mu’talar (veriler) 
olarak kaydettim. 
Türklere gelince, 
bu tesirin onlar 
üzerinde, Osmanlı 
d e v l e t i n i n 
k u r u l u ş u n d a n 
sonra değil, 
daha evvel amil 
olduğunu mey-
dana koyduğumu 
sanıyorum.” deme-
ktedir. 
 Görüldüğü 
gibi Osmanlı 
tarihi üzerine 
herbiri yüksek 
otorite konumun-
daki tarihçilerin, 
kaynağı hakkında 
farklı bakış açıları 
g e l i ş t i rd i k l e r i 
“Osmanlı düzen-

inin”, “ne olduğu” da tartışmalıdır. Tam da bu 
dönemde, III. Enternasyonalin savunduğu, 
Marks ve Engels tarafından geliştirilmiş 
“Beş toplumsal formasyon” fikrine; ağırlıkla 
Avrupalı, KP içi ve dışı marksistlerden, gene 
Marks’a dayandırılan bir itiraz geliştirilmektedir. 
Marks’ın “Ekonomi Politiğin Eleştirisine 
Katkı” ve “Kapital”e hazırlık notlarını içeren, 
ölümünden çok sonra “Grundrisse” adıyla 
yayımlanmış defterlerindeki “Asya tipi üretim” 
fikri, bu itirazların en popüler olanının hareket 
noktasıdır. 
        Tezi, kaynaklarına değinerek kısaca özet-
leyelim: Osmanlı devlet-toplum ilişkilerine 
Batı’dan yönelen ilk ve klasikleşmiş ilginin 
İtalyan düşünür Makyavel’den geldiğini söy-
leyebiliriz. Makyavel “Hükümdar-Prens” adlı 
eserinde, Osmanlı devletini, adeta Platon’un 
ideal devleti olarak tarif eder. İkinci ilgi dalgası 
ise, Avrupa’nın Osmanlı topraklarına doğrudan 
nüfuz etmeye giriştiği bir tarihsel dönemin, 
18. yüzyıl sonundan başlayan ve 19. yüzyılın 
bütününde devam eden bir sürecin ürünüdür. 
Dolayısıyla bu konjonktürün özelliklerini taşır. 
Makyavel, Osmanlı’nın en parlak dönemini 
çözümlerken; anılan dönemin düşünürleri, 
Osmanlı’nın Avrupa’daki kapitalist gelişmeye 
ayak uyduramadığı, geride kaldığı ve bu yüzden 
sömürgeleştirilmeye çalışıldığı bir dönemini 
çözümleyerek bir dizi inanç ve varsayımlar 
oluşturmuşlardır. Bu inanç ve varsayımların 
merkezinde ise, iki unsur vardır. Birincisi 
Avrupa gelişirken, Doğu “gelişmemektedir.” 
İkincisi,  Fransız 
Aydınlanma düşüncesinin 
en önemli isimler-
inden Montesquie’nün 
geliştirdiği ve bütün 
“Doğu”nun geriliğini izah 
etmede kullanılan “Doğu 
Despotizmi” tesbitidir.
        Marks’ın ATÜT tezi 
de bu iki unsura dayanır. 
Birincisi Doğu’da toprağın 
mülkiyeti devlete aittir. 
Devlet mülkiyetini meşru 
kılan ise, Asya’da coğrafya 
ve iklim koşullarının, 
verimliliğin sağlanabilmesi 
için, ancak devletin 
gerçekleştirebileceği 
büyük ölçekli sula-
ma sistemleri ile 
g e r ç e k l e ş e b i l e c e ğ i 
gerçeğidir. Böylece “Doğu”, 
tarım ve zanaat üretimini 
birleştiren, iç iş bölümünü 
tamamlamış, kendi kend-
ine yeterli ve birbirinden yalıtılmış köy birimler-
inden oluşan bir kırsal toplum ile, bu toplumun 
üzerinde, bütün toprakların sahibi olan devlet-
ten oluşur. Toprağın özel mülkiyeti olmadığı 
için, büyük topraklara sahip olarak zenginlik 
ve güç sahibi haline gelebilecek bir ara tabaka 
yoktur. Dolayısıyla üstte devlet ve altta ortak 
çıkarları olmasına rağmen, içe kapalı ve birbir-
inden yalıtılmış olarak yaşayan köy birimleri 
arasında bir unsur yoktur. Bu durum despotizmi 
mümkün kılarken, köy birimlerinde sınıflaşmayı 

önleyen, dolayısıyla durağan, tarihsiz bir Doğu 
yaratmıştır. 
        Bu yaklaşım yüzündendir, Marks ve 
Engels, Hindistan’ın İngiltere tarafından 
sömürgeleştirilmesini, “Hindistan tarihinin en 
büyük siyasal-toplumsal devrimi” ilan eder. 
(Doğu Sorunu). Batı Aydınlanma düşüncesi, 
Osmanlı coğrafyasının sömürgeleştirilmesini, 
gelişmenin önünü açan, ilerici bir girişim 
olarak görür. Shlomo Avineri, “İsrail’in 
Filistin’i sömürgeleştirmesinin, geçmiş ATÜT 
kalıntılarını silerek, bu bölgeyi modernleşme 
yoluna sokabileceği”ni iddia eder.  Bu 
örneklerden sonra, yukarıda bıraktığımız 
“hatırlama noktasına” dönebiliriz: Bir “Doğu 
despotu” olduğu rahatlıkla ileri sürülebilecek 
Saddam’ın, Irak’ın toplumsal gelişmesini 
frenlediği iddiasıyla, Irak bombalanabilir, bir 
kara harekatıyla ülke işgal edilebilir ve böylece 
Irak’a modernleşme ve demokratikleşme yolu 
açılacağı savunulabilir.
        Ancak “sosyo-ekonomik gelişme”yi esas 
alan bu yaklaşım, Şarkiyatçıların-oriantalist-
lerin, gelişmeyi önleyen kültürel yapı çözüm-
lemeleriyle de güçlendirilir. Şarkiyatçılar 
Doğu’nun durağanlığını, coğrafi, sosyal ve 
ekonomik koşullar yerine, İslami kültürün (veya 
Hinduizmin vb) despota itaati telkin eden, 
demokrasi, akıl ve hümanizm karşıtı olduğunu 
iddia ettikleri karakteriyle izah ederler. 
        Görüldüğü gibi, ATÜT’ün coğrafi ve sosyo-
ekonomik koşulları hareket noktası yapan 
yaklaşımı da; Şarkiyatçıların kültürcü bakış 
açıları da, Avrupa ile Doğu arasında 19. yüzyılda 
iyice belirginleşen kapitalist-sömürgeci Avrupa/
sömürgeleştirilen Doğu farklılığını çözümle-
menin temeli yapar. Burada tekrar Marks’ın 
ATÜT tezine dönebiliriz.
        Gerçekte Marks bu fikri, yazdığı kadarıyla, 
yeterince gelişkin bulmamış ve daha sonra da 
geliştirmeyi düşünmemiştir. Kapital’e hazırlık 
çalışmalarını yaptığı defterleri yayımlamayı 
da aklına getirmemiştir. Ve dahası zaten beşli 
şemanın ilkel komünal toplum formasyonu-
nun bir iç evresi olarak Asya tipi üretimden 
sözetmiştir. Ama olsun... Bu formül, 1950’li 
yılların sonundan başlayarak, büyük bir esnek-
likle her çözümlemenin temel unsuru haline 
getirilmiş; hatta kendisinden “Afrika tipi üretim 
tarzı” diye esmer bir  kardeş de kopyalanmıştır. 
Avrupa’da bu kadar popüler olan bir tezin, 
Türkiye gibi sosyalist düşüncenin, derinleme-
sine olmasa da, hızla popülarite kazandığı bir 
ülkede, Marksist düşüncenin yasaklar nedeniyle 
geleneklerini yaratamamış olduğu da orta-
dayken, Komünist Parti’nin teorik çalışma disi-
pliniyle tanışmamış; tanıyorsa da hoşlanmamış 
aydınlarına ne kadar çekici gelebileceği bellidir. 
        Bu modele duyulan heyecanın, Osmanlı 
klasik dönemi toplumsal formasyonunun 
ne olduğuna dair bilimsel bir ilgiyle sınırlı 
olduğunu düşünmek yanlış olur. Aksine, for-
masyonun ne olduğu tartışması, dolaysız olarak 
1960’lar Türkiye’sinin sosyo-ekonomik ve siyasal 
yapısının ne olduğunun tesbiti ve bu buradan 
hareketle, izlenecek siyasal hattın, müttefiklerin 
vb.nin belirlenmesi için yapılmaktadır. Eğer 
formasyonun ATÜT olduğu düşünülüyorsa; 
sınıfsız bir bürokrasiye karşı sivil toplum güç-
lerinin ittifakı gerekir. Dolayısıyla islami hareket, 
burjuvazi, sosyalistler, devleti oluşturan, başta 
askerler olmak üzere, mütehakkim bürokrasiye 
karşı aynı cephede yeralmak icabeder. İlerici 
subayların gerçekleştireceği 27 Mayıs’a benzer 
bir ilerici darbeyi, iktidara gelmenin bir imkanı 
olarak gören Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk, 
Mümtaz Soysal, Uğur Mumcu ekibiyseniz, 
ATÜT tezine karşı ideolojik mücadele yürütüp, 
Osmanlı toplumsal formasyonunun prefeodal 
olduğunu isbata çalışmanız gerekir. YÖN bunu 
yapmıştır. Aynı darbeci anlayışı paylaşan Mihri 
Belli ekibi de, daha çok Muzaffer Erdost’un kale-
minden, Aydınlık Dergisinde prefeodal formasy-
on tezini savunmuştur. 1960’lar Türkiye’sinde 
Sosyalist Devrim tezini savunan TİP de aynı tezi 
savunmaktadır. Çünkü ATÜT’çülerin sınıflaşması 
gerçekleşmemiş bir toplumsal yapı anlayışı 
ile, Türkiye’de kapitalizmin varlığı ve “burjuva 

demokratik devrimin, 
çeşitli aşamalar 
halinde ve esas iti-
bariyle tamamlanmış 
olduğu” görüşü taban 
tabana zıttır.
 Anılan dönemde, 
genç bir akademisyen 
olan Prof. Dr. Sencer 
Divitçioğlu, köleci 
formasyonu yaşamış 
ve feodal toplumsal 
formasyonun mülki-
yet biçimlerini tanımış 
bir coğrafyadaki 
toplumsal gelişmeyi 
ATÜT ile açıklamaya 
teşebbüs etmekle 
kalmamış; Cumhuriyet 
Türkiye’sini de 
“Bozuk ATÜT” olarak 
adlandırdığı bir “teorik 
katkı” ile açıklamaya 
girişmiştir. Prof. İdris 
Küçükömer, ATÜT’den 

hareket ederek, Türkiye siyasetindeki sağ 
gelenekleri, “sivil toplum”culuğun (Murat Belge-
Ömer Laçiner başta olmak üzere Birikimcilerin, 
II. Cumhuriyetçi Etyen Mahçupyan, Cem 
Boyner, Ali Bayramgil gibilerin) babası olarak, 
ilerici; bütün ilerici-devrimci bilinen hareketleri  
ise gerici ilan etmiştir.
        Gene o dönemin genç akademisy-
eni, bugün Prof. Dr. Muzaffer Sencer, “Osmanlı 
toplum yapısı/Azgelişmişliğin Tarihsel 

Tarihle barışmak, tarihten güç almak

Devamı sayfa 19’da



S.Zeki TOMBAK

       “Sosyalist Sistem”e karşı zafer ve kriz

        Neoliberalizm, 1990’ların başında, 
bütün dünyada zaferini kutluyordu. 1917’de 
başlayan bir süreç sona ermiş; Büyük Ekim 
Devrimi’yle kapitalist dünya pazarından kopan 
yeryüzünün üçte birine yakın bir parça, yeni-
den pazara dahil edilmişti. Bütün eksiklik ve 
zaaflarına rağmen, emperyalist-kapitalist sis-
temin karşısında bir dengeleyici güç ve bir fren 
rolü oynamaya devam eden “sosyalist sistem”, 
dışardan ve içerden saldırılarla çökertilmişti.
        Fukuyama’nın “İdeolojiler bitti, tari-
hin sonu geldi” sözü, neoliberallerin tadını 
çıkartmakta oldukları bu zafere, ebedi bir 
ömür biçtiklerini anlatıyordu. 
        10 yıl boyunca, hiçbir müdahaleyle 
karşılaşmayan sistem, krizlerle sarsılmaya ve 
muhaliflerinden gelenler şöyle dursun; içinden 
gelen çatlak sesleri bastıramaz oldu. Dün “tari-
hin sonu” diyenler; artık sınıf mücadelelerinin 
sona erdiğini birbirine müjdeleyenler, şimdi 
“kapitalizmin sonu mu?” sorusunu yüksek sesle 
sormaya başlamışlardı. 1992 Meksika, 1994 
Türkiye ile başlayan krizler serisi Uzakdoğu 
Asya krizi, Rusya krizi, yeniden Türkiye krizi 
ve Brezilya ile devam eden bir “Küresel krize” 
dönüşmüştü.
        Acaba karşı karşıya olduğumuz küresel 
kriz, bir aşırı üretim krizi midir? Prof. Dr. Taner 
Berksoy, bu soruya veciz bir cevap veriyor:
       “Dünya ölçeğinde bir aşırı üretim 
dediğiniz zaman, hem olayın sistemik boyu-
tunu kaçırmış, hem de doğru söylememiş 
oluruz. Şimdi, bir kıta açlıktan ölüyor. Dünya 
ölçeğinde bir aşırı üretimden bahsetmek 
mümkün değil. Neden bahsedeceğiz? Krizin 
çıktığı bölgede çok açık bir aşırı üretim var, 
gelişmiş ülkeler boyutuna bakarsanız orada 
da bir aşırı üretim ve bir ısınma tehdidi var. 
Bunu niçin söylüyorum? Çünkü bu kapitaliz-
min bir hastalığıdır. Yani bir tarafta açlık, bir 
tarafta tüketilemeyen, kullanılamayan bir mal 
büyüklüğü birikiyor.”(1) Taner Berksoy, Radikal 
Gazetesi, 14 Aralık 1998.
        Kapitalizmin hiçbir engelle karşılaşmadan 
işleyişinin, bütün insanlık için bir kurtuluş 
vaadi olduğu, bu yüzden kurtuluş vaadeden 
ideolojilere artık ihtiyaç kalmadığı, dolayısıyla 
da da ideolojilerin bittiği iddiası 10 yıl içinde; 
tarihin önceki dönemlerinde de tekrar tekrar 
gerçekleşmiş olduğu gibi, fos çıkmıştır. Bu 
durumda kurtuluş vaadi bir gerçeklik ve 
inandırıcılık taşıdığı iddia edilen ideoloji-
lerin, yeniden küreselleşmiş kapitalizme karşı 
bayraklarını yükseltmesi beklenir. 
Acaba yükseltilmeye çalışılan kaç 
bayrak var?
       “Bitti, yokoldu” diyerek kendi-
lerini ve dünyayı inandırmaya 
çalışanlar çok olsa da, küresel 
kapitalizme karşı komünistlerin 
kızıl bayrağı, kalıcı bir itiraz olarak 
hep yükseklerdedir. 
        Diğer itirazlardan sözede-
bilmek için, küreselleşme süre-
cinin, kendi gelişiminin önünde 
engel olarak gördüğü bir başka 
siyasal oluşumla ilişkilerine bak-
mak gerekir.

        Ulus-devlet’e operasyon

        SSCB ve Doğu Avrupa Demokratik Halk 
Cumhuriyetleri çöktüğünde, sevinç çığlıkları 
atanlar sadece emperyalistler değildi. Türkiye 
gibi emperyalizmle bağımlılık ilişkileri içinde 
bulunan kapitalist ülkelerin yönetici sınıfları 
da, her alandaki temsilcilerinin ağzından 
sevinçli koroya katıldılar. “Komünizm öldü”, 
“Rusya’da bile çökmüş, modası geçmiş 
ideolojiler” ve benzeri lakırdıların, her gün 
tekrarlandığını biliyoruz. Türkiye’nin yönetici 
sınıflarının duyduğu sevincin başka bir unsuru 
daha vardı. Türk milliyetçiliğinin “ırkçı-Turancı” 
versiyonu, SSCB ayakta durduğu sürece, 
devletle arasındaki mesafe konjonktüre bağlı 
olarak değişiyor görünen; gerçekte devletle 
içiçe; ama hemen her zaman devletin resmi 
politikasının dışında gösterilmeye çalışılan ve 
MHP tarafından temsil edilen bir siyasi akımdı. 
SSCB’nin dağılmasıyla birlikte, Kafkaslar ve 
Orta Asya’nın Türkik Cumhuriyetlerine yönelik 
ilginin önünde bir engel kalmadığı düşünüldü 
ve Enver Paşa milliyetçiliği ile araya konulan 
mesafe hızla ortadan kaldırıldı. 1990’lara 
kadar hayali bile imkansız olan sembolik bir 
gösteriyi hatırlayalım: SHP’nin Genel Başkanı 
ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, Süleyman 
Demirel ve Alpaslan Türkeşle birlikte “Türklerin 
Ergenokon’dan çıkışını simgelemek üzere, 
temsili olarak demir dövdüler.” Yıl 1991’dir.
        Bir süre sonra Tansu Çiller adındaki 
Amerikan vatandaşı, Türkiye’de SHP-CHP’li 
Murat Karayalçınla birlikte kurduğu hüküme-
tin programındaki özelleştirme hedeflerini 
kastederek, “Dünyadaki son sosyalist devleti 
yıkıyoruz.” diyecektir.
        Buraya kadar emperyalist-kapitalizmin 
yeniden küresel bir sistem haline gelişiyle, 
bağımlı ülkeler yönetici sınıflarının arasında 
tam bir amaç birliği, dahası “tasada ve kıvançta 
ortaklık” olduğu kesindir.
        Ancak küreselleşme süreci, sermayenin 
hareket serbestisini sağlamak için, önündeki 
engellerden sadece birinin, reel sosyalizmlerin 
ortadan kalkmış olmasıyla yetinmeye niyetli 
değildi. Başta Japonya olmak üzere ulus-dev-
letlerin korumacı politikalarından vazgeçilm-
esi şarttı. Daha sonraki adım ise, ulus-devlet-

lerin ekonomik bağımsızlığını güvence altına 
alan kamu eliyle veya desteğiyle oluşturulmuş 
sanayilerinin; karlılığı değil, verimliliği esas 
alan KİT’lerin uluslararası finans sermayesine 
açılarak özelleştirilmesi ve sosyal politikaların 
terkedilmesi idi. Ulus-devletlerin yurttaşlarına 
karşı sağlık ve eğitim başta olmak üzere bütün 
yükümlülüklerinden vazgeçmesi; sadece 
siyasi işçi hareketlerine, sistem dışına yönelen 
muhalefetlere ve toplumsal patlamalara karşı 
kullanılmak üzere, güçlendirilmiş bir şiddet 
mekanizmasına dönüşmesi isteniyordu.
        Küreselleşme, adım adım ulusüstü bir 
hukuk yaratmak suretiyle, ulus-devletlerin 
egemenlik haklarını sınırlama girişimiydi. 
       “Sosyalist sisteme karşı zafer korosuna” 
şevkle katılanların bir bölümü; 1990’lı yılların 
ortalarından itibaren, bu zaferin kendi 
ayaklarının altındaki toprağı da oyduğunu 
farkettiler. Geçmişte kendi halklarından 
korkan, özel 
mülkiyetçi düzen-
lerinin devamını 
garanti etmesi için, 
emper yal ist leri 
Türkiye’ye, ülkeyi 
birlikte sömürmek 
üzere davet eden, 
NATO ve benzer-
lerine girmek için 
heveskar davranan 
Türkiye egemen-
lerinin bir kısmı, 
küreselleşmenin ne 
anlama geldiğini, 
biraz gecikerek far-
ketmeye başladılar. 
Emper yal ist ler, 
Türkiye devletinin, 
kendi emekçi 
sınıflarına zulmet-
me dışındaki ege-
menlik haklarından 
v a z g e ç m e s i n i 
d a y a t ı y o r d u . 
E m p e r y a l i z m i n 
bölgedeki çıkarları, 
Türkiye’ye “ılımlı 
i s l a m - R e f a h -
Fetullah” elbis-
esi giydirmeyi 
gerekt ir iyordu. 
Emperyalizm, Türkiye’nin ordusunu Irak’tan 
Somali’ye, Arnavutluk’tan Yugoslavya’ya, ucuz 
asker ve müdahale kuvveti olarak görev-
lendirmek istiyordu.
        Egemenlerin bazıları, emperyalist 
çıkarlarla, kendi çıkarlarının aynı şey olduğunu 

düşündüğü, asla Türkiye’li olmadığı için, “Hay 
hay, bir koyar üç alırız” hesabına girer, siyasal 
islamın önünü açarken; özellikle TSK’dan, 
“altımız oyuluyor, ABD Türkiye’ye şeriat düzen-
ini dayatıyor, maceralara sürüklenmek isteniy-
oruz” sesleri yükselmeye başladı. 

HEM KAPİTALİST, HEM ULUSAL... ARTIK 
MÜMKÜN MÜ?

        Anti-emperyalist mücadele, 
bağımsızlıkçılık, siyasi bağımsızlığı güçlen-
direcek ulusal bir sanayi, ulusal bir enerji 
politikası, karayolu değil, demiryolu ve 
denizyolu ağırlıklı bir ulaştırma politikası; 
NATO’ya, CENTO’ya Hayır sloganları, Avrupa 
Birliği ve onun bir adımı olarak Gümrük Birliği 
üyeliğine red ve benzerleri, Türkiye sosyalist 
hareketinin Türkiyeli’liğinin, yurtseverliğinin 
namus ve onur sicilidir. Amerikan 6. Filosuna 
karşı eylem yapan yurtsever üniversite 
gençliğine “kanlı pazar” tuzağı kuranlar Türkiye 
burjuvazisi, onun siyasi temsilcileri ve onun 
devletidir. Bizzat saldıranlar ise, siyasal islamın 
ta kendisidir. Milli Gazete yazarı M. Şevki Eygi 
ve benzerleri kışkırtmış, Süleyman Demirel’in 
Başbakanlığı ve himayesi altında, yurtsever 
gençliğe karşı planlı cinayetlere girişmişlerdir. 
        Nihayet küreselleşme, zülfiyare doku-
nunca, emperyalizme karşı “ulus-devletin” 
burjuva bağımsızlık bayrağı, çok uzun bir süre 
önce yatırıldığı naftalinli sandığından çıkarıldı. 
Küreselleşmeye karşı, anti-emperyalist, 
bağımsızlıkçı bir itiraz olarak, güve yenikleriyle 
delik-deşik olmuş halde yükseltilmeye çalışıldı. 
Ama kimin adına? 
        Doğu Perinçek ve arkadaşları, esas olarak 
ordudan gelen bu girişimleri, “TSK, yeniden 
Cumhuriyet Devrimi mevzilerine girdi” diy-
erek selamladılar. Aynı takım 11 Eylül 1980 
tarihinde Aydınlık Gazetesinin manşetinden 
dönemin Genelkurmay başkanı Kenan 
Evren’iyle yaptıkları röportajı yayınlamışlardı: 
“Türk ordusu ne militaristtir, ne de faşist!..” 
Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de 
de, silahlı kuvvetler devletin şiddet tekelinin 
temsilcisidir. Devlet ve devletin en temel 
olanından en kamu hizmeti niteliğinde olanına 
kadar kurumları, aynı sınıf karakterine sahiptir. 
Türkiye burjuvazisiyle devletin kurumları 
arasındaki gerilim ve çatışmalar, her zaman 

tali; sınıf karakteri asıldır. Gerilim ve çatışmalar 
sınıf karşıtlığını değil; ortak sınıf karakterinin 
gereklerinin ne olduğu hakkındaki tartışmaları 
ortaya koyar. Dolayısıyla, TSK’nın “ulus-devlet” 
bayrağını küreselleşmeye karşı yükseltmesi; ya 
sermaye sınıfı içinden güçlü bir destek buluyor 
olmalıdır; ya da geçici bir sapmadır, düzeltilir. 
        Aydınlık gazetesinde pek büyük bir önem-
le haberleri verilen USİAD (Ulusal Sanayici ve 
İş Adamları Derneği), siyasal islamın MÜSİAD’ı 
yanında bile karikatürdür. Üstelik, ulusal 
olmalarının yegane sebebi, henüz çokuluslu 
şirketlerle ortak iş çevirme imkanı bulamamış 
olmalarından ibaret olmalıdır. Peki TSK’nın 
arkasındaki burjuvazi USİAD değilse, kimdir? 
Bu sorunun cevabı, kesinlikle böyle bir burjuva 
kesimin mevcut olmadığıdır. 
        Burjuva ulusalcılığı, ulusal pazarın 
sınırlarının çizilmesi safhasından sonra, kendi 
içini boşaltır. İlerici, devrimci, bağımsızlıkçı 

rollerini terkeder. Türkiye burjuvazisinin 
ulusalcılığı ise, daha Kurtuluş Savaşı süre-
cinden başlayarak kendi içini boşaltmıştır.

BURJUVA ULUSALCILIĞININ İÇİ/AKÇURA

 Bilindiği gibi, modern mil-
liyetçi akımlar, ulus-dev-
letlerin ortaya çıkışından 
öncedir. Önce ulusalcılık 
akımı gelişir ve sonra bu akım 
devletini yaratarak kendisini 
gerçekleştirir. Türkiye’de 
modern ulusalcılık akımının 
ortaya çıkışı, Tanzimat süre-
cinin bir ürünüdür. Kurucu 
isimlerinden Kürt kökenli 
Ziya Gökalp’i, Polonya mülte-
cisi, 1869’da yayımladığı “Les 
Turcs: anciens et modernes-

Eski ve Yeni Türkler” kitabıyla Atatürk’ün tarih 
tezinin ilk habercisi sayılan Mustafa Celalettin 
Paşa’yı (Borjonski) ve Kazan Tatarlar’ından 
Yusuf Akçura’yı anarak; özellikle Akçura’nın 
görüşlerinden bazı notlar aktararak, modern 
ulusçuluğun “içi”nin ne olduğu üzerine biraz 
konuşalım. 
        Burjuva ulusçuluğu, henüz muhalif bir 
akım konumundayken, radikal veya daha az 
radikal devrimci olup olmadığı 
bir yana, en azından ilerici bir 
toplumsal-kültürel projenin 
sahibidir. Türk ulusçuluğunun 
oluşum dönemi de, hayli 
zayıf olmakla birlikte,  böyle 
bir içeriğe sahiptir. Yukarıda 
andığımız isimlerden, özellikle 
Akçura, toplumsal-kültürel 
programının gelişkinliği 
bakımından, Türkçülük 
akımının en dikkat çekici 
şahsiyetidir.
        Akçura 1876’da doğdu. 
Türkolojiyi Simbirsk’in önde 
gelen sanayici ve liberal 
aydınlarından İbrahim Akçurin 
aracılığıyla tanıdı. Küçük yaşta taşındığı 
İstanbul’da askeri okulda okudu. 1900-1903’te 
Paris’te  geniş bir felsefe, tarih ve sosyoloji 
eğitimi gördü. 1904 baharında “Üç Tarz-ı 
Siyaset” adlı önemli eseri yayımlandı. 1905 
Rus devriminde Anayasacı Demokratlar (Kadet 
Partisi) Merkez Komitesi üyesi olarak yeraldı. 
Türkiye’de 1908 devriminin ve Rusya’daki 
1917 devriminin çalkantıları arasında, 
bir siyasi önder olarak yaşadı. Ve nihayet 
Mustafa Kemal’in yakın çevresinde yeralarak 
Cumhuriyet devletinin kuruluşuna katıldı. 
Milletvekilliği de yapan Akçura, Cumhuriyet’in 
resmi tarih tezinin formüle edilmesinde 
önemli pay sahibidir. 1931’de Türk Tarihi Tetkik 
Cemiyeti’nin kurucu üyesi, 1932 yılında da ilk 
başkanı oldu.
        Akçura, 1910 tarihli, “Portekiz İhtilali 
Münasebetiyle” başlıklı makalesinde, 
Marksizmin bir açıklamasını yaparak, “Batı’da 
yaklaşmakta olan büyük sosyalist Devrimi” 
selamlar. Osmanlı aydınlarını, ekonomiye 
ve Marks’a kayıtsızlıklarından ötürü eleştirir. 
Marksistlerin “materyalizm kültünü aşırıya 
vardırdıklarını” düşünüyor olsa da, siya-

setçiler gibi tarihçiler için de materyalizmin 
idealizmden daha doğru olduğunu savunur. 
1905’te yazdığı Kazan Dersnotlarında, tarihin 
“insan neslinin ortak hareketlerine hükmeden 
yasaları araştırdığını” söyler. 1911’de çıkardığı 
Türk Yurdu Dergisi’nin ekonomi köşesinde II. 
Enternasyonal Sosyal-Demokrasisinin tanınmış 
siması Parvus Efendi (Alexandre Helphand), 
ağırlıkla köylünün durumu ve emperyalizm 
konularında yazılar yazmaktadır. Bu köşede 
Parvus’tan sonra “milli iktisad”ın ilk teorisyen-
lerinden Mustafa Zühdü yazacaktır. 
        Türk Yurdu’nun ekonomi köşesi 
yazarlarının bu iki isim olması tesadüf değildir. 
Akçura, 1912 yılında teorik nitelikli Türk Yurdu 
Dergisi’nin yanısıra çıkarılan “Halka Doğru” 
Dergisinde yayımlanan “Halka” başlıklı uzun 
makalesinde Osmanlı-Türk toplumunun temel 
problemini burjuvazinin azgelişmişliği olarak 
koyar. Ona göre milli ve demokratik modern 

devletler bur-
juva sınıfına 
dayanmaktadır. 
Ancak bur-
juva sınıfının 
g ü ç l e n d i r -
ilmesini için 
gereken liber-
alizm değil, List 
tipi bir himaye-
ciliktir. Doğrusu 
İ n g i l t e r e 
d ı ş ı n d a k i 
Avrupa ülkeler-
inin çoğu, kendi 
kapitalizmler-
inin kuruluşunu 
h i m a y e c i l i k 
ve korumacı 
pol i t ik a lar la 

gerçekleştirmiştir. Japonya bu stratejiyi en uç 
noktada uygulamıştır.
        Akçura üzerine kapsamlı bir araştırma 
gerçekleştiren Georgeon’a göre, o Atatürk’ten 
de farklı olarak “halk” kavramını “millet” 
kavramıyla özdeşleştirmediği gibi, “halkçılık” 
deyimini yabancı dillere “popülizm” olarak 
değil, hep “demokratizm” diye çevirir. 
        Akçura 1925’te verdiği, daha sonra 
“Asri Türk Devleti ve Münevverlere Düşen 
Vazife” başlığıyla yayımlanan konferansında, 
31 Mart gerici ayaklanmasından Şeyh Sait 
ayaklanmasına kadar, bütün gerici hareket-
lerin kaynağındaki “feodaller” ve “dincilere” 
karşı, milli burjuvazinin iktidara tamamen 
sahip olduğu bir devletin gerçekleştirilmesi 
için, büyük mülkiyeti kıracak bir toprak refor-
munun zorunlu olduğu kanısındadır. Bu adım 
atıldığında, sahnede Cumhuriyetin temelini 
oluşturan iki ilerici sınıf olarak milli burjuvazi 
ile küçük mülk sahibi köylülük kalacak; ülke 
sanayileştikçe gelişen proletaryanın devrimci 
patlamaları ise ileri sosyal yasalarla önlene-
bilecektir. (Akçura’ya ilişkin bilgiler için bknz, 
Halil Berktay, “Cumhuriyet İdeolojisi ve Fuat 
Köprülü”, s. 37-47. Kaynak yayınları, İstanbul 
1983)
        Özetle Akçura’nın şahsında Türk 
milliyetçiliği, Marksist düşünceye açık, halkçı, 

demokrasi ve ilerlemeden yana, aydınlanmacı, 
anti-emperyalist, korumacı ve devrimcidir.
        Ancak Akçura kendi ilerici kimliğini red-
detmese de, Cumhuriyeti kuran Kemalist 
kadro, daha Kurtuluş Savaşının içinde, anti-
emperyalizmini milli pazarın kurtuluşuyla 
sınırlamış, komünistlere karşı katliam düzen-
lemekten kaçınmamış, işçi sınıfına karşı 
tutumunu daha 1925’te ortaya koymuştur. 
Milletvekili Akçura’nın hazırlayıp 1924-25’te 
Meclis’e sunduğu  İş Yasası tasarısı, “aşırı ileri 
karakteri nedeniyle” reddedilmiştir. Şeyh Sait 
Ayaklanması gerekçe gösterilerek çıkarılan 
“Takrir-i Sükun Kanunu”, ilk iş, zaten yasaklı 
durumdaki TKP’nin üzerindeki yasak duvarını 
kalınlaştırmış, sendikaları kapatmış ve sol 
basını susturmuştur. Bizzat M. Kemal’in Meclis 
açılış konuşmalarında zorunluluğundan sözet-
mesine rağmen, zayıf burjuvazinin toprak 
ağalığıyla ittifakını korumak için toprak refor-
mu yapılmamıştır. Türkiye’nin burjuva devrimi 
esas olarak iki sorunu çözmüştür: 1. Milli pazar 
işgalden kurtarılmıştır. 2. İktidar burjuvazi 
tarafından fethedilmiştir. 
        Her burjuva devrimin önündeki zorun-

luluklardan olan feodalizmin tasfiyesi ve 
toplumsal hayatın düzenlenmesinde, dinin 
meşrulaştırıcı veya düzenleyici rolüne son ver-
ilmesi; Türkiye’deki burjuva devrim tarafından 
daha çok dönemsel-politik bir sorun olarak 
kavranmış ve özellikle feodalizmin tasfiyesi 
uzun bir sürecin işleyişine terkedilmiştir.

CUMHURİYETİN 75 YILI

        Burjuvazinin iktidara gelişinin ve çok 
sınıflı bir kategori olarak “ulus” içinde toplum-
sal öncülüğü bütün güç ve yetkilerle birlikte 
üstlenmesinin üzerinden 75 yıl geçti. 75 
yılın sonunda burjuva iktidarların yarattığı 
manzaranın bazı çarpıcı yönleri kısaca şöyledir:
        . Türkiye Cumhuriyetinin egemenlik 
hakları tartışılır hale getirilmiştir. Türkiye’yi 
yönetenler, Türkiye Cumhuriyeti topraklarının 
bir kısmını devletin egemenliği dışına 
çıkarmışlardır. ABD ve İngiltere, Türkiye’nin 
bir komşusuna karşı, Türkiye’deki İncirlik 
üssünden, Türkiye’nin katılmadığı bir savaş 
yürütmektedirler. “Müesses nizamın” savaşa 
ve barışa karar verme yetkisine sahip tek ve en 
üst kurum olan TBMM, bu konuyu gündemine 
bile alamamıştır.
        . Aynı TBMM, 15 yıldır süren, her iki taraf-
tan 30 bine yakın insanın canını kaybettiği, 
Türkiye’nin rejimini, ekonomisini, sosyal 
hayatını, ahlakını en derin biçimde tıkayan 
ve çürüten bir savaşı da gündemine almamış, 
alamamıştır. Parlamenter sistemin bütün 
kurumları ağır bir itibar kaybı yaşamakta; bur-
juva siyaset sadece yolsuzluk, yağma ve çapul 
mekanizması olarak işlemektedir.
        . Mevcut Anayasa’nın 155. maddesi-
nin apaçık hükümleri ortadayken, Ankara, 
Gebze, Adapazarı, İzmir doğalgaz santralları 
ile İskenderun ithal kömür santralının 
yapımı için 8 Ekim 1998 tarihinde imzalanan 
sözleşmelerde, uluslararası tahkim koşulu 
konmuştur. Böylece anılan yatırımlarla ilgili 
olarak Türkiye’de ortaya çıkacak bir ihtilaf 
halinde, Türkiye’nin yargı kurumu yetkisiz 
olacaktır. ABD’nin, çok taraflı yatırımlar için 
tahkim dayatmasına Cumhurbaşkanı’ndan 
başlayarak, bu konuda Meclise yasa tasarısı 
sunan Fazilet Partisi’ne kadar, bütün siyasi par-
tiler yandaştır. 
        . Türkiye Cumhuriyeti’nin kullandığı para 
birimi, uzun süredir Türk lirası olmaktan çıkmış, 
piyasada değişim ölçüsü dolar olmuştur.
        . “ABD Vatandaşlarının başbakan olabildiği” 
Türkiye’nin sadece dış politika kararları değil, iç 
politika kararları da, yabancı güçler tarafından 
belirlenir haldedir. Türk silahlı kuvvetlerinin 
bölgesel müdahale kuvveti olarak çeşitli 
operasyonlarda görevlendirilmesinden, 
İMF’nin dayattığı “sosyal güvenlik reformu”na, 
özelleştirmelere, hatta toplu sözleşmelere 
kadar, dış etki ve telkinler belirleyici etkiye 
sahiptir. 19 Yüzyıl Osmanlı’sında yabancı 
büyükelçiliklerin küstahlıklarına benzer 
tavırlar, yeniden gündemdedir. ABD İstanbul 
Başkonsolusu, yargı kararıyla görevinden 
alınan Recep Tayyip Erdoğan’ı destekle-
mek üzere Büyükşehir Belediye Binasında, 
merkezden talimatla olduğunu ısrarla belirttiği 
açıklamalar yapabilmektedir.
        . Devletin bütün temel kurumları ağır bir 
çürüme içindedir. Susurluk adıyla anılan, MİT 
ve Emniyet Teşkilatlarının bütünüyle içinde 
olduğu, yargının, siyasetin, ordunun içinden 
kimi unsurların doğrudan yeraldığı ve bir 
bütün olarak devlet politikalarının ürünü 
olan süreç, bu ağır çürümeyi anlatmaktadır. 
Toplumda, siyasi ve adli cinayetler başta 
olmak üzere her türden suçun ve suçlunun 
adalet duygusunu tatmin edecek sonuçlarla 

karşılaşacağına inanç en alt 
düzeydedir. 
 . Devlet içinde mevz-
iler kazanmış değil; doğrudan 
doğruya devletin ve siyasetin 
bir uzantısı olarak oluşmuş 
mafya ile düzenin resmi 
mekanizmalarını ayıran sınır 
çizgisi kaybolmuştur. Mafya 
ilişkileriyle şaibeli bulun-
mayan herhangi bir makam 
kalmamıştır.
 . Türkiye, sosyal gruplar 
bakımından gelir dağılımının 
en bozuk olduğu ülkeler 
sıralamasında en kötü durum-
daki bir kaç ülkeden birisidir. 
Diğer taraftan bölgeler arası 

gelir dağılımı bakımından da dünyanın gelirl-
eri en kötü dağılmış bir kaç ülkesinden birisidir. 
İşsizlik oranı benzer gelişmişlik düzeyindeki 
ülkelerin hepsinden daha yüksektir.
        . Türkiye bütün dünyada, sistematik ve 
yaygın işkence uygulayan; gözaltında kay-
betme uygulamasının çok yaygın olduğu; 
yerinde infazların sürdüğü bir ülke olarak 
tanınmaktadır. Türkiye’yi yönetenler, işkenceyi 
durdurmak; işkencecileri cezalandırmak yerine, 
işkenceye karşı uluslararası sözleşmeler imza-
layarak zaman kazanmaya çalışmaktadırlar. 
Türkiye, mensupları “Kahrolsun insan hakları!” 
diye bağırarak gösteri yapan bir emniyet 
teşkilatına sahiptir. Esasen devletin insan 
hakları konusuna yaklaşımı, tam da alt düzey 
memurlarının sokaklarda bağırdığı gibidir.
        75 yılın sonunda, egemenliği tartışmalı 
ve dış müdahalelere açık, adaletine, kolluk 
kuvvetlerine, istihbarat teşkilatlarına, siya-
setine güven kalmamış bir düzenle karşı 
karşıyayız. 
        Peki “tasada ve kıvançta 
ortak” bir ulustan sözetmek müm-
kün müdür?

Ulus-devletin uluşçuluğu

        Yenilenen “Milli Siyaset Belgesi”nde “Eskiden siyasi 
terör olaylarına karışıp, sonradan dejenere olarak 
mafyalaşan kişi ve örgütlerin üzerine gidilmesi” 

deniliyor. Belgeye göre, Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı 
gibiler, “siyasi terör olaylarına” karıştıkları zaman değil; 

“sonradan dejenere” olmuşlardır. Mesele görmesini 
bilenler için berraktır. 

        Osmanlı içinde Türk ulusal hareketinin olgunlaşması 
geciktiği ölçüde, ulus-devletin Osmanlı kabuğunu 
kırması gecikti; ulusal hareket çürümeden nasibini 

aldı; başından itibaren dar ve kısır bir çerçeveye sıkıştı. 
Devrimciliği, siyasi iktidarı almanın ve milli sınırlar 

yaratmanın dışına çok az taşabilen bir siyasi toplumsal, 
kültürel program geliştirebildi. Gecikmenin ve 

derinleşmiş bir toplumsal çürüme ortamında gelişmeye 
çalışmanın yolaçtığı sıkışma, daralma ve kısırlaşma, 

işçi sınıfının siyasi hareketinin gelişimi için de hesaba 
katılması gereken bir tehlikedir.
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KRİZ VE ULUS

        1998 yılı sonbaharından başlayarak, 
Türkiye’de ekonomik bir kriz yaşanıyor ve 
tartışılıyor. Gazetelerden bazı başlıklar verelim:
       “TÜSİAD YİK Başkanı Eczacıbaşı: 300 bin 
kişi daha çıkarılacak.” (11 Aralık 1998, basın)
       “Kriz ne kadar derin? Sanayiciler kriz 
çığlıklarıyla önemli ödünler kopartırken, 
DİE’nin rakamları yılın ilk 10 ayında yalnızca 
tekstil ve metal sektöründe üretim düşüşü 
olduğunu gösteriyor.” (14 Aralık 1998 Radikal)
       “Tekstildeki bunalımı çözmek için alınan 
kararlar tarım kesiminde tepkilere neden oldu. 
Önlemler yeni kriz yaratacak” (14 Aralık 1998 
Cumhuriyet)
       “Paket, Ekonomiyi mi.. Sermayeyi mi 
Kurtaracak?..” (Türkel Minibaş, 14 Aralık 1998 
Cumhuriyet)
       “Başbakan Yılmaz: Ekonomide herhangi 
bir kriz yok” (16 Aralık 1998 Hürriyet)
       “Krize çözüm paketinde ‘gizli teşvik’ de 
var.” Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Işın 
Çelebi’nin açıklaması. (16 Aralık 1998 Hürriyet)
       “Kriz yok, krizcik var” Merkez Bankası 
Başkanı Gazi Erçel (31 Aralık 1998 Radikal)
       “Beyaz cennetin gözdesi Türkler” “Fransız 
kayak merkezinde Türkler’e özel turnuva. 
Yılbaşında Türk sosyetesinin 
akınına uğrayan Fransa’daki 
dünyanın en ünlü 
Courchevel kayak 
merkezi, en itibarlı 
müşteri olarak 
gördüğü Türkler için 
özel kayak turnuvası 
düzenledi.” (31 Aralık 
1998, Hürriyet)
        Hürriyet Gazetesinin 
köşe yazarlarından Bekir 
Coşkun’un kayak merkezindeki hold-
ing sahipleri haberiyle ilgili yeni yıl yazısına 
bakalım:
       “Yaklaşık bir milyon çalışan, yeni yıla işini 
kaybetmiş olarak girdi.”
        (..) Peki: devlet ekonomik kriz nedeniyle 

işsiz kalan o yoksul insanlara mı yardım etti, 
yoksa bu holding sahiplerine mi?..
        Tabii ki ikincilere...
        (...) Nerden buldu devlet verecek parayı?..
        (...) Ve o patronlar, tam yılbaşı öncesi bir 
milyon insanı kapının önüne koyup, Fransız 
Alpleri’ndeki kayak merkezi gibi yerlere 
koştular.
        (...) O zaman biz neyiz?
        Bir millet mi?” (1 Ocak 1999 Hürriyet)
        Önemli bir sorudur ve bu sorunun büyük 
basından gelmiş olması hafifsenmesini 
gerektirmez. Ama cevabı, “Evet, artık millet 
olmaktan çıktık” değildir. Ortada bir ulus var; 
ama burjuvazi 75 yıllık 
egemenliğinin sonunda, 
bir sınıf olarak ulus 
içindeki toplumsal önder-
lik rolünü kaybetmiştir. 
Aynen Osmanlı 
hanedanının toplum-
sal önderlik rolünü 
kaybettiği 19. yüzyıl gibi. 
Yazının başka yerlerinde 
de atıfta bulunduğumuz 
Aydınlık gazetesine göre, 
75 yılın sonunda gelinen 
noktadan “sağ” sorum-
ludur. “TSK’nın yeniden 

Cumhuriyet Devrimi 
mevzi ler ine 

girmesi” nedeniyle, artık “sağ”ın 
ordusu da yoktur. Çürüme ve 

tıkanıklıktan çıkış, Türkiye’nin 
getirildiği bu noktada 
sorumluluğu olmayan “sol” 
eliyle gerçekleşecektir. Peki 
“sol” kim? Aydınlıkçılara 

bakılırsa DSP, CHP ve İP, soldur. 
 Ülkenin içine sokulduğu 

çürümenin sorumluluğundan ege-
men sınıf burjuvaziyi ve burjuvazinin 

devletini kurtarmanın; başka bir deyişle bur-
juvaziye ve onun devletine yaltaklanmanın en 
veciz formülü budur. DSP ve CHP’yi sağdan ve 
çürümeden ayırabilmenin imkanı var mıdır? 

28 ŞUBAT NEREYE AÇIK?

        Diğer taraftan, TSK’nın 28 Şubat süreciyle 
ortaya koyduğu program, sağı reddeden, sola 
açık bir program mıdır?
        28 Şubat, siyasal islamın tırmanışına tepki 
ve önünün alınması için önlemler programıdır. 
Sağa, özellikle de MHP ve türevlerine karşı, 
“mafyalaşma” ve tarifi olmayan bir “ırkçılık” 
uyarısı dışında bir yönü bulunmamaktadır. 28 
Şubat’a bundan daha geniş bir anlam yükleme 
çabaları beyhudedir.
        Yenilenen “Milli Siyaset Belgesi”nde 
“Eskiden siyasi terör olaylarına karışıp, son-

radan dejenere olarak mafyalaşan kişi ve 
örgütlerin üzerine gidilmesi” deniliyor. Belgeye 
göre, Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı gibiler, “siyasi 
terör olaylarına” karıştıkları zaman değil; “son-
radan dejenere” olmuşlardır. Mesele görmesini 
bilenler için berraktır. 
        28 Şubat kendisini siyaset planında ise 
“sol”la değil, MGK’nın önerdiği “iki turlu, 
dar bölgeli” seçim sistemiyle önü açılacak 
ve Refah’tan uzaklaştırılacak ANAP-DYP ile 
gerçekleştirmeyi ummaktadır. Halbuki DSP ve 
CHP de diğer ikisi kadar milliyetçi, Amerikancı 
ve sağcıdır.
        28 Şubat Susurluk sürecinin önünü 
açmamıştır. Çünkü 28 Şubat Susurluk konusu-
nun karşısında değil, devlet ve siyaset anlayışı 
gereği, arkasında durmaktadır. Bırakınız 

diğerlerini, ne Abdi İpekçi’nin, ne Uğur 
Mumcu’nun öldürülmesi aydınlatılmayacaktır. 
Devlet Abdi İpekçi için Oral Çelik’ten bile 
vazgeçememiştir.
        28 Şubat, ulus-devleti, küreselleşmeye 
karşı savunmaktadır. Ama ne AB üyeliğine 
karşıdır, ne NATO üyeliğinden rahatsızdır, ne 
İncirlik’i kapatmayı düşünmektedir. 28 Şubat 
sürecinde Genelkurmay’ın emperyalistlere 
verdiği mesaj şudur: “İlişkilerin eskiden olduğu 
gibi sürmesini istiyorsanız, statükoyu bozucu 
girişimlerden kaçının. Siyasal islamı destek-
lemeyin, Kürt meselesiyle ilgili olarak, bana 
rağmen bir adım atmayın.” Bu kadardır.

 “TSK özelleştirmeye karşı”, 
“TSK ırkçı-milliyetçiliğe karşı”, 
“TSK ABD emperyalizmine 
karşı” vs.vs.vs. Bu iddiaların 
hepsi, Harp Akademilerinin 
çıkardığı ve kimi bağladığı belli 
olmayan broşürlere, Milli Siyaset 
belgesinin her tarafa çekilebi-
lecek kimi cümlelerine, Emekli 
Orgeneral Kemal Yavuz’un, 
belirli bir kanadın eğilimlerini 
temsil ettiği düşünülse bile, 
kendi adına yaptığı beyanlara 
dayandırılmaktadır; yoksa 
herhangi bir faaliyete, tutuma 
değil. Anayasaya rağmen 
tahkim koşulu sözleşmelere 

girdi. Anayasa’ya rağmen İncirlik ABD adına 
savaşıyor. Özelleştirmeler çatır çatır devam 
ediyor. Duraksamalar, açgözlülükle yapılan 
hatalardan dolayıdır, TSK’nın tutumundan 
dolayı değil. 
        Ulus-devlet’in küreselleşmeye itiraz 
bayrağı bu yüzden, cılız, inandırıcılığı ve 
istikrarı olmayan bir bayraktır. Emperyalist 
küreselleşmeye karşı siyasal islamın ümmetçi 
bayrağı iki senede düştü; emperyalist bir 
bayrağa dönüştü. Tek tek ulus-devlet iti-
raz bayrakları da küreselleşmeye bir cevap 
olamayacakları için düşecek ve emperyal-
istlerin bir bayrağı haline gelecektir. Zaten 
de öyleydiler. Emperyalist küreselleşmeye 
karşı bugünün ve geleceğin yegane cevabı, 

proletaryanın enternasyonalist bayrağıdır.
        Türkiye burjuvazisi 75 yılda yolun sonuna 
gelmiştir. Ancak Osmanlı hanedanı toplum-
sal önderlik rolünü taşıyamaz hale geldikten 
sonra da, İmparatorluk 100 yıla yakın bir 
süre çürümeye devam etti. Şimdi toplumsal 
önderliği taşıyacak, sadece Türkiye toplumunu 
değil, bütün insanlığı kurtuluş vaadiyle ayağa 
kaldıracak, yeni bir dünya kurma yeteneğine 
sahip yegane sınıfın önderliğinin, bu toprak-
larda da gelişmesi zamanıdır. 
        Ancak, işçi sınıfı toplumsal önderliği 
almadığı, burjuvazinin de taşıyamadığı bir 
tarihsel dönemden geçiyoruz. Bu hep birlikte 
çürüme ve çürütme halidir. .
        Osmanlı içinde Türk ulusal hareketinin 
olgunlaşması geciktiği ölçüde, ulus-devletin 
Osmanlı kabuğunu kırması gecikti; ulusal 
hareket çürümeden nasibini aldı; başından 
itibaren dar ve kısır bir çerçeveye sıkıştı. 
Devrimciliği, siyasi iktidarı almanın ve milli 
sınırlar yaratmanın dışına çok az taşabilen 
bir siyasi toplumsal, kültürel program 
geliştirebildi. 
        Gecikmenin ve derinleşmiş bir toplumsal 
çürüme ortamında gelişmeye çalışmanın 
yolaçtığı sıkışma, daralma ve kısırlaşma, işçi 
sınıfının siyasi hareketinin gelişimi için de 
hesaba katılması gereken bir tehlikedir.
        İşçi sınıfının komünist partisi öncülüğünde 
bir devrimle iktidarı alması, sosyalizmi inşaya 
girişmesi, kendisiyle birlikte bütün insanlığı 
kurtaracak olması, kaçınılmaz bir kader değil; 
bir iradenin yaratılması ve büyütülmesi mese-
lesidir. 
        Dikkatlerimizin yönelmesi gereken yer, bu 
mesele; başka bir deyişle kendi krizimizdir. 

Ulus-devlet’in küreselleşmeye itiraz bayrağı bu yüzden, cılız, 
inandırıcılığı ve istikrarı olmayan bir bayraktır. Emperyalist 

küreselleşmeye karşı siyasal islamın ümmetçi bayrağı 
iki senede düştü; emperyalist bir bayrağa dönüştü. Tek 
tek ulus-devlet itiraz bayrakları da küreselleşmeye bir 

cevap olamayacakları için düşecek ve emperyalistlerin bir 
bayrağı haline gelecektir. Zaten de öyleydiler. Emperyalist 

küreselleşmeye karşı bugünün ve geleceğin yegane cevabı, 
proletaryanın enternasyonalist bayrağıdır.
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       “Kadir TUNCER,
         Emekli Maden işçisi, Zonguldak
        
        Sevgili Arkadaşlar,
        Demokrasi mücadelesinin, en 
kritik, en vazgeçilmez unsurunun, hiç 
kimse tarafından telaffuz edilmediği 
bir tuhaf demokrasi savaşçıları 
topluluğuyuz. Bu “tuhaf” durumu 
açıklayabilmek için; izninizle, başka 
bir dizi “tuhaflığa” dikkatlerinizi çek-
mek istiyorum.
        1. Türkiye’de herkes “demokrat!..” 
Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, 
Cindoruk, Erez, Çiller, Erbakan, Recep 
Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, 
Baykal.. Daha fazla “demokrasi” iste-
meyen hiç kimseyi, bugüne kadar 
ne duyduk, ne işittik! 12 Mart ve 12 
Eylül faşist darbelerini yapanlar da, 
“demokrasiyi kurtarmak için” darbe 
yaptıklarını söylüyorlardı. 
        Eğer, burada adı geçenler 
“demokrasi”yi seviyor ve istiyorlarsa; 
onların yürüttüğü, işletilmesinde 
sorumluluk aldığı düzenin mağdurları; 
işçiler, kamu çalışanları, yoksul 
köylüler, işsizler, aydınlar, öğrenciler, 
neden daha fazla demokrasi istesin-
ler?
        Bu sorunun kolay cevabı, “onlar 
samimi değiller, yalan söylüyorlar. 
Biz demokrasiyi gerçekten istiyoruz.” 
şeklinde olabilir. Ama bu cevap 
gerçekten kolay ve üstelik yanlış bir 
cevaptır.
        Aynı soruya hepimizin, ittifakla 
vereceğimiz cevabın şöyle olması 
gerektiğini düşünüyorum: Demokrasi 
bir egemenlik durumudur. Yukarıda 
adı geçenler, demokrasi dedikler-
inde, özel mülkiyet düzeninin ve 
burjuva egemenliğin, şiddet tekeline 
ve toplumsal onay mekanizmalarına 
(seçim-parlamento- yerel yönetim-
ler- medya vs.) dayanarak, devamını 
anlıyorlar. Bu yüzden hepsi 
demokrattır!... Ama aynı zamanda 
demokrasi; ezilen ve sömürülenlerin 
sermaye düzenine, sermayenin dev-
letine karşı mücadele vererek elde 
ettikleri haklar ve özgürlükler alanıdır. 
Bizler demokrasi deyince, burjuvaziye 
rağmen kazandığımız hak ve özgür-

lüklerimizi anlıyoruz. Hatırlanırsa, 
“burjuva demokrasisine denk 
düştüğü” çok söylenen “kapitalizmin 
serbest rekabetçi dönemi”nde, eme-
kçiler açısından, bugünkü demokratik 
hak ve özgürlüklerin zerresi yoktu.
        Seçme ve seçilme hakkı, send-
ikal haklar, ifade, örgütlenme ve 
eylem özgürlüğü, toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri, adil yargılanma, laik dev-
let düzeni vb. vb.; artık ne kadarsa, 
özgürlükler alanıdır ve bizim eserim-
izdir, demokrasidir.
        Burjuva egemenliği ile burju-
vaziye karşı mücadeleyle kazanılmış 
hak ve özgürlüklerin aynı kelimeyle 
adlandırılmış olması sınıf mücadeleleri 
tarihinin bir muzipliği gibi görünüyor. 
Ama bu muzipliği az görüp, özgürlük 
mücadelelerimizi, TİSK’le, TESK’le, 
TOBB’la birlikte yürütebileceğimizi; 
işçi sınıfının ve emekçilerin hak ve 
özgürlük taleplerinin, bu azılı ser-
maye örgütlerinin talep ve çıkarlarıyla 
uyumlu kılınabileceğini beyan eden-
ler az değildir. Ben bu beyanların ve 
beyan sahiplerinin bir “tuhaflık hali” 
oluşturduğunu düşünüyorum.
        2. İkinci bir tuhaflık alanı ise, 
demokratik hak ve özgürlükler 
alanının genişletilmesi için verdiğimiz 
mücadelenin dilidir.
       Taleplerimizin çoğunluğunu 
nasıl söze dökmüşüz, bakalım: 
“..yapılmalıdır, şu yasa değişmelidir, 
şu hak yasalaşmalıdır” veya “yapılsın, 
edilsin, değiştirilsin, yasalaşsın..”
        Kime söylüyoruz bunu? 
İktidarlara!..Halbuki demokratik 
hak ve özgürlükler için mücadele, 
bir bakıma “yasadışı” bir mücadel-
edir. Biz hak ve özgürlükleri fiili 
olarak kullanmadıkça; çoğu zaman 
bu uğurda bedellerle karşı karşıya 
gelmeyi göze almadıkça, bu hakları 
ve özgürlükleri bize tanımak, bur-
juva siyasetçinin, aklından bile 
geçmez. Özgürlükler ancak fiili 
olarak kullanılmaya başladığında; bu 
hakkın kullanılmasını sınırlamak ve 
kullananların yoluna tuzaklar kur-
mak için yasa yapmak akıllarına gelir. 
Hatırlayalım; Kamu çalışanlarının 
sendikal mücadelesi fiili mevziler 

oluşturduktan sonra, üstelik Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı 
uluslararası hukuk metinleri orta-
dayken, bu alanda yasalaştırmaya 
gidildi. Ortaya çıkan geri ve 
sınırlandırıcı yasa tasarısı biliniyor. Ne 
yazık ki, kamu çalışanlarının örgütleri 
adına, burjuvaziden daha fazla yasacı 
davrananlar, yasalaştırma isteyenler 
olmuştur.
        O zaman dilimizi doğru kurmalı, 
bu tuhaflıktan kurtarmalıyız: Hak 
ve özgürlükler kimin yararınaysa, 
dilimiz ona seslenmelidir; ve hak 
ve özgürlükler alanının fiili olarak 
genişletilmesi için hedef, örgütlenme, 
yol ve yöntem önermelidir.
        3. Burada geliyoruz bir diğer 
tuhaflığa..Kime seslenmeliyiz? 
Bu soruya sadece yaşanılan anı 
algılayabilen; toplumsal gelişmelerin 
dinamiklerini bir tarih bilinciyle 
kavramayanlar türlü çeşitli cevaplar 
veriyorlar. “Demokrasiden yana olan 
herkes”; “Bütün ezilenler”, “Rantiyeler 
ve yüksek bürokrasi dışında kalan, 
tüm toplum kesimleri”, “Ulusal güçler”, 
“Tekellerin dışında kalan toplum kes-
imleri”, vb.vb.vb.
        Ama tarih bilinci, bütün ezilen-
leri, bütün özgürlük talep edenleri 
veya çıkarı demokratik hak ve 
özgürlükleri gerektiren toplum kes-
imlerini eşitleyen bir anlayış yerine; 
işçi sınıfının temel ve öncü gücünü 
oluşturduğu bir demokratik toplum-
sal muhalefet hareketinden sözet-
menin isabetli olduğunu söylüyor. 
İşçi sınıfını toplumsal mühalefe-
tin sadece bir unsuru olarak gören ve 
onu öğrencilerle, kent yoksullarıyla, 
çevrecilerle, kadın hareketiyle, orta/
milli/tekeldışı vb. burjuva kesimlerle 
eşitleyen ve eşitleri yanyana koyarak 
bir gökkuşağı veya cephe oluşturmak 
isteyenler, gerçekten bir renkli kuşak 
yaratabilirler; ama bu kuşak hak ve 
özgürlükler alanını genişletemez. 
Çünkü böylece mücadelemizi ya bur-
juva düzenin temsili mekanizmalarına 
yöneltmiş oluyoruz; ya devletin 
şiddet tekelini temsil eden kurum-
lara, örneğin Genelkurmay’a, ilerici 
roller atfediyoruz, ya da toplumsal 
nesnelliği dönüştürmenin asli alanı 
olmayan “sokağa”..”Sokak” yerine 
“varoşlar” edebiyatı yapanlar; sadece 
sokağın şehrin merkezi semtlerinde 
mi, kenar semtlerinde mi olduğuna 
dair bir tercih farklılığında bulunuyor-
lar. Sokak, artık şehrin neresindeyse, 
toplumsal dönüşüm isteğinin kendini 
ifade ettiği ve belki gerçekleştirdiği 
süreçlerin bir safhasında, sahnelerden 
birisi olabilir. Ama kendi başına bir 
toplumsal dinamik olarak görülemez. 
Sokak, şehrin neresinde olursa olsun, 
sonuçta sokaktır. Başka bir şey değil. 
       Tarihsel, toplumsal bir bilinç ise, 
işçi sınıfını toplumsal muhalefetin 
merkezine koyarken; siyasetin zem-
inini fabrikalara taşımayı öneriyor. 
Böylece burjuva temsili siyasetten 

sadece farklı değil; onunla taban 
tabana zıt bir başka siyaset tarzına 
işaret ediyor. “Fabrikaları, siyasetin asıl 
zemini yapalım” dediğimizde, emekçil-
er siyasetin belirlenmesine doğrudan 
katılsınlar; belirli bir süreç içinde 
kendilerini, karar alan, yani yasama 
yapan ve uygulayan, yani yürütme 
erkini kullanan bir özne düzeyine 
yükseltsinler demiş oluyoruz. İşçi 
sınıfının yerel iktidar organlarının 
ortaya çıkması, giderek, sınıf 
mücadelelerinin özel bir anında “ikili 
iktidar” durumlarının oluşabilmesi, bu 
siyaset tarzının ürünü olabilir. Yoksa 
sendikalarda veya ilerici partilerde 
temsili mekanizmaların, örneğin 
milletvekili adaylarının tüm üyelerin 
veya halktan isteyenlerin katılımıyla 
belirlenmesi şeklinde esnetilmesi ve 
bu esnetmeye “doğrudan demokratik 
yöntemler” denilmesiyle değil.
        4. Burada yukarıdan beri işaret 
ettiğim tuhaflıklardan daha tuhaf bir 
soruya geliyoruz: Türkiye işçi sınıfı var 
mı? Komünist ve şair Nazım Hikmet’e 
bakılırsa var. Çünkü “selam” veriyor: 
“Türkiye işçi sınıfına selam, selam 
yaradana..”
        Gerçekten de, kapitalist düzenin 
nesnel toplumsal gerçekliği içinde 
işçi sınıfının varlığı tartışılamaz. Bu 
nesnel gerçekliğin, kendiliğinden 
bir unsuru olarak işçi sınıfımız vardır.  
Ama işçi sınıfının “kendisi için sınıf” 
düzeyine yükselmesi; kendisini sınıf 
olarak tamamlaması, ancak siyasal 
bir özne olarak siyaset sahnesine 
çıkmasıyla gerçekleşebilir.  İşçi 
sınıfının siyasi bir özne durumuna 
yükselmesinin ise; birisi iradi, diğeri 
ideolojik-kültürel-örgütsel-pratik 
siyasi birikimin ve devrimci yükselişin 
özel anlarının ürünü olmak kaydıyla, 
“kendiliğinden” iki göstergesi vardır. 
İkincisi, “kendiliğinden” olanı, sovyet/ 
şura/ konsey gibi adlandırmalarla bili-
yoruz, işçi sınıfının yığınsal devrimci 
eyleminin bir eseri olabilir. Ve işaret 
ettiğimiz gibi özel tarihsel koşulları 
gerektirir. 
        Birincisi ise, işçi sınıfının komünist 
partisinin mevcudiyetidir. Türkiye’den 
sözettiğimize göre, Türkiye işçi 
sınıfının kendisi için bir sınıf düzeyine 
y ü k s e l d i ğ i n i n 
g ö s t e r g e l e r -
inden birisi TKP 
olmak gerekir. 
Nazım Hikmet 
“selam” verdiği 
zaman, Türkiye 
işçi sınıfının par-
tisi, TKP, küçüktü, 
büyüktü, ama 
vardı.
        5. Bugün 
Türkiye işçi sınıfı, 
10 Eylül 1920’de 
kurulduğundan 
bu yana, 78 yıllık 
partili geleneği 
içinde en 

uzun kopukluğu yaşamaktadır. 
Şüphesiz, bu kopukluk, “Demokrasi 
Kurultayı”nın çözmesi gereken, 
hatta gündemine alması gereken 
bir sorun değildir. Ama ülkemizde 
“Türkiye Komünist Partisi” adıyla bir 
parti kurulması, adı “TKP” şeklinde 
kısaltılan bir partinin varolması, siyasi 
partiler yasasında yasaklanmıştır. İşçi 
sınıfının devrimci siyasi partisinin 
kurulması, kendi programı ve adıyla 
siyaset yapması, yasaktır.
       TÜSİAD’ın, Anayasa Hukukçusu 
Prof. Dr. Bülent Tanör’e hazırlattığı 
“Demokratikleşme Raporu”nda, 
“devrimci olmayan ve proletarya 
diktatörlüğünü savunmayan bir 
TKP’ye yasallık kazandırılmalıdır” 
denildiğini biliyoruz. Bu raporun 
tartışıldığı bir “Siyaset Meydanı”nda 
ilerici insanlar, raporu belki de 
okumadan oraya geldikleri için, 
“TÜSİAD bu raporda, bizim yıllardır 
söylediklerimizi söylemektedir”  
demişlerdi. Kenan Evren de 1982’de, 
“Memleketimizde, Belçika’da olduğu 
gibi bir komünist parti için, on beş 
yıl geçmesi lazım” demişti. 1997’de, 
gerçekten 15 yıl sonra, devletin ve 
parlamentonun değil ama, TÜSİAD’ın 
ve ilerici arkadaşlarımızın, birlikte, 
Kenan Evren’in işaret etiği noktaya 
gelmiş olmaları ilginçtir.
        Şüphesiz ilerici partilerin her 
birinin varlığına ve çabalarına değer 
veriyoruz; ama adı ve iddiası ne olursa 
olsun, yasaklar ortada dururken, “işçi 
sınıfının partisi biziz” veya “işçi sınıfının 
komünist partisi bizim partimizdir.” 
veya “TKP falanca partinin içindedir” 
gibi beyanlar, kusura bakılmasın, 
açık anti-komünist beyanlardır ve 
yasakların avukatlığını yapmaktan, 
incir yapraklığına soyunmaktan 
başka bir anlam taşımaz. TKP’nin 78 
yıllık tarihinin önemli simalarının 
adını ve fotoğraflarını, önemli gün-
lerde telaffuz etmek ve sergilemek 
de, eğer TKP üzerindeki yasakları 
kınamak amacıyla yapılmıyor; aksine 
bir mirasçılık iddiası ve gösterisinin 
malzemesi olarak kullanılıyorsa, gene 
açık anti-komünist tutumlardan başka 
bir şey değildir.
       TKP, kendi adına, programlarının 

özüne sadakatle bağlı, 78 yıllık 
tarihin bütününden süzülerek gelen 
partili değerler üzerinde, bu tarihin 
yapıcısı olan komünistler tarafından, 
siyasi-örgütsel muhasebesi yapılarak 
ayağa kaldırılacaktır. TKP’yi artık tar-
ihe karışmış, tarih araştırmacılarının 
konusu haline gelmiş bir vakıa olarak 
görmek ve göstermek; bunu yapan-
lar isterlerse geçmişte bu partinin 
yönetim sorumluluğunu üstlenmiş 
kimseler olsun; Kenan Evrenler’in 
değirmenine su taşımak ve TKP 
düşmanlığı yapmaktan başka bir şey 
değildir.
        Demokratik hak ve özgürlükler 
için mücadele sınıf mücadelesidir. 
Bu mücadelede başarı, işçi sınıfı 
öncülüğü fiilen omuzladığı zaman 
mümkündür. “İşçi sınıfı ekonomik 
mücadelenin kendisinden ancak 
sendikal bir bilinç edinebilir” sözünde 
geçen “bilincin” sınırı, çoğu zaman, 
hak mücadeleleri için, anlık pratik 
örgütlenmeleri aşmaz. Komünist siya-
si öncüsünden yoksun bir işçi sınıfı 
ise, bırakalım demokratik toplumsal 
mücadeleye önderlik etmeyi, sendikal 
hak ve özgürlüklerinin bile neredeyse 
tamamını yitirme noktasına itilmiştir. 
Bugün işçi sınıfının sendikalılaşma 
oranı bile, %7 civarına gerilemiştir. 
Partisi’nin öncülüğünde DGM’yi 
TBMM’ye iade eden, yığınsal 1 
Mayıs’ları gelenekselleştiren; DİSK’i 
büyüten ve sendikal hareketin 
öncüsü yapan; kamu çalışanlarının, 
öğrenci gençliğin, yoksul köylülüğün, 
kadın hareketinin yığınsal örgütlen-
me ve eylemlerine öncülük eden işçi 
sınıfı, şimdi sendikal örgütlülüğünü 
koruyamaz durumdadır.
       TKP üzerindeki yasakları aklına 
bile getirmeyen, bununla birlikte 
kendisini TKP’nin mirasçılarından 
sayan ilerici partilerin çokluğuna 
rağmen durum budur.
        Demokrasi Kurultayı’nın dikkatini, 
bir dizi tuhaflığa çekmeye çalıştım. 
Umuyorum bu çabam, “taşlar 
yerine oturduğu zaman” daha iyi 
anlaşılacaktır.
        Başarılar diliyorum.”

Demokrasi Kurultay’ı toplandı
        DİSK, KESK, TMMOB, Halkevleri, Türk Tabibler Birliği, PSADK’nın da 
içinde olduğu, 14 işçi kuruluşu ve Demokratik Kitle Örgütü öncülüğünde 
düzenlenen “Türkiye Demokrasi Kurultayı”, 6 Mart 1999’da, Ankara DSİ 
Salonu’nda toplandı. Kurultay’da ÖDP, EMEP ve Demokratik Barış Partisi 
temsilcileri birer konuşma yaptılar. Düzenleme Komitesi adına yapılan ve 
basında yeralan açıklamada, Kurultay için 16 partiye çağrı yapıldığı, ancak 
sadece üç partinin çağrıya katıldığı belirtilerek, “Bu tablo üzüntü verici. 
Partilerimiz ne yazık ki demokrasi konusunda söyleyecek sözleri olmadığını 
gösterdiler.” sözleri yeraldı.
        20 ilden, 230 delegenin katıldığı Kurultay salonunda, izleyicilerle bir-
likte 600 kişi hazır bulundu. 
        Kurultay’a Zonguldak delegesi olarak katılan K. Tuncer, konuşmasını 
yaptıktan sonra; konuşma metnini delegelere dağıttı. Metni olduğu gibi 
yayınlıyoruz:

Toplumsal muhalefetin öncüsü işçi sınıfı

3 Mart 1992: 
Kozlu grizu katliamında 
263 madenci hayatını 

kaybetti. İş cinayetlerini  
unutmuyoruz ve affet-

meyecegiz.
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Toplum Örgütlüğüne terfi etti. Gene de 
garibim Bayram Meral’in yeterince sivil 
olamadığını belirtelim.
       Ama “Allah için”, Sivil Toplum 
Örgütü lideri sıfatını, en iyi DİSK Genel 
Başkanı, DSP milletvekili adayı Rıdvan 
Budak hakediyor. O ne sivillik öyle!.. İşçi 
sınıfının bütün mücadele gelenekler-
inden kendisini soymuş; bakıyorsunuz 
hırsız Yalım Erez’in Başbakan adaylığını 
destekliyor; bir bakıyorsunuz yanına 
sermayenin en azgın emek düşmanı 
örgütlerinin temsilcilerini almış, 28 Şubat 
sürecinin sivil önderi; bir bakıyorsunuz 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
Avrupa’da gönüllü büyükelçisi falan..
       Şimdilerde “sivil” olmayana kız, 
pardon dolar vermiyorlar.
       CHP’li Ercan Karakaş, Fikri 
Sağlar; TÜSİAD’cı İshak Alaton; “kırk 
yalan” Abdurrahman Dilipak; orada ne 
işi varsa Murathan Mungan; Milliyet 
gazetesinden Umur Talu; eski solcu, 
şimdilerde Kanal 7 çalışanı Ayşe 
Önal, düşünce özgürlüğü şampiyonu 
Şanar Yurdatapan, solcu geçinirken 
şeriatçı-antikomünist Şafak Gazetesine 

transfer olmaktan hicap etmeyen Koray 
Düzgören ve şüphesiz Avukat Engin 
Cinmen; gene şüphesiz İstanbul Barosu 
Başkanı Av. Yücel Sayman, Ercan bey 
olduğuna göre Müjde Ar, Bayrampaşa 
eski savcısı Necati Özdemir; MİT’çi 
Mahir Kaynak, Müsiad Başkanı Erol 
Yarar; “sivil” denilince ilk akla gelm-
esi gereken Murat Belge; gazeteci 
Celal Başlangıç ve Leyla Tavşanoğlu; 
Fetullah’çı Fehmi Koru ve bu “sivil 
inisiyatif”in Amerikan malı olduğunu 
hala anlamayan varsa, marka olarak 
Cengiz Çandar ve eksik kalmasın Ali 
Bayramoğlu ve bu isimler de içinde 144 
kişi biraraya getirilmişler ve “yeni bir sivil 
inisiyatif” olmaya karar vermişler... 
       Yeni sivil inisiyatifin aldığı ilk karar,  
ABD kuruluşlarının, önerdiği dolar 
yardımının kabulü olmalıdır. Amerikan 
doları olduğu kesindir. 
       Bana liste hemen hemen tamam 
gibi geldi. Bilmem aklına başka 
Amerikan mamulü gelen var mı?
       Ey okuyucu, kendine “sivil” sıfatı 
yakıştıran her girişimin gerisinde, bir 
gericilik, bir YDD manüplasyonu, bir ser-
maye uşaklığı bulunduğundan şüphen 
olmasın..
       Biz, “sermaye örgütleri”, “empery-

alizmin açık-gizli örgütleri” veya 
“demokratik kitle örgütü”, “sendika”, 
“demokratik toplumsal muhalefet” gibi 
tadından, kokusundan, cibilliyetinden 
emin olduğumuz kavramları kullanmaya 
devam edeceğiz.

KÜÇÜK
YUMURTALAR

       .Mümtaz Soysal, ulusal solcu 
(nasyonal sol oluyor), Anayasa Hukuku 
Profesörü, gazeteci vs vs.
       “Kemalist sol”cu gençlerle 
görüşmüş, onların ilkelerini köşesinde 
yazıyor:
       “Hem Kürt milliyetçiliğine, hem 
de aşırı Türk milliyetçiliğine karşıyız”. 
Hukukçu dediğin kavramlarla konuşur. 
Kürtlere milliyetçiliği, Türklere “aşırı” 
milliyetçiliği çok gören “nasyonal solcu 
gençlere” Anayasa Profesörü ne der? 
Önce bu gerizekalı çifte standardı 
tartışalım. Peki Mümtaz Hoca ne demiş? 
Aferin!..
       .Ecevit ABD’nin Irak politikasını 
eleştiriyor, İncirlik’i “kullandırtmayız” 
diyordu. Başbakanlığında ise, İncirlik 
Irak’ın hergün bombalandığı bir üs oldu. 

Kastamonu Şeker Fabrikası’nda sınav önc-
esi yapılanlar!...

        Daha önce devlete ait iktisadi kuruluşlarda 
“Özelleştirme” adı altında bir uygulama başlattılar. Türkiye 
Şeker Fabrikaları’nı da özelleştirme kapsamına almışlardı. 
Özelleştirmeyi kolaylaştırma uygulamaları öncesinde 
tüm şeker fabrikalarında “erken emeklilik” gündeme 
getirildi. 1993-94 senelerinde işçilikte 25 yılını dolduran-
lar zorunlu emekliliğe tabi tutuldular. Nedense aynı uygu-
lama fabrikada çalışan memur-müstahdem-sözleşmeli 
personele uygulanmadı. Sadece işçilere yönelik olması 
düşündürücüydü ve arkasında bir gizli hesabın olduğu 
anlaşılıyordu. Daha sonraki yıllarda zorunluluk kaldırıldı 
fakat emekli olanların yerine yeni işçi alınmadı. 
        DYP-CHP hükümeti döneminde Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı yapan Yalım EREZ, giderayak karar değiştirdi. 
Değişen karar kendisine mi aitti, yoksa başkalarına mı 
bilemiyoruz. Özelleştirme sözü edilmez oldu. Şeker 
Sanayiinde emekli olanların yerleri dışardan alınacak 
işçilerle doldurulmaya çalışıldı. Alınan işçiler normal 
yoldan değil; duyuru bile yapılmadan, İş ve İşçi Bulma 
Kurumu da devre dışı bırakılarak, gizlice hazırlanmış 
bir listede adı bulunanların işbaşı yapması şeklinde 
işe sokuldular. Bu liste kim tarafından ne maksatla 
hazırlanmıştı, bilemiyoruz. Sadece bahsi geçenler, sözde 
Pancar Bölge Şeflikleri emrinde çalıştırılmak üzere 
alınmıştı. Usulsüzce işe alınanların, gene tuhaf bir şekilde, 
kampanya bitimine bir hafta kala işe başlatılmalarındaki 
maksadın ne olduğunu da bilemiyoruz.
        Gerçi o günlerde Şeker-İş Sendikası usulsüz alınanları 
sendika üyeliğine kabul etmeyerek tepkisini göstermiş 
oldu. Hatta o günlerde TİS görüşmeleri devam ettiğinden, 
sendikaya üyeliği kabul edilmeyen işçilerin, sözleşmeden 
yararlanmaması yoluna gidilerek mağdur edilmeleri bile 
göze alınmıştı.
        Bir sonraki kampanya döneminde bahsi geçen 
işçilerden bazıları Fabrika İşletme emrine kaydırılarak 
önceden söylenenler unutulmuştu. Bazıları da bölge 
şefliklerinde yedekte bekletilerek dikkat çekmemelerini 
sağlamak gibi sinsi bir yol izlenmişti. Sendika ise, düne 
kadar üyeliğe kabul etmediği bu işçilerle ilgili uygulama-
lara bu defa karşı çıkmadı. Arada ne değişti de böyle 
davranıldı bilemiyoruz, ancak sendika bu oldu-bittiyi kab-
ullenmek zorunda kaldı.
        Kasım ayında Türkiye Şeker Fabrikalarında boşalan 

kadroları doldurmak için imtihan açma kararı ver-
ildi. İmtihanın yapılabilmesi için de yönetmelik gerekiy-
ordu. Şeker Sanayii tarafından hazırlanan bu yönetmelik 
dikkatle ele alındığında, Fabrika’nın ve devlet işletmesi 
olduğuna göre, devletin çıkarlarının gözetilmediğini 
söylemek mümkün.
        Hazırlanan yönetmelik esasları içinde yapılan imti-
hana (sınava) usulsüz işe alınan işçilerin de dahil edilmesi, 
fabrikada yıllardır kadro bekleyenler olduğu için, herkeste 
şüphe uyandırdı.
       Şeker Sanayii tarafından hazırlanan imtihan 
yönetmeliğince imtihana girebilenlerin isim listeleri 
belirlendi; herkesin görebileceği yerlere asıldı. Yazılı ve 
sözlü sınavdan sonra açıklanan listelerde bazı oynamalar 
tesbit edildi. Bazı isimlerin üzeri dak-sil denilen maddey-
le kapatılıp, sonradan üzerine başka bir isim yazılmıştı. 
Listenin önünden bakılınca boyanın üstünde sonradan 
yazılan isim, arkadan bakılınca, boyanın altında başka 
isim okunuyordu.

        İMZA KAMPANYASI

        Listede adını göremeyenler, listelerdeki tahrifatı 
gerekçe göstererek sınav sonuçlarına itiraz eden bir imza 
kampanyası başlattılar. Yazılı sınav kağıtlarının yeniden 
incelenmesi için hazırladıkları dilekçelerini ilgili Genel 
Müdürlük ve Bakanlığa iletmek üzere aralarında sözcü 
belirlediler. İmzacılar Şeker-İş Sendikası Genel Merkez 
yöneticilerine de, kendilerine sonuç alabilmeleri için yol 
göstermeleri için gitmişlerse de, yöneticiler onlara yol 
göstermek yerine yanlış hedef göstermişlerdir. 
        Sözcüler Ankara’ya Sendika Genel Merkezi’ne git-
tiklerinde, Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi’nin de 
“tesadüfen”, orada olduğunu görmüşlerdi. Orada dile-
kçeler üzerinde yapılan bir değişiklikle, Genel Müdürlüğe 
değil, Hadi Dilekçi’ye dilekçeler emanet edilip gelinmiştir. 
Milletvekili de, itiraz dilekçelerini değil; kendi ismiyle, 
Kastamonu Şeker Fabrikası’nda yapılan sınavda usulsü-
zlük olduğunu belirten bir belge vermiştir. 
        Hadi Dilekçi’nin böyle davranmasının arkasında, 
ya kendisini iş yapıyor, ilgileniyor gösterme niyeti ola-
bilir; ya da kendisi de bu usulsüzlüklerden haberdar ve 
taraf olduğu için, dilekçe verenler sonuç alamasın; bu 
arada uyardığı Şeker fabrikası yöneticileri tedbir alsınlar 
düşüncesi olabilir. Sonuçta dilekçelerin akıbeti belirsiz 
kalmış; iş kapatılma yoluna gidilmiştir.

        Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürü, düşünceleri ve 
tutumlarıyla güvenilen, örnek  bürokrat olarak tanınan 
bir insandır. Bu yüzden bir zamanlar hakkında haksız 
söylentiler çıkarılmış ve aynı söylentiler bahane edil-
erek idari bir tasarrufla Kastamonu Şeker fabrikasından 
alınmak istenmişti. Bu olayda, zor zamanlarda kendisine 
destek olan karagün dostlarıyla, siyasiler arasında kalmış; 
siyasileri kırmamak için yapılan hataları kapatma gayret-
lerine girişmiştir. Halbuki sınavla ilgili şaibeleri ortadan 
kaldırmak için; kazanan ve kaybeden herkesi rahatlatacak 
bir uygulamaya gidebilir ve sağlıklı değerlendirmeyi yeni 
bir kurul atayarak yaptırabilirdi. Bu yolu tutmadığı için 
kendisini eleştiriyoruz. Çünkü yanına sendika başkanını 
da alarak, imtihan heyetiyle birlikte itirazları yeniden 
incelemeye aldığını söylemesi inandırıcı bir tutum 
değildir.
        İnandırıcı değildir, çünkü dilekçe hakkını kullanmak 
isteyenlere suçlu muamelesi yapılmış, dilekçe eylem-
inde öncü olduğu düşünülen kişiler disipline verilmiştir. 
Disiplin kuruluna sevkedilen 15 kişiye ihtar, diğer iki işçiye 
15 gün süreli uzaklaştırma verilmiştir. Uzaklaştırma süresi 
dolduğunda işbaşı yaptırılmayıp, üretim kampanyası 
bitmediği halde iş sonu diyerek iş akitleri askıya alınmıştır. 
Bu tutumlar fabrikada varolan birlik ve beraberliği 
zedelemiştir.

        KİMLER SORUMLUDUR?

        . Yalım Erez, ilgili bakan olarak işe alınmada kayırma 
ve haksızlık yaptırmıştır. Şeker Şirketi yöneticileri ve 
Şeker-İş Sendikası yöneticileri kayırma tutumunun aleti 
olmuş veya yapılanları onaylamayı tercih etmiştir.
        . Şeker Şirketi tarafından hazırlanan sınav yönetmeliği 
Şirketin çıkarlarını ve verimliliği gözönünde tutmayan 
bir yönetmeliktir. Sınav şirketin ilgili kısımlarında, 
geçici-muvakkat çalışanlar arasında, kısmın amir ve 
ustabaşılarının görüş ve değerlendirmeleri dikkate 
alınarak sınava tabi tutulabilirlerdi. Fabrikanın bütün 
kısımlarını kapsayan bir sınav sonucunda kazananlar, 
ilgili kısma verilip işi öğreninceye kadar zaman kaybedi-
lecektir. Böylece fabrikada genel verimlilik düşecektir.
       Verimliliği değil, herkesi memnun etmeyi 
düşünüyorsanız, o zaman da sınava lüzum yoktur. 
Herkese kadroyu verir, memnun edersiniz.
        Sınav yönetmeliğinin işi bilmeyenler tarafından veya 
yanlı olarak hazırlandığını düşünüyoruz.

        . Şeker-İş Sendikası Merkez yöneticileri ise iki defa 
kabahatlidir. Birincisi, hazırlanan sınav yönetmeliği, 
kayırılan kişilere kadro verilmesini amaçlayan ve yıllardır 
uygulanan yöntemlere aykırı bir yönetmeliktir. Uyardılar 
ve dikkate alınmadılarsa, bu eleştirimizi geri çekebili-
riz. İkinci kabahatleri ise, sınavın şaibeli olduğunu ileri 
süren sendika üyesi 111 kişi, yol gösterilsin diye send-
ikaya başvurduklarında, yol göstermek yerine hedef 
şaşırtmışlardır.
        Dilekçelerin Şeker Şirketi Genel Müdürlüğü’ne veya 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmesi yerine, sizin 
katkınızla bir milletvekiline emanet edilmesi anlaşılır bir 
tutum değildir.
        Hatta bu dilekçeleri yeniden düzenleyerek, Bakan 
yerine müsteşara verilmesini öğütlemekle ne yapmak 
istediğinizi anlayabilmiş değiliz. Madem müsteşar 
yakınınızdır, o halde neden kendiniz götürmediniz?
        Sendikacılık sizin yaptığınız gibi olmaz! Temsil 
ettiğiniz işçilerin hak ve çıkarlarını en ince ayrıntılarına 
kadar araştırarak, hakkı sahiplerine kazandırana 
kadar, gerekirse mahkeme dahil çalışmanız gerekir. 
Bu sorumluluğu üstlenmek yerine emanetçi ile iş 
yapıyorsunuz. 
        . Fabrika müdürü başta olmak üzere yöneticiler, 
sınav üzerindeki şaibeyi ortadan kaldırmak yerine, daha 
da karmaşık hale sokmuşlardır. Listeler üzerinde tahrifat 
yapıldığı çıplak gözle bile görülürken, dilekçe hakkını kul-
lanmak isteyenlere “neden imza topladınız, kim öncülük 
etti?” gibi sorular sorarak, tesbit ettiğiniz öncü kişileri 
disipline vermenizi anlamak mümkün değildir. Kendi 
yanlışınızı düzeltmek yerine, hakkını arayanların işini ve 
ekmeğini elinden almayı tercih ettiniz.
        Bu yanlışlara ortak olması bir yana, suçlu yara-
tabilmek için baskı-şiddet ve küfre başvuran Kastamonu 
Şeker-İş Şube Başkanı Hamdi Kaya ise, seçim döneminde 
bizim kendisi hakkında söylediklerimizi doğru çıkarmıştır. 
Böylece kendisini bütün işçiler tanımıştır. 
        . Haksızlığa uğradığını iddia edenler ise, aralarından 
seçtikleri kişilere güvenerek, işlerini takip etmemişler; 
sonra Fabrika müdürünün huzuruna çıkıldığında, kendi 
arkadaşlarını ele vererek, kötü örnek olmuşlardır. 
        . Öğretmen, Sanayici-işadamı, Kooperatifçi, 
Milletvekili, Hacı M.Hadi DİLEKÇİ’ye gelince; Kastamonu 
halkı, “öğretmen, sanayici, işadamı, kooperatifçi” etiket-
lerinizi beğenerek sizi seçti. Ama milletvekilliğinizi 
beğenmedi. Bir haksızlığın düzeltilmesi için size güvenen-

   Yalım Erez’in Bakanlığı’nda

 Şeker fabrikasına nasıl işçi alınır?

         DİSK,  geçtiğimiz yıllarda çok önemli bir 
adım attı. Bu adımla emekli olmuş işçilerin, işyeri 
ortamından kopmalarıyla, sendikal mücadeleden 
de kopmalarının önüne geçilecekti. Böylece emekli 
olduktan sonra, herbiri bir köşeye çekilerek; düzen-
in ve hükümetlerin insafına terkedilmeyecek; 
hem kendi hayat şartlarını iyileştirmek için birlikte 
mücadele edecekler ve hem de uzun yıllar içinde 
kazanılmış deney ve birikimleririni yeni kuşaklarla 
paylaşabileceklerdi. Hiç ilgi gösterilmemiş bu 
alanda çok büyük bir emekli işçi potansiyeli 
olduğu gibi, çok yeni perspektifler de vardı. Daha 
önce Fransa gibi Avrupa ülkelerinde ilk örnekleri 
ortaya çıkan emeklilerin sendikal örgütlülüğe 
yeniden kazanılmasına yönelik girişimlerin, zaman 
içinde işsizlerin de kazanılmasına yönelik bir örnek 
oluşturabilirdi.
         Ama güzel, yaratıcı ve faydalı projeler, “Bu pro-
jeden ben nasıl faydalanırım?”, “Bu proje beni öne 
çıkarır mı?” diye düşünenlerin elinde ilk defa çarçur 
olmuyor. İşçi sınıfına ve sendikal mücadeleye bir 
şeyler katmak yerine, “baş ol da, soğan başı ol” zih-

niyetiyle, başa geçip, kendi çapsızlıklarıyla EMEKLİ-
SEN’i çıkmaza sokanlar; bu güzelim projenin, 
başlangıçta sahip olduğu bütün gücü ve çekiciliği 
yokediyorlar.
         Sendikanın 1. Olağan Genel Kurulu’na kadar, 
projenin verdiği güvenle sendikaya üye olan ve 
çalışmasını yürüten; sendikanın mahkemeye 
verildiği günlerde sahip çıkan, pankart açıp 
altında yürüyen pek çok insan, yavaş yavaş eme-
klilerin sendikalaşması fikriyle, sendikanın başında 
bulunanların tutumları arasındaki açıyı görmeye 
başladılar.
         Genel Kurul’da işler kendi istediği gibi 
gelişmeyince, örgütlü mücadele terbiyesi-
nin gerektirdiği paylaşmayı göstermeyip, protesto 
ederek oy kullanmayan; ama gene de seçilince, 
görevi itirazsız sürdürme “ahlakını” gösteren yönet-
iciler oldu.
         Sendika’ya dışardan gelen önemli miktarda 
para, daha kuruluş aşamasında olan sendikanın 
her işi tamammış gibi, “Türkiye’deki emeklilerin 
durumu ile ilgili bir araştırma” için harcandı. Deyim 

yerindeyse, “sapla saman” birbirine karıştırıldı. 
Eldeki mali kaynakları böylesine politikasız şekilde 
çar-çur edenler, şimdi hiçbir faaliyet götürmedikleri 
şube ve temsilciliklerden para talep ediyor. Emekli-
Sen Yürütme Kurulu bir süre önce yayınladığı bir 
genelge ile, bulunulan durumun ve geleceğe 
ilişkin görevlerin yerine getirilebilmesi için şube ve 
temsilcilikten para talep etti. Böylece üstlendikleri 
yönetim faaliyetine bakılınca varlığı ile yokluğu 
belli olmayan yönetimin “var olduğu” anlaşıldı.
         Emekli-Sen yöneticilerinin sendikaya bakışı 
böyle de, bağlı olunan DİSK’in bakışı düzgün 
mü? Böylesine geniş ve önemli bir örgütlenme 
alanı; DİSK’in diğer sendikalarıyla henüz 
giremediği şehirlerde de bir köprübaşı yara-
tabilirdi. DİSK’e bağlı hiçbir sendikanın şubesinin, 
lokalinin olmadığı şehirlerde Emekli-Sen, genel 
bir örgütlenmenin hazırlık mekanı kılınabilirdi. 
Pek çok insan da, Emekli-Sen’li olsun, başka 
sendikalarda olsun veya sendikasız olsun, DİSK’i 
büyütmek, yöresinde örgütlendirmek için elinden 
geleni de, gelmeyeni de ortaya koyardı. Bunun 

için DİSK’in kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşması, 
işçi sınıfının ve emekçilerin en geniş kesimlerini 
örgütlemeyi hedef olarak benimsemesi gerekirdi. 
Böyle bir bakış açısı olmadığı için, başka imkan-
lar gibi, Emekli-Sen’in sunduğu örgütlenme 
imkanları da önemsenmemiş; her ilde DİSK’in bir 
bürosunun, lokalinin bulunması diye bir hedef 
bile gözetilmemiştir. DİSK’e hasbelkader yönetici 
olmuş, ama DİSK’i anlamamış, kalbinde ve bey-
ninde hissetmemiş insanların, DİSK’in adını yücelt-
mek, büyütmek için önlerine çıkan imkanlara nasıl 
sırtlarını döndüklerine dair verilecek örnek çoktur.
         DİSK yöneticilerinin, TİSK, TESK, TOBB yöneti-
cileriyle cephe birliği etmeye ayırdığı emeğin, 
çabanın yüzde birini bile, işçi yığınlarıyla cephe 
birliği etmeye ayırmadığı ortadadır. Koskoca DİSK 
geleneğinin bu hale düşürülmesi, sözleşme bile 
yapamayan tabela sendikalarına dönüşmeye 
doğru gidişin sebepsiz olmadığını gözler önüne 
koyuyor.
         Bunu yapanlardan tarih önünde hesap sor-
mak için bir şeyler yapmanın tam zamanıdır. Dün 

gıpta ile bakılan sendikal mücadele mevzileri, ne 
hale düşürüldü!...
         Bu şartlar altında, Emekli-Sen yönetiminden 
verilen makbuzu kullanmadım. Üye olanların 
vekaleti Yürütme Kurulu üyelerinde bulunduğuna 
göre, ilgili kurum ve kuruluşlardan bu paraların kes-
ilmesini kendileri denesinler. Bunu yapamıyorlarsa, 
ki şu ana kadar yapamamışlardır, istifa edip, işini 
yapacak olanların önünü açmalı ve sendikaya da 
bir fırsat tanımalıdırlar.
         Bu güne kadar sendika için her türlü 
harcamayı cebinden yapan benim gibi insanlar, bu 
paraları kimseden talep etmiyoruz. Ama yöneticiler 
gibi ağlamıyoruz da.
         Eğer görevimizi yapmadığımıza inanıyorsanız, 
başkanlıktan/temsilcilikten ve üyelikten atarak 
kendiniz için çözüme, sendika için çözümsüzlüğe 
ulaşabilirsiniz. Yürütme kurulu, ağlama yeri değildir. 
Görevinizin gereğini yapmazsanız, bir gün birileri 
gelir bunun hesabını sorar. Sorduğuyla da kalmaz, 
gerekeni yaparlar. Bizden söylemesi.

Emekli-Sen üzerine bir değerlendirme

        Her toplumun, tarih, ırk, dil, 
kültürel özellikler, yaşadığı coğrafya 
vs. itibariyle nesnel bir kimliği vardır. 
Örneğin Bask’lılar bu bakımdan 
İspanyollarla aynı nesnel kimliği 
paylaşırlar. Ancak nesnel kimliğin 
yanısıra, öznel bir kimlik de söz-
konusudur. Basklılar, kendilerini 
İspanyol saymayabilir. Eğer Basklılar 
“Biz İspanyol değiliz” diyorlarsa, 
nesnel kimliğin ortaklığı üzerine 
kim ne söylerse söylesin,  Basklıların 
kendilerini İspanyol kabul etmesini 
sağlayamaz. Adam “Ben Basklı’yım 
ve İspanyol değilim” diyorsa, öyledir. 
Amerikalı’lık da öznel bir kimliktir. 
Dünyanın çok farklı coğrafyalarından 
gelmiş göçmenler, yeni kıtada nes-
nel kimliklerini aşan, öznel bir kimlik 
oluşturmuşlar ve kendilerini bu kim-
likle ifade etmeyi tercih etmişlerdir. 
       Türkiye’de de, sanki nesnel 
kimliğin kökenleri ortaya konulursa, 
bütün sorunlar hallolacakmış gibi, 
“Kürtler Ortaasya’dan gelmiş Türk 
kavimlerinden birisidir” iddiası, sık sık 
ısıtılır ve ortaya konulur. Belli ki, PKK 
Genel Başkanı Öcalan’ın Türkiye’ye 
getirilmesinin yarattığı askeri “zafer 
havası” bazılarına yeterli gelmeyecek 
ve “ideolojik bir zafer” için, bu iddi-
alar yeniden ortaya çıkarılacaktır. 
Bir an için bu iddiaların gerçek 
olduğunu kabul etsek bile, Kürtler, 
“Biz Kürt’üz ve Türk değiliz” diyorlar-
sa, “Ortaasyadan beraber geldik” diye 
ısrar etmek, bu öznel kimlik tercihini 
ortadan kaldırmaz; aksine öznel kim-
lik tercihine güç kazandırır. 
         Cumhuriyet yazarı Prof.Dr. Ahmet 
Taner Kışlalı, “Ortaasya” iddiasını, 

20 Kasım tarihli “Türkler ve Kürtler” 
başlıklı yazısında, epeydir gündem-
den düşmüş bulunan bu iddiayı yeni-
den ısıttı. Emekli Orgeneral Kemal 
Yavuz da, Cevizkabuğu programında 
aynı iddiayı yeniden dile getirdi. 
        Kışlalı yazısında, “Yenisey’deki 
‘Elegeş’ anıt taşında, o yörenin ve 
dönemin Türkçesiyle şöyle yazar: 
‘Men Kürt-el kanı Alp-Urungu..’ Yani, 
Ben Kürt hanı Alp-Urungu.” diy-
erek, Kürtlerin Ortaasyalı olduğunu 
kanıtlamaya çalışıyor. Bu iddiası 
yazıda Tayyar Önder adlı bir yazarın 
araştırmasına dayandırılıyor.
        Prof. Talat Tekin 
ise “Türk Dilleri 
Araşt ı rmalar ı 
D e r g i s i ”n i n 
1995 tarihli 
5 cilt, s.21’de 
‘Elegeş’ anıt 
t a ş ı n d a k i 
y a z ı n ı n 
ilgili bölümünü 
şöyle çeviriyor: 
“(Ben) Körtle Han 
Alp Urungu, altın okluğu 
bel(im)e bağladım. Sekiz dokuz 
yaşımda.” 23. sayfada ise söyleneni 
şöyle açıklıyor: “Kişi adı olması 
gereken ve öyle de olan ilk sözcüğün 
sonsesi yazımda gösterilmemiştir. Bu 
nedenle H.N.Orkun bu söz öbeğini 
yanlış olarak kürt el kan okumuş ve 
yine yanlış olarak ‘Kürt elinin hanı’ 
diye yorumlamıştır. Daha sonra Türk 
tarihi üzerinde çalışan yerli ve bazı 
yabancı araştırmacılar da bu okuyuş 
ve yorumu kabul ederek Kürtlerin 
bir Türk boyu olduğu kanısına 

varmışlardır. (Rasomi, Kafesoğlu, vb.)
       “Oysa, H.N.Orkun’un yorumladığı 
anlamda bir kürt el kan söz öbeği 
gramere aykırıdır. K(a)n ‘han’ 
sözcüğünden önceki /kÜrtl/ harf 
dizisi ancak bir kişi adı olabilir ki bu 
da körtlü’den başka bir şey değildir. 
Körtlü sözcüğü kişi adı olarak 2. 
Elegest yazıtında da geçer: Körtlü 
S(a)ngun ‘General Körtle’. ‘Güzel’ 
anlamında olan bu sözcüğe Uygur 
metinlerinde sıkça rastlanır.”
       Kürtçe’nin Hind-Avrupa dil 
grubunda olmasına karşılık, 

Türkçe’nin Ural-Altay dili 
olması ise, Kürtlerin 

“aslında Türk” 
o l d u ğ u 

i d d i a s ı n ı 
o r t a d a n 
k a l d ı r a n 
bir bilim-
sel, nesnel 
gerçektir.

 Kork ar ız , 
bir dahaki 

sayıda, karda 
yürürken çıkan sesin 

aslında “Kart-kürt” şeklinde 
olmadığını da izah etmek zorunda 
kalacağız. Bu amaçla, Fabrika’dan 
ödenek isteyip, Uludağ’a giderek 
yerinde inceleme yapmak ve karda 
yürürken çıkan sesi kaydetmek niyet-
indeyiz. Umarız Fabrika’nın sahibi 
Sevda Ergin, bilimsel çalışmalar konu-
sunda hazırlıklıdır.

Gene “Ortaasya’dan geldiler”

Çürük Yumurta
Baştarafı sayfa 2’de

altında. Öteden beri HADEP, ÖDP, SİP, EMEP, Cumartesi 
Anneleri, Göktepe, Gazi, Manisa davası mağdur ve mağdur 
yakınları, İHD ve başkaları ne yapsa, ne söylese, “yasak”la 
başlayan, copla, gözaltıyla devam eden muameleler devam 
edegeliyor.
         Hak mücadelesi yapmaya kalkan sendikacılar gözaltına 
alınıyor. Limter-İş yöneticisi Süleyman Yeter işkencede 
öldürülüyor. İşkence mağdurlarını, hekim onurunu koru-
yarak muayene eden ve rapor veren, hatta vermesinden 
şüphelinelen doktorlar tutuklanıp cezaevine konuluyor.
         Bütün bunlar da, korkunuzu geçirmiyorsa Sayın Savcı, 

gerçekten sizin için yapılacak bir şey yok.Hadep seçime giriyor
Baştarafı sayfa 1’de

fabrik
a’ya m

ektup:



Sayfa 19fabrika

Tarihle barışmak, tarihten güç almak
Temeli”nde, ATÜT tezini savunmamak-
la birlikte, “teorik bir modelleştirme 
ile açıklama çabası” olarak saygıyla 
karşılamıştır. 1970’li yıllarda raflardaki 
kitapları, “ne kadar kalınsa, o kadar 
bilimsel” sanan her solcunun 
kitaplığına koyup, çok şükür okumadığı 
“Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye” adlı 
kitabın yazarı Stefanos Yerasimos da, 
ATÜT konusundaki kafa karışıklığına 
kendince katkıda bulunmuştur. Bu 
teorinin keyfini çıkarma günlerinde, 
biraz da “büyük coğrafi keşiflerin 
heyecanıyla” eser verenlerin sayısı pek 
çoktur. Herkesi saymayalım ama son 
olarak, bir isimden sözetmek boynu-
muzun borcudur: “Grundrisse”nin, kap-
italizm öncesi üretim biçimleri üzerine 
notların bulunduğu kısmı “Formen”, 
dilimize Mihri Belli/Sol Yayınları 
işbirliğiyle kazandırılmıştır. Fakat 
kalabalık seven Mihri Belli, kendi siyasi 
pozisyonu itibariyle net bir reddediş 
içinde olması gerektiği halde, ATÜT 
meraklılarının kalbini kırmamak için, bu 
kavramı iki defa, ikisinde de reddetmek 
amacıyla kullanmış Lenin’in adını bile, 
üstelik de bu reddediş ibarelerine atıfta 
bulunduğu, kitaba yazdığı önsözdeki  
kaygan ifadelerle ATÜT’cülere kapı 
açan birisi olarak geçirebilmiştir. 
        Şüphesiz, Marks’ın son-
radan geliştirmeye çalışmadığı ve 
yayınlamadığı; ama defterlerinde 
de durmaya devam ettiği için 
Marks’a atfen yaygınlaştırılan bu 
tezin, hem teorik ve hem de ampirik 
olarak doğrulanması mümkün 
değildir. İlkel komünal toplumdan 
çıkışın, durağanlaştırıcı özellikleriyle 
sınıflaşmanın gelişmediği bu evrim 
biçimi üzerinde, Osmanlı Devleti gibi, 
çok gelişmiş bir devlet yapısının nasıl 
oluşabildiği, Marksist kalınarak izah 
edilemez. Meşruiyetini ilkel kamusal 
işlerin üstlenilmesinden alan ilk 
devletleşme adımlarının görülebileceği 
bir toplumsal formasyona, Osmanlı 
devleti gibi, tarihin gördüğü en 
uzun ömürlü ikinci hanedan 
imparatorluğunu gerçekleştirecek, 
gelişkin kurumlar ve gelenekler 
oluşturmuş bir mekanizmayı sığdırmak 
mümkün değildir. Kaldı ki, “Doğu” diye 
coğrafi koşullar ve sosyo-ekonomik 
gelişme özellikleri bakımından 
tektipleştirilebilecek bir coğrafyadan 
sözedilemez. Uzatmamak için, coğrafi 
koşullar ve devlet fonksiyonları 
bakımından Osmanlı coğrafyası ve 
Osmanlı devleti arasındaki ilişkileri 
ATÜT’le izah etmenin mümkün 
olmadığını belirterek geçelim. 
        Şarkiyatçıların İslami kültüre 
izafe ettikleri niteliklerin, Hıristiyan 
kültüründe neden bulunmadığını 
izah etmeleri de mümkün değildir. 
Ama gene “Doğu Sorunu” adlı 
kitapta, Osmanlı Avrupası’nda müs-
lüman iki unsurdan, Türklerden ve 
Arnavutlar’dan, gelişmenin önünde 
engel konumundaki barbar unsurlar 
olarak sözedilebilmektedir. Doğu’nun 
geriliğini izah edecek çok daha gelişkin 
teorik araçlar yaratmış Marks ve Engels 

bile, zaman zaman şarkiyatçılarla yakın 
düşen cümleler kaleme alabilmişlerdir.
        Doğru yaklaşım klasik marksist 
analiz imkanlarını kullanarak; ama 
tarihe ilişkin daha geniş bir malzeme 
içinden bakılarak üretilebilirdi ve 
tabii, böyle bir üretim, günlük siyasi 
ihtiyaçların telaşından mümkün 
mertebe uzaklaşmış, soğukkanlı 
bir teorik çalışmanın sonucu olabi-
lirdi. Gene de, bu tartışmaları, solun 
birikimini büyüten ve zenginleştiren 
çalışmalar olarak ele almak gerekir.    
        Görüldüğü gibi, Osmanlı tarihi, 
1960’lı yıllarda hem yaygın bir teorik 
ilginin konusu olmuştur ve hem de 
sosyalist ve ilerici hareket içindeki 
politika tarzlarının bir uygulama alanı 
olarak görülmüştür.
        1970’li yılların ikinci yarısında, 
solda Osmanlı tarihine ilgi, solun 
örgütlü kesimlerinin aydın damarından 
kopuşu ve uzaklaşmasına paralel olar-
ak, sadece ilgi alanı bu olan ilerici aydın 
ve akademisyenlerin çalışmalarıyla 
sınırlı kalmıştır.
        12 Eylül sonrası ise, artık sosy-
alist-ilerici hareket olarak tarif 
etmenin anlamlı olmadığı geniş bir 
fikri coğrafyada, aydınların kendi 
çalışmalarını, eski politik mülahazal-
ardan uzak ve fakat yeni politik ortamın 
etkilerini hissederek sürdürdükleri bir 
dönemdir. Örgütlü kesimler içinde 
bütünü temsil etmeyen, bizim gibi 
bazı “genç” çevreler ise, solun içine 
düştüğü ve giderek derinleşen “cahiliye 
dönemi”nin farkına vararak, başka 
alanlarla birlikte tarihle yeniden güçlü 
bağlar kurmaya girişmişlerdir. 
                  

“SOL”UN BUGÜNKÜ İLGİSİ

         Belirtmek gerekir ki, bugün 
“Fabrika” çevresini oluşturanlar ve 
o dönemde birlikte olup, çeşitli 
nedenlerle ayrı düştüğümüz sevgili 
arkadaşlarımız, 1980’li yılların başından 
itibaren, tarih sözkonusu olduğuna 
göre, öncelikle Kurtuluş Savaşı’nın 
gerçek tarihi, İttihat ve Terakki Fırkası, 
Teşkilat-ı Mahsusa, Cumhuriyet yılları 
gibi, nisbeten yakın tarihe derin bir 
ilgi duymuştuk. Solda egemen olan 
anlayış gereği, Fransa, Rusya, Almanya, 
Vietnam ve benzeri ülkelerin tarihine, 
özellikle sosyalist hareketlerin ortaya 
çıktığı tarihlerden başlayarak büyük 
bir ilgi duymada, biz de solun diğer 
kesimlerinden farklı değildik. Paris’teki 
her ayaklanmayı, bazan romanlarını da 
okuma imkanı bularak öğrenen bizler; 
dünyanın belki de en fazla ayaklanma 
yaşamış şehrinde yaşadığımız halde, 
bu şehrin, bu ülkenin ve coğrafyanın 
tarihine pek az vakıftık. Hatta 
denilebilir ki, 1960’ların birikiminin de 
taşıyıcısı olmaktan hayli uzaklaşmıştık. 
Yayınlarımızda bu eksikliği giderm-
eye; ama bunu yaparken tersi bir uca 
savrulmamaya özen gösterdik.
        Sürekli, düzenli ve fazlaca derin-
likli olmayan tarih ilgilerini başka sol 
yayın organlarında da görüyoruz. 
Osmanlı’nın son yüzyılı, sol yayın 
organlarında değilse de, sola ilgi duyan 

çevrelerde, en azından malumat edin-
mek düzeyinde, yaygınlaşan bir ilginin 
konusudur. Kurtuluş Savaşı, solun 
en cahil olduğu alanlardan birisidir. 
Aydınlıkçılar, bu alandaki cehaletin, 
başka bir deyişle sahiplerinden bile 
daha fazla sahiplendikleri resmi tarihin 
yayıcısıdır. 
        Kürt hareketi, resmi tarihi 
eleştirmek adına, Osmanlı tarihini de, 
Kurtuluş Savaşını da, içinden çıkılmaz 
bir saçmalık yığınına çevirmektedir. 
Ulusal düşmanlıkların, uluslaşma süreç-
lerinin geleneksel dinamiklerinden 
olduğu bilinir. Türk milliyetçiliğinin 
oluşumunda da, haklı-haksız Yunan ve 
Ermeni düşmanlıklarının ve Arapları 
aşağılayan bir bakış açısının payı 
olduğunu biliyoruz. Ama bilimsel 
bir tarih anlayışına ulaşmak, milli 
düşmanlıklar tarif ederek değil; gerçeği 
arayarak ve taşları yerine koyarak müm-
kün olabilir. Yoksa 19. yüzyıl ortaları, 20. 
yüzyıl başlarındaki sömürgeci Avrupalı 
ağzıyla, hiçbir sınıfsal analize dayan-
mayan “Türk barbarlığı” laflarını tekrar-
lamakla, bilimsel temellere oturtulmuş 
bir tarih anlayışı geliştirilemez.
        Şüphesiz, yakın veya uzak tarihe 
ilişkin özensiz çalışmaların, tarihin 
kavranmasını zorlaştıran yeni hurafeler 
yaratması, sadece dar-milliyetçi bakış 
açılarının eseri değildir. “Osmanlı’dan 
Günümüze Gizli Devlet” (Suat Parlar)” 
gibi, sol iddialı çalışmalar, “Padişah 
Anaları” (Ali Kemal Meram) gibi tarihi 
magazin kitapları da, ortamı yeni 
hurafelerle doldurmaya devam etmek-
tedir.
        Bugün Osmanlı geçmişini anmaya 
ve kutlamaya hazırlanan Türkiye 
egemenleri, Osmanlı coğrafyasında, 
Berişa, Constantinescu, Ebulfeyz 
Elçibey, Haydar Aliyev, Barzani, “Küçük 
kral Hüseyin” gibi Amerikan empery-
alizmine ruhunu satmışları buluyor. 
Çoğu zaman o ülkelere gittiklerinde, 
kendilerini, ABD’nin daha önce oralara 
taşıdığı CİA-Fetullah Gülen ortaklığı 
karşılıyor. Biz, yüzlerce yıl birlikte 
yaşamış, birlikte savaşlara götürülmüş, 
müziği, yemeği, adet ve gelenekleri 
birbirini zenginleştirmiş ve sömürücü 
sınıfların baskı, zulüm ve talanına bir-
likte maruz kalmış halklarımız arasında 
oluşmuş ortak kültürel, insani ve 
devrimci değerleri; dolayısıyla ortak 
tarihimizi keşfetmeli; enternasyo-
nalizmin somut imkan ve kanallarını 
aramalıyız.
        Osmanlı tarihi de içinde, tarih, bize 
sadece sınıf mücadelelerinin değil; 
birlik ve kardeşlik imkanlarımızın, 
çok geniş bir coğrafyada yaşayan 
halklarımızı kardeşleştiren ortak 
değerlerin bilgisini sunuyor. Tarihten 
güç almak bakımından, egemenlerden 
daha geniş imkanlara sahibiz.
        Tarihi bilmenin bu yönü, bizi henüz 
yeteri kadar ilgilendirmedi.

parti’ye kullandığı dilin aldatıcılığına 
kapılarak, “sosyalizm, devrim, işçi sınıfı” 
dedi diye destek ve olumlu yaklaşım, 
sadece sola zarar vermek anlamına 
gelecektir. 
        HADEP varlığını sol değerler 
ve işçi sınıfı üzerine kurmuş bir 
parti değildir. Üzerinde yükseldiği 
mücadele zemininin değerlerini 
temsilde de, devlet baskıları ve iç 
zaafları nedeniyle ciddi sorunlar 
yaşamaktadır. Şu anda karşı karşıya 
olduğu kapatma davasının yanısıra, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
Vural Savaş’ın başvurusuyla, seçime 
katılması ve  seçim propaganda döne-
minden yararlanması engellenmek 
istenmektedir. Belli ki devlet, zaten 
büyük ölçüde baskı ve engelleme ile 
etkinliğini zayıflatacağı propaganda 
döneminden ziyade, HADEP’in elde 
edeceği seçim sonuçlarından endişe 
etmektedir. Bu endişe, seçimlerin, 
en azından bölgede bir referandum 
şeklinde geçeceği ve seçildikleri 
takdirde yerel yönetimlerde olsun, 
parlamentoda olsun çalışmalarına 
izin verilmeyecek HADEP’lilerin (mil-
letvekili seçimlerine bağımsız adayla 
katılması durumunda 15 civarında 
milletvekilliği kazanabileceği 
tahmin ediliyor); uluslararası plat-
formlarda ciddi bir temsil kabiliyeti 
olarak kabul göreceği düşüncesinden 
kaynaklanıyor. 1995 seçimlerinde, 
HADEP listesinden aday gösterme 
şeklinde oluşturulan Emek, Barış, 
Özgürlük Bloku’nu, şovenizme karşı 
bir tutum alış olarak, eylemli destekl-
edik. Kuşkusuz bugün de estirilen 
şoven dalgayı göğüslemeyi sürdürüy-
oruz. Ancak şovenizme karşı duruşun, 
bu anlamda HADEP nezdinde 
özgürleşme hareketiyle dayanışmanın 
yegane biçimi, seçim desteği değildir.

        Sorunumuz, sol değerlerin, sosyal-
ist bakış açısının yığınlara taşınmasıdır
        Seçim dönemi sözkonusu 
olduğuna göre, bu çerçevede 
değerlendirilmesi gereken partiler ise 
EMEP, SİP ve ÖDP’dir.
        EMEP için ilave olumsuz kayıtları 
saklı tutmak kaydıyla, ilerici par-
tiler zemininde de, neoliberal, sağ, 
gerici fikri hegemonyanın kırılması 
bakımından ciddi yaklaşım sorunları 
mevcuttur. Sosyalşoven tutumlar 
zaafların başlıcasıdır. İşçi sınıfından 
uzaklaşma, liberalizmin açık 
etkileri, reel sosyalizmlere yönelik 
eleştirilerde ölçüyü kaçırıp, Özalların 
ağzıyla konuşma; medyatik sözler 
söyleme tutkusu, dostunu düşmanını 
ayıramayan kibirli tutumlar, güven 
vermeyen küçük politika alışkanlıkları 
ve benzerleri sayılabilir. Bir diğer 
sorun ise, Siyasi Partiler Yasası’nın 
Türkiye Komünist Partisi üzerindeki 
yasaklarının görmezden gelin-
mesi; “işçi sınıfı partisi biziz”  veya 
“TKP ÖDP’dedir” gibi açıklamaların 
kolaylıkla yapılmasıdır. Böylece kend-
isini içine sıkıştığı yasaklar cenderes-
ine rağmen, yeterli görmek; komünist 
partinin yokluğunu perdelemek, 
yasakların dolaylı savunuculuğunu 
yapmak, ilerici bir tutumla bile 
bağdaşmaz. Şüphesiz parti geceler-
inde, toplantılarda, propagandada 
Mustafa Suphi, Şefik Hüsnü, Reşat 
Fuat Baraner, Dr. Hikmet Kıvılcımlı, 
İsmail Bilen, Behice Boran gibi TKP’nin 
sembol isimlerinden bahsedilm-
esi, fotoğraflarının asılması olumlu 
bir iştir. Ancak sembolleri öne çıkarıp, 
TKP’nin kendisinden sözetmemek; 
partinin, “kendilerinde” olduğunu 
ima etmek; sadece yanlış bir tutum 
değildir. Aynı zamanda, bunu yapan-
dan TKP olduğunu ortaya koyması 

beklenir. Herkesin önünü açacak, işleri 
kolaylaştıracak olan, kendisini “nasılsa 
öyle” görmesidir. 
        Böyle bir yaklaşım, karşılığını 
bulur, elbirliğini kolaylaştırır. TKP, 
yaşadığı ağır siyasi ve örgütsel liki-
dasyon sürecinden, işçi sınıfından 
kadroları ve denenmiş sınanmış 
aydınları  eliyle, muhasebesini yapar-
ak, kendi tarihinin bölünmelerini 
aşarak; farklı örgüt ve faaliyet biçim-
leri içinden komünistleri, ait oldukları 
tarihe çekerek toparlanmasını 
tamamlayacak ve ayağa kalkacaktır. 
TKP’nin siyasi boşluğu, TKP tarafından 
doldurulacaktır. 

SEÇİMLERDE TUTUM

        Genel yerel seçimlerle, genel 
milletvekili seçimlerinin tutumlarını, 
yerel yönetimlerin merkezi idareden 
özerkliğinin sınırlarının farkında 
olarak, birbirinden ayırmak gere-
kir. Yerel seçimlerde, işçi sınıfının, 
sendikal hareketin önünü tıkayan 
partilere karşı, görece bir rahatlama 
sağlayacak, ön açacak yerel alternati-
fler geliştirmek; halk güçleri arasında 
yerel ittifaklar sağlamak mümkündür. 
Yörelerde partilerden ziyade adaylar 
ve ekipleri önem kazandığı için; bazan 
adayı hep birlikte belirlemek, bazan 
ekibi birlikte oluşturmak mümkündür. 
Komünistler, her yörede, o yörenin 
şartlarına göre, sadece işçi sınıfının 
çıkarlarını esas alan seçim taktikleri 
oluşturacaklardır.
        Çok özel durumlar dışında, aday 
olma, aday çıkarma, bugünün  taktiği 
değildir.
        Genel milletvekili seçim-
lerinde ise, oylar partilere ver-
iliyor. Seçimlere katılan 20 partiden, 
bütünüyle arkasında durduğumuz 
bir yasal parti, yukarıda işaret edilen 
değerlendirmeler nedeniyle mevcut 
değildir. Düzen partilerine, milletvekili 
seçimlerinde asla destek olunamaz. 

Bunun dışında, adayların kimliğine, 
partilerin yörelerde yürüttüğü 
kampanyaların niteliğine göre, destek 
verilmeli ve oy çağrısı yapılmalıdır. 
Sosyalşoven adaylara ve kampan-
yalara karşı, yörelerde teşhir edici 
çalışmalar yapılmalıdır. Kendisini “işçi 
sınıfı partisi” olarak göstermeye çalışan 
hiçbir partiye destek olunmamalıdır.
        Seçim dönemlerinin özelliğidir. 
Seçimler, kampanyalar, oy vs.vs özel 
bir çekicilik kazanır. Siyasetin bu 
biçimine yabancı değiliz. Karşı da 
değiliz. Ancak her siyasi hareket, kendi 
gelişiminin bulunduğu ana ait görev-
leri başa koyar. Dikkatler, dönemin 
bu görevler için yarattığı imkanlara 
yoğunlaşmalıdır.

SEÇİM İSTEYEN SEÇİM

        Bu seçimlerin önceki seçimlerden 
farklı bir tablo çıkarmayacağı üzerine 
çok söz edildi. Halbuki sağın pek 
çok melanete imza atmış ismi, daha 
adaylık engelini bile aşamadılar. Aday 
olamayan, olsa da seçilecek yerlere 
gelemeyen 150’nin üstünde mil-
letvekili içinde, kimsenin adını hayırla 
yadetmeyeceği çok isim var. Şüphesiz 
yerlerine yeni kötülük erbabı tayin 
edildi bile.
         Seçim kampanyalarının start 
aldığı noktadan itibaren, kararsız 
oylarının azalacağı ve partilere 
dağılacağı, böylece anketlerde 
görünen düşük oyların yükseleceği 
umuluyor. Ancak süreç bazıları için 
tersine işleyebilir. DYP, CHP ve MHP 
arasında, start anından itibaren 
küçülmesi hızlananlar olabilir. DSP, 
FP ve ANAP’ın meclise gireceği kes-
indir. DYP’nin ise sınıra yaklaşacak 
kadar küçülmüş olduğunu tahmin 
etmek zor değil. Kampanya dönemi, 
bu partiyi daha da küçülteceğe ben-
ziyor. CHP’nin baraja, üstünü önceki 
seçimlerde olduğu gibi devletin 
tamamlayacağı ölçülerde yaklaşması, 

kampanya başı itibariyle, zor 
görünüyor. MHP, Doğan ve 
Sabah grubuna dahil medya 
tarafından şişirilmek isteniyor. 
Ama en azından kampanyanın 
başlangıcında barajın altındadır. 
Seçim kampanyasında, Çiller’in 
ve MHP’nin “Öcalan” konusu 
başta olmak üzere provoka-
tif bir çizgi üzerinde yarışarak 
seçmen desteğini büyütmek 
isteyeceği anlaşılıyor. Bu 
çizginin ters tepme ihtimali 
az değildir. Cindoruk ve 
arkadaşları, son dakikada gemi-
yi terkedip ANAP’a, DYP’ye 
kapağı atanlar dahil, tas-
fiye olmuş durumdadır. Necdet 
Menzir, Yıldırım Aktuna, Cavit 
Çağlar, Esat Kıratlıoğlu gibi halk 
düşmanı cambazlar, siyasetten 
düştüler.
        Her durumda, hiçbir 
parti, “Ben %30 oy alırım” bile 
diyemiyor. Topluma umut 
verdiğine inanan bir burjuva 
akım kalmadı. Geçerli oyların 
%30’una yakını; başka bir deyişle 
en çok oy alan partinin seçmen 
desteğinden daha çok seçmenin 
iradesi, meclise yansımayacak. Sandık 
başına gitmeyenler, geçersiz oylar, 
barajın altında kalanların oyları, 
toplam seçmen sayısının %40’ına 
yakınını teşkil edecek. Bu oranlar, 
mevcut temsili mekanizmaların 
meşruiyetinin, daha toplumdan yeni-
den onay istendiği anda bile, nasıl 
ağır yaralı olduğunu gösterir. 
        İlerici partiler için iki tehlikeye 
işaret etmek gerekir. Birincisi, seçim 
dönemi boyunca beklentilerin 
artması ve “başarı” hedefinin yük-
selmesidir. Yığınlar içinde siyasetin 
sonuç vermesi, hele hele sandığa 
yansıyacak sonuçlar vermesi; uzun 
zaman boyunca yapılmış bir dizi 
ısrara; yığınlara nüfuz etmiş çok net 
mesajlara bağlıdır. Hiçbir partinin 

böylesine zamanı, ısrarı ve tekrarı 
olmadı. Dolayısıyla bir kampanya 
döneminde çok şey söylemek, çok 
enerjik çalışmak, önemli sayılarda 
seçmen desteği kazandırmaz. Herkes 
düzen partilerine kıyasla küçük oran-
lara kendisini hazırlamalıdır. Yüksek 
beklentiler, seçim sonrası, parti 
içindeki hayatı zorlaştırır. 
        İkincisi ise, seçmenle partiliyi 
karıştırmaktır. Bu da alınan oyların 
azlığı karşısında bir savunma ruh 
halidir. Seçmen seçmendir. Üye ve 
kadro değildir.
       18 Nisan seçimleri bir tas-
fiye sürecidir. Daha aday listelerinin 
hazırlanmasıyla başlayan tasfiyeler, 
sadece işarettir. 19 Nisan sabahına, 
daha kuvvetli tasfiyelerle uyanacağız. 
Tasfiye ihtimaliyle karşı karşıya olan-
lar arasında, ilerici partilerin yanlış 
eğilimleri ve bu eğilimlerin sahipleri 
de bulunmaktadır. Ve 19 Nisan yeni 

piyasa zaten bir talep daralması içinde, 
üstelik bu talep daralmasının kon-
jonktürel nedenlerinin yanısıra yapısal 
nedenleri de var: gelir dağılımındaki 
aşırı bozulma. TÜSİAD bile bu sorunun 
farkına vardı ve gelir dağılımı sorunu-
na çözüm yollarını araştırmaya başladı.  
Türkiye dünya ülkeleri arasında gelir 
dağılımı en bozuk beş ülke arasında 
yer alıyor; üstelik, son yıllarda GSMH 
büyüdükçe gelir dağılımı daha da 
bozuldu; yani pasta büyüdü ama 
pastayı paylaşanların elde ettikleri 
dilimler arasındaki fark da büyüdü.  
Dolayısıyla, sorunun “pastayı büyüte-
lim herkes mutlu olur” sihirli reçetesiyle 
çözülemeyeceği anlaşıldı.  Gelir dilim-
leri ufaldıkça, iç talepteki daralmanın 
ortadan kaldırılması mümkün değil; 
dışsatım düzeyini bırakın artırmayı 
korumak bile bir süre için mümkün 
değil; içborçlanmanın sürdürülebilm-
esi için devalüasyondan mümkün 
olduğu kadar uzak durmak gerekiyor; 
Bütün bunlar ardarda ele alındığında 
krizin boyutlarının büyümesi bek-
lenmeli.  Geçici bir rahatlama ya da 
çöküşü önlemek ise ancak dış kaynak 
bulmakla mümkün; bunun işaretleri de 
alınıyor.  Bundan daha iyi sayılabilecek 
iktisadi göstergelere bakarak kırmızı 
ışık yakan IMF, ülkeye her gelişinde 
bir problem görmediğini ilan edip, 
siyasi istikrarsızlığın biraz kontrol 
altına alınması durumunda yardım 
verilebileceğinden sözediyor.  Bunun 
bedeli elbette ödenmekte, IMF ile iyi 
ilişkiler peşinde koşan Türkiye bugün 
ABD’nin kayıtsız şartsız egemenliği 
altına girmiş, kendi topraklarından 
komşularına yapılan “sortileri” engelle-
me isteğine rağmen bu imkandan yok-
sun bir ülke durumuna düşürülmüştür.  
Bugün, ülke topraklarının bir bölümü 
fiili olarak ABD’nin kontrolu altındadır.
        S.Z.T: Buradan krizin başka bir 
yönüne geçelim. Eskiden kriz denil-
ince, sosyalistler, devrimciler, krizi 
derinleştirmek, iktisadi krizi siyasi 
bir krize dönüştürmek gibi bir rolü 
kendilerine uygun görürlerdi. Şimdi 
iktisadi de olsa, siyasi de olsa, başka 
bir tutum ortaya çıktı. Örneğin ÖDP 
Genel Başkan Yardımcısı Saruhan 
Oluç, ATV’de, TÜSİAD’ın malum 
demokrasi paketinin tartışıldığı otu-
rumda, “hepimiz aynı gemideyiz” 
esprisinde, aşağı yukarı bu cümleyi 
de kullanarak konuştu. “Bir kriz geliyor 
ve bunun sonu hepimiz için karanlık 
olabilir. Buna karşı bir takım ortak 
adımlar atmalıyız”, falan... Benzer bir 
görüşü de Oğuzhan Müftüoğlu’ndan 
duymuştum. Gelen krize karşı 
eskiden olsaydı derinleştirmeyi 
düşünürdük, ama şimdi durum böyle 
değildir, benzeri laflar. DİSK’imiz 
var. Bunun yönetimi de diğer işki 
kuruluşlarından ziyade, TİSK, TESK, 
TOBB gibi kuruluşlarla “aynı gemi-
deyiz” ilişkileri içinde. Küreselleşmeye 
karşı ulus devleti savunma zihniyet-
indeki insanlar da, bunların içinde 
solcular da az değil, emperyalizmin 
küreselleşmeciliğine karşı “bizim ulusal 

burjuvaziyle birlikte davranmak” veya 
krizse krize karşı hep birlikte tedbirler 
almak düşüncesindeler. “USİAD”ın 
(Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği) 
haberleri Aydınlık’ın her sayısında 
mevcut..Bunlar üzerine konuşalım 
biraz da.
        -DİSK’in tutumunu anlayabiliyo-
rum. Bu bir refleks çünkü. Şundan 
ötürü, ikili baskı altındalar. Zaten 
bu kriz olmasaydı da, teknolojik 
gelişmelerden ötürü doğal işşizlik 
oranı gelişmiş batılı ülkelerde bile 
%11-12’lere çıkmış durumda. Ve 
bunun önüne geçme imkanı yok. Artış 
sürecek. İş sahibi olmak bir ayrıcalık 
haline geliyor. Türkiye gibi ülkelerde ise 
işsizlik oranının daha yüksek olduğunu 
düşünebiliriz. İş sahibi olmak, artı 
sendikalı iş sahibi olmak, işçi sınıfının 
bu kesimleri için çok kritik bir önem 
taşıyor. Çünkü Fransa’da sendikalı işçi 
oranı %10’a düşmüş durumda. Bizde 
daha da altında. Dolayısıyla varlık 
nedenlerini korumak gibi bir duygu 
içindeler. Sendikanın işlevini daha 
önce de tartışıyorduk. Sendikaların 
işlevinde köklü bir değişiklik oldu, 
toplam kalite anlayışı çerçevesinde. 
Fabrika içinde, artık sendikanın özel 
bir yeri var. Verimlilik artışını sağlamak, 
işçileri toplam kalite felsefesi içersinde 
düşündürmeyi sağlayacak, çünkü bu 
felsefenin çok riskli bir yanı var. Çünkü 
üretim sürecinin tüm bilgisine sahip 
olması gerekiyor işçilerin. Bu durumda 
bunların sınıfsal tepki oluşturabilecek 
bir seviyeye ulaşmamaları için bir 
bilinç kaydırmasının yaratılması 
gerekiyor. Bilinç kaydırmayı da, 
tek başına patronların ücret 
politikalarıyla ya da teşvik sistem-
leriyle  gerçekleştirmelerinin imkanı 
yok. Burda kuvvetli bir düşünsel 
kurumun olması gerekiyor. Avrupa’da 
sendikalar bilinçli olarak bu işlevi 
üstlenmiş durumdalar. Kavgacılıktan 
vazgeçerek, üstelik de sendikaların 
bu tutunma istemleriyle yönetim 
felsefesindeki değişikliklerden 
ötürü oluşan gereksinim üstüste 
çakıştığı için, bu sendikaların bu tür 
“batarsak hep beraber batacağız” 
edebiyatına sarılmaları gayet doğal. 
Ama diğerlerini anlamakta biraz 
güçlük çekiyorum. Çünkü sonuçta 
hep krizin sonuçlarını değerlendirirken 
görüyoruz. Ki krizlerin çoğu herhangi 
bir yerden bir yere servet aktarım 
mekanizması. Dolayısıyla 1994 krizi 
öyleydi örneğin, ondan önceki kriz 
örnekleri, dünya ölçeğindeki 1929 krizi 
öncesindeki krizlere falan baktığımızda 
aynı şeyi görüyoruz. Büyük sermayeye 
doğru toplumun diğer kesimlerinden 
bir servet aktarımı mekanizmasının 
yaratıldığını görüyoruz. Küçük ser-
maye belli ölçülerde el değiştirerek 
eğer başarılı olur ve öngörülerini iyi 
yapabilirse krizden büyüyerek çıkma 
şansına sahip olabilir. Ama krizden 
faydalanarak çıkma şansına sahip 
olmayacak tek kesim var: emekçiler. 
Dolayısıyla emekçilerin çıkarlarını savu-
nan bir partinin de krizde “hep beraber 
fedakarlık etmeliyiz” gibi laflar etmesi, 

mümkün değil. Eğer bu lafı söylerken 
biz işte krizden sonraki ortamda, kar 
patlamalarının yapıldığı, örneğin 1994 
yılında karlarını büyük ölçüde artıran 
büyük sermayenin dışında kalan ser-
maye kesimleri, 1995’te kaybetiklerini 
bir ölçüde telafi edebildiler. Ama 
o zaman hiç kimse reel ücretlerde 
büyük bir yükseltmeden sözetmedi. 
Fedakarlık olunca paylaşmaktan bah-
sedilmesi, ondan sonra refah ortamına 
girildiğinde paylaşımın akla gelme-
mesinin neresi adil? Dolayısıyla bu tep-
kiler çok yanlış. Bir kirizi derinleştirmek 
bence yanlış bir formülasyon aslında. 
Bizim yapmamız gereken her zaman 
örgütlülük seviyemizi yüksek tutmaktır. 
Kriz olsun olmasın. Krizle alakası yok. 
Sadece örgütlülük seviyesi yüksekken 
krize girilirse, siyasi iktidar fırsatları 
yaratmak açısından elverişli olabilir. 
Bunun dışında krizi derinleştirmek 
falan sözkonusu olamaz.
        S.Z.T: Kastedilen de o zaten. 
Bir siyasi özne olarak işçi sınıfı 
sahnedeyse, gücü varsa, burjuvazinin 
krizinden bir iktidar imkanı çıkar mı, 
bunu bir siyasal krize dönüştürmek 
mümkün olur mu, sorun budur. İşçi 
sınıfının devrimci siyasal hareketi için, 
iktisadi krizi derinleştirmek diye bir 
şey zaten sözkonusu olamaz. 
        Uğur Tekin: Bir başka yönü daha 
var aslında. İşsizlik eğilimi arttı ve yük-
selmeye devam ediyor. Önümüzdeki 
çağın da belki temel eğilimlerinden 
birisi olacak. İşsizlik oranındaki artışın 
önüne geçmek mümkün değil. O 
zaman bizim perspektifimize, her 
zaman işsiz kesimleri de örgütlemek 
perspektifini katmanın bir yolunu 
bulmalıyız. Klasik olarak  sadece 
fabrikalar temelinde örgütlenen bir 
işçi sınıfı eğer işsizleri de örgütlemek 
diye bir perspektife sahip olmaz ise 
zayıflama ile karşı karşıya kalacağını 
düşünüyorum.
        S.Z.T: DİSK’e bağlı Emekli-Sen 
var. Belki işsizlerin de örgütlenmesi-
nin özel bir alanı olarak. Ama fabrika-
larda örgütlenmeyen sendikacıların, 
işsizlerin örgütlenmesini teşvik 
ediyormuş, ona yardımcı oluyormuş 
gibi yaparak, asli görev alanındaki 
eksikliklerini  örtme çabasına girebi-
leceklerini görmek gerekiyor. Beş yüz 
bin kişinin işten atıldığı tekstil sektörü 
var. Patronlar, 500 bin kişi daha atabili-
riz diyorlar. Sadece tekstil sektöründeki 
örgütlü işçilerin sayısı, şişirilmiş 
rakamlarla 200 bin civarında. Sadece 
tekstilde, bir milyon kişiyi örgütleme-
kte atak davranmayanlar işsizlerin 
örgütlenmesini teşvik ediyormuş 
görünerek, aslında kendi eksiklik-
lerini örtmeye çalışabilirler. Sendikal 
harekette de, sendikalılaşmanın %7 
civarına düşmesiyle somutlanan bir 
kriz var doğal olarak. Bu krizin de, 
“hepimiz aynı gemideyiz” edebiyatının 
da, bu lafları eden sosyalistlerin 
zayıflığının da arkasında şu var: sınıf 
mücadelesini esas alan, bu mücade-
lenin bir tarafında yer almak yerine, 
bu çizgiyi bulanıklaştıran anlayışlar, bu 
ifadeleri kullanıyorlar, bu aslında aynı 

Kriz bir servet aktarım mekanizmasıdır
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Benim Adım Kırmızı
Orhan Pamuk

        Orhan Pamuk, “Benim Adım Kırmızı” için 
en kolay okunan romanım diyor. Sonra ‘en’ler 
devam ediyor; en çok kahramanın birinci tekil 
şahıs konuştuğu, yazımı en uzun süren, en çok 
tartışma yapılmış olan, en renkli, en iyimser 
vb. İhtimal bu ‘en’lere, en çok satılan ve büyük 
ihtimal ‘en’ çok okunan roman gibi iki sıfata da 
biz okurların gayretleri eklenecek. Giderek bir 
marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 
Orhan Pamuk ise bu duruma ‘en’ çok, sevinecek.
        Çünkü  belli ki,  kitap çok satmak için 
tasarlanmıştır. Aşk, cinayet, tutku, cinsellik, tar-
ihsel mekan ve kişiler, çok yabancısı olduğumuz 
bir resim alemi; bir romanı roman yapan her şey 
var bu kitapta. Çok farklı okumalara açık, arzu 
edenin bir polisiye, bir diğerinin aşk ve tutku, 
bir başkasının sanat, yanılsama, gerçeklik vb. 
üzerine tutturup gidebileceği, bir tür her eve, 
her keseye  bir roman. Kolaylıkla sarpa sarabi-
lecek bir çeşitlilik, Orhan Pamuk’un ölçülü ve 
dikkatli kurgusu, hayranlık uyandıracak kadar 
ayrıntılı nakış betimlemeleriyle kitap için bir 
avantaja dönüşüyor. Kitap hiçbir okuyucusunu 
küstürmeden selametle sona eriyor. Ayrıca 
şu ana kadar küstürdüğü bir eleştirmene 
de rastlamadık. “Virgül” dergisinin Ocak 99 
sayısında, Yavuz Selim Karakışla’nın, bir başka 
marka Umberto Eco’nun “Gülün Adı” romanıyla 
olan benzerliklere büyük hassasiyetle, bunu 
da bir övgü konusu haline getirerek, dikkat 
çekmesinin dışında kötü söz söyleyen yok. 
Kitabı herkes seviyor, herkes beğeniyor, mezi-
yetleri takdir topluyor. Sanki Pamuk nadide bir 
çiçek, herkes onu kırmaktan çekiniyor. Nitekim, 
aksini yapacak değilim. Çekindiğimden falan 
değil, hakikaten sevdiğimden.
        İlk olarak; Pamuk’un nakşa ve nakkaşlara 
özel ilgisi, ki bu ilgi ve bu ilginin sunucu olan ve 
bir okur olarak bende hayranlık uyandıran bilgi, 
romanın her satırında kendini şiddetle hisset-
tiriyor. Neden tarihi roman sorusuna Pamuk açık 
bir yanıt vermiyor, sebepleri kendine saklamak 
istiyor, çok ısrar edilirse, 23 yaşında yazdığı ilk 
öyküsünün de tarihi bir öykü olduğunu söylüy-
or. Tarih yazımı bugünden bakarak, dünden 
kalanları kurgulamak olduğuna göre, bir 
romanın bu kurgunun bugüne köprülerini çok 
daha sağlam atması gerekiyor. Eğer isterseniz 
buna bir sürü yanıt var. Astık klasik bir Pamuk 
teması olan Doğu-Batı tartışması, gelenek-
modernite, birey olma süreci, irtica tehditi ve 
benzeri bir çok köprü var. Tüm bunlar bir resim 
tartışması etrafında kurgulanıyor. Doğanın aslına 
uygun resmedilmesi, Frenklerin resim usulleri 
ile, alabildiğine doğulu nakış sanatı arasında 
sürüp gidiyor tartışma. Aslına uygun bir seçim. 
İslamiyetin resim yasağıyla örtüşen bu tartışma 
doğulu kimliğimizin en hassas yerine dokunuy-
or. Ama akılda olsun, Hristiyan Papa’lar da 

yüzlerce yıl benzer  yasaklar koymuşlardır. Bütün 
bir Bizans resim sanatı buna  en iyi örnektir. 
Bütün o fresk, mozik ve ikonalar hep anonim bir 
karakter taşımış, sanatçıların neyi nasıl çizecek-
leri önceden konulmuş kurallar çerçevesinde, 
aynı nakış gibi sıkı sıkıya denetlenmiş ve bütün 
bu resmetme biçimi İtalyan rönesansına kadar 
sürüp gitmiştir. Tüm dünyaya ve bu arada Batıya 
da  ( Yunanlı ve Romalılar üzerinden)  resim 
yapmayı öğreten Mısırlılar binlerce yıl eski 
şaheserleri bıkmadan yineleyip durmuşlardır. 

Resim sanatının 
bugün geldiği 
nokta açısından, 
kitabın ana ekseni 
gibi görünen şahsi 
ü s l u p - d o ğ a y ı 
olduğu gibi res-
metme tartışması 
çoktan bitmiştir. 
Eski büyük ustalar 
gibi resmetmenin  
hiçbir değeri yoktur, 
ressam her şeyden 
önce kendisi 
olmalıdır ve doğayı 
olduğu gibi resmet-
me diye bir şeyin 
olamayacağını, en 

azından Picasso’dan beri bütün dünya bilmek-
tedir. Gidiş, cemaat üyesinden bireye, tanrının 
kulu olmaktan kendinin efendisi olmaya gidiştir 
ve buradan geriye dönüş mümkün değildir. Salt 
resim sanatı tarihi, insanın kendisi olması tarihini 
eksiksiz yansıtır. Ama burada anahtar kelime 
kendin olmaktır.
        “Bütün ömürlerince şahsi bir üslubum 
olsun diye Frenkleri taklit edecekler (...) Frenkleri 
taklit ettikleri için de şahsi 
bir üslupları olmayacak hiç.” 
Romandaki katilin sözleri 
bunlar. Bizim için çok önem 
taşıyan, neredeyse birkaç 
nesildir içinden çıkamadığımız 
çetrefil bir sorun, batı 
taklitçiliği, bizim kimliğimiz, 
kimliğimizin hangi etkenler 
altında nasıl şekillendiği. 
Pamuk’un kendi sözleriyle:
”Tarihin zorlamasıyla üslup 
değiştirme, kimlik değiştirme; 
kendimizi ifade eden simge-
leri ve kişiliğimizi değiştirme. 
Bunlar bu kitabın konusu, illa 
ki bir Doğu-Batı sorunu değil. 
Ve bu bir kaçınılmazdır.” Bu 
kaçınılmaza gözlerini kapayıp 
safçılığı ve eski kültürü savu-
nanlar Nakkaşbaşı Osman gibi 
kendi kendilerini kör ederler, 
bunların geleceği yoktur. “Bir de karışmayı, eski 
kimliği kaybetmeyi savunanlar vardır. Bunların 
arasında çeşit çeşit renkte, çeşit çeşit kararsızlıkta 
insan vardır. Ama kitabım bu konularda kesin 
bir düşünce önermez. Bu konuda acı çeken 
insanın derdini dillendirir.” “Kitabım daha derin, 
ister Doğu, ister batı olsun, yabancı bir kültürün 

durdurulmaz etkisinin manevi, kişisel boyutları 
üzerinedir.”
        Pamuk her ne kadar kesin bir düşünce 
önermese de, hayat buna kesin bir yanıtı çok-
tan vermiştir. Çok sıradan bir örnek olacak, 
kola içmeyen neredeyse yok, içenlerin ise iki, 
bilemediniz üç seçeneği var. Aykırı bir örnek 
olsun, neredeyse bütün dünyada pantolon ve 
gömlek giyiliyor. Daha aykırı örnek isteyene 
ise İngiltere’de Kiliseler Arası Reklam kurulu 
tarafından bastırılan son İsa posterleriyle, 
Che’nin çok bilinen bereli-yıldızlı fotografının 
benzerliğine dikkat çekerim.
         Sermaye ve üretimin ve her türden emtianın 
tüketiminin küresel ölçekte gerçekleştiği 
bugünkü dünyada yabancı kültür en azından 
kategorik olarak artık mevcut değil. Hızla ve 
kaçınılmaz bir şekilde tek-biçimli bir kültür 
oluşuyor, yayılıyor ve her yere hakim oluyor. 
İnsanın birey olarak bağımsızlaşması toplumların 
kütlesel olarak giderek benzeşmesi tarafından 
ciddi bir biçimde tehdit ediliyor. Elbette hala 
yüzlerce renk, binlerce faklı tını var. Nasıl Avrupa 
Fransa-Almanya ve  İngiltere’den ibaret değilse, 
dünya ölçeğinde kültürel haritamız da Batılı 
Pop-corn kültürle sınırlı değil. Henüz. Bu yöndeki 
değişimin eskiye gitmediği düşünülürse zaten 
başka türlü olamazdı. Ama gidiş farklılıkların silin-
mesi ve aynılaşmaya yönelmiştir. Resim sanatında 
reklam estetiğine egemen olan afiş ve poster ve 
ilanların dünya ölçeğinde benzeşmesi Pamuk’un 
tartışma ekseninde ibrenin şahsi üsluptan yeni 
bir cemaat estetiğine dönmesi anlamına geliyor. 
Üretim bandında nihai tüketicinin kişisel talep-
lerini azami ölçüde dikkate alan esnek düzen-
lemeler, nihai tüketicinin neden o ürünü tüket-
mesi gerektiğinin ifadesi söz konusu olduğunda 
aynı esnekliği bir türlü gösteremiyor. Türkiye’de 

bir ürünü henüz, reklam 
yeterince komikse tüketiy-
oruz, ama görsel planda 
batılı ve çağdaş normları 
çoktan yakaladığımızı milli 
reklamcılarımız övünerek 
ifade ediyorlar.
 Bugün kaçınılmaz 
bir şekilde öne çıkan 
bu aynılaşma ve tek- 
biçimliliktir. Yabancı bir 
kültürün bir diğerine sızıp 
dönüştürmesi, kimliğini 
ve kendini ifade biçim-
lerini zorla değiştirmesi 
değil, kültürlerin tek bir 
potada eriyip aynı-kültüre 
dönüşmesidir. Nakış 
sanatına dönüp çevremizi 
Moğol güzelleriyle dona-
tacak değiliz elbette. Ama 
tüm bu kültürel varlığımıza 

kimliğimizi oluşturan temel olarak bakmamız 
ve gelecekteki kimliğimizi de bu kaynaktan 
beslenerek oluşturmayı bilmemiz gerekiyor. Bir 
gelecek, olacaksa  eğer, farlılaşmadan geçiyor, 
aynılaşmadan değil.
        Romana gelince; ben okuyun derim. Ben 
okudum, yukarıda söylediklerimi ve daha bir çok 

şeyi düşündüm. Eminin sizler daha başka şeyler 
de düşünürsünüz çünkü kitap buna imkan veri-
yor. Hani nasıl derler: Herkesin Kırmızısı Kendine.

Devrimciler
Kaan Arslanoğlu

       “Hareketin yediği ağır darbeler çok kişinin 
hayat akışını değiştirdi. Bir kısmı yıllarca 
çıkarılmamak üzere hapishanelere tıkıldı. 
Bunların çoğu ömürlerinin önemli bir kısmını 
cezaevlerinin katlanılması zor koşulları içinde 
tutsak geçirecekleri düşüncesiyle, yalnız onu 
yaşayanların anlayabileceği derin bir kedere 
düştüler. Yine çoğu içerdeki  yaşantının öyle 
her zaman derin düşünmeye el vermeyen 
isyan ettirici şartlarına karşı direnişin içinde 
buldular kendilerini. Dışarıdakilerin ancak 
pek azı ‘dimdik ayakta’ olduklarını iddia 
edip geçmişin daha kalitesiz bir kopyasını 
yaşatmaya çalıştılar. Bazıları kaçak duruma 
düştü, bir kısmı yurt dışına kaçtı. Şans eseri 
kurtulanlarla, başsız kalan çoğunluk birkaç 
yıl sonra üzerlerine çökecek yalnızlık, tecrit 
edilmişlik, susturulmuşluk duygularının 
acısından habersiz, yaşamın tadını çıkarabilme 
olanaklarının gizli sevincini duyuyordu yürek-
lerinde. Ucuz kurtulmanın, yıllardan sonra 
bağımsız, bildiğince yaşayabilmenin, ilkesiz, 
kuralsız, kalıpsız bir hayatın sevincini. Hani 
yeni durumlarından açıkça memnun olanları 
da yok değildi aralarında.”
        Okuyucuya bu ürünün bir roman 
olduğunu anımsatıyorum. Roman gerçekliği 
yansıtan, ancak kendi kuralları, kendi 
gerçekliği içinde değiştirerek, yeniden 
yaratarak yansıtan bir yazın türüdür (...) 
Sonuç olarak, bu yapıt yaranmayı değil, 
düşündürmeyi, tartışmayı hedefleyen “her 
şeyden önce bir roman...”
        İlk paragraf Kaan Arslanoğlu’nun 
‘Devrimciler’ adlı romanının 258’nci 
sayfasından. Romanın bitiminden birkaç sayfa 
önce, deyim yerindeyse bir sonsöz. İkinci 
paragraf ise Adam Yayınlarından çıkan ikinci 
baskıya önsözden. Bu ikisi arasında ise her 
şeyden önce bir roman var.
        Bu ‘her şeyden önce romanı’ 
okuduğunuzda yukarıda alıntıladığım para-
grafta söylenenlere doğru kaçınılmaz bir 
gidiş var. Devrimci hareketin neden devrimci 
oldukları belli olmayan üyelerinin bitmek 
tükenmek bilmeyen toplantılar, randevular ve 
başarısız birkaç eylemin ardından yok oluş ve 
teslimiyete koşar adım gidişleri. Önsöz ve arka 
kapaktaki olumlu eleştirilerin birleştiği nok-
talar; yazarın devrimci hareketi yadsımayıp, 
sahiplendiği, deney birikimini aktardığı, 
olduğu gibi kabullenip, abartmadığı, 
küfretmediği vb. Bir de Fethi Naci’nin romanı 
birkaç sene görmezden gelip-yazarın 
deyişiyle ‘kadim yok sayma yöntemi’- sonra 
birden Türkçe’de hiçbir romanda rastlamadığı 
unutulmaz 73 mükemmel sayfa keşfetmesi.

        Romanın tümüne hakim olan içerden 
bakışın onlarca doğru gözleme hiçbir itirazım 
yok. Büyük kentlerde öğrencilik yapan 
devrimcilerin hayatı gerçektende yazarın 
yansıttığı gibidir. Bu hayatlarında gerçekten 
yazarın sözünü ettiği bir çok olumsuzluk 
yaşamışlardır ve yaşamaya devam ediyorlar. 
Tüm bunların saptanmasının deney biriki-
mi aktarımı olarak değerli bulunmasına 
katılamıyorum, çünkü yine yazarın romanında 
belirttiği gibi, yaptığı tespitlerin tümü devrim-
cilerce zaten bilinen, yıllardır türlü yayın 
organlarında, konuşmalarda söylenegelen 
şeyler. Bunların bir de bu romanda yine-
lenmesinin romana belki katkısı var, ama 
tartışılmayı ve düşündürmeyi hedeflediği 
devrimci çevrelerde etkili olması mümkün 
değil.
        Küfretmeyen deney birikimi aktarımını bir 
kenara bıraktığımız zaman geriye bir yenilgi 
öyküsü kalıyor. Neden yenildikleri konusunda 
romanda söylenenler daha önce belirttiğim 
gibi özel bir önem taşımayan ve zaten bilinen 
şeylerin yinelenmesinden ibaret. Öyleyse 
belki romanda anlatılan devrimciler ilg-
inçtir. Ama hayır, hiç birini sevemiyorsunuz. 
Romanda öne çıkan üç önemli figürden bir-
incisi, yazarın da bir zamanlar olduğu gibi, bir 
tıp öğrencisi. Onca olup bitenden, kararsızlık, 
çalkantıdan sonra gidip tıpış tıpış teslim 
oluyor. İkincisi içerideki ilk deneyiminden 
yüzünün akıyla çıkıyor ama ikinci kez direnip 
direnemeyeceğinden emin olamıyor ve 
hafif hafif dümen kırıp bu işleri bırakıp yeni 
tatlar buluyor. Üçüncü figür, bütün romanın 
gerçekten direnen tek kişisi, haftalarca 
süren işkencelere yiğitçe dayanıyor ama tam 
mahkemeye çıkma aşamasında ölüyor.
        Bunların dışında yakalanan hemen herkes 
konuşuyor, ilişkiler hızla çözülüyor, ciddi 
hiçbir direniş olmadan hareket darmadağın 
oluyor. Geriye kalanlar geçmişin daha kalitesiz 
bir kopyasıyla durumu idare ediyorlar. Bütün 
roman boyunca, onlarca devrimci figürle 
karşılaşıyoruz, olaylar birkaç aya yayılıyor, 
ama yazar kazanılan bir tek kişiden, tek bir 
mevziden söz etmiyor. Yapılan tüm eylemler 
başarısız oluyor. Yüzlerinin akıyla çıktıklarını 
sandıkları kuyumcu soygununa katılan 
herkes daha sonra yakalanıyor, biri hariç hepsi 
çözülüyor, tek direnen, daha önce belirt-
tim, ölüyor. Pankart eyleminde kitabın diğer 
önemli bir figürü ele geçiyor, o da çıktıktan bir 
süre sonra işi bırakıyor. Hareketin, yıkılmadık 
ayaktayız mesajı vermeyi hedefleyen korsanı 
tam bir fiyaskoyla sonuçlanıyor. Çürüyüp 
giden bedenlerin bile taşa toprağa karışıp 
bir başka biçimde hayata dönmeyi başardığı 
dünyamızda, yazarın devrimcileri buhar olup 
uçuyorlar, romanın sonunda onlar adına siz 
üzülüyorsunuz. Boşuna gençliklerini heba 
etmişler, o kadar sıkıntı, o kadar ölüm boşuna.
        Sonra da yazar karşımıza çıkıp, kusura 
bakmayın, bu her şeyden önce bir roman 
diyor.
        İçinde geleceğe dönük en ufak bir umut 
taşımayan, her şeyin kötü yapıldığı, herkesin 

Kitap
R ıza Genç

   AŞKA VEDA
     Nicedir oturmuyoruz rahlesine mevsimlerin;
     yitirdik tende marifeti.
     Mezatta telkari, ama yok yüzüne bakan,
     çarşısı tenha şimdi ateşli perçemlerin.

     Baharın toprağa verdiği emekten habersiz,
     zamanın taşını ısıtan yazdan habersiz,
     bilmeden ne saklı terekesinde güzün,
     bilmeden kışın dağları neden övdüğünü
     kapı altından çocuklara...

     bilinçsiz sallanıyoruz artık dünyada
     -hem beşik, hem tabut, günün kütüğünden oyma-,
     budur işte zamanı dülger tutmanın sonu,
     ağaca ilk kıyışımız yurtsuzluktan kurtarmaktı uykuyu,
     çocukların evcil hayvanı yapmaktı
     sonsuzluktan pul gibi düşen çarşaflarda.

     Ağaca ilk kıyışımız ilk tadı almaktı unutuştan,
     görmezden gelme girişimiydi
     dalların iklimi yatıştırmasını,
     amaçsız öfkeyi, boş övüncü tutuşturarak havada.

     Dünya küçüldü, diyorlar bu hayat tasadımının sonun-
da,
     mutsuzluk, sahtelik ve şairlerin yalanı varmış
     terde gözgöze gelen bütün aşklarda;
     tıkabasa hiçlik dolu bir kadeh kalkarmış havaya
     erkek ve dişinin ruhları coştuğunda...

     Aşka veda!
     Veda öteki kalbin ışığına!

     
   KIRLARA VEDA
     Gözyaşlarının gücü vardı eskiden;
     ırmak yüklü adamlardık tuz katarlarının ardınca giden,
     gölgemizde damlaların bıraktığı izlerden
     açılırdı hayal tuzun suda bukağısı çözülürken.

     Utanır arınırdık şehirde fazla kalmak suçundan;
     akıl danışırdık yağmura: Nasıl döneriz
     evlerimize doğu yollarından;
     nasıl fener yapıp kemiklerimizden, tütsüleriz
     gecenin mor arılarını çıkınca kovanından?

     Çoraksa gece: Saçlarda yıldız, gözlerde yine yağmur,
     sarı bir zaman dilimi gibi yanan fenerler
     (mum yanar, yağ dolanır, mumyalar toprağı çamur),
     kanda yaralar gibi gülün ağrıttığı dikenler...

     ardımızda yoksul ve yerli bir söylenti,
     böyle yürürdük ateşli ekinler gibi menzilsiz.
     Yoktu buğdaya un olmaktan ötesi;
     bulgur çeken kadınlardan doğduk ya biz,
     güneşi taşla sırmalayan o kırıntı bilgeleri,
     aya bakan sundurmalarda çatlak topuklu annelerimiz,
     sıcak bağımsız, güleç mısırımız, dindar soğan tilmizleri,
     o topuklar, ah o topuklar ve kerpici terk edişimiz...

     Kızıl toprak ve iri saman, yani Allah’ın harcı
     gözyaşlarının gücüyle eskiden
     serin eviçlerine sarı bir mahremlik sunardı,
     yağmur bir dua gibi geçerdi pencerelerden;
     yetim insan toprağın vicdanıyla doyardı...

     Demem o ki,

      Şair Adnan Özer’in “Veda Şiirleri”ni 
önceki sayımızda haber vermiştik. 
Adnan’ın kitabıyla birlikte, aynı 
yayınevinin şiir dizisinden, Hasan 
Öztoprak’ın “Ey Aşkı Anlayanlar” ve 
Metin Celal’in “Küçük Hayat Bağları” 
kitapları da yayımlanmıştı. Adnan, 
Metin ve ben, 1984’te çok iyi bir iş 
yapmış, “Yeryüzü Konukları” adlı 
bir şiir dergisi çıkarmıştık. Şairlerin 
şiir kadar, kaçınamadıkları ikinci bir 
iş daha varsa; o da, birlikte bir şiir 
dergisi çıkarmaktır. Fakat “şair dergi-
lerinin” ayırdedici yanı, öyle yıllarca 
sürüp gitmemesidir. Bizimki fevka-
lade iyiydi. Birinci sayı çıktı. İkinciyi 
baskıya hazır hale bile getirdik, ama 
yayımlayamadık. Sanırım pek sık 
karşılaşılan bir sorunla karşılaşmış; ilk 
sayı hemen hemen hiç satmadığı için, 
elimizde ikinci sayıyı basacak cesaret 
bulunsa da, para kalmamıştı. Bu 
yüzden olabilir, sadece yarım kalmış 
aşkların ölümsüz aşklara dönüşebildiği 
gibi, Metin’i bilmiyorum, Adnan’la 
bana, “Yeryüzü Konukları”ndan daha 
güzel bir şiir dergisi hiç çıkarılmamış 
ve hiç çıkarılamazmış gibi gelmeye 
devam ediyor.
      Dergi tökezleyince, bizim üçlü 
de bir süre “yeni bir dergi” muhab-
beti edemedi. Metin Celal’le ara sıra 
karşılaşsak da, kendisiyle ilgili bilgileri 
daha çok dergilerden ve kitaplarından 
ediniyorum. 1986’da “Adım Ölüm”, 
1989’da “Kendi Kendini Tatmin”, 
1993’te “Konformist” adlarıyla üç 
şiir kitabı yayımladı. “Küçük Hayat 
Bağları” dördüncü kitabı.  
      “Ey Aşkı Anlayanlar” da, Hasan 
Öztoprak’ın dördüncü kitabı. Ama 
dördüncü kitabın içine, önceki 

kitaplarını koymuş: Bir tür “bütün 
şiirler” kitabı. Böylece kitabın 
kalınlığına bakıp, “Ne çalışkan çıktı, 
bu çocuk?..” diyenler; başlangıçta 
niyetlendikleri çalışkanlığa övgü yer-

ine, şairin önceki şiirlerine gösterdiği 
vefadan hisleniyorlar.
      Kitapta, “öteki şiirler”, yani en 
yeniler en sona konmuş. “O hayalle 
kal” (1991), “Sanırım Hiçbirimizin 
Farkedemediği Bir Sarsıntı Oldu” 
(1993) ve “Ağıtlar” (1996) kıdem 
sırasına göre kitapta yerlerini almışlar.. 
      Kitaplar GENDAŞ yayınevinden, 
Gendaş ŞİİR dizisinden yayımlandı. 
Şiir sevenlere Hasan’ın ve Metin’in, 
tabii kitaplarının, haberlerini veriyoruz.  
      “Ağız tadı” örneklerini, önceki 
sayıdan vaadettiğimiz gibi, “Veda 
Şiirleri” içinden seçtik.

Veda şiirleri



Sayfa 13fabrika

Sayfa 11fabrika

fabrikaSayfa 10

fabrikaSayfa 8

fabrikaSayfa 6

fabrikaSayfa 4

Sayfa 3fabrika

Sayfa 2

Sayfa 5fabrika


