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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

Siyasal İslam ve radikalizm
Zeki Tombak
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Doğan Varol
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Sosyalist politika siyasal İslam karşısında
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Faşizm üzerine dersler
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Sayfa 14

TÜSTAV Kongresini yaptı
TÜSTAV, ekonomik ve toplumsal tarih araştırmalarını 
temel faaliyet alanı seçmiş, gene geçmişte ilerici 
hareket içinde yeralan isimlerin kurucu ve yöneti-
cisi olduğu vakıflardan farklı, daha daraltılmış bir alanı 
seçiyor. Bu alan, “Türkiye Komünist Partisi’nin tarihi” 
olarak belirlenmiş görünüyor. Şüphesiz, tek başına 
TKP tarihinini araştırmak, bu tarihe ait belge ve bilg-
ileri “korumak” gibi bir amaç, bu işi yapan kurumu ve 
mensuplarını, TKP tarihinin Selahattin Koçak’ın söylediği 
gibi, “mirasçısı” yapmaz. Bir siyasal partinin mirasçısı, 
gene kurumsallaşan bir siyasal irade, bir parti olabilir. 
Mirasçılık iddiası en azından konuşmacıların bazıları 
için, amacın “tarihi araştırma ve koruma” alanından 
taştığını ima ediyor. Bu yönde yorumlanabilecek 
başka bir ima ise, “geçmişi araştırmanın zorunlu olarak 
bir hesaplaşmayı içerdiği- Ömer Ağın-”; “bu sürecin 
aynı zamanda bir kendini sorgulama süreci olduğu- 
Selahattin Koçak-” yönündeki ifadelerde bulunabilir. 

Sayfa 4’te

İşçi sağlığı bahane
Tapu planı şahane

        24 Nisan akşamı, televizyonlarının başında gece 
haberlerini izleyen Türkiye’nin dört bir tarafındaki 
insanlar, “Zonguldak” denilince hemen akla gelen; artık 
sıradanlaşmış bir “grizu patlaması” ve “patlamada hayatını 
kaybeden işçiler” haberiyle de karşılaştılar. Yıllardır o kadar 
çok grizu haberi dinlemiş, göçükte kalan, zehirlenen, 
yanarak ölen işçilerle ilgili o kadar çok haber duymuşlardı ki; 
kazayı izleyen günlerde Zonguldak Valisi’nin söyledikleri de, 
aynı kanıksanmışlık içinde dikkatleri çekmedi.

Sayfa 7’de

Nazım’dan elinizi çekin
         Şair ve komünist Nazım Hikmet’in mezarını Türkiye’ye 
getirme isteği saygıdeğer bir tutumdur; eğer bu isteğin 
arkasında Nazım’ın anısına yapılabilecek her türlü saygısızlık 
mevcut değilse.
         Bir zamanlar, komünistlikten liberalliğe evrilen 
yumuşakçalar bu işe soyunmuştu. Nazım’ı önce 
komünistliğinden soyup, hümanist şair yapmaya giriştiler. 
Bizzat oğlu tarafından yayıma hazırlanan kitaplarında bile 
“komünist, kızıl, yoldaşlar” gibi kelimelerin yerine (....) işareti 
koyan rezil zihniyet; “Vasiyet” şiirinin “yoldaşlar” hitabını da, 
Genco Erkal’ın ağzında “kardeşler”e dönüştürmüştü. Nazım 
ticaretiyle geçinen, sanata yetenekli veya sadece kendisini 
herşeyi kullanarak pazarlamaya yetenekli, işportacılar; getirse-
ler koruyamayacakları mezar için epey gürültü etmişlerdi. 
Bereket, Türkiye devleti Nazım’ın hatırasından bile korkuyordu 
da, bu girişime izin vermedi.

Sayfa 18’de

q Öcalan’ın İmralı’da yargılanması karar aşamasına 
geldi. Verilecek karar; aynı zamanda 100 yıllık Kürt 
Meselesi ve Türkiye’nin geleceği hakkında bir karar 
olacaktır. Öcalan yaptığı siyasi savunma ile, Kürt 
meselesini, silahlı mücadeyi tamamen dışlayan bir 
çerçeveye oturtmuştur. Öcalan hakkında idam kararı 
verilse ve bu karar infaz edilse bile, Öcalan’ın çizdiği 
çerçeve içinde kalınarak, yeniden silahlı mücadeleye 
girişilemez. İdam ve infaz kararları, Öcalan çizgisinin 
kesin yenilgisi; bu çizgiyi reddeden bir silahlı Kürt 
hareketinin meşruiyet zemini olacaktır. 

        Seçimlerden hangi hükümet çıkarsa çıksın; İMF’nin önünü koyduğu “Sosyal Güvenlik Reformu” mecburi-
yetiyle karşılaşacaktı. 57. Hükümeti oluşturan partilerin “dünya görüşlerinin” birbirinden çok farklı olduğuna dair 
iddialar çok. Ama TBMM’deki partiler arasında, barajı aşamayan CHP dahil, İMF’nin dayatmaları ve Sosyal Güvenlik 
Reformu konusunda, hiçbir “dünya görüşü farkı” bulunmuyor. 
        İddia şudur: Türkiye’deki SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-kur’dan oluşan sosyal güvenlik sistemi, bütçe üzerinde 
çok ağır bir yüke dönüşmüştür. Eğer bu alanda köklü bir reforma gidilmezse, önümüzdeki yıllarda ekonomi bu 
ağır yükü taşıyamayacaktır. Bu amaçla 1. Emeklilik yaşı acilen yükseltilmelidir. 2. SSK Çalışma Bakanlığı’nın bağlı 
kuruluşlarından biri olmaktan çıkarılıp, ilgili kuruluş statüsüne dönüştürülmelidir. Böylece hükümetlerin sosyal 
güvenlik sisteminin açıklarını finanse etme zorunluluğu kalkmalıdır. 3. Sosyal güvenlik ve sağlık sigortası, serbest 
piyasa koşulları içinde gerçekleşmeli; özelleştirilmelidir.

Devamı sayfa 3’te

İMF Mezbahasında SSK

Türkiye iradesini arıyor
q Bu kardeş savaşında, yakınlarını kaybedenlerin acısı 
derindir. Ama “Apo asılsın, içimizdeki yangın sönsün” diyen 
şehit ailelerinin rahatlamasından sonra toprağa düşeceklerin 
yakınları nasıl rahatlayacak? Yüreklerdeki yangını söndürecek 
olan savaşın söndürülmesidir. Silahlı mücadeleye yönelen 
yeni bir PKK’nin de, mevcut konjonktürde zafer şansı yoktur. 
Ama son onbeş yıl, PKK’nin zaferinden değil, varlığından ve 
mücadelesinden dolayı Türkiye’yi kararttı. Şimdi ihtiyaç duyulan, 
15 yıl boyunca “savaşı” TBMM gündemine alamamış çapsız 
siyasetçilerin intikamcılığı değil; savaşı bitirecek bir iradedir.

Yazısı sayfa 12’de

q “Öcalan’ı samimi bulmuyoruz” diyenler, eğer 
“Kürt meselesi yoktur, yabancıların kışkırttığı terör 
mücadelesi vardır.” tezini inanarak savunuyorlarsa; 
Apo’yu samimiyetsizlikle eleştirmeleri, 
samimiyetsiz bir tutumdur. Çünkü bu durumda 
Öcalan’ın sadece samimiyetine değil; bugün 
ortaya koyduğu çözüm yoluna da karşıdırlar. Eğer 
sorun, sadece Öcalan’ın samimiyeti ise; kendisi 
ellerindedir. Bu çağrıyı dikkate alır, çözüm yolunu 
açarlar. Barış ve  demokratikleşme adımlarıyla 
gerilla dağdan iner. 

Amerikan Halifesi Fethullah
q “28 Şubat defterinin kapandığı”nı, bir zamanlar Ecevit söylemişti. Parlamentodaki partiler, Baykal 
CHP’si başta olmak üzere, tam dokuz ay öncesinden, görülmemiş bir çoğunlukla seçim kararı alarak, 
28 Şubat’ı bitirmiş olduğunu düşünüyordu. “Seçimler oldu, kuvvetli bir hükümet kuruldu. Artık 
ordu bu işlerle ilgilenmesin...” Böyle düşünülüyordu. Halbuki TSK, 28 Şubat ertesinde alınan MGK 
kararları doğrultusunda yasal düzenleme yapmayan, kararlı davranmayan hükümetlerin, “yeteri 
kadar güçlü değiliz, azınlık hükümetiyiz, seçim sürecine girdik” mazeretlerini dikkate alarak, seçimleri 
bekliyordu. Seçimler oldu, çoğunluk hükümeti kuruldu. Fakat hükümet programında, MGK’nın 
çıkarılmasını istediği yasalardan bahis olmadığı gibi; hükümeti oluşturan partiler sanki 28 Şubat hiç 
olmamış gibi davranmaya devam ettiler. Bu durumda kuvvetli bir şokla, herkesi kendine getirmek, 
devlet politikalarının, alınmış MGK kararlarının unutulmasına izin verilmeyeceğini göstermek 
şart olmuştu. Halbuki ordu defalarca şu kuralın altını çizmişti: “Ordu başladığı işi yarım bırakmaz, 
unutmaz, bitirinceye kadar takipçisi olur.” Demek ki, anlaşılmamıştır. Fethullah Operasyonuyla birlikte 
28 Şubat yeni bir atak dönemine girmiş; artık “Amerikan ve tarikat bağlantıları dışında” mazereti 
kalmayan hükümete ve Meclis’e, Cumhuriyet Devleti’nin kurumları olmanın gereklerini yapmalarını 
hatırlatmıştır.          Yazısı sayfa 9’da

        57. Hükümetin hangi partiler tarafından kurulacağı, daha 
seçimler olmadan belliydi. Seçimlerden sonra, başta Cumhuriyet 
Gazetesi olmak üzere,  tekelci basının gayretiyle pürüzler giderildi, 
Rahşan Ecevit’in, parti tabanına yönelik “durumu kurtarma” mesajı 
problem olmaktan çıkarıldı, MHP tekelci düzenin programına 
bakarak hizaya gelmesi gerektiği mesajını kuvvetle aldı. MHP’nin 
hükümet içinde ve yerel yönetimlerde, esas işinin tekellere 
hizmet olduğu, türbanmış, sekiz yıllık eğitimin bölünmesiymiş, 
kendi başına sokak hakimiyetiymiş, sokak-cadde adı değiştirmek 
ve KİT’leri taraftarlarına menfaat kapısı yapmakmış gibi işlerle 
uğraşamayacağı yönünde eğitimi devam edecektir.
        Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, “Armudun sapı, üzümün 
çöpü” denilirse hükümet kurulacak parti bulunamayacağını 
beyan etti. Doğrudur, bırakalım emekçiler açısından neyi temsil 
ettiklerini, tekelci düzen açısından bile,  problemsiz parti yok 
gibidir.

Koç’un sap ve 
çöp hükümeti KOSOVA:

        Bugün tüm dünyanın 
dikkatle izlediği Kosova 
sorunu aslında yeni dünya 
düzeninin küçültülmüş 
bir görüntüsüdür. Halklar 
arası çatışma vardır, savaş 
vardır, emperyalistler arası 
çekişme vardır, katliam vardır, 
işgal vardır. Kısacası, reel 
sosyalizmin çöküşüyle birlikte 
emperyalizmin ideologlarınca 
tantanalı bir şekilde ilan 
edilen yeni dünya düzeninin 
nasıl bir şey olduğu Kosova’da 
açıkca sergilenmektedir. Tıpkı daha önce Körfez Krizi döneminde olduğu gibi, tıpkı Bosna’da olduğu gibi. 

Disk’te madenciler birleşti CHP’de ne oldu?
q DİSK’e bağlı Dev-Maden Sen ve 

Yeraltı Maden-İş Sendikaları 21 Mart 1999 tarihinde, 
Ankara Genel-İş salonunda yapılan kongreyle birleşti.
        Uzun süredir sessiz, mütevazı, ama ısrarlı 
çalışmalarını takip ettiğimiz Dev-Maden Sen 
Sendikası birlik kongresine 65 delege ile katıldı. 
Yeraltı Maden-İş sendikası ise 23 üye ile temsil edildi. 
Kongre sonunda birleşik sendikanın adı Dev Maden-
Sen olurken, Genel Başkanlığa aynı zamanda DİSK 
yürütme kurulu üyesi olan Çetin Uygur getirildi. Dev 
Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün ise, birleşik 
sendikanın Genel Başkan vekilliğini üstlendi. Tavşanlı 
Şube Başkanı Yunus Akbağ, Genel Sekreterlik ve 
Mali Sekreterlik görevini yürütecek.  Gene Tavşanlı 
Şubesinden Ahmet Remzi Atasoy ile Ankara’daki bir 
işyerinden Turgut Yılmaz yönetim kurulunun diğer 
üyeleri oldular.

Yazısı sayfa 7’de

 Koç grubunun ikinci “sol” par-
tisinden, Öymen’li CHP’den, ne köy olur, ne 
kasaba..Olup olacağı, Ecevit’e bir hal olur, 
DSP sarsıntı geçirirse; Öymen’in ve Öymenli 
CHP’nin yedekte tutulmasıdır.
 Artık hem Öymen çizgisi buna izin 
vermeyeceği için; hem de devlet partisi-
nin, muhalefetteki siyasi  partilere bile, 
oynamaları için bıraktığı band çok dar olduğu 
için, “hazır muhalefetteyken” mantığıyla çok 
sol görüntüler, gösteriler ve üsluplar beklen-
memelidir.
 CHP’nin parlamento dışında 
kalmasının, memlekete bir tek yararı olabi-
lir. Kendi mevzilerini tahkim etmek ve bu 

mevzilerden güç almak için CHP’nin saldırabileceği pek az alandan birisi sendikalardır. Bilindiği 
gibi Baykal hizbi, CHP’nin sendikalardaki bağlarını tarumar etti ve çoğunu DSP’ye gönderdi. 
Baykal’ın Rıdvan Budak’a haddini bildirme politikası, DİSK içinde Budak’ın yakını gördüğü, 
nisbeten ileri unsurlara karşı, geri ittifakları desteklemesi şeklinde cereyan etmişti. Bu politikayı 
özellikle Genel-İş Sendikasında uyguladılar.



         I.
         Bu sayının ilk sözü, bir yanlışımızı 
ilan etmek olsun. Fabrika’nın 44. 
sayısında, ayırdedici bir tutumumuzdan 
vazgeçmişiz. Tutumumuz, kendimizi işçi 
sınıfının, emekçilerin veya ilerici güçlerin 
eylemlerinin önüne koymamak; bu tür 
faaliyetlerde, kendimizce çok önemli bir 
iş yapmış, çok önemli bir söz söylemiş 
olsak da, o faaliyeti kendi katkımızdan 
ibaretmiş gibi görmemek, göster-
memektir. Halbuki önceki sayımızda, 
çeşitli yörelerde arkadaşlarımızın da 
katkıda bulunduğu; sunulan bildirilerin 
ortak bir kitapta toplandığı “Demokrasi 

Kurultayları” sürecini atlayarak ve bu 
sürecin Ankara’da toplanan en üst 
kurultayından üç satırla sözederek; bu 
toplantıda arkadaşımız Kadir Tuncer’in 
sunduğu, oldukça uzun bildiriyi 
olduğu gibi yayınladık. Evet, bildir-
ide önemli şeyler söyleniyordu. Ama 
bizim haberimizin, niyeti bu olmasa 
da “değersizleştirdiği” bir toplantıda 
sunulan bir bildiriye bu kadar “değer” 
atfetmek, seçkin bir tutarsızlık örneği 
olmuştu. 
         Bu tutarsızlığı görerek bizi uyaran 
okuyucularımıza teşekkür ediyor; bütün 
okuyucularımızdan ve tabii Demokrasi 

Kurultayları’na katılan ve emeği geçen-
lerden özür diliyoruz.

         II.
         Beklenebileceği gibi İmralı 
Duruşmaları, sadece son 15 yılın, hatta 
yüz yılın hesaplaşmasından ziyade; 
geleceği kazanmanın tartışmaya açıldığı 
bir yargılama sürecine sahne oluyor. 
Öcalan’ın savunması Kürt meselesinin 
çözümünde yeni bir çerçeve sunmakla 
kalmıyor; aynı zamanda PKK’deki, 
PKK’lilerin daha az farkına vardığı köklü 
dönüşümün sıçramalı bir evresini de 
ifade ediyor. Yeni Dünya Düzeni’nin 
kavramları ve yaklaşımlarıyla; devletin 
temel görüş ve değerleriyle, hatta 
bugünkü hükümetle uyumlu olmaya 
özen gösteren savunmanın etkileri çok 
yönlü olacaktır. Etkileyeceği alanlardan 
birisi de, şüphesiz Kürt hareketi ve 
Türkiye solu arasındaki ilişkiler olacaktır. 
         Konunun çeşitli yönlerini tartışmaya 

çalışan yazıların yanısıra, Öcalan’ın 
savunmasından çarpıcı bazı bölümleri 
de aktarmaya çalıştık. Tamamını isteyen 
internetten, isteyen kitap halinde 
basıldı, kitapçılardan bulabilir.

         III.
         Fetullah Gülen’in “Komünistlerin, 
Allah ve vatan düşmanlarının bir 
komplosudur. Montajdır” dediği 
kasetleri televizyonlarda yayınlanıyor. 
Bu açıklamalar Türkiye toplumunu 
sarstığından çok daha fazla devleti ve 
burjuva siyaseti sarsmış olmalıdır. ABD 
Emperyalizminin Balkanlar, Kafkasya 
ve Asya’da ve hatta Uzak Doğu’da 
kullandığı bu en önemli ve uzun vadeli 
yatırımı ile Amerikancı Türkiye siyaseti 
ister istemez karşı karşıya gelmiştir. 
Ecevit ve Demirel için zor bir durum 
olduğu açıktır. Konunun güncel boyu-
tuyla yetinmek yerine, siyasal islam 
konusunda geniş bir dosya oluşturmayı 

tercih ettik. Okuyucularımızın ilgisini 
çekeceğini umuyoruz.

         IV.
         18 Nisan seçimlerinin sonuçları 
üzerine solun değerlendirmelerini, 
mümkün olduğu kadar özet şekilde ele 
aldık. Gene de uzun oldu.
         18 Nisan seçimlerinin 
sonuçlarından birisi MHP’nin oylarındaki 
patlama nedeniyle Türkiye solunda can-
lanan “faşizm” tartışmaları oldu. Derin 
bir cehaletle karşı karşıyayız. “Faşizm 
Üzerine Dersler”, başlangıç uyarıları 
kabul edilsin. Hezeyan devam ederse, 
dersler de ağırlaşarak devam edecektir. 
         Seçimlerin asıl sonucu, ekonomi 
yönetimini İMF’ye, dış politikasını 
ABD’ye, iç siyasetini MGK’ya teslim etmiş 
Türkiye’nin, bu üç kuvvet tarafından 
belirlenen alanda hükümet etmek üzere 
oluşturulan “armudun sapı ve üzüm 
çöpü” koalisyonunun icraatları olacak. 

SSK saldırı altında, tahkime yol veren 
Anayasa değişikliği hazır, memurlara 
para yok, cop ziyafeti ve gözaltılar var. 

        V.
         Kültür sayfasında, Orhan Pamuk 
romanı üzerine, Pamuk’un kitaplarını 
okumayanların sürdürdüğü siyasi bir 
saldırıya karşı; siyasi bir müdahale 
yeralıyor. Bu yazıyı, Pamuk’un kitaplarını 
okumamış olanlar da okuyabilir.

        VI.
         Fabrika sayıları arasındaki “geniş 
zaman”ın elbette farkındayız. Üstelik 
Fabrika’nın içeriği itibariyle farklılaştığını, 
haber-yorumların yerini, uzun inceleme-
lerin, makalelerin aldığını da elbette 
hepimiz biliyoruz. Demek, kapsamlı bir 
değişimin zamanı geliyor. Gene de, bir 
süre daha böyle devam edeceğimizi 
söyleyelim.
         Gelecek sayıda görüşmek üzere...

fabrika’dan
fabrikaSayfa 2

Gene kompile ve 
montaj

         Cumhurbaşkanı’na ve Başbakan’a “hoşgörü 
ödülü” veren, Genelkurmay Başkanı’na da ver-
meye teşebbüs eden “Amerikan İslamı Halifesi” 
Fethullah Gülen “Hocaefendi”nin klipleri uzun süre 
liste başı olacağa benziyor. İyi hazırlanmış kliplerin 
görüntüleri ve hikayesi’nden ziyade, piyasaya 
sürülmesi ve sürülüşün zamanlaması çarpıcı. 
         Öylesine çarpıcı ki, bu kasetlerle ilgili “Siyaset 
Meydanı”nda Amerikan Televizyonu ATV’nin, 
eski marksist Ali Kırca’sı, her konuşmasına, “Keşke, 
kendileri de burada olsalardı, kendileri ne söylüyor 
öğrenebilseydik” gibi saçmalama girişimlerinde 
bulunmak zorunda kaldı. Be adam, zaten kasette 
“kendileri” konuşuyor ve oraya çağırdıklarını, kaset-
tekiler üzerine konuşsunlar diye çağırmış bulunuy-
orsun...
         Aynı “sıkışmış ruh haline özel” saçmalama 
mecburiyeti, Ecevit’e de musallat olmuştu. 
“Türkiye’de çok güzel şeyler olurken, gündemi 
saptırma amacına yönelik bu tür haberler..” diye 
başladığı konuşmasını, “Acaba kendileri ne diyor-
lar?” diyerek tamamladı. Demirel ise, “Yargısız infaz 
yapmamak lazım” diyerek; üstelik de cana yönelik 
yargısız infazlar sanki bu düzenin alametlerinden 
değilmiş gibi, Hocaefendi’yi korumaya niyetlendi. 
         Ama Hocaefendi Demirel’i korumamıştı: 
“Demirel zekasının üç-dört katı laf eder.”
         Fethullah efendi sıkıştığında, “Amerikası” 
gelir. Nitekim İzmir’de, bir “Işıkevi” polis-askeriye 
ortak operasyonuyla basılıp askeri öğrenciler 
yakalanınca soluğu ABD’de almıştı.
         Demirel sıkışınca ABD’ye gitmiyor. Kurtul 
Altuğ ile “Sor kurtul-söyle kurtul” proğramı yapıyor. 
Hocaefendi’nin kasetlerini umursamıyor gibi dav-
ranan Demirel’in ne kadar bunaldığı, hemen ertesi 
gün “Kurtul programı” düzenlemesinden anlaşıldı.
         Peki Hocaefendi ne yaptı?
         Bilindiği gibi Şevki Yılmaz ve saz arkadaşları, 
yayımlanan her kasetin arkasından “Bu bir kom-
piledir, kaset montajdır, inek böğürtüsünü insan 
konuşmasına çeviren teknolojilerin ürünüdür” 
derlerdi. Bizim gibi teknoloji ve büyükbaş hay-
van cahilleri de, hayranlıkla “teknoloji ne biçim 
gelişiyor, helal olsun” demekle “Ulan ne inekler 
var?” demek arasında tereddütler yaşardı. 
         Bu defa tereddüt daha derin...
         Hocaefendi “Bu bir komplodur” kelamından 
sonra; komployu düzenleyenleri de ifşa etti: 
“Eski komünist düşüncelerin, ateistlerin, devleti 
ele geçirmek isteyen komünist fikir sahiplerinin, 
inanan insanları sıkıştırmaları karşısında soru 
soranların kendi bulundukları yerde bu tür mua-
melelerle karşılaşmaları itibariyle soru soranlara 
verilen irticali cevaplardır.” Evet biraz karışık olmuş, 
ama açıklama açıklamadır.
         Peki eski komünist düşünce sahipleri ve 
ateistler, bu komployu neden düzenlemişler? 
Hocaefendi cevap veriyor:
        “Devleti ve toplumu derinden sarsan 
hukukdışı fiillerin ortaya çıkarılması ve faillerinin 
hakettikleri biçimde yargılanmalarını önlemek 
için..” 
         Kastedilen, Ankara Emniyeti’nin telefon din-
leme vukuatıdır.
         Demek ki, Ankara Emniyet Müdürü başta 
olmak üzere, görevden uzaklaştırılan polis şefleri 
de, “eski komünist düşünce sahibi ve ateist” oluyor. 
12 Eylül’de DAL işkence üssünde devrimcilere 
devlet hizmeti sunarak meslekte yükselen Cevdet 
Saral’ın komünist olduğunu da böylece öğrenmiş 
oluyoruz. 28 Şubat’ın ilk günlerinde, Abdullah Gül, 
Oğuzhan Asiltürk ve Akit Gazetesi, böyle eski ve 
gizli komünistlerin büyük basında da mevzilendik-
lerini tesbit etmişti: Ertuğrul Özkök, Ali Kırca, Can 
Ataklı vs.vs.vs.
         Kısacası, Hocaefendi Refah’ın hayat hikayes-
inden hiçbir şey öğrenmemiş ve aynı yolda 
ilerliyor. Yalan söylüyorsun; bari biraz yaratıcı ol. 
Ertuğrul Özkök’ün, Ali Kırca’nın “kızıl”lığı ne kadar  
inandırıcıysa, Ankara Emniyeti şeflerinin “devleti 
ele geçirmek isteyen komünist fikir sahibi” kişiler 
olduğu da o kadar inandırıcıdır. 
         Bugüne kadar, sırtını ABD’ye dayadığı için, 
gün gelir lazım olur diye, yaratıcı bir yalan bile 
düşünmemiş olan Hocaefendi zor durumda. 
Hoca nasıl olsa Amerikan malıdır, onu kollamanın 
faydası olur, zararı olmaz diye düşünen Demirel 
zor durumdadır. Hocaefendi’yi devlete kabul 
ettirmeye yeltenen, parti listelerinden Gaffar Yakın 
gibi Fethullahçılara kontenjan tanıyan Ecevit zor 
durumdadır. 
         Ama endişeye gerek yok. Devletle ABD 

arasında pazarlıklar başlamıştır. Soruşturma ise 
sağlam ellerde. Nuh Mete Yüksel bey, dosyayı 
devletin işareti gelinceye kadar, basına hergün 
yeni dehşetengiz sızdırmalar yaparak şişirir; ama 
delilleri çekmeceden çıkarmaz.
         Sonra mı? Gülen’in kendi partisi yok ki, 
kapatılsın. Meclis’teki bütün partiler Gülen 
kontenjanına açık... Şirketler, okullar berdevam. 
Işıkevleri zaten gizli.. Ama biraz sıkıntı yaşatırlar... 
Devletin endişelerini hafifletmeye yönelik  üç-beş 
ayıklama yapılır. Gülen ABD’den uzun süre gelmez. 
Belki hiç gelmez.
         O kadar.

Yargı bağımsızdır
      Yetkililerden sık sık duyarız: “Konu 
bağımsız yargıya intikal etmiştir. 
Konuşmamız, herhangi bir fikir beyan 
etmemiz doğru olmaz.” 
      Çünkü bazı konuların yargıya intikali 
engellenememişse; intikalden sonra devlet 
konuşmaz, çalışır. Tahmin edilebileceği gibi 
yargının bağımsızlığına gölge düşüren, eylem 
değil, konuşmalardır.
      Örneğin Oral Çelik, cinayetten 
aranıyordu. Türkiye’ye döndüğünde bakıldı 
ki, iki öğretmenin öldürülmesiyle ilgili dava 
dosyasının içinde hiçbir evrak yok. Dosya 
var, ama içi boşalmış. Yasalarımızda “evrak 
yetersizliğinden beraat” diye bir ibare 

olmadığı için, haliyle 
bağımsız yargı, kararını 
“delil yetersizliğinden 
beraat” şeklinde verdi.
 Oral Çelik, Abdi 
İpekçi’nin öldürülmesi 
davasının da sanığıydı. 
Yani konu bağımsız 
yargıya bir kere intikal 
etmiş..Savunma bir şahit 
buldu ve pek sevindi. 

Sevindikçe konuştu. Devlet konuşmadı. Ama 
demek çalışmış, şahit korkusundan Oral 
Çelik’in yüzüne bile bakmadan, “Bu değildi” 
dedi.
      Avukatlar bu defa Emniyet’te ve MİT’te, 
Çelik’in suç ortağı Yalçın Özbey’in MİT ve 
Emniyet görevlilerine verdiği, Oral Çelik’i 
suçlayan ifadesi olduğunu söyleyerek, 
bağımsız yargı’dan, bu ifadeyi istettiler. 
Devlet çalışmış, Mehmet Ağar’ın emriyle 
kaseti silmiş. 
      Uzun yazışmalardan sonra, ifadeyi 
alan MİT görevlileri bağımsız yargı önüne 
çıkarılabildiler. Ama Zafer Gedizli ve Zafer 
Atalay Balamir adlı MİT’çiler, “yargıya 
intikal etmiş bir konu hakkında” devletin 
konuşmaması ilkesine uydular. Hiçbir şey 
hatırlamıyorlardı.
      Gazeteler “MİT’te hafıza kaybı” manşeti 
attılar.
      Oral Çelik gene “delil yetersizliğinden 
beraat” etti.
      Hadi, devletimizin “Oral Çelik’e iki solcu 
öğretmen kurban olsun” dediğini kabul 
edelim. Peki Abdi İpekçi kimdi? Devlet 
düşmanı değil; aksine devletini seven, sahip 
çıkan, düzenin aklını temsil eden en seçkin 
gazetecilerden biriydi. 
      Demek ki devlet 
bu arada boş durmadı. 
Devletini seven seçkin 
gazeteci ile devlet 
adına komünistlere 
karşı savaşmış, gladio 
elemanı, uyuşturucu 
kaçakçısı, hayatta hiçbir 
iş yapmadığı, vergisini 
ödediği tek kuruşluk bir 
geliri olmadığı halde 
trilyonlarla oynayan Oral 
Çelik’i tarttı. Oral Çelik’in 
düğününe çelenk gön-
deren KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş’ın 
çelengini de, herhalde hesapdışı tutmamıştır. 
Ve belli ki, Oral Çelik, Abdi İpekçi’den ağır 
bastı. Anlaşıldı ki, devlet bir İpekçi için, bir 
Oral Çelik’ten asla vazgeçmeyecektir.
      Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli 
“Tanıkların (MİT’çilerin) ifadesi gösterdi 
ki, İpekçi’yi öldürenler devlet tarafından 
korunmaktadır. 4 gün ifade alıyorlar, 
hatırlamıyorlar, bantları yok ediyorlar. Derin 
devleti kuşatanların artık deşifre edilmesi 

gerekiyor. Devlet güçleri yargının çalışmasını 
engelliyor....”
      Nail beyin yanlışları 
şunlar: Devlet kuşatılmış 
değildir, devlet budur. 
Devlet güçleri yargının 
çalışmasını engellemiyor. 
Devlet engelliyor ve 
esasen yargının işi devle-
tin adamlarını yargılamak 
değildir.
      Yargının bağımsızlığı, 
devletten bağımsızlık 
anlamına gelmiyor. 
Halktan, halkın adalet 
duygusundan bağımsız olsun, devlete yeter.
      Oral Çelik’i yargılayacak; tanığı korumay-
an, aksine korkutanları yargılayacak; MİT’in 
Müsteşarını ve elemanlarını ve Mehmet 
Ağar’ı, delilleri yokettikleri, mahkemenin 
çalışmasını engelledikleri için yargılayacak bir 
“bağımsız yargı” devlete lazım değil.
      Oral Çelik için, Abdi İpekçi de kurban 
olsun... 

Devletin adaletten 
bağımsızlığı

         Yargı adalet ihtiyacından bağımsız olmak 
zorunda değil. 16 Mart Katliamı davasını yeniden 
açan ve çok cılız bir siyasi mücadelenin desteğini 
arkasında bulabilen Avukat Cem Alptekin ve 
diğer değerli hukuk savaşçıları; bu şartlar altında 
çok önemli bulunması gereken mesafeler aldılar. 
Emniyet sanıklar hakkında bilgileri ya hiç vermedi, 
ya çok geç verdi. Gıyabi tutuklu sanık Mustafa 
Doğan’ı iki yıl boyunca aramadı. Mahkeme heyet-
inin hukuka bağlılığının önemine de dikkat çek-
mek gerekir.
         Mahkemenin en küçük ilerleme için 
inanılmaz emeklerin, çabaların, fedakarlıkların 
ortaya konulduğu gidişatı içinde, Cem Alptekin 
mahkemeye bir belgeden sözetti. Belge, döne-
min İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş ile Avrupa 

Ülkücü Türk Federasyonları Başkanı (şimdi DYP’li) 
Lokman Kondakçı arasında 30 Mart ve 10 Nisan 
1979’da Marmara Köşkü’nde yapılan görüşmenin, 
MİT tarafından elde edilen bant kaydının 
çözümüydü. Bu belge mahkemece MİT’ten isten-
mesine rağmen, MİT “bilgisi olmadığı” cevabını 
veriyordu. Sonunda Cem Alptekin, bu belgeyi 
mahkemeye getirdi. Daha önce basında kimi 
bölümleri yayımlanmış olan belgenin mahkem-
eye sunulmasıyla, düne kadar “bilgim yok” diyen 
MİT, Cem Alptekin hakkında “MİT Belgesini ifşa 
ettiği için” dava açılması amacıyla harekete geçti.
        Bir avukat hakkında dava açılması Adalet 
Bakanlığının iznini gerektiriyordu. O güne 
kadar MİT’e, “elindeki evrakı neden mahkemeye 
göndermiyorsun?” diye baskı yapmayan DSP 
Hükümeti’nin Adalet Bakanlığı, derhal dava 
açma iznini verdi. 
        Cem Alptekin’in yargılanmasına başlandı.
         Cem Alptekin’i, İstanbul Barosu Başkanı 
Avukat Yücel Sayman başta olmak üzere çok 
sayıda hukukçu savunuyor. Gazeteciler Cemiyeti, 
aydınlar, ilerici insanlar destek oluyor. 
        Bu kadarcık destek bile, adalet duygusunun 
etki alanını genişletiyor. Üstelik, memlekette 
adalet duygusundan hoşlanmayan bir devlet ve 
devlet kurumlaşması olmakla birlikte, “hakimler 
de” var.
        Görüldüğü gibi, avukatlar var, hakimler 
var, basın ilgisiz değil; hatta “MİT, hem suçlu 
hem güçlü” başlıklarıyla haber veriyor. Ama ne 
Emniyet’in tındığı var, ne MİT’in, ne de hüküme-
tin. Devlet, şimdilik adalet ihtiyacından ve duy-
gusundan bağımsızlığını korumakta ısrarlı. Bu 

bağımsızlık zırhını zayıflatmak ve delmek ise, 
adalete en fazla ihtiyaç duyanların çabalarıyla 
mümkün olacak. İhtiyaç sahipleri ne kadar çok 
ve adalet ihtiyacı için parmağını oynatanlar ne 
kadar az...
        

Mümtaz Soysal ve bilgi 
çağı

        “MHP’yi değiştirme” iddiası ve işi seçim-
lerden önce Attila İlhan ve Aydınlık’ın malıydı. 
Seçimlerden hemen sonra başta İlhan Selçuk 
olmak üzere bütün “ulusal solcular”, Aydın Doğan 
ve Koç grubu başta olmak üzere tekelci sermaye 
ve tabii Ecevit “MHP değişti” iddiasını, MHP’nin 
itirazlarına rağmen dile getirmekte ısrar ettiler.
        Mümtaz Soysal da eksik kalmadı. Köşesinde 
şöyle yazdı:
        “En ilginç yorum, merkez solun büyük ve 
ciddi gazetesi olan La Republica’nınki: ‘Oylarda 
Öcalan etkisi: Ecevit’le birlikte Ali Ağca’nın 
Bozkurtları da iktidarda!’
        Olaylara dıştan bakanlar için, ayrıntılar ve 
yakıştırma hataları önemli değildir. Her şey, 
bilinen ve alışılan kalıplarla düşünülür.”
         (...) “Ağca’ya gelince, Apo konusundaki basit 
özetleme orada da geçerli: Bildikleri tek Bozkurt, 
Ağca. İpekçi ve Papa suikastlarının ayrıntıları ya 
da Bahçeli MHP’sinin ne 
olduğu onları ilgilendirmez. 
Bilgi çağını yaşadığı 
söylenen ve herkesin her 
şeyi bildiği sanılan dünya 
budur.”
        Zavallı Avrupalılar, 
bilgi çağında, hala 
ayrıntıların öne-
mini anlamadılar ve 
yakıştırmalarla işi idare 
ediyorlar. Halbuki “Bahçeli MHP’si”nin M. Ali 
Ağca ile ne ilgisi var, öyle değil mi? Bahçeli Haluk 
Kırcı’yı bile, “Beraat ettiğinde” partiye alacaklarını 
söylemedi mi? Üstelik beraat etmek Oral Çelik 
örneğinde görüldüğü gibi, hiç de zor değil...
        “Ulusal sol”un, MHP’yi bağrına basmaya 
hazır ve istekli olmayan bir tek temsilcisi olmaya-
cak mı, bilgi çağında?..

2427 Cengiz Sokak
         İzmir’in Urla’sında, Nobel ödüllü, büyük şair 
Seferis’in 1918’de doğduğu evin bulunduğu 
sokağın numarası 2427 imiş. Bir yıl önce, Belediye 
Meclisi kararıyla, sokağa Seferis’in adı verilmiş, 
anısına bir plaket çakılmış. Seçimlerden sonra yeni 
oluşan Belediye Meclisi, “alınlarına sürüldüğünü 
düşündükleri bu lekeyi”, kasabalarında bir sokağa 
da olsa, bir “Yunan gavurunun” adının verilm-
esini hazmedememiş ve ANAP’lı çoğunluğun 
kararıyla, Seferis’in ismini kaldırıp, yerine “Cengiz” 
adını vermişler. Acaba “Cengiz Han” mı kastedildi, 
yoksa bir müteahhit arkadaşları var, Cengiz onun 

adı mıdır, bilinmez...Belli ki, Cengiz bizim için ne 
kadar meçhulse, Seferis adı da ANAP’lı belediye 
meclisi üyeleri için o kadar meçhuldür.
         Geçtiğimiz yıl, Sivrihisar’ın Belediye 
Başkanı, ilçesinde bir festival düzenlemek ve 
turizmi canlandırmak için çaba harcarken, 
Bizans’ın en büyük İmparatoru Jüstinyen’in, 
gençliğinde, inşaatında bizzat çalıştığı kiliseyi 
briket imalathanesine tahsis etmişti. Briket 
işçileri ısınmak için yaktıkları ateşin isiyle, hala 
çalınmamış mozaikleri karartırken, el arabasıyla 
da giriş kapısını kırıp dökmekteydiler.
        Sadece “Türk ve müslüman” olmayana mı bu 
hoyratlık?.. Hayır, Refah Partisi’nin Sultanahmet 
Mitinginde Üçüncü Ahmet ve yakınlarının 350 
yıllık türbesinin üzerinde tepinen ve bu arada 
Osmanlıya “ecdadımız” demeye devam eden, 
“milli ve manevi değerler” erbabını düşünün...
        “Ulu Hakan Abdülhamit Han” edebiyatıyla 
birlikte, Abdülhamit’in türbesinin duvarlarındaki 
yağlıboya yazıların hangi milliyetci ve 
mukaddesatçı partilerin militanları tarafından 
yazılmış olduğunu, gidin görün. Peygamberin 
sakalını çalmaya kalkanlar, sanki başka bir zihni-
yetin insanları mıdır?
        İzmir’in eski Büyükşehir Belediye Başkanı 
Burhan Özfatura’nın Yaşar Kemal’e “Sen kaç 
paralık adamsın ulan?... Üç tane kıçı kırık 
roman yazdın diye...”  sözleriyle yönelttiği “zarif 
eleştirileri” hatırlayın. Daha beteri, bu zarafete, 
İstanbul Edebiyat Fakültesi öğretim üyeler-
inden bir grup faşistin verdiği akademik ünvanlı 
desteği gözünüzün önüne getirin.
        Bir kasabanın belediye meclisine seçilmiş, 
hayatında para ve emlaktan başka değer bilmey-
en ANAP’lı Meclis üyelerinin Seferis’i kaldırıp, 
yerine Cengiz yazmasının neresi şaşırtıcı?...
        Seferis onlara zaten çokmuş.
        Türkiye sağının her seviyedeki kutru, bu 
kadardır.
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Çürük Yumurta

Küçük Çürük Yumurtalar
     1
       Geçtiğimiz dönem, dokunulmazlıkları bin bir zorlukla kaldırılan Mehmet Ağar ve Sedat Bucak, 
yeniden milletvekili seçildikleri için, dokunulmazlıklarının yeniden kaldırılması, bunun için bütün 
sürecin baştan işletilmesi gerekiyor. 
       Dert ettiğimiz “dön baba dönelim” muhabbeti değil. Asıl önemli olan, Mehmet Ağar ve Sedat 
Bucak’ı yargılayıp mahkum edebilecek bir “bağımsız yargı” olmadığı halde, sanki varmış gibi 
yapıp, “hay Allah, şimdi baştan başlamak gerekecek” havalarına girilmesi.

     2
       DSP için “Arçelik Bayileri Partisi” demiştik ya; bir okuyucumuz, DSP’nin Üsküdar Belediye 
Başkan adayının, kapısına bıraktığı iki kartı göndermiş. Kartlardan birisi aday İhsan Özkes’in kartı. 
Yanında da Mandıra Cd. Onikiler Cami Sk. No: 7 Üstgöztepe/İst. adresindeki Arçelik Bayiinin kartı 
bulunuyor. Aday bey, üzerinde Koç, Arçelik ve Beko amblemleri bulunan kartı da dağıtarak, hem 
siyaset, hem ticaret yapıyor: Oy vermeseniz bile, müşterim olunuz!
       Kendi kartının arkasında ise özgeçmişi var. Şöyle: “1957’de doğdum. İmam-Hatip Lisesinden 
sonra Bağlarbaşı İlahiyat Fakültesini birincilikle bitirdim. Mısır’da iki yıl ihtisas yaptım. Hadis 
dalında mastır yaptım.” vs.vs.
       Hem Arçelik Bayii, hem de Hadis dalında mastır yapmış. Daha ne yapsın!..

     3
       Eski Turban Genel Müdürü ve eski DYP milletvekili, “Pişkin Ömer” namlı, Ömer Bilgin, 
gazetelere Tansu ve Özer Çiller’in “müthiş yolsuzlukları” ile ilgili ifşaatlarda bulunuyor. Dünkü 
yalakanın, yalakalığı bile yük haline gelince ıskartaya ayrılması, kalbini kırmış. Fakat yolsuzluk 
belgesi diye basına verdikleri, iki tane adisyondan ibaret. Çiller ailesi “Pelister Çiftliğine” yemek 
siparişi vermiş, çocuklar soda falan içmişler, parasını ödememişler. 
       Ödeseler şaşardık.
       Fakat bu belgelerin gerçekliğinin kabul edilmesi durumunda, Çiller ailesini değil; ama kesin-
likle Ömer Bilgin’i zor durumda bırakacakları açıktır. Bilgin bula bula kendisinin görevi suistimal 
belgelerini bulmuş. “Merd-i Kıpti, şecaat arzederken, sirkatin söyler”miş.

     4
       Düşene vurmak gibi kabul edilmesin; ama hatırlatmasak olmayacak. 
       Baykal 20 Ocak 1999’da, Antalya’da “18 Nisan’da yapılacak seçimlerde CHP’nin oyları arta-
cak” demiş. (21.1.1999 tarihli Radikal)
       Baykal 7 Mart 1999’da da, İzmir’de konuşmuş: “İktidarın kokusunu aldım”. (8.3.1999 tarihli 
Hürriyet)



Baştarafı sayfa 1’de
        İMF’nin bu paketi, ne zaman bir dayat-
maya dönüşse, tekelci basın SSK hastaneler-
indeki “rezaleti” görüntüleme yarışına girer; 
Türkiye’nin bir “genç emekliler ülkesi” olduğuna 
dair haberler yayınlanır ve SSK’nın bir “kara 
delik” haline geldiğinden yakınılır.
        Emeklilik yaşının yükseltilmesinin, sistem 
üzerindeki etkilerinin görülmesinin en az on-
beş yirmi yıl gerektirdiği hesaplanmaktadır. 
Dolayısıyla, Türkiye’deki ortalama ömür 
dikkate alındığında “mezarda emeklilik hakkı” 
haline gelecek, emeklilik yaşı önerilerinin 
gerçekleşmesinin, “aciliyet” dayatmalarıyla bir 
ilgisi yoktur. 
        Emeklilik yaşını, Avrupa Birliği ülkelerind-
eki emeklilik yaşı ile kıyaslama tutumu ise, tam 
bir çifte standarttır. AB ülkelerindeki emekli-
lerin, emekli maaşlarıyla her yıl başka ülkelerde 
tatile çıkabildiği, kimseye muhtaç olmadan 
yaşayabildiği ortadayken; kıyaslamanın sadece 
yaş üzerinden yapılması utanç vericidir.
        Kaldı ki, Türkiye’de işsizlik oranı çok 
yüksektir. Milyonlarca genç işsizin olduğu 
şartlarda; çalışan işçilerin çok küçük bir bölümü 
tek işten emekli olabilmektedir. “38 yaşında 
emekli” haberleri, bu istisnalar üzerinden 
yapılmaktadır. İşverenler kıdemli işçileri işten 
çıkararak, daha düşük ücretle genç işçileri veya 
fazla ücret talep etmeyen emeklileri işe almayı 
tercih etmektedir. Bu şartlar altında eme-
kli olmak için yeterli prim/gün sayısını doldura-
bilmek, çalışanların çoğunluğu için, sık sık işsiz 
kalmak, yeni girilen işyerinde sigortalı olama-
mak gibi nedenlerle 50’li yaşları bulmaktadır.
        Diğer taraftan hükümetlerin sosyal güven-
lik sistemine yaptığı katkı, bir ransfer kalemi 
olarak gerçekleşmektedir. Halbuki AB ülkeler-
inin hepsinde, devletin sosyal güvenliğe katkısı 
zorunludur ve Türkiye’dekinin kat kat üstünd-
edir. Devlet Anayasa’nın değiştirilmesi teklif 
dahi edilemeyen maddelerinde ifade edilen 
“sosyal devlet” vasfının kendisine yüklediği 
sorumluluğu yerine getirmeli; sosyal güvenliğe 
ayırdığı kaynağı lütuf görüntüsünden 
çıkarmalıdır. 
        Türkiye AB’ye girmek istiyorsa; AB ülkeleri-
yle uyumlu olmak zorunda olduğu alanlardan 
birisi de, sosyal güvenlik alanındaki devlet 
yükümlülükleri bakımından uyumlu olmaktır.
        Kaldı ki, Türkiye’de hükümetler bırakalım 
katkıyı, uzun yıllar boyunca, SSK yönetim 
kurullarının çoğunluğunu ellerinde bulun-
durmak suretiyle SSK’nin birikimlerini 
kullanmışlar ve geriye ödememişler; SSK’nın 
nakitlerini düşük faizle tuttukları bankacılık 
sisteminde çar-çur etmişlerdir. Devletin SSK 
kaynaklarından gaspettiği tutar, katrilyonlar 
mertebesindedir.
        Ancak SSK’yı asıl bu duruma getiren süreç; 
özellikle 1980 sonrasında kayıtdışı ekonominin 
ve sigortasız işçi çalıştırmanın, hükümetlerce 
teşvik edilmesi sürecidir. 1979’da 4 milyon 
sigortalının bulunduğu ülkemizde, bugünkü 
sigortalı sayısı 4 milyonun biraz üstündedir. 
Halbuki kayıtsız işçilerin sayısı, bu rakamın 
iki katına yakındır. Dolayısıyla her emekli için 
4-5 çalışan sigortalı içşinin varlığıyla sorunsuz 
çalışacak sistem; sigortasız çalıştırmanın 
özendirilmesi ve kolaylaştırılması sonucu 
emekli başına çalışan sigortalı sayısını 2 
işçinin altına düşmesine yol açmış ve sistem 
tıkanmıştır.
        Devlet sadece sigortasız işçi çalıştırmayı 
kolaylaştırıp özendirmiyor; aynı zamanda 
yasalara uygun davranan patronları, işveren 
primlerini aşırı yükselterek cezalandırıyor.

           İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİK REFORMU
        
        1. Sosyal güvenlik kurumları, sahiplerine, 
yani çalışanlara iade edilmelidir. Devlet bu 

kurumların yönetim organlarından tamamen 
çekilmelidir.
        2. Devlet SSK’ya olan borçlarını, zaman 
aşımı ve af kabul etmez biçimde, faizleriyle 
birlikte bu kuruma iade etmeli, ödemelidir.
        3. Sigortasız işçi çalıştırmaya, hapis cezası 
dahil olmak üzere ağır cezalar getirilmelidir.
        4. Sigorta primleri hem işçi, hem işveren 
payı itibariyle düşürülmeli; sigortalı işçi 
çalıştırmak kolaylaştırılmalıdır.
        5. Devletin sosyal güvenliğe katkısı AB 
ülkeleri seviyesine çıkartılmalıdır.
        6. Çalışanların sağlık ve sosyal güvenliğini, 
sermayenin kar hırsına pazar haline getirme 
projelerinden herkes vazgeçmelidir. Sosyal 
güvenlik sisteminin özelleştirildiği Şili’de 
yaşanan deney Türkiye işçi sınıfına da 
yaşatılmamalıdır.
        7. Emekli işçilerin maaşları, insanca 
yaşamalarına yetecek bir düzeye yükseltilme-
lidir.
        8. Emeklilik yaşı, bütün bunlardan sonra, 
Türkiye’de insan ömrünün uzamasına bağlı 
olarak yeniden tartışılabilir.

        SSK’YA SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR

        57. Hükümetin, İMF karşısında boynu 
kıldan incedir. Memur maaşlarına yapılacak 
zammı %10’larda tutmaya çalışan, ama ran-
tiyelere %120 faiz ödeyen hükümet, emek-
lilik yaşını yükseltecek, SSK’yı tasfiye edecek 
adımları teredddütsüz atacaktır. Bu hükümetin 
çalışanların herhangi bir hakkını korumak 
isteyeceğine inanan, hem saf, hem de kördür.
        MHP ile DSP ve ANAP arasında çalışanların 
haklarına bakışta hiçbir farklılık yoktur. 
        SSK, İMF’nin mezbahasında kütüğe 
yatırılmıştır. Ecevit, Bahçeli ve Yılmaz, kasap 
rolündedir. Kanı akıtılacak olan, Türkiye işçi 
sınıfıdır.
        İşçiler, kamu çalışanları, emekliler, işsizler; 
SSK kapsamında yeralan Türkiye nüfusunun 
yarısına yaklaşan çalışan yakınları; eğer bugün 
SSK’ya sahip çıkmazsanız; Savaş Ay gibi medya 
maymunlarının iğfaline kapılıp, kapılarında çile 
doldurduğunuz SSK hastanelerine şimdi sahip 
çıkmazsanız; yarın o hastaneler de olmayacak. 
“Paran yoksa, sokakta öl” diyen sermayenin 
elinde kalacaksınız.
        Her yönetim kademesinden sendikacılar; 
eğer işçi sınıfının 40 yıllık sosyal güvenlik 
kazanımlarına şimdi sahip çıkmayacaksanız; 
yarın yöneteceğiniz sendikalarınız da 
olmayacak. Üyelerinize, sendikasız işçilere, 
işçi yakınlarına derdinizi anlatmanın tam 
zamanıdır. Cesur olmanın zamanıdır. Çünkü 
hiçbir zaman bu kadar haklı olmadınız. siz 
sokağa çıktığınızda; siz şalteri indirdiğinizde, 
korkmayın, yalnız kalmazsınız. Fabrikalarda, 
hastane kapılarında, poliklinik önlerinde 
SSK’nın nasıl bitirilmek istendiğini anlatmanın, 
bunu gecikmeden yapmanın tam zamanıdır. 
        20 yıldır, sosyal güvenlik sistemine 
yönelik saldırılara karşı başını kaldırmayan, 
sesini yükseltmeyen; bunu sendikacılara, 
burjuva siyasetçilere havale eden işçi, eme-
kli arkadaş; şimdi başını kaldırmaz; şimdi 
sendikanı harekete geçirmez; şimdi sesini 
yükseltmezsen; hükümetlerin bilinçli olarak 
bu hale getirdiği hastanelerini özel sek-
töre peşkeş çekecekler. Özel sigortalardan 
faydalanamayacaksın. Senin faydalandığın 
özel sigorta şirketleri, paralarını deve edip 
kaçacak. Çocuğunu, eşini tedavi ettireceğin 
bir kurum bulamayacaksın. Emekli olmayı 
unut. Yaşlılık günlerinde emekli maaşı almayı 
hayal bile etme. 
        Ya şimdi kendi kurumuna sahip çık; ya 
da gelecekle ilgili bütün güvencelerinin gasp 
edilişini seyret. 

Sayfa 3fabrika

        CHP’nin, 18 Nisan seçimlerinde aldığı iki 
farklı sonucu biliyoruz: Milletvekili seçimlerinde 

%8.2 ve barajın altı; yerel seçimlerde ise bunun 
yaklaşık iki katı. Deniz Baykal’ın “%24’ten aşağı 
alırsak şaşarım” sözlerinin unutulmaması için 
“Çürük Yumurta”da nasıl ısrarlı bir gayret ortaya 
konulduğunu hatırlatmayalım. CHP dışından 
bakan pekçok gözlemciye göründüğü gibi, 
bu partinin baraja takılacağı bize de apaçık 
görünüyordu. Beklenen oldu. Ancak bu sonucu 
ve iki seçimin sonuçları arasındaki çarpıcı farkı 
bekleyen başkaları da vardı.
        Deniz Baykal takip ettiği açık ve örtülü 
program itibariyle, hem ABD’nin ve hem de 
tekellerin beklentilerine çok uyumluydu. Ancak 
CHP’de sola ait herhangi bir iz kalmışsa, onun da 
kökünü kazımak için çaba harcayan Baykal ve 
ekibi, program itibariyle değil; pratik siyaseti iti-
bariyle çok uyumsuz ve beceriksiz bir perform-
ans göstermişti. Türkiye siyasi tarihinin belki de 
en boş konuşan, en beceriksiz liderciği; sırtının 
sıvazlanmasından ve nasıl yapıldığını sanki 
bilmediği anketlerde gördüğü rakamlardan 
cesaretlenerek giriştiği manevralarla, destekçi-
lerini bile usandırmıştı. Cezayı haketmişti.
        Seçim kampanyası tam bir rezaletti. “Sosyal 
demokrat” olduğunu söyleyen bir partinin lideri, 
DİSK Genel Başkanı’nı Ecevit’e hediye ettiği 
yetmiyormuş gibi, bir kere olsun, işçi sınıfına, 
oy avcılığı yapmak için bile, herhangi bir vaadde 
bulunmadı. Yürüttüğü polemiklerin yarısından 
fazlası Mahsun Kırmızıgül’e yönelikti. Baykal’ın 
seçimlerden başarısız çıkmasını isteyenler 
bile, son günlerde telaşa kapılarak, CHP’nin 
hiç değilse barajı yakalaması için “Atatürk’ün 
partisi” can simidini Deniz’e attılar. Baykal ise işi 
dilenciliğe vurarak, kalitesini 
bir kere daha ortaya koydu: 
“Atatürk’e oy verin!..” 
        CHP’ye “acımak” gerekir 
mi, gerekmez mi tartışması 
o günlere aittir.
        Çapsızlık, yolsuzluk, 
çürümüşlük bakımından 
Baykal’dan daha iyi 
durumda olmayan Çiller ve 
Yılmaz da gözden çıkarılma 
noktasına gelmişti. Ancak 
başarısızlar içinde, en 
başarısızı Baykal oldu. 
        Hem CHP’yi yedekte 
tutmak ve hem de Baykal’ın 
işini bitirmek bakımından 
seçim sonuçları çok 
uygundu. Tekelci basının 
yorumlarına göre, yerel 
seçimlerde “CHP’ye hala 
güven duyan seçmen”, mil-
letvekili seçimlerinde “par-
tiyi cezalandırarak”, Baykal 
ve ekibine “git” demişti. Bu karşılaştırma ANAP 
için de aynı sonucu veriyordu. Ancak, büyük 
basının hemen seçim gecesinde başlattığı “siya-
sette çekilmeyi bilmek erdemdir” kampanyası, 
öncelikle Baykal’ı hedef aldı.
        Baykal’ın istifaya niyeti yoktu. Zorla istifa 
ettirildi ve her şey, herkesin gözü önünde 
cereyan ettiği halde, basın “onuruyla istifa etti” 
başlıkları attı.

        Olağanüstü Genel Kurul’da Baykal büyük 
bir pişkinlik ve siyaset bilmezlikle yeniden aday 

olmaya yeltendi. Böylece siyasi hayatının, bir 
süre dinlendikten ve ders çıkardığına dair 
kanaat oluşturduktan sonra, gelecekte sahip 
olabileceği şansı da yok etti.
Baykal adını, artık unutabiliriz.

LİDER ADAYI BOLLUĞU

CHP Kurultayına gidilirken ortaya çıkan ve 
asla azalmayan lider adaylarının bolluğu, bir 
canlılığın değil; bir çöküş anının gösterge-
siydi. Başarısızlığın çöküşe dönüştüğü süreç-
lerin karizma yaratmayacağı açıktır. Diğer 
taraftan uzun süredir, sağın, Yeni Dünya 
Düzeninin, Özalcılığın, Moon bağlantılarının, 
Blairciliğin fikir kırıntılarıyla idare edildiği 
ve Riky Martincilik oynandığı için, parti 

içinde hiç kimsenin fikirleriyle öne çıkması da 
mümkün değildi. Özal’ın deyişiyle, CHP içinde 
uzun süredir “Kibrite para veriliyor, ama fikre 
para verilmiyor”du. Dolayısıyla adaylar fikir ve 
proğramlarıyla değil; kontrol ettikleri delege 
sayısı ve manevra yetenekleriyle öne çıkmaya 
çalışıyorlardı. 
        Gene de, Tarhan Erdem’in iki günlük 
adaylığı bir yana, Karayalçın, Karakaş, Sağlar, 
Hurşit Güneş, Ertuğrul Günay, Hasan Fehmi 
Güneş, hergün hem kendi aralarında toplantı 
ve pazarlıklar yapmaya çalışıyor ve hem de her 
akşam çok sayıda televizyon kanalında birer- 
ikişer yanyana geliyor; durmadan, durmadan 
konuşuyorlardı. Öymen’in ise konuşmasına 
gerek yoktu. Çünkü O’nun yerine Doğan 
Grubu’nun bütün köşe yazarları 
konuşmaktaydılar.
        Adayların  teker teker ve ittifaklar 
halinde dişe dokunur bir programlarının 
olmadığı görülüyordu. “Altı ok”, “Susurluk”, 
“faşizme karşı mücadele” laflarını edenlerin, 
geçmişleri kimseye yabancı değildi. En 
sol, en iddialı görüşlerin sahibi Hasan 
Fehmi Güneş’in ise, görüşlerinin 
taşıyıcısı olacağından korkulduğu 
için değil; bu görüşlerin CHP’de sol bir 
hareketlenme yaratacağından korkulduğu için, 
büyük basın H.F. Güneş’i, hemen hemen 
yokmuş farzetti.
        Doğan Grubu bastırdı ve tekel-
lerin CHP’deki patlak lastiğini nasıl söke söke 
çıkarmışsa, yerine belki kabak, ama şimdilik pat-

lak olmayan, solcu olmadığı Baykal kadar kesin 
Öymeni tayin etti. 
        Öymen ANAP ve DSP gibi, CHP’yi de, Koç 
grubunun bir partisi yapmak üzere görev 
başındadır. Solla hiçbir ilgisi yoktur. Aydın 
Doğan üzerinden Koç grubunun maaşlı 
elemanıdır. Amerikancıdır. Devletçidir. Sağ par-
tilerle ne kadar uyumlu olabileceğini “diyalog 
grubu” içinde kanıtlamıştır. Ve partiye hiçbir sol 

sızıntının olmamasını sağlamak üzere nöbeti 
teslim almıştır.
        Bedri Baykam, şu anda pek çok CHP’liye 
hakim olan bir ruh haliyle şunları yazıyor:
        “Önemli olan CHP’nin önümüzdeki seçim-
lerden birinci parti olarak çıkması için gereken 
dayanışma ortamının sağlanması.”
        Elinde “CHP” markasından başka bir şey 
kalmamış, düzenli bir başarısızlık sürecinin son 
adımında barajın altına düşmüş bir partinin, 
hepsi birbirinden sağcı lider adayı ve hizip 
başları dayanışırlarsa, ilk seçimlerde birinci parti 
olacakmış!.. Bugünün hayali budur.

        CHP NE YAPABİLİR?

        Kanaatimiz, Koç grubunun ikinci “sol” 
partisinden, Öymen’li CHP’den, ne köy olur, ne 
kasaba..Olup olacağı, Ecevit’e bir hal olur, DSP 
sarsıntı geçirirse; Öymen’in ve Öymenli CHP’nin 
yedekte tutulmasıdır.
        Artık hem Öymen çizgisi buna izin 
vermeyeceği için; hem de devlet partisinin, 
muhalefetteki siyasi  partilere bile, oynamaları 

için bıraktığı band çok dar olduğu için, 
“hazır muhalefetteyken” mantığıyla çok 
sol görüntüler, gösteriler ve üsluplar 
beklenmemelidir.

 CHP’nin parlamento 
dışında kalmasının, mem-
lekete bir tek yararı olabilir. 
Kendi mevzilerini tahkim 
etmek ve bu mevz-
ilerden güç almak için 
CHP’nin saldırabileceği 
pek az alandan birisi 
sendikalardır. Bilindiği 
gibi Baykal hizbi, 
CHP’nin sendikalardaki 
bağlarını tarumar etti 
ve çoğunu DSP’ye 

gönderdi. Baykal’ın 
Rıdvan Budak’a had-
dini bildirme politikası, 
DİSK içinde Budak’ın 
yakını gördüğü, nisbeten 
ileri unsurlara karşı, geri 
ittifakları desteklemesi 
şeklinde cereyan etmişti. 
Bu politikayı özellikle 
Genel-İş Sendikasında 
uyguladılar.

 CHP’nin şu anda sendikal 
hareket içinde hareket 
edebileceği pek az alan 

var. Eğer etkinliğini arttırmak 
için işçi haklarına, sendikal haklara görünüşte 
de olsa sahip çıkar; sendikalarda hala mevcut 

olan kadrolarını 
h a re k e t l e n m e l e r i 
için cesaretlendirirse; 
bunun kimseye zararı 
olmaz. Sendikal hareket 
öylesine dar bir alana 
sıkıştı ki; bu zeminde 
bir hareketliliğin 
yaratılması için CHP’nin 
gayreti bile faydalı 
olacaktır. Rıdvan 
Budak’lı DSP ile, send-
ikal zeminlerdeki reka-
bet ise, muhtemelen 
daha fazla işçilerden 
yana, sendikal hakların 
kullanılma alanının 
genişlemesinden yana 
üslup ve gösterişlere 
yol açacaktır. 
 CHP, eğer böyle 
bir tutum benim-
ser ve sendikaların 
canlandır ı lmasına 
bir nebze olsun katkı 

sağlarsa; düne kadar yarattığı tahribatın gider-
ilmesine de katkı yapmış olur.
        CHP’nin tamamen fayda sağlamaya yönelik 
bir politika olarak sendikal alanla ilgilenmesi 
ihtimali de zayıf olmakla birlikte; CHP’den solcu-
luk, özgürlükçülük, bağımsızlıkçı bir yöneliş bek-
lemek, tekeden süt çıkarmaya benzer. Nitekim, 
geçmişinde de solculuğun, özgürlükçülüğün, 

        57. Hükümetin hangi partiler tarafından 
kurulacağı, daha seçimler olmadan belliydi. 
Seçimlerden sonra, başta Cumhuriyet Gazetesi 
olmak üzere,  tekelci basının gayretiyle pürüzler 
giderildi, Rahşan Ecevit’in, parti tabanına 
yönelik “durumu kurtarma” mesajı prob-
lem olmaktan çıkarıldı, MHP tekelci 
düzenin programına bakarak hizaya 
gelmesi gerektiği mesajını kuvvetle 
aldı. MHP’nin hükümet içinde ve yerel 
yönetimlerde, esas işinin tekellere 
hizmet olduğu, türbanmış, sekiz yıllık 
eğitimin bölünmesiymiş, kendi başına 
sokak hakimiyetiymiş, sokak-cadde 
adı değiştirmek ve KİT’leri taraftarlarına 
menfaat kapısı yapmakmış gibi işlerle 
uğraşamayacağı yönünde eğitimi devam 
edecektir.
        Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 
“Armudun sapı, üzümün çöpü” denilirse 
hükümet kurulacak parti bulunamayacağını 
beyan etti. Doğrudur, bırakalım emekçiler 
açısından neyi temsil ettiklerini, tekelci düzen 
açısından bile, problemsiz parti yok gibidir.
        Kusurlu partiler, Koç’un basını ve KOÇ’un 
çizgisinin hakim olduğu TÜSİAD öncülüğündeki 
sermaye örgütleriyle ve tabii MGK’nın çizdiği 
sınırlar içinde, kendilerine bırakılan alanda 
hükümet edeceklerdir. 
        Kurulan hükümetin ortak paydasının mil-
liyetçilik olduğu iddiası; Türkiye’de sermaye ve 
Amerikan uşaklığını milliyetçilik olarak anlay-

anlar için doğrudur. Üstelik bundan başka mil-
liyetçilik de yok. Milliyetçilik nasıl oluyormuş 
bakalım:
        İMF dayatıyor, hükümet memurunun 

maaşına zam yapamıyor. 
Sosyal Güvenlik reformu 
adı altında, SSK’yı İMF’nin 
mezbahasında boğazlama 
taahhüdü veriliyor. 
 Bugüne kadar 
yapılan özelleştirmelerin 
geliri, giderini ancak 
karşılamış. Özelleştirme 

verimliliği arttırmamış. 
Sadece işçi çıkarmalarla 

sonuçlanmış. Bunu kendileri 
söylüyorlar ve özelleştirmeyi 
hızlandıracaklarını vaad-

ediyorlar. Çünkü emperyalizm, 
Türkiye’nin sömürgeleştirilmesi, 

ucuz, çünkü örgütsüz işçi cenneti olması için, bu 
milliyetçilere özelleştirmeyi şart koşuyor.
        İlk iş olarak, vergi kanunu değiştirip, kara 
paraya legallik kazandıracak “mali miladın iptali” 
ve “nereden buldun?” sorusunun sorulmamasını 
önlerine koyuyorlar.
        İncirlik üssüne ilave olarak, ABD’ye üç üs 
daha veriliyor, Hükümet bu konuyu Meclis 
gündemine bile getiremiyor. Halbuki getirse ne 
olacak, karşı çıkacak muhalefet partisi mi var?
        Türkiye hukuk reformları yapacakmış; 
ama her zaman, her yetkilinin söylediği gibi 

“yabancılar istiyor diye değil, Türk halkı buna 
layık olduğu için yapacağız” diyen Ecevit’in 
Alman Başbakanı’na yazdığı mektupta, “bize bir 
yol haritası verin. Hangi reformları, hangi hızla 
yaparsak bizi aranıza kabul edeceksiniz?” deniliy-
or. Avrupa Birliği’ne kabul edileceksek, reformlar 
hızlanacak; Türkiye’yi AB’ye 
almazlarsa yavaşlayacak, 
belki de hiç yapılmayacak. 
Peki “reformlara layık olan 
Türk milleti” bu mektubun 
neresinde?
        Batılıların hoşuna 
gitsin diye reform yap-
mak, Tanzimatçı tutu-
mudur. Mustafa Reşit 
Paşa’nın veya Islahat 
Fermanı çıkaran Padişah 
Abdülaziz’in başka çaresi 
hemen hemen yoktu. Belli 
ki Türkiye burjuvazisi 80 
yılda Türkiye’yi yeniden o 
günlere getirmiştir.
        Geçtiğimiz yıl 
Türkiye’ye gelen ABD 
Dış Ticaret Bakanı’nın 
“Anayasanızı değiştirin” 
talimatına uygun olarak, 
Türkiye’ye gelecek yabancı 
sermaye yatırımlarına 
“uluslararası tahkim” imkanı getiriliyor, Anayasa 
değiştiriliyor. Türkiye’de yapılan yabancı 

yatırımları üzerinde “Türkiye Bağımsız Yargısı”nın 
hüküm verme yetkisi, yabancılara devrediliyor. 
Türkiye sömürgeleşme yolunda bir adım daha 
atıyor.
        Fethullah Gülen, yayınlanan kasetlerde, 
bütün Türkiye’nin gözleri önünde niyet ve faali-

yetlerini açıklıyor. Hükümet, ABD korkusundan 
“Bir de kendisini dinleyelim” açıklamaları yapıyor. 
Cezayir gibi erken değil, İran gibi zamanı gelince 

“huruç” etme taktikleri veren bu zata, Ecevit, 
Mesut Yılmaz, MHP sözcüleri, aynen muhalefet-
teki FP ve DYP gibi alenan sahip çıkıyor,
        57. Hükümet Koç’un yeni hükümetidir. 
        Tekeller adına, emekçilere en azgınca 
saldıracak hükümetdir. Amerikancıdır, empery-

alizme tam teslimiyet içindedir ve 
halka, yoksulluk ve sefaletten başka 
verecek hiçbir şeyi yoktur.
 Daha da ötesi, bu hükümet, 
nerede olursa olsun, emperyalizmin 
çıkarları için Türkiye’yi sokacağı savaş 
arayan bir hükümettir.
 Emekçi sınıflar, tekelci 
medyanın beyin yıkamalarıyla zaman 
kaybetmeden silkinmek, elinde 
kalmış son hak kırıntılarını korumak 
için ayağa kalkmak zorundadır. 
Şimdi sendikaları canlandırmak; 
şimdi örgütlülüğü pekiştirmek; şimdi 
haklarımızı kıskançlıkla korumak ve 
geliştirmek günüdür.
 Sömürünün, eşitsizliğin, gelir 
dağılımındaki adaletsizliğin, baskının, 
emperyalizm karşısında onursuz bir 
baş eğmenin istikrarı kastediliyorsa; 
bu hükümet işte böyle bir istikrarın 
hükümetidir. Bu lanetli istikrarı 
bozmak; tekellerin üzerimizden sil-
indir gibi geçeceği süreyi kısaltmak, 

sadece işçi sınıfının ve emekçilerin yapabileceği 
ve yapmak zorunda olduğu bir iştir.

Koç’un sap ve çöp hükümeti

CHP’de ne oldu? SSK
İMF Mezbahasında
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        Her seçimden veya her hükümet değişikliğinden 
sonra, gündemin en önemli maddelerinden birisi de 
kamu çalışanlarının maaşları ve buna bağlı olarak, 
emekli maaşlarıdır.
        Bilindiği gibi Bakanlar Kurulunda onaylan-
madan önce Plan ve Bütçe komisyonu halen aktif 
çalışan memur kesiminin maaş katsayılarına göre 
emekli maaşlarını belirlemektedir. İşçi, memur ve 
emekliye elinden geldiğince daha az vermeye 
çalışan hükümetlerimiz artışları enflasyonun altında 
bırakmak için birbirinden maharetli çalışmalara imza 
atmaktadırlar. Bütün hükümetlerin bağlı kaldığı 
çerçeve şudur:
        MEMUR MAAŞI NE KADAR DÜŞÜK OLURSA 
EMEKLİ MAAŞLARI DA BUNA GÖRE DÜŞÜK 
OLACAKTIR.
        1999 yılı başında memurlara artış yapılırken 
gelir vergisinde azaltım yapılarak ele geçen net 
ücrete % 5 oranında katkı yapılmıştı. Ancak emekli 
vatandaşlarımız bundan mahrum bırakıldılar. Küçük 
bir ayak oyunuyla memurun ağzına bir parmak bal 
çalınarak emekliyle aralarındaki bağ zayıflatılmıştı. 
KESK bunu ya anlamadı ya da anlamamazlıktan 
geldi.
        Refahyol döneminde zorunlu tasarrufun 
kaldırılması talebi bizzat hükümet tarafından gün-
deme getirildi. Çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Zorunlu 
tasarrufların borsadaki kağıtlarla ödenmesi bile 
söz konusu edildi. Zorunlu tasarrufun % 2’si kamu 
çalışanlarının maaşlarından kesilmektedir. % 3 ise 
işveren katkısıdır. 
        Bu durum başlangıçta çalışanların yararına 
görünmektedir. Kamu çalışanlarının maaşından kes-
inti olmayacak, çalışanlar kendi tasarruflarını kendisi 
yapacaktır. Ayrıca uygulamanın sona ermesiyle 

toplu miktarda paraya kavuşulacaktır. Ancak devlet 
kamu emekçilerinin % 3 devlet katkısından vaz 
geçmelerini istemektedir. Böylece işveren yani dev-
let, emekçilere yaptığı katkıyı ortadan kaldırarak, 
gerçekte maaşa dahil olan bir yükümlülüğünden 
kurtulmak ve çalışanlarının maaşını %3 oranında 
düşürmek istiyordu. KESK bunu doğru yorumlayar-
ak yaptığı eylemlerle isabetli bir tutum aldı. Ancak 
KESK’in ve işçi sendikalarının hatası, gündemi kendi 
talep ve eylemleriyle belirlemek yerine, hükümetin 
oluşturduğu gündeme göre hareket etmeleri oldu. 
Halbuki zorunlu tasarruf bu olaydan önce de vardı. 
KESK ve işçi sendikaları somut sorunlar üzerinden 
gündem oluşturmaya ve ısrarla eylemli kampan-
yalar geliştirmeye çalışmazlarsa, emekçilerin ve 
emeklilerin yeni kazanımlar elde etmeleri bir yana, 
mevcut durumları da her geçen gün kötüleşmeye 
devam edecektir.
        KESK’in üyesi en çok sendikası Eğitim-Sen’dir. 
Dolayısıyla memurlar içinde de eğitim emekçileri 
ve öğretmenler çoğunluktadır. 8 yıllık eğitim 
uygulamasına geçişle birlikte çalıyma saatler-
inde değişme olmuştur. Bu durum ek derslere de 
yansıtıldı. Ek derslerde sağlanan belirgin bir artış, 
öğretmenlerin eline geçen net ücreti de olumlu 
şekilde etkilemiştir. Bununla memurların büyük bir 
kesimi memnun edilmiştir. Emekli vatandaşlarımız, 
maaş katsayılarına bağlı artışlardan faydalandıkları 

için memurlarla aralarında bir kopuş da burada 
meydana gelmiştir. Fazla mesai ve ek ders emeklilere 
yansımadığı için maaşları aynı kalmıştır. Üstelik ek 
ders artışları son yıllarda yılda bir kez yapıldığı için, 
memurların gelirlerinde reel anlamda bir düşüş de 
olmaktadır.
        Kamu emekçilerinin aldıkları yan ödemelerde 
yapılan artışlar durumu iyileştirme amacına yöne-
liktir. Yani katsayılarda artış olmaz. Emekli maaşı 
içinde ayrı bir artışa gerek kalmaz.
        İşveren, yani devlet, harcaması kazancından 
çok olduğu ve bütçesinde sürekli açık bulunduğu 
için, açığını kapatmaya çalışmaktadır. Bütçe açığının 
kapanmasında bugüne kadar izlenen yol iç borçla 
işleri yürütmek olmuştur. Ama içine girilen iç borç 
tuzağı sonunda, vergi gelirlerinin yarısından çoğu 
(%65’i) iç borç faizlerine gitmektedir. Bu durumda, 
açık bütçe derdine, bir de korkunç faiz yükü derdi 
eklenmiştir. Devletin borcu arttıkça, piyasadan 
borç bulmak için ödediği faiz oranı da yükselme-
kte; enflasyon alıp başını gitmektedir. “Enflasyonu 
düşüreceğiz” diye yola çıkan hükümetler ise, giderl-
erini azaltmak için, bir avuç rantiyenin faizlerini öde-
mekten vazgeçemediği için, milyonlarca memurun, 
emeklinin, kamu çalışanı işçinin ücretlerini reel olar-
ak düşürmektedir. Vergi gelirlerini çoğaltarak bütçeyi 
denkleştirmek ise, rantiyelerden ve sermayedar-
lardan vergi alarak mümkün olur. Halbuki Zekeriya 
Temizel’in Bakanlığı döneminde çıkarılan vergi 
reformu da, sermayenin istediği düzeltmeler yapıla 
yapıla, eskiden olduğu gibi sadece çalışanlardan 
vergi alan bir kanuna dönmüştür. Bugünlerde, 
sermayenin istediği doğrultuda yeni değişikliklerin 
yapılacağı da, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, 
yetkililerin ağzından ifade edilmektedir. Zaten vergi 

gelirlerinin %70’ine yakınını çalışanlar ödemektedir.
        Enflasyonu düşürme iddiası; emekçinin vergisini 
arttırmak ve gelirini düşürmekten ibaret, tamamen 
emekçinin sırtından çalıştırılan bir emme-basma 
tulumba politikasıdır.
        Yeril ve yabancı sermaye ise nazlanmakta, her 
nazına karşı, kapitalist devlet yeni tavizler verme 
gayretine girmektedir. Kara paranın önünü kesmek 
için vergi kanununa konulan “mali milad” ve büyük 
alışverişlerde “bu parayı nereden buldun, ver-
gisini ödediğin bir gelir mi?” sorularının sorulması; 
sermayedarları rahatsız ettiği için, yasadan 
çıkarılacaktır. Buna karşılık emekçinin ve emeklinin 
vergisi hem maaşını alırken kaynağında kesilmekte 
ve hem de en hayati ihtiyaçlarını karşılarken, KDV 
olarak, derhal alınmaktadır.
        Bütün bunlara karşı ezilen kesimlerin tavrı ne 
olmalıdır? Eldeki olanaklarla ne yapılabilir? Bu soru-
lara cevap aranırken yapılacak ilk hareket; emekli-
lerin, işçilerin ve kamu çalışanlarının örgütlerini, yani 
sendikal güçlerini harekete geçirebilmeleri; bunun 
için tabandan yapılacak çalışmalarla bütünleşmenin 
sağlanmasıdır.
        KESK, Türk-İş, DİSK, Emekli Sen ve benzeri send-
ikal örgütler, tabanlarını harekete geçirmeyi temel 
alan güçbirliklerine yönelmelidir. Sonuç alacak olan, 
en temel hakların ı her geçen gün kaybeden ve yeni 
hak kayıplarıyla karşı karşıya olan milyonlarca eme-

Kamu emekçileri ve 
emekliler ne durumda

         Devletin Şeker Şirketi, tek taraflı olarak 
hazırladığı sözleşme metnini, üretici köylünün 
okumasına bile fırsat verilmeden, imzalatıyor. 
İmza-lat-tı-rı-lan yazılı akit metni, üretici köylü 
yükümlülüklerini yerine getirmediğinde devr-
eye sokuluyor. Ama Şeker Şirketi (yani devlet) 
önceden berilnemşi tarihler sözkonusu olduğu 
halde, zarar kendisinden kaynaklandığında, 
üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmiyor.
         Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesi Madde 
10: “Üreticilerin tahakkuk eden toplam pancar 
bedellerinden, borçlar tenzil edildikten sonra 
kat’i bedel ödemeleri yapılır. Ödemeler Genel 
pancar alımının tamamlanmasından itibaren 
en erken iki ay içersinde başlar ve en geç o 
yılın Nisan ayı sonuna kadar tamamlanır. Kat’i 
bedel ödemelerinin bu tarihe kadar bitirilme-
mesi halinde üreticinin bakiye pancar bedeli 
alacağına 30 Nisan’dan sonra geçen süre için 
T.C. Ziraat Bankasının o süre içersinde Zirai 
kredilere uyguladığı faiz oranı tahakkuk ettirilir. 
Ödemelerin şekli Şirket’çe tesbit edilir.” demekte-
dir.
         Sözleşmede belirlenen esaslar kendi 

içinde tartışma götürür. Üretim sözleşmesinde 
köylüye ödenmesi gereken meblağın, borçlar 
düşüldükten sonra alacağı paranın, hiçbir 
dönem pancar teslim edildikten sonraki iki ay 
içinde ödenmediği gerçek. Şirket sözleşmenin 
bu hükmüne kesin olarak uyuyor. Sözleşmede 
belirlenen en son tarih 30 Nisan’dır. Ama bu 
tarihte bile ödenmediğine tanık olmaktayız. 
Bahsi geçen tarihte Şeker Şirketi yöneticileri, 
dolayısıyla devlet, 30 Nisan tarihi geçtiğinde, 
kendince düzenleyip imzalattırdığı sözleşmede 
üreticinin imzasını da yeterli bulmuyor. Sözleşme 
sonunda yeralan bölüm şöyle:
        “Bu sözleşmede münavebe hudutları yazılı 
ekim sahasında pancar üretecek olan baba 
adı, adı ve soyadı yazılı şahısların sözleşmenin 
şartları ile ekindeki teknik şartları aynen kabul 
ederek huzurumuzda bizzat imzaladıklarını ve 
mühürlediklerini karşılarındaki imza ve mühür-
lerin kendilerine ait olduğunu hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 297. maddesine göre 
tasdik ederiz.” Tasdik edenler ise şöyle:
          Üreticilerin vekili, Şirket Temsilcisi, iki üye, 
Köy Muhtarlığı, mahallenin tanınmış iki üreti-

cisi. Sözleşmenin sonuna bu 7 kişinin adı soyadı 
yazılıyor ve imzaları alınıyor. Şeker Şirketi (devlet), 
kendi insanına, üretici köylüye güven duymuyor. 
Kendi hazırladığı, “mesul”lü “kefilli” sözleşmenin 
altına Köy muhtarlığı/ihtiyar heyetinden, mahal-
lenin tanınmış üreticilerinden ikisinin imzasına 
kadar 7 imza attırıyor.
         Şirket kendini garantiye alıyor. Ama şeker 
paralarını zamanında ödememesi halinde, kend-
isini hangi yükümlülüklerin altına soktuğuna 
dair hiçbir hüküm ortada yok. Nasıl olsa, üretici 
köylü yapılan düzenlemelerden habersiz, ben 
kendi bildiğimi okur, yaparım, havasında devam 
ediyor. Kendini uyanık, köylüyü saf zannetmeye 
devam ediyor. Ama birileri yapılanın farkında.
         Ödemeler 30 Nisan sonrasına kaldığında, 
sözleşme hükümlerine göre borca tahakkuk 
ettirilmesi gereken faizi ödememek için, Pancar 
Ekici Çavuşlarını, Bölge Şeflerini devreye sokup, 
“Varın gidin sorumlu olduğunuz bölgede, 
üretici köylüye bordroları imzalattırın” deyip, 
ödenmemiş paralar, sanki ödenmiş gibi imzalar 
alınıyor. Ondan sonra da, gecikme faizi tahakkuk 
ettirilmeksizin, paralar istendiği zaman ödeniyor. 

Bu uygulamanın mantığı ve ahlakının nasıl bir 
mantık ve ahlak olduğunu okuyucunun takdir-
ine bırakıyorum.
         Sözde kooperatif benzeri uygulama-
larda bulunan, Panko-Birlik’e bağlı Pancar 
Kooparitfleri’nin, şeker pancarı üreticisinin 
olduğu yerde-mahalde faaliyet yürütenlere de 
bir kaç söz söylemek istiyorum:
         Bu sözde kooperatifler de, devletin Şeker 
Şirketi’nden farklı davranmamaktadır. Ana 
sözleşme incelendiğinde, bu sözde üretici 
kooperatiflerinin de, üreticinin değil, sadece 
çıkar çevrelerinin işine yarayan uygulamalar 
içinde olduğu görülecektir. Herhangi alım-satım 
yapan bir dükkandan farkı olmayan bir düzen 
içinde oldukları görülecektir. Kooperatifleri 
yozlaştıran çıkarcılar da, aynı diğer çıkarcılar 
gibi düzenle bütünleşerek yaşamlarını sürdüre-
bilmektedirler. Yönetime gelmeden önce 
söyledikleriyle, kurullara seçildikten sonra 
yaptıkları, gerek ikili konuşmalarda, gerekse bir 
çok kişinin bulunduğu ortamlarda kendilerine 
sorulduğunda, işi pişkinliğe vurup, kahraman 
edasıyla hareket edenlera raslanmaktadır.

         Sözde kooperatif diye tanıtılan ve yut-
turulmaya çalışılan yerden, maaşlarını alarak, 
kendilerine ve ailelerine çıkar sağlamakla meşgul 
olanları da biliyoruz. Arada bir, beyanat vererek 
üretici köylünün sorunlarını hallediyormuş gibi 
yapanlardan, kendisine devrimcilik-ilericilik süsü 
vererek ahkam kesenlere de tanık oluyoruz.
         Bu sözde kooperatif yöneticileri, 
bulundukları makamların gereğini, gerçek koop-
eratifin ne anlama geldiğini bilenlere danışsalar, 
bir şeyler öğrenseler ve öğrendiklerine göre 
hareket etseler, daha faydalı olacaklardır. 
Bilgiden ve birikimden yoksun olup, bir-kaç süslü 
söz ederek, her şeyi biliyormuş havası yapanlar 
başkalarını aldattığını sanırlarken, aslında kendi-
lerini aldatmaktadırlar.
         Sonuç olarak böyle çıkarcı takımından, 
ister kendileri adına, ister kooperatif veya Şeker 
Şirketi adına hareket etsinler, kimseye fayda 
gelmez. Böylelerini toplum dışına itip, kendi 
bencil yaşamlarıyla başbaşa bırakmak en doğru 
yoldur. Yalnız kalıp, başkalarının ürettikleriyle 
beslenemez olduklarında, hak-hukuk ve adalet 
ne anlama gelir, o zaman anlayacaklardır.

       Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı 
(TÜSTAV) 1. Kongresi 13 Aralık 1998 
tarihinde, Mecidiyekoy Kültür Merkezi’nde 
200’e yakın üyenin katılımıyla yapıldı. 
Genel Kurul, Vakıf Senedi’nde değişiklik 
yaparak, bütün başvuranları üyeliğe 
kabul etti. Mütevelli Heyeti, Yönetim ve 
Denetleme Kurulları belirlendi. Kongrenin 
kapanmasından sonra yapılan Mütevelli 
Heyeti toplantısında Vakıf başkanlığına, 
kurucu Başkan Nabi Yağcı yeniden seçildi. 
Başkan yardımcılığına ise İbrahim Cihan 
Şenoğuz getirildi.
        Divan üyelerinin seçimi ve gündemin 
okunmasıyla başlayan Genel Kurul’da 
Divan Başkanlığı’na E. İnci Tosun, Divan 
üyeliklerine Zakarya Mildanoğlu ve Zafer 
Aydın seçildiler.
        Kongrede yapılan konuşmalardan kısa 
özetler veren Bülten’den bazı görüşleri bir-
likte okuyalım: 
        - Kurucu Başkan Nabi Yağcı, yaptığı 
uzun konuşmada, “kimi nedenlerle 
geçmişte biraraya gelememiş arkadaşların 
bugün burada birlikte ortak tarihlerine 
sahip çıkmalarının” kendisini mutlu ettiğini 
söyledi; Vakfın “bir tarih nosyonu geliştirme 
gereği” üzerinde durdu.
        - Genel Kurul’a Ankara’dan katılan 
Selahattin Koçak, kuruluş amaçlarının ve 
bu yöndeki çabalarının değerini vurgula-
yarak başladığı konuşmasında, “Yetmiş yılı 
aşan bir tarihin mirasçısı olunduğunun” 
altını çizdi. “TKP tarihinin aydınlatılmasının 
Cumhuriyet tarihimizin bütünlüklü bir 
araştırılması sürecinde önemli bir payı 
olacağını” belirtti. “Bu tarihin sadece TKP 
tarihi olarak anlaşılmaması gerektiğini, 
solun ortak tarihi olarak daha geniş bir 
çerçevede ele alınması gerektiğini” söyledi. 
Vakfın özellikle sözlü tarih çalışmalarıyla 
yakın tarihin anlaşılmasına da katkıda 
bulunacağını dile getiren Koçak, bu süre-
cin aynı zamanda bir kendini sorgulama 
süreci olduğunu sözlerine ekledi.
        - Tuğrul Bal, “geçmişte farklı yerlerde 
olduğu insanlarla bugün Vakıf çatısı altında 
ortak tarihi korumak için birlikte olmaktan 
duyduğu sevinci” belirtti.
        - Gündüz Mutluay, “nesnel bir tari-
hin” mümkün olamayacağını ve öznel 
olanın tarihsel gerçeğin bir yanı olduğunu 
vurguladı. Özellikle sözlü tarih ve anı 
yazma çalışmalarının önemine işaret etti.
        - Mehmet Ata Uçum, “tarihin 
kurulmasının nesnellik kaygısından 
uzak, kendi gerçekliğimizin kendimizin 
seslendirdiği biçimde yapılandırılmasının 
gereğine dikkat çekti. Uçum, önemine 
dikkat çektiği sözlü tarih çalışmalarında, 
“geçmişi törpülemeden, coşkuları 
bastırmadan” davranmanın gerçeğe daha 
uygun olacağını söyledi.
        - Alaattin Orhan, Dr. Hikmet 
Kıvılcımlı’ya ve “Partide Konaklar ve 
Konuklar” adlı TKP tarihi çalışmasına atıfta 
bulunarak, “solun ortak geçmişinden gelen 
kişi ve yapıtlara, bu tarih çalışmalarıyla 
gereken özeni ve duyarlılığı da göstermesi 
gerektiğine” işaret etti.
        - Ömer Ağın, “geçmişi araştırmanın 
zorunlu olarak bir hesaplaşmayı içerdiğini, 
ancak bununla birlikte hayatı algılamanın 
ve kendini tanımanın da sürdüğünü, yeni 
boyutlar kazandığını” söyledi.
        - Doktora çalışmasını “TBKP Girişimi” 
üzerine hazırlayan akademisyen Naciye 
Babalık, TBKP dönemine ait basında 
çıkan belgeleri 25 cilt halinde biraraya 
topladıkları için N. Yağcı ve N. Sargın’a 
teşekkür etti. Yağcı ve Sargın ile 
arkadaşlarının TCK’nun 141-142. madde-
lerine karşı verdikleri mücadelenin tarihsel 
önemine dikkat çekti.
        - Ahmet Kardam, “Cumhuriyet tari-
himizi anlamak, bu tarih tablosunu tam 
çizebilmek için, TKP tarihine, dolayısıyla 
Türkiye tarihine ait bu belgelerin incelen-
mesinin büyük bir önemi olduğunu” söyl-
edi.

        - Mehmet Sargın, “40 yıldır solun 
tarihinin bir parçası” olduğunu belirterek, 
“Bu tarihi korumak üzere böyle bir Vakıf 
oluşturulduğu için mutlu” olduğunu söyl-
edi.
        - Erden Akbulut, Kongreye katılımın 
sınırlı oluşunu, “Bu niceliksel sınırlılığın 
nedeninin, Vakfın elinde yeterli üye veri 
tabanının bulunmaması ve bu nedenle 
de ilgili herkese ulaşılamaması” olduğunu 
belirtti.

       TÜSTAV’IN AMAÇLARI ÜZERİNE

        Konuşmalardan aktardığımız kısa 
bölümlerden de anlaşılacağı gibi, 
TÜSTAV, ekonomik ve toplumsal tarih 
araştırmalarını temel faaliyet alanı seçmiş, 
gene geçmişte ilerici hareket içinde yera-
lan isimlerin kurucu ve yöneticisi olduğu 
vakıflardan farklı, daha daraltılmış bir 
alanı seçiyor. Bu alan, “Türkiye Komünist 
Partisi’nin tarihi” olarak belirlenmiş 
görünüyor. Şüphesiz, tek başına TKP 
tarihinini araştırmak, bu tarihe ait belge 
ve bilgileri “korumak” gibi bir amaç, bu 
işi yapan kurumu ve mensuplarını, TKP 
tarihinin Selahattin Koçak’ın söylediği 
gibi, “mirasçısı” yapmaz. Bir siyasal partinin 
mirasçısı, gene kurumsallaşan bir siyasal 
irade, bir parti olabilir. Mirasçılık iddiası 
en azından konuşmacıların bazıları için, 
amacın “tarihi araştırma ve koruma” 
alanından taştığını ima ediyor. Bu yönde 
yorumlanabilecek başka bir ima ise, 
“geçmişi araştırmanın zorunlu olarak bir 
hesaplaşmayı içerdiği- Ömer Ağın-”; “bu 
sürecin aynı zamanda bir kendini sorgu-
lama süreci olduğu- Selahattin Koçak-” 
yönündeki ifadelerde bulunabilir. 
       Vakfın amaçladığı faaliyetlerle bir-
likte, mirasçılık ve geçmişin sorgulanması 
ihtiyacına yapılan atıfları, önemli buluy-
oruz. Şüphesiz, TKP misyonunun ve 
tarihinin mirasçılığından sözetmenin; ne 
türden bir kurumlaşmayı gerektirdiğine; 
bir komünist partinin yakın tarihinin 
bir iç sorgulamaya ve kendi eylemiyle 
hesaplaşmaya tabi tutulmasının ne 
türden platformlar ve kurumsal ilişkiler 
içinde mümkün olabileceğine dair bilgi 
ve düşüncelerimiz vardır. Ömer Ağın ve 
Selahattin Koçak’ın aktardığımız cümle-
lerinde ifade etmek istedikleriyle, bizimki-
lerin ne ölçüde çakıştığını bilemiyoruz.
        Bilindiği gibi, son yıllarda, TKP misy-
onunun ne olduğu veya nerede olduğuna 
dair farklı iddiaların dile getiriliyor. 
        - Yakınlarda toprağa verdiğimiz 
Sıtkı Coşkun, “TKP, ÖDP’dedir” diyordu. 
Bu iddianın ciddiyeti hakkında siyasi 
değerlendirmelerimiz bir yana; ÖDP’nin 
“TKP’nin mirasçılığı” yönünde resmi bir 
iddiası bulunmamaktadır.
        - TKP ve TİP’nin birleşerek oluşturduğu 
TBKP’nin, TKP tarihinin sürdürücüsü 
olduğu iddiası biliniyor. TBKP ile ilgili olarak 
da “TBKP kendisini feshetmemiştir. Mevcut 
siyasi partiler kanununun  yasaklayıcı 
hükümleri nedeniyle Anayasa Mahkemesi 
TBKP’nin yasal varlığına son vermiştir. 
Yarın koşullar oluştuğunda, parti kendisini 
yasal siyasi platformda yeniden kuracaktır.” 
cevabı veriliyor.
       - Üçüncü bir görüş ise, TKP’nin (ve 
TİP’nin) kimi yöneticilerinin de katkısıyla 
likide edildiği; bugün partinin yeni-
den toparlanarak ayağa kaldırılması ve 
misyonunu üstlenmesi  için, likidasyona 
yol açan siyasi ve örgütsel süreçlerin 
ciddi bir muhasebesinin şart olduğu 
yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre geçmişin 
sorgulanması; enternasyonalizmin 
kaba kavranışı ve bu kaba kavrayışın 
eleştirisi adına enternasyonalizmin reddi, 
yasalcılık, liberalizm, sınıftan uzaklaşma 
gibi sağ anlayışlardan kopma ve örgütün 
çözülmesinde rolü olan kadroların ve 
kadro yapısının ortaya çıkarılarak aşılması 
anlamına gelmektedir. Ancak geçmişin 

sorgulanmasından, enternasyonalizm, işçi 
sınıfının partisi olma, devrim, proletarya 
diktatörlüğü, mücadelenin sürekliliğini 
sağlamanın örgütsel güvenceleri gibi 
konularda, bütün bir geçmişi sektariz-
mle eleştirerek, “devrimci takıntılardan 
kurtulma”yı anlayanlar olduğu da bilin-
mektedir. 
        Bu tartışmalar, elbette TÜSTAV dahil, 
çeşitli zeminlerde yapılacaktır. Vakfın 
önüne temel bir faaliyet olarak koyduğu 
“sözlü tarih” çalışması da, ister istemez bu 
tartışmaları kışkırtacaktır. TKP tarihinin, 
hayatta olan aktörlerinin, kendi parti-
lilik tarihlerini anlatmalarını sağlamayı 
amaçlayan bu çalışma, şüphesiz anılarını 
yazmış olan veya yazmakta olanları 
bir yana bırakmıyor. Aksine, yazma 
alışkanlığının, çeşitli nedenlerle yaygın 
olmadığı bilinen ülkemizde, yazılanların 
bittiği yerden sonrasını, sözlü anlatımlarla 
tamamlamayı amaçlıyor.
        Sözlü tarih çalışmasının, yaşayanların 
çokluğu bakımından 1973 sonrası 
dönemde yoğunlaşacağı bellidir. Ancak 
bu dönemde TKP saflarında mücadele 
etmiş olanların önemli bir bölümünün 
katkısı için, adres bulmadan, teypten, kağıt 
kalemden daha fazla, tanışıklık zincirinin 
güven vericiliğinin önemli olduğunu 
düşünüyoruz. 
        
        KURULLAR YENİDEN OLUŞTU

        Kongre, yukarıda da belirttiğimiz 
gibi, Mütevelli Heyeti’ni, Denetleme 
Kurulu’nu ve Yönetim Kurulu’nu yeni-
den oluşturdu. Kongreye katılanların 
bileşimi gibi, kurulların bileşimi de ilginç 
bulunması gereken bir yelpazeyi ortaya 
koyuyordu. Geçmişte TKP veya TİP üyesi 
olanların yanısıra, yaşının genç oluşu 
nedeniyle o dönemde herhangi bir 
partinin üyesi olmayanlar ve akademisy-
enler de kongreye katılanlar arasındaydılar. 
Katılanların bileşimini belki bundan daha 
ilginç kılan ise, en azından bazılarının son 
yıllarda bulundukları siyasi veya mesleki 
konumlardı. Aydınlık Dergisi yazarı, Barış 
Partisi yöneticisi, YDH yöneticisi, ÖDP 
yönetici ve üyeleri, DİSK Genel Sekreteri, 
Petrol-İş uzmanı, MESS uzmanı vd... 
biraradaydı. Benzer şekilde, TKP’nin 1980 
sonrası tarihine ilişkin oldukça şiddetli 
görünen eleştirileri olduğunu sandığımız 
ve birbirleriyle de yanyana gelmemek 
konusunda ısrarla kararlılık bildiren eki-
plerden kimi isimler, kongrede hem birbirl-
eriyle, hem de eleştirdikleri isimlerle yan-
yana gelmişlerdi. Üstelik bu yanyana geliş, 
yönetim organlarında birlikte sorumluluk 
alarak pekişmiş görünüyor.
        Bu sonucun, başta Nabi Yağcı olmak 
üzere TÜSTAV Kurucu heyetinin başarısı 
olduğunu belirtmek gerekir. Artık en 
azından Nabi Yağcı’nın, 1971 öncesi TİP 
Eminönü ilçe örgütü üyesi olmasından 
hareketle, TKP’nin başına gelenleri izah 
etmede kullanılan ve bir tür saflıkla, “TKP 
saflığının güvencesi” olarak dile getirilen, 
“TİP Eminönü ilçesinden gelenler...” 
hikayesini, duymamayı ümit edebiliriz. 
Böylece daha ciddi konuları konuşmak için 
imkanlar genişleyecektir.
       TÜSTAV’a ve vakfın kurullarında görev 
alanlara çalışmalarında başarılar diliyoruz. 
       Türkiye Komünist Partisi’nin tarihi 
eksiğiyle, yanlışıyla, başarıları ve isimli 
isimsiz kahramanlarıyla Türkiye işçi 
sınıfının siyasi mücadelesinin, enternasyo-
nalist bir anlayışın, bağımsızlık, özgürlük, 
barış, sosyal gelişme, devrim ve sosyal-
izm için savaşımın tarihidir. Bu tarihin 
açığa çıkarılması, belgelerinin korunması, 
tartışılması ve sorgulanması, kimin niyeti 
ne olursa olsun, TKP’nin kendi misyonu-
nun, yeniden taşıyıcısı olması için katkıdır.

Şeker pancarı üretim sözleşmesi kimin işine yarar
fabrika’ya mektup

          Fabrika’nın notu: 13 Aralık 1998 tarihinde yapılan TÜSTAV 1. Kongresine ilişkin aşağıdaki haber, Kongrenin yapılış tarihi itibariyle hayli gecikmiş 
bir haberdir. Ancak Vakıf tarafından yayımlanan “Bülten”in Kongreye ilişkin bilgi verilen sayısı Şubat’tır. Bu bültenin bize ulaşması ise daha da gecikmeli 
olmuştur. TÜSTAV’ın okuyucularımıza tanıtılması ve Kongre hakkında bilgilenmenin önemi bakımından, çok gecikmiş olmayı göze alarak, aşağıdaki haberi 

TÜSTAV 1. Kongresini yaptı

fabrika’ya mektup



Sayfa 5fabrika

        Hakların kullanılması engelleniyor.

        Sendikal hareket, DİSK dahil, uzun süredir, ağır 
bir krizin içinden geçiyor. İşçi sınıfının sendikalılaşma 
oranı kağıt üstünde bile bir yükseliş içinde değil. Kaldı 
ki, gerçek oran % 7 civarında seyrediyor. Bırakalım 
yasal bir hak olan sendikalılaşmayı, yasal bir zorunluluk 
olan sigortalı olma talebini bile, patronların önemli bir 
bölümü, işten çıkarma sebebi sayıyor. 1998 Eylül’ünde, 
otomotiv işçileri, Bursa’dan başlayıp İstanbul ve İzmir’e 
de yayılan eylemlerle, en doğal ve en yasal haklarından 
birini kullanarak sendikalarını değiştirmek istediler. 
Noter getirerek veya notere giderek, istifa etmeye 
başladılar. Türkiye’nin en köklü sermaye grubu Koç, 
karaparacı/mafya bağlantılı tekstil patronlarından farklı 
davranmadı. 600’ün üstünde işçiyi işten çıkardı, işyerine 
isimli/resimli afişler asarak, “işte işyerinin huzurunu 
bozanlar”  diye, işyeri huzurunun Türk-Metal’le müm-
kün olduğunu ilan etti. 
        İşçiler yasal haklarını kullanmakta ısrar ederse, 
işyerinin kapısına terörle mücadele 
polisi, çevik kuvvet veya işyeri 
polis bölgesi dışındaysa, jandar-
ma dayanıyor. İşçilerin yasala-
rla güvence altına alınmış görünen 
haklarını kullanmaları; bizzat kolluk 
kuvvetlerinin marifetiyle, “terörist” 
hareketler kapsamında muamele 
görüyor. Grev yasal bir hak. Ama 
grev kırıcılık devlet himayesinde. 
Çoğu zaman, işyerindeki grevi 
kırmak isteyen işverenlerin, “eleman 
temin etmek için” en yakın MHP 
örgütüne veya Ülkü Ocaklarına bir 
telefon etmesi kafi. 
        Hatta artık telefonla adam 
çağırmaya da gerek yok. Hürriyet’in 
yazarlarından, MHP’den milletvekili 
adayı olmuş eski Büyükelçi ve 
Dışişleri Bakanı İlter Türkmen şöyle 
yazıyor: “İş o raddeye geldi ki, iflasa 
hazırlanan bir takım iş adamları 
çıkaracakları işçilerin tepkisinden 
korkarak, koruma görevlilerinin 
sayısını arttırıyorlar ve onları 
komando eğitiminden geçiriyorlar.” 
Şüphesiz çoğu yalan ve yanlış olan 
bu lafın tek doğru tarafı, pek çok 
patronun, genellikle askerliğini 
komando olarak yapmış veya özel 
timlerden ayrılmış, hemen hemen 
daima MHP eğilimli bir koruma 
birliği oluşturmaları. Koruma birlik-
lerinin asıl işlevi ise, işçiler üzerinde terör estirmek. 
        Türkiye sermaye sınıfının, hatta Türkiye’de üretim 
yapan yabancı sermayenin, büyük bölümü, bu ülkeyi 
ucuz işçi ve vergi cenneti olarak görüyor. Vergi kaçır, 
sigortasız ve sendikasız işçi çalıştır; hak isteyen işçinin 
üzerinde ister kendi korumalarınla, ister emniyet 
kuvvetleriyle terör estir. Dünyadaki her patronun 
gördüğü bu en güzel rüya, ne yazık ki Türkiye’nin 
gerçeğidir.
        Sendikal hareketin yaşadığı krizde, patronların 
başta işten çıkarmalar olmak üzere, kullanabildiği 
geniş baskı ve terör imkanlarının önemli rolü vardır. 
Ama onlar patron. Sınıf çıkarları neyi gerektiriyorsa ve 
bunun için yapmaları mümkün olan ne varsa, yaparlar. 
Halbuki sendika fikrinin doğuşu ve gelişmesi, çok daha 
olumsuz şartlar içinde gerçekleşmiştir. Patronlardan 
yakınmak yerine, sormamız gereken soru şudur: “Acaba 
işçiler kendi sınıf çıkarları için gereken ve mümkün olan 
her şeyi yapıyorlar mı?”

        Sendikacılar hain mi?

        Sendikal hareketin daralmasının ve 
etkisizleşmesinin yegane sebebi, yasal hakların bile 
kullanılanamaması, işçiler üzerinde kurulan baskı değil. 
Solcu arkadaşlarımızın aklına en önemli açıklayıcı faktör 
olarak, sendikacıların hainliği geliyor. Hainlik, bilindiği 
gibi “bizden bildiğimiz birinin, öbür tarafa çalışması”dır. 
Acaba sendikacılar için böyle bir genelleme yapılırsa, 
sendikal krizin sebebi yeteri kadar açıklık kazanıyor 
mu? Bu sorunun cevabını verebilmek için, “biz” ve “öbür 
taraf” nedir, net olarak ortaya konması gerekir. Bunu 
daha sonra yapalım. Şimdi sendika ve sendikacılar 
üzerine konuşalım.
        Hepimiz biliyoruz; sendikalar, işçilerin işyeri işyeri, 
fabrika fabrika, patronlarına veya patronlar sınıfına karşı 
yürüttükleri mücadelelerin koordine edilmesi, hede-
flerin ve eylemin birleştirilmesi için; mücadele eden 
işçilerin, kendilerini temsil etmek üzere görevlendirdik-
leri temsilcilerden ve temsili mekanizmalardan oluşan 
kurumlardır. Ama bugünkü sendikaların bu tarifle bir 
ilgisi yok. İşçiler sendikaya bir vekalet kurumu gibi 
bakıyor: “Ben sana üye olup aidat vereyim, sen benim 
hak ve çıkarlarımı koru!..” Yani işçinin sendikacıyla ilişkisi, 
hak ve özgürlükleri için mücadele ederken, mücadele 
birliğini sağlamak üzere görev verdiği ve istediği zaman 
değiştirebileceği, kendisinden farklı konumda olmayan 
arkadaşlarıyla ilişkisine benzemiyor. Sendikalar bir 
kurum. İşçi mücadele etse de var, etmese de. Hatta iş 
bazan tersine dönüyor ve bazı sendikalar, işçinin hak ve 
özgürlükleri için mücadele etmemesi için, etmek istey-
enler varsa, onların ayıklanıp işten atılması için çalışan 
kurumlar haline geliyorlar. Büyük ve göze çarpan 
örnekler verelim: Türk-İş’in Teksif, Türk-Metal, Tes-İş gibi 
sendikaları tam olarak böyle çalışan kurumlar. DİSK’ten 
de, bugünkü yöneticilerinin marifetlerini bildiğimiz 
için, Oleyis Sendikası’nı örnek verelim. Bu sendikalar, 
işçilerin üzerinde hem bir baskı mekanizması ve hem 
de işçinin içinde bir istihbarat teşkilatıdır. Mücadele 
eden değil; edeceğine dair intiba uyandıranlar bile, 
istihbaratı gelir gelmez, patronla işbirliği içinde, 
ayıklanır. Oleyis’in Genel Başkanı Enver Öktem, bazan 
işçisinin haklarını tanımaya hazır işverenlere bile baskı 
yaparak “çıbanbaşı” dediği işçileri, işten çıkartabiliyor. 
İnkar eden olursa, istediği kadar örneği önüne koyarız.
        Ama solcu arkadaşlarımızın “hain” dediği sadece 
bu tip sendikaların yöneticileri değil. Sendikalar neden 
büyümüyor? Sendikalar neden mücadeleci değil? 
Cevap hazır: Çünkü başındaki sendikacılar hain!.. 
Bayram Meral hain, Rıdvan Budak hain, şu hain, bu 
hain...

        Önce şu soruyu soralım: Sendikacılar her şeyin 
doğrusunu biliyor da; bile bile mi yanlış veya eksik 
yapıyorlar? Hayır. Bu soruya “evet” cevabı vermek, send-
ikal hareketi tanımamakla mümkündür ve haksızlıktır. 
Sendikacılar “Marksizm-Leninizm enstitüsü” mezunu 
değiller. Sendikacılığın okulu, sendikal mücadel-
edir. Hemen hemen tamamı, işçilik ve sendikacılık 
yaşamı esnasında, bazan okuyarak, ama çoğu zaman 
yaşayarak, görerek ve dinleyerek öğrenen insanlardır. 
Mürekkep yalamış danışmanları, uzmanları vardır. Ama 
kitaplardan öğrenilen bilgi, işçinin davranış ve tepki 
verme biçimleri hakkında yaşayarak öğrenilmiş bilgiyle 
birleşmeden, sendikal mücadeleye katkı sağlamaz. İşçi 
hareketinin yükseliş döneminde yetişen ve kendisini 
yetiştirmeye gayret gösteren sendikacı, uzmanlarının 
bilgisine daha çok ihtiyaç duyar, bu bilgiden daha 
çok yararlanır. Yaprak kımıldamayan bir dönemin 
sendikacısı ise, niyeti bu olmasa bile bürokratlaşır, 
sendikacılığı bir meslek olarak yapar. Uzmanlara 
da yazışmaları yapmak, basın açıklaması kaleme 

almak, demeç ve soruları yazılı alınmış röportajların 
metinlerini hazırlamak, genellikle ruhsuz eğitimler 
vermek gibi işler düşer. Birbirine çok ihtiyacı olan iki 
unsur; birbirinden en az şeyi öğrenerek yaşar gider-
ler. Kitaplardan okuduğumuz, filmlerden gördüğümüz, 
bizdeki ve dünyadaki seçkin örneklerini hatırladığımız 
sendikacı tipinin içinde yetiştiği şartları hatırlamadan 
ve bugünün şartlarıyla karşılaştırmadan, sendikacılara 
“hain bürokratlar” olarak yaklaşmak; gerçekçi değildir; 
haklı da değildir..

        İşçilerin mücadele etmeye niyeti var mı?

        Son yıllarda, solculardan herhalde en fazla “hain” 
suçlamasına maruz kalmış sendikacı, biraz da DİSK’in 
Genel Başkanı olduğu için Rıdvan Budak olmuştur. 
DİSK’in 10. Kongresi’nde, “Ben de 1980 öncesinin 
mücadeleci işçisini arıyorum” demişti. 
        Yukarıda işaret ettiğimiz kurumsal yapısı içinde, 
sendikacı iki kuvvetli mıknatıs arasındaki demir 
parçası gibidir. Mıknatıslardan birisi işçilerdir, diğeri 
patronlardır. İşçiler mücadeleci, pratik örgütçü, sınıf 
bilinçli, aslan gibi işçilerse, sendikacı işçilere yapışır ve 
patronların karşısına aslan gibi işçilerin temsilcisi olarak 
çıkar. Ama işçilerin mücadeleye niyeti yoksa; sendikacı 
patronların çekim alanına girer ve “çat!..” diye, oraya 
yapışır. Arkasında işçi iradesinin olmadığını hem kendisi 
ve hem de patronlar bildiği için, bu durumda sendikacı 
patronlardan itibar görmediği gibi, işçilerden de sık sık 
“satıldık” eleştirilerine maruz kalır.
        Rıdvan Budak, sanılanın aksine, patronlara 
yapışmadı. İşçi sınıfının ve sendikal hareketin içine 
sokulduğu tıkanıklıktan çıkabilmesi ve mevcut yasal 
hakların kullanılabilir hale gelmesi için; iki yol olduğunu 
düşündü. Birincisi, işçilerin sendikalarına ve haklarına 
sımsıkı sarılmaları, enerjik bir mücadeleye hazır 
olmaları. Böyle bir durumun olmadığını bir kaç defa 
gördü. DİSK’in yeniden faaliyetine başladığı dönemde 
gördü. Ve Ankara Yürüyüşü sonrasında yapılan 
“Genişletilmiş Temsilciler Kurulu” toplantısında alınan, 
gayet ileri mücadele ve örgütlenme kararlarından 
sonra gördü. Bu kararlarda, sosyalistlerin önerdiği her 
şey vardı. Ama olduğu varsayılan mücadeleci bir işçi 
dalgası mevcut değildi. O zaman kendince olabilir 
dediği, ikinci yola girdi:” Kayıtdışı ekonomiden, “haksız 
rekabet” ve benzeri nedenlerle şikayetçi olan ser-
maye kuruluşlarıyla ve hükümetlerle diyaloğa girerek; 
acaba patronlardaki işçi haklarına karşı tahammülsüz 
tutumları değiştirebilir miyim?” 
        Bu yolu, biz de bir yol olarak görmeyiz. Rıdvan 
Budak ve DİSK’in diğer yöneticileri, Ankara Yürüyüşü 
gibi, kendilerinin bizzat başına geçtikleri eylemlere, 
protestolara, direnişlere devam etmeliydiler. İşçiden 
ümidini çabuk kesti, ama Rıdvan Budak’ın DİSK’i 
büyütme isteğinin samimiyetinden de şüphe etmiy-
oruz. Sonuçta, uzun süredir söylediği ve inandığı bir 
doğruyu, bizce bir DİSK Genel Başkanı için yanlış bir 
yerde uygulamaya girişti: “İşçilerin siyaset yapması şart!” 
diyordu. DSP’den milletvekili oldu. Bu alanda sendikal 
harekete katkı yapmak için, çaba harcayacağından hiç 
şüphemiz yok. 
        Sorun hep aynı noktaya çıkıyor: Sendikal mücadele, 
sendikacıların değil, işçilerin mücadelesidir. İşçiler 
mücadele ederse, sendikalar işçi örgütleri olur. İşçiler 
mücadele etmiyorsa, sendikalar işçilerin mücadelesinin 
önünde bir engele, bürokratik kurumlara dönüşür.
        Şimdi “biz” ve “öbür taraf” meselesine gelebili-
riz. Türkiye orta derecede gelişmiş, kapitalist bir ülkedir. 
Türkiye kapitalizmi, “kendi mezar kazıcıları” olan işçilerin 
sayısını 10-12 milyon civarına çıkarmıştır. Dolayısıyla 
kapitalizmin nesnel gerçekliğinin bir parçası olarak, 

Türkiye’de büyük, gelişmiş bir işçi sınıfı vardır. Ama nes-
nel gerçekliğin parçası olarak kendiliğinden bir işçi sınıfı 
başka şeydir, işçi sınıfının bir özne olması, kendisi için 
sınıf halinde bulunması başka şeydir. Ya hayal aleminde 
yaşayarak, “Faşizm yükseliyor, çünkü sınıf mücadeleleri 
keskinleşiyor” gibi yanlış düşüncelerle günümüzü gün 
edeceğiz; ya da gerçeği görüp, sınıf mücadeleler-
inin keskinleşmediğini, çünkü işçi sınıfının burjuvazi 
karşısında mücadele eden bir güç olmaktan çıktığını 
tesbit edeceğiz.
        Kimse heyecanlanmasın, “Bilimsel ve teknolojik 
devrimlerin sonuçları...” diye başlayan masallardan bah-
setmiyoruz. Bugün de, kapitalizm işçi sınıfının emek 
gücünü sömürmeden, işçilerin yarattığı artı-değere 
elkoymadan varolamaz. İşçi sınıfının ezici çoğunluğu, 
bügün de, finans, iletişim, hizmet sektörlerinde değil; 
üretici sektörlerde çalışmaktadır. Üstelik bu kesimler 
yürümeye başlayınca, geniş işçi ve emekçi yığınlarını da 
eyleme çekebilen, sürükleyici potansiyeli olan kesimler-
dir. Ama geniş işçi yığınları, bugün, işçi gibi değil; burju-

vazi gibi düşünüyor: Özelleştirmenin 
gerekli olduğuna inanıyor; iktisadi 
krizlerde işten çıkarılmasına hak 
veriyor, Sabancı’yı omuzlarında 
taşıyor, Koç grubuna bedava arazi 
tahsis edilmesini alkışlıyor, Türkiye’yi 
sermaye partilerinin yönetmesine 
itiraz etmiyor; taksitlerinin hesabını 
yapıyor; tekstil gibi sektörlerde 
kendi fason işyerini açmayı hayal 
ediyor; metal, petrol kimya gibi 
modern işkollarında, repo, döviz 
işlemleri, borsa gibi finansal enstru-
manlarla meşgul oluyor, araba 
alım-satımı, kooperatifçilik gibi, 
faaliyetlerle uğraşıyor. İşçi sınıfının 
en yoğun olduğu şehirlerdeki seçim 
sonuçlarına bakılırsa, oyunu gönül 
rahatlığıyla birbirinden gerici par-
tilere veriyor. 
 İşçiler arasında işyeri tem-
silcisi, baştemsilci, şube yönetim 
kurulu üyeliği ve diğer görevler ise, 
genellikle mücadelenin fedakarlık 
gerektiren sorumlulularına talip 
olma anlamına gelmiyor. Aksine, 
tezgah başından kurtulmanın, send-
ikal bürokrasi içine girerek; çeşitli 
ayrıcalıklar elde etmenin imkanı gibi 
görünüyor. Amaç, işçi mücadelesinin 
önder ve sorumlu bir militanı olmak-
tan uzaklaşmış; işçilikten kurtulmayı 
sağlayacak, düzen içi bir yükseliş 

imkanının paylaşılması kavgası biçiminde yozlaşmıştır. 
İstisnalar vardır, ama genel eğilim de böyledir.
        Böyle bir yozlaşmanın yarattığı zaaflardan fay-
dalanarak, sendikal hareket içinde MHP hızla mesafe 
alıyor. Türk-Metal gibi bilinenlere ek olarak Selüloz-İş, 
Harb-İş ve Petrol-İş sendikalarında da MHP liste-
leriyle seçime girenler yönetimlere geliyor. Üstelik 
karşılarındaki listelerin sınıf ve kitle sendikacılığıyla ilgisi 
yok. Bürokratlaşmış, sendikacılığı meslek olarak gören 
renksiz, bazan yolsuzluğa bulaşmış; çoğu zaman kural-
lara uygun ama, kendi mesleki ayrıcalıklarının peşine 
düşmüş, siyasi iddiası bulunmayan kadrolara karşı; 
sırtını MHP’ye dayamış bir kadronun yükselmemesi için 
pek az sebep bulunuyor. Açık MHP’li kimliğiyle DİSK 
sendikalarında da çeşitli kademelerde yönetici konum-
lara yükselenler görülüyor. 
        İşçilerin içinde, işçi düşmanı akımlar giderek 
daha fazla güç kazanıyor. Refah-Fazilet çizgisinin işçi 
hareketi içinde yarattığı tahribat; önümüzdeki yıllarda 
MHP eliyle daha da onarılmaz boyutlara tırmanacaktır. 
Geçtiğimiz dönemde, CHP’nin de sendikal hareket 
içinde “en geri” alternatiflere oynadığını, CHP’li bile olsa, 
ilerici kadroların önünü kesmek için çaba harcadığını, 
Fabrika okurları hatırlayacaklardır.
        Şu anda sınıf bilinçli işçiler anlamında “biz” 
diyebileceğimiz taraf; sayısı çok az; gücü sınırlı ve 
genellikle parçalanmış; ufku yönetimlere gelmek veya 
kongrelerde müzmin ve keskin muhalefet yapmakla 
sınırlı, etkisi zayıf bir kesimdir. İlerici parti ve çevreler 
ise, belki siyasetin tabiatını ufuksuzlukları nedeniyle 
yanlış kavradıkları için; önce aynı alandaki diğer solla 
hesaplaşmayı öne çıkarıyor. Bundan daha kötüsü, 
ilerici-devrimci çevrelerin çoğu, işçi sınıfının günlük 
mücadelelerine ilgisini kaybetmiş görünüyor.
        İşçi sınıfımız her zaman böyle değildi. 15-
16 Haziran’ı, MESS direnişini ve binlerce zaferle 
sonuçlanmış grevi gerçekleştiren, 1 Mayıs’ları yüz-
binlerle, alanlarda kutlanır hale getiren de aynı işçi 
sınıfımızdır. Ama kendi mücadele tarihinin birikimlerini 
bugüne taşıyamadı. Çünkü ortak aklı ve hafızası sınıfı 
sınıf yapar. 12 Eylül işçi sınıfını aptal etmek için, başına 
vurdu, öncü siyasal gücünü dağıttı. 
        İşçi sınıfının saflarında, sınıf bilinçli işçilerin 
çoğalması her zaman; 1. Komünist çabaların ürünüdür. 
2. Komünistlerin çabalarının ürün vermesi için, uzun 
vadeli, ısrarlı ve içerden bir çalışma gerekir.
        
        Neler yapmalıyız?

        Komünistlerin çabası derken neyi kastediyoruz? 
Birincisi, işçilerin zihinlerini, burjuva düşünce ve 
mantık kalıplarından temizlemektir. Ancak bu temi-
zlik, yerine doğrusunu, işçi sınıfına ait olanı koyarak 
yapılabilir. Komünistler, Türkiye’de gündeme gelen 
her konuda, sınıf mücadelesini eksen alan fikirlerini 
üretmek zorundadır. Üretilen fikirleri, tezleri, ille de bur-
juva medyayla rekabet edeceğiz diye, televizyon, radyo, 
günlük gazete gibi araçlarla yaymak zorunda değiliz. 
İmkanlar neyse, küçümsemeden ve hakkını vererek 
kullanmalıyız. Başarıyla kullanılan araçların güçlenmesi 
mümkündür. Ancak fikirlerin taşınmasında en önemli 
imkan, insandır. Yayın araçlarıyla yayılan doğru fikirler; 
sınıfa, ileri işçiler üzerinden nüfuz eder; doğrudan 
gazete ve dergilerden değil.
        İşçilerin, sosyalist fikirlerin üzerine atlamayacağını, 
hatta çoğu zaman düşmanlığa varan olumsuz tepkiler 
vereceğini, küçümseyeceğini akılda tutmak lazımdır. 
Bunda 20 yıllık sağ ideolojik bombardımandan sonra, 
şaşılacak bir yan yok. Bu işler sabır işidir. Diğer taraf-
tan, sendikal pozisyonların hesabında olan, herkese 

Mirasyedi miyiz?
        Türkiye sosyalist hareketinin uzunca bir süredir bir tıkanma yaşamakta 
olduğunu hep yazıyoruz. Başkaları da yazıyor. Yine tıkanıklık tespiti yapan 
herkes, bu durumun nedenlerini ve bu durumdan çıkışa ilişkin kendi öneri-
lerini de anlatmaya çalışıyor. fabrika da  tıkanıklık durumunun en önemli 
nedenlerinden biri olarak “partisizlik” sorununa ısrarla vurgu yapıyor. 
Bu yazıda “partisizlik” durumunun nedenlerinden biri olarak görülmesi 
gereken bir yaklaşımı tartışmaya çalışacağım.
        Hatırlayacaksınız; Nisan ’99 seçimlerine katılan sosyalist partilerin 
seçim bildirisi, broşürü ve özellikle gazetelere verilen destek/dayanışma 
ilanlarında öne çıkartılan konulardan biri, eski tüfeklerin, yaşlı sosyalist-
lerin ya da eski komünistlerin kendi partilerini destekledikleri iddiasıydı. 
Adayların ya da destek/dayanışma ilanlarına imza verenlerin isimlerinin 
altına “eski TKP’li” , “eski TİP falan İlçe Başkanı” vb. ünvanlar (!) yazılmaktaydı. 
Neden?
        Birincisi ve en basiti, bu partiler bu gerçekten “eski” şahsiyetlerin kendi-
lerine birkaç oy kazandıracağını elbette ummaktaydılar. Ama yasal sosyalist 
partilerin oy oranlarının binde küsurlarda olduğu bir ortamda bu beklenti 
çok da belirleyici değildi. Esas amaç, bu isimlerin kendi saflarında olduğunu 
göstererek belli bir sürekliliği temsil ettikleri, köklerinin derinde olduğu 
imajının sol kamuoyunda yaratılmasıydı.
        Seçim bildirisi ve ilanlarında gördüğümüz bu geçmişe yaslanma 
anlayışına, eskiden TKP’ye sövenlerin, Mustafa Suphi’yi kabul etmeyenlerin 
dergilerine koydukları isimlerle, cenaze törenlerinde attıkları sloganlarla, 
salon toplantılarında duvarlara yapıştırdıkları resimlerle daha önce de şahit 
olmuştuk. Tüm bunlar TKP’nin geçmişine sahip çıkarak bugünkü duruşlarını 
daha meşru gösterme çabasının bir moda akım haline geldiğinin açık 
kanıtlarıdır.  Peki neden?

PARTİLİ MÜCADELE GELENEĞİ

        Türkiye komünist hareketi, partisi TKP’ye 10 Eylül 1920’de Mustafa 
Suphi’nin önderliğinde gerçekleştirilen Baku Kongresi’yle kavuşmuştur. 
Ancak o tarihten bugüne, partili mücadele geleneği tek bir kulvarda 
akmamış, TİP, TSİP gibi tarihe malolmuş yapıları da içinden çıkaran 
bir tarzda belli bölünmelere uğramıştır. Ama yürünen yolun ana hattı 
hep KOMİNTERN ekseni olmuş; partili mücadele esas alınmıştır. 1951 
tevkifatına kadar TKP, sosyalist aydın ve öncü işçilerin partisi olarak sosy-
alizm mücadelesini sürdürmüş; kesinti döneminin bir ürünü olarak ve 
TKP’nin de desteklediği TİP, 60’lı yıllarda sosyalizm kavramını yasal politik 
mücadele alanına bütün ağırlığıyla taşıyan örgütlü güç olarak tarihsel 
yerini almış; TSİP de 12 Mart darbesinden çıkışta bir grup sosyalistin 
toparlanma çabasının ürünü olarak doğmuş ve nihayet 1973 atılımıyla 
TKP, “fabrikalar kalemizdir” sloganını gerçekten fabrikalara kazıyan ve işçi 
sınıfıyla bütünleşen bir güç olarak partili mücadele geleneğinin ana kulvarı 
olmaya devam etmiştir. Sosyalizm mücadelesi, kimi bu ana kaynaktan 
çıkan, kimi de uluslararası etkilenimler üzerinden başka geleneklerin de 
ülke topraklarında varolmasına elvermiştir. Üstelik bu sınıf devrimciliğinin 
dışında yeralan devrimci demokrat çizgiler arasından kitleselleşebilen 
gelenekler de çıkmıştır. 
        12 Eylül faşist darbesinden sonra yaşanan yenilgi sürecinden çıkışta 
da sosyalist hareket eski gelenekler üzerinden canlanmaya çalışmıştır. 
Bu geleneklerin geçmiş muhasebesini doğru-yanlış, ama yapabilenleri 
tekrar örgütlü güç olmayı başarmış; kendi politik çizgileri doğrultusunda 
mücadelelerine kaldıkları yerden devam edebilmişlerdir. Devrimci Yol gibi 
kimi geleneklerin muhasebe süreçleri ise, yıllarca sürmüş; ama muhase-
benin ertesinde Devrimci Yol geleneğinin ağırlığını oluşturan kesimi ÖDP 
çatısı altında örgütlülüğünü yeniden tesis edebilmiştir.

PARTİLİ MÜCADELE GELENEĞİ MUHASEBESİNİ YAPAMAMIŞTIR

        Şimdi yazının başına, seçim bildiri ve ilanlarında isimlerin altına eski 
TİP’li, eski TKP’li vb. ünvanlar yazılması konusuna geri dönelim: Türkiye 
sosyalist hareketinin partili mücadele geleneğini oluşturan kesimi; 12 
Eylül’de yaşanan yenilgi ve dağılma sürecinin muhasebesini; yeniden 
toparlanmanın dayanak noktası olacak şekilde yapamamış ve bu koskaca 
gelenek adeta kapanın eline bırakılmıştır. Mustafa Suphi’nin TKP’si likide 
edilmiş, hala likidasyonun hesabı sorulamamıştır. TİP, üç-beş yöneti-
cisi tarafından kimselere sorulmadan feshedilmiş; meyhane köşelerinde 
yapılan yıldönümü kutlamaları, 1994’te salon toplantılarına taşınabilmiş 
ama muhasebe ihtiyacı yine karşılanamamış; benzer süreçlerden geçen 
TSİP, bizzat en üst düzey yöneticilerinin eliyle mücadele alanının dışına 
çıkarılmıştır. Kısacası partili mücadele geleneği; 12 Eylül sonrası yenilginin 
ve dağılmanın nedenlerini araştıramadan TBKP-SBP-BSP-ÖDP ekseninde 
eritilmeye çalışılmış ama tüm bu süreçlere direnen birçok kadro ya tek 
başına, ya da geleneğe sahip çıkma iddiası taşıyan küçük yapılarda 
mücadelesini sürdürmeye çalışmıştır. İşte bugün yaşanan partisizlik 
sıkıntısının, sosyalist mücadele arenasının her türden sınıf dışı devrimciliğe 
bırakılmasının, seçim bildiri ve ilanlarında eski TKP’li, eski TİP’li imzalarının 
uçuşmasından medet ummanın en temel nedeni bu muhasebe ve sorgu-
lama eksikliğidir. TKP’nin kadroları, TİP’nin kadroları kendi geçmişlerini 
masaya yatırıp, muhasebesini yapmadıkları/yapamadıkları için TKP ihtiyacı 
karşılanamamıştır. TKP olmayınca da, o büyük mücadele geleneğinin 
herhangi bir değerine yaslanan herkes; büyük bir sorumsuzlukla TKP’nin 
mirasını tırtıklayabilmiştir. 

SUÇLU KİM?

        Tabii burada ilanlarına bu eski imzaları koyanları, TKP’ye özenenleri ve 
hatta kendisini TKP sananları suçlayacak değiliz. Onlar bu şekilde akılları 
sıra TKP’ye, TİP’e sahip çıktıklarını, bu mirasın sürdürücüsü olduklarını 
ortaya koyuyorlar. Elbette bir mücadele geleneğinin sürdürücüsü 
olmanın kadro sürekliliğiyle doğrudan bağı vardır. Ama bu bağ yalnızca 
göstermelik olan bir kaç “ihtiyar”la sınırlı değildir. Dolayısıyla bu çaba 
fazla inandırıcı olamamaktadır. İnandırıcı olamadığı gibi, örneğin eski bir 
TKP’linin adayı ya da destekçisi olmasından hareket ederek TKP’nin mirasını 
sahiplenmeye çalışan bu kafa; TKP’nin likide edilmiş olması durumunu 
da doğallaştırmaktadır. Bu kafa için TKP yoktur; TKP yerine kendisi vardır; 
TKP’nin ayağa kaldırılması göreviyle ise hiçbir ilgisi yoktur. 
        TKP’nin mirasının, isminin, kadrolarının bu şekilde istismar edilm-
esinin suçlusu yalnızca bu istismarı gerçekleştirenler ya da partinin liki-
dasyonunu hazırlayanlar değildir. Likidasyon sürecinin muhasebesini 
gerçekleştiremeyen, muhasebe konusu gündeme her geldiğinde sabote 
edenleri, engelleyenleri bertaraf edemeyen TKP’nin gerçek sahipleri, 
kadroları da suçlu değil midir? Neden bu irade gösterilememiştir? O hep 
eleştirdiğimiz komutan-asker ilişkisi mi bizleri engellemiştir? Neden kend-
imizi böyle bir süreci örmeye yetkili ve hak sahibi olarak görmemişizdir? 

Partili mücadele geleneğinin yeniden ayağa kalkabilmesi için 
geçmiş envanterinin bir an önce çıkartılması gerekmektedir. Bu süreç, 
yalnızca parti ihtiyacına cevap vermekle kalmayacak, aynı zamanda bu 
sorumsuz mirasyediciliğe de bir son verecektir.
        Kendisini partili mücadele geleneğinin bütünü yerine koymayanlar, 
sosyalizm mücadelesini kendisiyle başlatmayanlar, parti özlemini her 
an yaşayanlar ayağa kalkma sürecinde buluşacaklardır. Likidasyonun 
muhasebesini yaparken kendi geçmişlerini de masaya yatırmaktan kaç-
mayacaklar; partisizlik döneminin üzerlerine düşen sorumluluk payını 
kabulleneceklerdir. Onların özeleştirisi partinin ayağa kaldırılması olacaktır. 
Partisiz ölmeyi reddedeceklerdir.
        Şimdi önümüzde cevap bekleyen soru şudur: Mirasyediliğe mi devam 
edeceğiz; yoksa mirası layık olduğu geleceğe taşıyacak mıyız?

BİR SÖZ
Metin Kalfa

Sendikal hareket ve sosyalistler

Devamı Sayfa 17’de
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         18 Nisan seçimleri ve sonuçlarına dair, 
ilgili bütün çevrelerin ilk ve geniş değerlendirme 
hamlesi çoktan tamamlandı. Dolayısıyla seçim-
lerin ve sonuçlarının çok özet bir analiziyle yeti-
nerek; asıl, kritik gördüğümüz değerlendirmeleri 
ve bu süreçte ortaya çıkmış görünen, geleceğe 
ilişkin ipuçlarını ele almak istiyoruz.

         18 NİSAN’IN SONUÇLARI

 Seçim kararının alınışından Abdullah 
Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişine kadar 
geçen sürede hemen herkesin hemfikir 
olduğu görüş, parlamento içi dengelerin 18 

Nisan seçimleriyle değişmeyeceği şeklindeydi. 
Dolayısıyla mevcut parlamento tablosundan 
rahatsız olan, 28 Şubat’ın arkasındaki güçlerin, 
seçim sonuçlarını farklılaştıracak bir sürecin 
yaşanmasını engellemiş olan erken seçim oldu-
bittisinden de rahatsızlık duydukları biliniy-
ordu. Cumhurbaşkanı Demirel’in, sık sık “darbe” 
imasında bulunuşunun arkasında bu rahatsızlık 
bulunmaktaydı. Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişi/
gönderilişi, zamanlaması dahil; parlamentonun 
4. partisine azınlık hükümeti kurma “başarısını” 
hediye eden 28 Şubat’ın, seçim oldu-bittisine 
verdiği en esaslı cevap oldu. Böylece, tekelci 
medyanın etkin desteğinin de katkısıyla, DSP’nin 
bir sıçrama yapması mümkün hale geldi. ANAP/
DSP ve bir payanda koalisyonunun, bu defa da 
DSP/ANAP ve bir payanda şeklinde tekrarı, hem 
devlet partisi, hem tekelci sermaye ve medyası 
tarafından tercih edilir olmuştu.
         Ancak Öcalan’ın getirilişinin oluşturduğu ilk 
kırılma noktasının yegane sonucu bu olmadı. 
Neredeyse seçim kampanyasının bütünüyle 
dışına sürülmüş HADEP’in makus talihi de, bu 
gelişmeyle birlikte bir kırılma yaşadı.
         İkinci kırılma noktası ise, seçim 
kampanyasının son iki haftasında gerçekleşti. 
Barajı geçip geçmeyeceği tartışılan MHP’nin, 
DYP’deki “emanet oylarını” geri almasına yardımcı 
olarak Çiller’i zayıf düşürmeyi amaçlayan medya 
kampanyasının da katkısıyla, MHP seçimlerin 
“sürprizini” gerçekleştirdi. Sadece DYP’deki değil; 
ANAP’taki ve Fazilet’teki emanet oylar da 
“yuvaya” döndü. Tekelci medyanın, bu amaçla, 
seçim yasaklarını kabaca çiğnemeyi göze alarak 
yayınladığı, kaynağı belirsiz “anket sonuçları”nın, 
devlet partisi kaynaklı veya destekli olduğu 
rahatlıkla söylenebilir.
         Sonuçta “Nasyonal sosyalist”, Arçelik Bayileri 
Partisi DSP ile faşist MHP seçimlerin galipleri 
olarak çıktılar. Üçüncü bir galip ise milletvekili 
seçimlerinde baraja takılmasına rağmen, yerel 
seçimlerdeki başarısıyla HADEP’tir. HADEP bütün 
olumsuz şartlara ve üstelik bu defa Türkiye solu 
ile ittifak yapılmamış olmasına rağmen oyunu 
%1’e yakın arttırdığı gibi, birinci çıktığı il sayısını 5 
ilden 11’e yükseltti.
        “Merkez sağ” denilen, siyasi çizgileri iti-
bariyle düpedüz faşist kırması partiler olduğu 
aşikar, tekelci yolsuzluk ve hırsızlık çeteleri, DYP 
ve ANAP, sadece ciddi oy kaybına uğramadılar; 
aynı zamanda silinme eşiğine gelip dayandılar. 
Ne siyasi, ne toplumsal bir karşılığı kalmamış 
olan, belki de bu yüzden “Atatürk’e oy verin” 
gibi zavallılıklara başvuran Deniz Baykal CHP’si 
feleğin sillesini yedi. BBP, MP, YDP, DP, LDP gibi, 
konjonktürel gerici-faşist küsurat partileri, 
kendi türlerinden partilerin yaşamasına izin 
vermeyecek ölçülerde düşük oy aldılar. Nitekim 
bazıları kepenk indirdi. Cindoruk’un DTP’si ise, 
başından itibaren hayırlı bir girişimdi. Çok sayıda 
ünlü gericinin siyasetten tasfiyesinin aracı oldu 
ve bu süreci kendisinin daha sandığa girmeden 
tasfiyesiyle sonuçlandırdı.
         Fazilet Partisi, vaadlerini yerine getirdiği 
yerel yönetimler planında oyunu korur ve hatta 
artırırken; sadece 28 Şubat karşısında değil, 
Mısır ve Libya’da da başını dik tutamayan siyasi 
önderliğinin güvenilmezliğinin bedelini, oldukça 
ucuz ödedi; %6 civarında oy kaybetti. RP’nin 158 
milletvekilinin yerine 111 milletvekilliğiyle yet-
inmek zorunda kaldı.
         Seçime katılan HADEP dışındaki  ilerici 
partiler, toplam 400 bin civarında oy aldılar. Bu 
partilerin hiçbirisi %1 eşiğini aşamadı.

        “HÜR VE DEMOKRAT SEÇİMLER”

         18 Nisan seçimlerinin çarpıcı özelliklerinden 
belki de birincisi, seçimlere katılan partilerden 
ikisinin, HADEP ve İP Genel Başkanlarının, 
seçim döneminde cezaevinde bulunmalarıydı. 
HADEP’in Genel Başkanı’nın, merkez yönetici-
lerinin, bazı il başkanlarının ve bazı adaylarının 
tutuklu bulunduğu yetmiyormuş gibi; bazı 
adayları, aday oldukları bölgelere devlet güç-
lerinin engellemesi nedeniyle hiç giremediler. 
Propaganda çalışmaları ülkenin neredeyse 
tamamında engellendi. Zaten kısa bir süre önc-
esinde de, Abdullah Öcalan’ın İtalya’da bulunuşu 
ve sonra Türkiye’ye getirilişi esnasında il ve ilçe 
örgütleri polis ve MHP’liler tarafından, ortaklaşa 
abluka altına alınmış, basılmış, tahrip edilmiş ve 
üyeleri linç tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardı. 
Dahası, Diyarbakır’da Hamit Çakır, Kocaeli’de 
Metin Yurtsever, MHP-Polis linç kumpanyasının 
iki kurbanı oldular.
         Kapatılan Refah Partisi’nin yerine kurulan 
Fazilet Partisi, asıl lideri Erbakan’ın yasaklı, Recep 
Tayyip Erdoğan’ın cezaevinde olduğu koşullarda 
seçimlere katıldı.
         Şerafettin Elçi’nin Genel Başkanı olduğu 
“Demokratik Kitle Partisi” ise, seçim sürecinin 
başlamasından az önce Anayasa Mahkemesi 
tarafından kapatılmıştı.
         HADEP hakkında kapatma sürecinin 
işlemesini yeterli görmeyen Yargıtay Başsavcısı 
Vural Savaş, Anayasa Mahkemesi’nden, bu 
partinin seçimlere katılmaması için “ted-
bir” almasını talep etti. Ankara DGM Savcısı 

Nuh Mete Yüksel ise Fazilet Partisi hakkında 
hazırladığı dosyayı, kapatma davası açılması 
talebiyle Başsavcı’ya gönderirken, bu partinin 
yöneticilerinin önemli bir bölümü hakkında 
idam talebiyle dava açtı. 
         Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve 
Cumhuriyet yazarı İlhan Selçuk’a göre “hür ve 
demokrat” olduğundan şüphe etmememiz 
gereken seçimlerin, daha işin başında böyle 
sorunları vardı. 
         Seçim kampanyası boyunca, HADEP’in 
Diyarbakır mitingine izin verilmemesi ve mitinge 
gelenlerin acımasızca sopadan geçirilip gözaltına 
alınmaları; SİP üyesi Hüseyin Duman’ın sivil polis-
lerin himayesinde bir MHP’li tarafından taban-
cayla vurularak öldürülmesi; SİP’in, ÖDP’nin, 
EMEP’in, DBP’nin ve İP’nin çalışmalarının hemen 
her yerde, polis tarafından engellenmesi; bu par-
tilerin çalışmasını yürütenlere MHP’li faşistlerin 

pek çok defa saldırması gibi gelişmelere sahne 
oldu.
         Sonuçta 37 milyon, 429 bin 120 seçmenin 
%87.07’si sandık başına gitti. Bu katılım oranının 
hayli yüksek olduğunu belirtelim. Kullanılan 
oyların bir buçuk milyona yaklaşan bölümü 
geçersiz sayıldı. Ve geçerli oyların %18.32’si, 
baraj nedeniyle parlamentoda temsil imkanı 
bulamadı. Pek azı ortaya çıkmış olsa da, seçim-
lerle ilgili yaygın hile suçlamaları gündeme geldi. 
             

SEÇİM SONUÇLARININ SOL 
İÇİN ANLAMI

         18 Nisan seçimlerine katılan siyasi 
partilerden hangilerinin solcu, ilerici par-
tiler olduğunu seçimlerden önce yayımlanan 
değerlendirmemizde belirtmiştik. Orada 
yeralmayan DBP’yi de ekleyerek, ÖDP, SİP, 
HADEP, bazı kayıtlarla EMEP’i bu kategoride 
değerlendirdiğimizi; İP’in gerçekte “milliyetçi, 
devletçi bir orta sınıf partisi” olduğunu; ancak 
“sol” zannedildiğini söylemiştik.

         İP Sol Değildir.
 
         İP’nin, sosyalistlik iddialarını sürdürmesine 
rağmen, her zaman olduğu gibi sınıf bakış açısını 
reddeden bir yaklaşımla; Türkiye’nin bugün 
getirilmiş olduğu hali; burjuva sınıfının değil; 
“sağın” eseri olarak tesbit eden ve bu durumdan 
çıkışı; “sol” olduğunu iddia ettiği DSP ve CHP ile 
İP’nin oluşturacağı “Sol Güçbirliği”nde gören 
politikası, seçimlere gelinirken “büyük meyvasını” 
değil; “küçük meyvasını” vermiştir. İP’lilerin 
son yıllarda ısrarla dile getirdikleri, merkezi, 
stratejik yaklaşımlarına DSP’den ve CHP’den 
olumlu cevap gelmemiştir. Buna karşılık çoğu, 
gerçekten değerli aydınlar, bilim insanları ile 27 
Mayısçılardan bazı isimler, haklarında bilgi sahibi 
olmadığımız bazı emekli subaylar İP ile birlikte 
“Sol Güçbirliği Kurultayı” toplamış ve bu ilişkiyi 
kurumlaştırma yoluna gitmişlerdir. Seçimlere de 
İP’nin listelerinden aday olarak katılmışlardır. 
         Ancak “taş yerinde ağır”dır. Yanlış bir 
siyasi konumlanış, bu listelerde yeralan değerli 
aydınları da, İP’nin seçim hezimetinin ortağı 
yapmıştır. İP, yaptığı her ittifaktan sonra oyları 
daha da düşen, umutsuz bir vaka oluşunu 
sürdürmüş; sadece devlet içinden aldığı veya 
almayı başardığı istihbarat kırıntılarını abartarak, 
devlet içindeki çatışmalarda kendisini taraf olar-
ak gösterme çabası içine giren, sansasyonel bir 
derginin çevresi olma sınırlarına hapsolmuştur.  
SP-İP’nin, 1991 seçimlerinde aldığı 108. 369 oyu, 
“çelik çekirdek” olarak nitelendiren Aydınlıkçılar, 
1994’te 79.146 oya, 1995’te 61.428 oya ve 
nihayet 18 Nisan 1999 seçimlerinde 57.860 oya 
düşmeyi  başararak, çelik çekirdekten epey fire 
vermişlerdir. 
         Bu partiyi “sosyalist” sanarak oy verenler, 
“Altı Ok Programı”nı İnönü’nün CHP’sinden yeteri 
kadar tanıdıkları için artık oylarını esirgerken; bu 
programa oy verebilecek olanlar da, “CHP ve DSP 
varken, neden sonradan olmalara oy vereyim” 
mantığıyla oy vermemişlerdir. Seçim öncesinde 
yayımlanan Aydınlık sayılarında, “Ege köylülerinin 
gürül gürül İP’e aktığı” palavraları da, işçi sınıfının 
İP’nin sloganları altında “Kahrolsun İMF, Bağımsız 
Türkiye” diyerek mücadele ettiği şişinmeleri 
de, seçimlerden sonraki Aydınlık sayılarında, 
unutulmuştur. 
         Bu partiyi sol saymak, İP’e verilen oyları “sol 
oylarla” toplamak, yanlıştır.
        Yalçın Küçük’ün, İP listelerinden aday olan 
aydınları, aynı yerde tutmak için, ÖDP liste-
lerinden aday olan aydınlardan ayırmaya, bir 
tarafı övmek için zorlama bahaneler bulurken; 
diğer taraftakilerin duruşunu küçümsemeye 
ve hatta lekelemeye çalışması; bunu Aydınlık’ta 
yayınlanan yazılarında yapması beyhudedir. “İP 
ise Leninist anlamda bir başka eksikliği gidirmeyi 
üstlenmiştir. Kemalist programı ön plana 
çıkarmıştır, az oy alması bu nedenledir; ben 
bunu seçimlerden önce duyuruyordum.” sözleri 
ise, hem “Leninizmi” karikatürize etmek ve hem 
de bu karikatürle, İP’in yaşadığı başarısızlıklar 
zincirinin son halkasını izah etme çabasıdır.

         İP listelerinden aday olan, “Sol Güçbirliği” 
içinde yeralan değerli aydınlarımız, dün ÖDP 
veya İP ikilemi karşısında değillerdi. Pekala SİP 
listelerinde de yeralabilirlerdi. Bugün de İP’e 
mecbur falan değillerdir.
         Ama asıl yapılması gereken, işçi sınıfıyla 
birlikte, savaşsız, sömürüsüz bir dünya, empery-
alizmle her türlü bağımlılık ilişkisini koparıp 
atmış, büyük insanlık ailesinin onurlu bir parçası 
olarak başı dik bir Türkiye için mücadele etmeye 
hazır aydınları; işçi sınıfının komünist partisiyle 
kucaklaştırmak; böylece İP ve benzerlerinin 
ilerici, yurtsever aydınları, kendi başarısızlıklarının 
ortağı yaparak siyasetten uzaklaştırmasına, daha 
fazla meydan vermemektir.

         Sol Başardı mı?

         Seçim sonuçlarının değerlendirildiği 
yazılarda, alınan sonucun başarısızlık, yenilgi 
olduğunu söyleyen değerlendirmeler de var; 
her şeyi biraraya toplayarak 400 bin civarında 
oy alındığını ve bunun bir “oy patlaması” 
sayılabileceğini söyleyenler de var. Tamamiyle 
seçim öncesindeki hedeflere bakarak kendisini 
başarılı, diğerlerini başarısız ilan edenler de var. 
         Örneğin SİP yöneticisi Kemal Okuyan, 
partisinin 30 bin oy hedeflediğini, ancak 40 
bine yakın bir oy aldığını ve dolayısıyla başarılı 
olduğunu gönül rahatlığıyla söyledikten sonra, 
“ÖDP’nin işçi sınıfıyla kendi arasına koyduğu 
mesafeden dolayı hezimete uğradığını” iddia 
ediyor.
         Bu iki farklı şeyin bu kadar garip bir şekilde 
karşılaştırılması ciddi bulunabilir mi?
         SİP çok daha başarılı kabul edilebilmek için, 
keşke hedefini 5 bin olarak koysaydı!..
         İşçi sınıfıyla kendisi arasına mesafe koyan 
ÖDP 260 bin oy almış ve hezimete uğramış; işçi 
sınıfıyla kendisi arasına mesafe koymayan SİP, 
hedefini 30 bin koyduğu ve kırk bin oy aldığı için 
başarılı olmuş!...
         EMEP de “emek eksenli” bir kampanya 
yürüttü. O da 55 bin civarında oy aldı. Başarılı 
olup olmadığını bilemiyoruz, çünkü hedefinin ne 
olduğunu bize söylemedi.
         Bu değerlendirin mantıksal sonucu olan, 
işçi sınıfına yakın duranların az oy olarak 
başarılı olabildikleri; buna karşılık işçi sınıfına 
mesafeli davrananların çok oy alarak “hezimete” 
uğradıkları fikrini, bir fikir saymak mümkün 
değildir.
         Seçim sonuçlarını değerlendirmede daha 
farklı bir tutumumuz olmalıdır.
         1. ÖDP, kurulduğundan bu yana, esas 
olarak kendi içine politika yapmıştır. Topluma 
yöneltebildiği tek esaslı mesaj, “Solun ÖDP’de 
birleştiği” mesajıdır. Ancak bu mesaj, gerçek 
anlamıyla sadece solun içindekiler tarafından 
algılanabilmiş; toplumun karşısına çıkıldığında, 
SİP, EMEP, İP vd’nin de ÖDP ile aynı platformda 
görünüyor olması nedeniyle bu mesaj, mesaj 
olmaktan çıkmıştır. ÖDP, çoğunluğunu, bir seçim 
kampanyası yürütmemiş olsa da, zaten kendi-
sine oy verecek olanların oluşturduğu, solcu, 
ilerici, devrimci oylarını almıştır. 
         2.ÖDP, gerçekten de kendisiyle işçi sınıfı ve 
kendisiyle HADEP arasına, iradi olarak belirgin 
mesafeler koymuştur. SİP ve EMEP iradi olarak işçi 
sınıfıyla kendileri arasına mesafe koymamışlar; 
aksine kendilerini sınıfın partisi olarak ileri 
sürmüşlerdir. Ancak bu ileri sürüş, hiç değilse, 
işçi sınıfının anlamlı bir azınlığı tarafından, ne 
seçimden önce, ne seçimlerde, benimseyişle 
karşılaşmamıştır. Zaten bu iddialar, sosyalist bir 
parti ortaya çıksa da oy versek diye bekleyen 
işçilere verilen bir haber olarak değil; işçi ve eme-
kçi yığınlar içinde dönüştürücü bir iradenin 
varolduğu iddiası olarak anlam 
kazanır. Ne SİP ve ne de EMEP, 
işçi sınıfı içindeki dönüştürücü 
siyasi faaliyetlerinin sonuçlarını toplamışlardır. 
Her iki parti de, aynen ÖDP’nin aldığı oylar gibi, 
hazır solcu oylarını almışlardır. EMEP’in oyları, 
devamcısı olduğu geleneğin ilişkileri itibariyle, 
belki daha somut bir tanıma ve algılamanın 
ürünüdür. SİP’in oylarının ezici çoğunluğu ise, 
adındaki “sosyalist” kelimesinin hatırınadır. Yerel 
seçimlerde SİP’e verilen oyların 2 binin altında 
olması; buna karşılık genel seçimlerde 40 bine 
çıkması, sanırım böyle izah edilebilir. Bu partiden 
bağımsız olarak sosyalizme oy vermeye hazır 
insanlar; genel seçimlerde “pir aşkına” sosyalizm 
kelimesini işaretlerken; yerel seçimlerde daha 
gerçekleşebilir alternatiflere yönelmişlerdir. 
Böylece her durumda SİP’e oy vermesi, par-
tili olmanın gereği olan 2 bin kişi, “sayılır” hale 
gelmiştir. 
        3. İlerici partilerin hiçbirisi, bizzat kendisi-
nin topluma malettiği mesajlarının ürünlerini 
toplamış değildir. Siyasi faaliyetlerin toplumdan 
cevap alabilmesi için, oldukça uzun, ısrarlı ve 
sürekliliği olan çalışmalar gerekir. Bu partilerin 
hiçbirisinin ne ömrü, ne ısrarı, ne sürekliliği ve ne 
de siyasi çalışmalarının imkanları, toplumla bu 
türden bir alış-veriş ilişkisi için yeterli olmuştur. 
Bu bakımdan biz her üç partinin de, başarısız 
olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bu şartlar 
altında, seçimlerin başarı ölçüsü kabul edilmesi 
için henüz erkendir.
         4. Diğer taraftan, sürekli, ısrarlı, uzun süre 
yürüttüğün siyasi faaliyetin muhtevasının ne 
olduğu çok önemlidir. “Kurtuluş sosyalizmde”, 
“Yağma yok, Sosyalizm var.” vb. sloganlar,  sol-
culara bir şey söyler; ama yığınların dönüşmesi, 
ne soyut sloganların, ne de pedegojik faali-
yetlerin ürünü olabilir. Yığınların bilinci siyasi 
süreçler içinde dönüşür. Bırakalım ulusal çapta 
siyasi süreçler örgütlemeyi; ulusal çapta yankısı 
olacak yerel, bölgesel süreçler örgütleyebilmiş 
bir ilerici parti ortada yoktur. Belki bir parça 
ÖDP’nin buna yaklaştığı söylenebilir. Ancak bu 
parti de İstanbul’da Beyoğlu, Ankara’da Sakarya, 

Yüksel caddeleri, İzmir’de Konak çevresini siyasi 
yoğunlaşmasının zemini yapmıştır. Kasdettiğimiz 
yerel/bölgesel süreçlerle, eğer marjinaller par-
tisi değil; sol, ilerici bir partiden sözediyorsak, bu 
caddelerin o zeminlerle bir alakası yoktur. 
         Kaldı ki ÖDP’nin, reklamcı sosyalist eskileri 
tarafından belirlendiği belli olan sloganları, içerik-
sizlik bakımından DYP’nin sloganlarını bile geride 
bırakmıştır. “İlk aşk unutulmaz” zırvası, “Baharı 
birlikte karşılayalım” miting davetiyle doruğu 
yakalamış; tamamen partilerin oy pusulasındaki 
yerlerinin belirlendiği kuranın ürünü olan “en 
solda” bulunuş; diğer ilerici partilerle rekabetin 
malzemesi yapılarak, “Oylar en sola” sloganına 
dönüşmüştür.
         5. Hiç bir partinin seçimlere katılmaktaki 
amacı, “şu kadar oy alacağım” olamaz. Şüphesiz 
sonuçta, seçmen bazında kitle desteğimizi (veya 
sayısını zaten bildiğimiz üyelerimizin kaç kişi 
olduğunu), bir de seçim sonuçlarından öğrenmiş 
oluyoruz. Ama asıl hedefler siyasidir. Tek başına 
iktidar olmak; bir koalisyon hükümetinin 
ortakları arasına girecek desteğe ulaşmak; bir 
koalisyonu kendi etrafında kurabilmek için bir-
inci parti çıkmak; meclise girmek, grup kurmak 
vb. düzen partileri için makbul siyasi hedeflerdir. 
Bu bakımdan ÖDP bir siyasi hedef belirlemiş 
olmasıyla diğer ilerici partilerden öndedir: “Bir 
muhalefet partisi olmak”, ÖDP’nin seçimlerden 
kazanmayı umduğu başarıdır. Bize göre, ÖDP’nin 
diğer siyasi hedeflerinin başında ise, örtük olarak, 
diğer sollardan çok ilerde bir oy olarak, bu alanda 
tekleşme hedefi bulunmaktaydı. Bunu başarması 
için kendi içlerinde telaffuz ettikleri %2-3, hatta 
kantarın topuzunu kaçırmış bazılarının hayalini 
kurduğu gibi baraja yaklaşan oylar almaları 
gerektiğini düşünüyorlardı. %1’in altında oy alan 
partilerin en büyüğü olmak, ÖDP’yi yegane parti 
haline getirmez. Ama aradaki farkın gene de 
çok büyük olduğunu, diğer partiler de görme-
lidir. “Ama onlar kaç geleneğin oyu..” itirazı, bu 
durumu değiştirmez. Seçimlere gelenekler değil, 
partiler girdi.
         ÖDP içindeki DY ekibinin ve bu ekibin 
yalakası ve akıl hocası Birikim tayfasının başından 
beri sahip oldukları bir siyasi hedef de, seçimler-
den başarılı bir sonuç alırlarsa; başarıyı kendiler-
ine ait ilan edip, ÖDP içindeki muhaliflere karşı 
bir tedip hareketine girişmekti. Eğer başarısız 
bir sonuç alınırsa, bu defa yapılacak olan, 
başarısızlığı muhaliflere fatura edip bir tedip 
hareketine girişmekti. Seçimlerden sonraki 
Birikim’in kapağında savaş ilanı var. DY’ci Bülent 
Forta ise, siyasetlerinde “parti içindeki dengeleri 
bozacak” düzeltmeler yapılması gerektiğini ve 
dengelerin bozulmasının önemli olmadığını, ilan 
etti.
         Peki SİP’in siyasi hedefi neydi? Veya EMEP’in 
siyasi hedefi neydi? İşçi ve emekçi yığınlarına, 
kendilerini haber vermek mi? Olabilir. Başarıyı 
rakamlarda değil; burada ölçmeleri gerekir.

        Yeni Bir Dünya Kurulur...

         Seçimlerin hemen ertesinde Radikal 
Gazetesinde Neşe Düzel’in konuştuğu ÖDP’li 
Bülent Forta, sonradan Ertuğrul Kürkçü’nün aynı 
gazetedeki yazılarında “La Fontaine’in kargası”na 
benzettiği B. Forta; kendisine mühim adam 
muamelesi yapıldığı düşüncesiyle şakımaya 
başlamış ve ağzındaki solculuk peynirini tilkiye 
kaptırmıştı. Ertuğrul Kürkçü özelleştirmelere bile 
karşı çıkamayan kargayı uyardı:
        “Aman karga, tilkiye uyma, Marx’a laf söylet-
me, önce ‘Kapital’i, sonra da ‘Devlet ve Devrim’i 
oku bir daha!..”
         Karga, o görüşmede, ağzından başka bir 
peyniri daha düşürmüştü aslında. “Baraj altı 

olması, CHP’nin içindeki bütün 
o tutuculuğu parçalayacak. 
Bizde de aynı etkiyi yapacak. 

Belki savrulmalar, gitgeller olacak, ama oturup 
bütün siyasetimizi gözden geçirmek zorundayız. 
Nerelerde hatalıyız bakacağız. ÖDP’nin ana 
toplumsal alanlardaki düşüncelerini çok net 
ifade etmeye ihtiyacı var. Bu parti içindeki den-
geyi bozarmış, çok önemli değil.”
         Forta, tilkinin önüne, ÖDP’nin bütünlüğünü 
düşürüyor.
        “CHP’nin tutuculuğu” belirlemesini ilk defa 
Forta dile getirmiyor. Bu partinin yeteri kadar 
liberal olmadığı kanısında olan pek çok sağcı, 
bu belirlemeyi yapmıştı. Forta’nın ÖDP içindeki 
parçalanmasını temenni ettiği tutuculuk ise, 
açıkça söylüyor; her somut konuda, Marksizmin 
temel yaklaşımlarını kendilerine hatırlatanların 
varlığıdır. ÖDP içinde Marksistlerin varlığı bile, 
belli ki DY’cilerin ve Birikimcilerin tahammül 
sınırlarını zorlamaktadır. 
         Bu tehdidin muhataplarından olduğunu 
tahmin edebileceğimiz, Sosyalist Politika 
yazarlarından Ali Önder Öndeş de, seçimlerden 
önce yazdığı bir yazıda şöyle söylüyordu:
        “..Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere 
ÖDP’nin seçimlerin ardından gelen günlerde 
kitleselleşme politikasını terk etmeksizin sınıfı 
ve marksizmi daha fazla referans alan bir yöne-
lime gireceği düşünülebilir. Bu durumun ÖDP 
dışındaki sosyalistler arasında daha anlamlı ve 
geçirimli arayüzeyler yaratacağını düşünüyorum. 
Bence çok zayıf bir olasılık ama süreç 
kurgulananın tersine gelişirse ve marksistler 
ÖDP’de ‘boyalı kuş’ durumuna gelirse..o zaman 
yeni bir dünya kurulur ve herkes yerini alır.”
         Ali Önder Öndeş’in ÖDP’nin seçim sonrası 
yönelimi hakkındaki temennisinin isabetli 
olup olmadığını, şüphesiz sadece Forta’ya veya 
bir kaç aya bakarak değerlendirmek doğru 
olmaz. Öndeş’in asıl problemli ifadesi, 1. ÖDP 
Marksizmden ve sınıftan daha da uzaklaşırsa 
ve 2. ÖDP içindeki Marksistler “boyalı kuş” 
haline gelirse.. şartlarına bağlı olarak; “o zaman 
yeni bir dünya kurulur ve herkes yerini alır” 

cümlesidir. ÖDP içindeki marksistlerin, başka 
zeminlerde “harmanlanmak” yerine, örneğin 
doğrudan işçi sınıfının komünist partisini ayağa 
kaldırmak için uğraşan komünistlerle herhangi 
bir düzeyde ilişkilenmek için, “boyalı kuş” 
olmayı bekleyeceklerini ilan etmeleri tuhaftır. 
Diğer taraftan, kullanılan laf da, ABD Başkanı 
Johnson’dan gelen sert mektup karşısında, ABD 
ile ilişkileri koparmaya asla niyeti olmayan İsmet 
İnönü’nün söylediği naz ve cilve cümlesidir. 
İsmet İnönü için, emperyalist sistemle çok yönlü 
bağımlılık ilişkileri dışında, Türkiye’yi götürmek 
isteyebileceği bir dünya fikri hiç olmadı. Sosyalist 
Politika’nın, ÖDP’yi barajın altına düşmüş CHP’ye 
daha da yaklaştırmak isteyen DY’cilere, “problem 
çıkartmayız” mesajı göndermiş olabileceklerine 
inanmak istemeyiz. Tanıdık bir mekanizmadır; 
böyle anlarda, en fazla dışlanmak istenen azınlık 
eğilimlerinde; içinde bulunulan kuruma sadakat 
ilkesel bir gösteriye dönüşür.
        Yeni bir dünya için harekete geçmeyi, 
DY’cilerin basiretsizlik sınırlarını zorlamasına 
bağlayanların; o dünya kurulsa bile farkına 
varmamaları mümkündür.
         
         Eski Dünyalar Dalgalanıyor

         Seçim dönemlerinin en tehlikeli yanlarından 
birisinin, sonuçlar hakkındaki yüksek beklen-
tiler olduğunu ve bu nedenle yaşanan hayal 
kırıklıklarının parti içi hayatı zorlaştırdığını 
söylemiştik. 
         Bu uyarımızın, özellikle ÖDP için geçerlilik 
kazandığını söyleyebiliriz. Seçim sonuçlarına 
dair oldukça yüksek beklentiler yaratılmış ve 
hayal kırıklıkları oluşmuştur. Bu hayal kırıklıkları 
zaten varolan bloklararası gerilimi güçlendirme-
ktedir. Başarısızlığı “HADEP’e yakın görünmek”le 
açıklayanlar ve “HADEP’ten uzaklaşmış” olmakla 
açıklayanlar; iki önemli eğilim olarak partinin 
geleceğini tartışmaktadır. HADEP’e daha 
yakın bir ÖDP ve CHP’ye daha yakın bir ÖDP, 
tartışılmaktadır. Bu tartışma seçim sonuçlarının 
yüzeydeki yansımasıdır. 
         Diğer taraftan, solun önemli sektörler-
inin birleşerek toplumun karşısına çıkmasının 
yaratabileceği güzel sonuçların; örneğin 1. TİP’in 
oy yüzdesinin ve toplumsal rolünün yakalana-
bilmesinin hatırına; işçi sınıfından ve marksiz-
mden uzaklaşmaya ses çıkarmayan TKP ve TİP 
geçmişli pek çok ÖDP’li, yaptıkları tercihin hiçbir 
şeye değmediğini görmeye başlamışlardır. Bu 
durum, işçi sınıfından ve marksizmden uzakta, 
Nabi Yağcı ve ekibinin etrafında yeniden TBKP’yi 
canlandırma girişimlerine hız kazandırabileceği 
gibi; işçi sınıfının devrimci partisi olarak, siyasi ve 
örgütsel muhasebesini yapmış bir TKP fikrini de, 
beklenenden önce güçlendirebilir.
         ÖDP dalgalanacaktır. Ancak komünistlerin, 
bu türden dalgalanmaları tahrik etmesi veya 
bu dalgalanmaların sonuçları üzerine hesap 
yapması, sözkonusu olmadığı gibi, isabetli de 
değildir. Başka bir ifadeyle; ÖDP’nin iç hayatı, 
bizim ilgilendiğimiz değil; izlediğimiz bir konu-
dur. 
        SİP’in yaşaması muhtemel sorunlar, ÖDP’nin 
yaşadığı türden değildir. Daha çok, “genişleme” 
yönelişlerinin; bu yöndeki esnemelerin yarattığı 
sonuçların, esnemeye değip değmeyeceği 
noktasında bir iç tartışma yaşanabileceğini 
düşünüyoruz. Bu sınırlar içindeki bir tartışmanın 
geliştirici ve verimli sonuçları olacağını 
düşünmüyoruz. 
         EMEP, İP’nin daha önce yaşadığı sürece 
girmiştir. İP’nin başına 4 seçimde gelen, 
EMEP’in de başına gelecektir. Bu partinin 
özelliği, görüşlerinin sıradanlığı, iddiasızlığı ve 
sık sık mevcutların yeni iddiasızlıklarla, yeni 
sıradanlıklarla değiştirilmesidir. EMEP’in, her-
hangi bir dönemde, kendisini Türkiye solunun 
diğer kesimlerinden farklı kılan, tarif edici bir 
meziyeti, doğru ve gelişkin bir fikri, derinlikli bir 
politikası olmamıştır. Bu partiyi tarif eden bütün 
özellikler, olumsuz nitelikleri olmuştur.
         Sonuç olarak 18 Nisan seçimlerinin sonuçları 
solun başarısı üzerine tartışmamızı mümkün 
kılmamakta; aksine iki ciddi sorunu önümüze 
koymaktadır.
         Birincisi Meclisin olabilecek en sağ, en 
faşist bir bileşimle oluşmasıdır. Bu bileşim 
içinde MHP’nin olağanüstü güçlenmiş olarak 
yeralmasıdır.
        İkinci sorun ise, işçi sınıfıyla diğer 
muhalefet türlerini eşitleyen ÖDP bir yana; 
kendisine “işçi sınıfının partisi” diyen; ama işçi 
sınıfıyla somut bağlar itibariyle ÖDP’den farklı 
bir durumu olmayan ilerici partilerin ortaya 
koyduğu gerçektir. Fabrikaları, işyerlerini 
siyasetin zemini haline getirmiş; işçi sınıfının 
öncü unsurlarını saflarında toparlamakta olan 
herhangi bir parti seçimlere katılmış değildir. 
Bunun yerine, orta kademe sendika bürokra-
sisini veya öğrencileri kendi bünyesinde sınıfın 
öncülerinin yerine ikame eden partilerle; kendi 
üyesi olan öncü işçilere bile hiç aldırmayan 
ÖDP, ilericiliğin temsilcisi olarak seçimlere 
katılmıştır. Dolayısıyla seçimlerde işçi sınıfı ve 
sınıf siyaseti temsil edilmemiştir. İşçi sınıfının 
siyasi geriliğiyle; partisizliği arasındaki ilişki 
18 Nisan’da çarpıcı biçimde görünür hale 
gelmiştir.

Sandıktan rejimin kitle desteği çıktı

“Oyum ÖDP’ye”
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        İŞÇİ SAĞLIĞI BAHANE
        TAPU ALMA PLANI ŞAHANE

        24 Nisan akşamı, televizyonlarının başında gece hab-
erlerini izleyen Türkiye’nin dört bir tarafındaki insanlar, 
“Zonguldak” denilince hemen akla gelen; artık sıradanlaşmış 
bir “grizu patlaması” ve “patlamada hayatını kaybeden işçiler” 
haberiyle de karşılaştılar. Yıllardır o kadar çok grizu haberi 
dinlemiş, göçükte kalan, zehirlenen, yanarak ölen işçilerle 
ilgili o kadar çok haber duymuşlardı ki; kazayı izleyen gün-
lerde Zonguldak Valisi’nin söyledikleri 
de, aynı kanıksanmışlık içinde dikkatleri 
çekmedi. 

        “REDEVANS RAHATSIZ EDİYOR” 

        Bu güne kadar devletin politikası; 
TTK’nın küçültülerek özelleştirilecek 
boyutlara çekilmesi; TTK’nın çekildiği 
sahaların ise, redevans-kiralama yöntem-
iyle özel sektöre devredilmesi idi. Özel 
sektöre kiralanan sahalarda, kiralayanlar 
madencilik yapıyorlardı; ancak bölgeler 
geniş olduğu için, kendi bölgelerinde 
taşeron sistemi kurmuşlar; küçük ocak-
larda kömür çıkaran bu taşeronlardan 
da ton başına pay alıyorlardı. Aynı 
şekilde aile işletmeciliği yapan daha da 
küçük, ikinci el taşeronlar, çıkardıkları 
kömürü, hem birinci el taşerona ve hem 
de kiralayana pay vererek işletmecilik 
yapıyorlardı. 
        Havzada binlerce işçinin çalıştığı, 
kalitesi düşük de olsa, toplam 1.5 
milyon ton civarında kömür üretilen bu sistem, yani redevans 
uygulaması, herkes tarafından bilindiği halde, sanki “yokmuş” 
gibi davranılıyor; ölümlü kazalar olduğunda, “kaçak ocak” 
edebiyatıyla redevans uygulaması gözden kaçırılıyordu. 
Halbuki redevans yöntemi yasal kabul edildiğine göre, 
bölgedeki özel ocakların hepsi de bu uygulamanın bir 
parçası olarak yasaldı. Öyle gizlice evinin bahçesinde, 
tarlasında 5-10 ton kömür çıkaran, bunu gene gizlice ihtiyaç 
sahiplerine satıp üç-beş kuruş kazanmaya çalışanların duru-
mu değildir karşımızdaki. Kiracının üretimi, araziyi kiralayan 
devlet açısından zaten yasaldır. Kiracı taşeronlarının ürettiği 
kömür ise; sevkiyat esnasında belli kontrol noktalarından 
geçişte miktarı tesbit edilerek, kiracının üretimi haline gelme-
kte; yasallık kazanmaktadır. Kısacası redevans uygulaması, 
yasallığı ocakta değil, sevkiyatta tesbit etmektedir.  Ocakların 
yasallığı-kaçaklığı mevzubahis değildir. 
        Redevans uygulaması, havza tarihinin çok uzun süre 
sahne olduğu kapitalizmin en vahşi dönemini hortlatmak 
zorundaydı ve öyle de olmuştur. TTK’dan saha kiralayanların 
kendi işletmelerinde bir ölçüde yatırım yapılmakta ve işçi 
sağlığı/iş güvenliği kurallarına dikkat gösterilmektedir. 
Ancak bu işletmelerde bile çok yetersiz olan yatırım; sıra 
taşeron ocaklarına geldiğinde, tam bir taammüden cinayet 
hazırlığına dönüşmektedir. Yetersiz ve uygun olmayan malze-
meyle yapılan tahkimat; yetersiz ve kötü havalandırma; hiçbir 
güvenlik kuralına dikkat etmeden yapılan aydınlatma; işçinin 
baretten, çizmeden bile yoksun çalıştırılması ve benzerleri, 
bu ocaklardaki çalışma şartlarının genel özelliğidir. Üstelik 
bu durum, meydana gelen; ölümle sonuçlananlarının bile, 
önemli bir bölümünün kayda geçirilmediği iş kazalarıyla 
yıllardır kendisini ortaya koymaktadır. 
        24 Nisan günü meydana gelen kaza; işçinin canının 
bedava olduğu uzun yılların sıradanlık zincirinin, gene 
sıradan bir halkasıdır.  Ama bu sıradanlığı Vali’nin açıklamaları 
ciddi biçimde bozmuştur. Vali İsmet Metin şöyle söylüyor: 
        “Redevans adı altında 15 firma faaliyet gösteriyor. 
Bu şirketlerin SSK prim borçlarını, gelir vergisi ve stopaj 
yatırmayanları, Defterdarlıkça tahsil edilmesi gereken 
alacakların dökümünü istedik. Kuracağımız Üst İl Denetleme 
Kurulu ile bu yasal ocaklar denetlenecek. Mevzuatın gereğini 
yerine getirerek kömür çıkarılmasını isteyeceğiz. Redevans, 
taşeron ve kaçak ocakları inceledikten sonra Valilik uygulama 
emri yayınlayacağım. Sadece kömürün sevkine göre denetim 
yapılıyor. Bundan sonra her türlü işçi sağlığı ve iş güvenliği 
çevre ve tüm denetimler yapılacak. Bu yerlerdeki iş hayatının 
düzenlenmesi Valilik emri altında. Sözleşme şartlarına uygun 
olmadan üretim yapanlar hakkında TCK’nın 526. maddesi 
uygulanacak. Bu uygulama Zonguldak’ta yaşayan herkesi 
rahatsız eder bir hale gelmiştir.”
        Devlet TTK’dan rahatsızdı, şimdi de redevans 
uygulamasının herkesi rahatsız ettiğinden sözetmeye başladı. 
Hem de işçi sağlığı ve iş güvenliğini tehlikeye soktuğu için!.. 
Acaba bizim devlete bir şeyler mi oldu?

        SON KAZANIN HİKAYESİ

        24 Nisan 1999 günü saat 19.30 sıralarında Gelik Merkez 
Mahallesi Deriiçi Mevkiinde işletilen özel kömür ocağında 
havalandırma yetersizliği nedeniyle, peşpeşe iki ayrı grizu 
patlaması oldu. Patlama sonucu ocak içinde çalışan 4 kişilik 
ekipten 2 kişi yanarak öldü. Diğer iki kişi ise ağır yaralı olarak 
çıkarıldı.
        Grizuda Selahattin Çubukçu, Satılmış Abacı (40) yanarak 
can verdiler. Muammer Balcıoğlu (19), Satılmış Abacı (25) ağır 
yaralı olarak ocaktan çıkarıldılar.

        Zonguldak basını bu haberi duyururken, sürekli “kaçak 
kömür ocağı” ifadesini kullandı. Aynı zamanda, olayı tam 
kavrayamadığı için “Mustafa Boz’a ait TTK’dan kiralanan 
sahada kaçak olarak ocak çalıştıran Selahattin Çubukçu..”; bir 
diğerinde ise “Kaçak olarak ocak çalıştıran Mustafa Boz’a ait 
ocakta işçi olarak çalışan Selahattin Çubukçu öldü.” ve benzeri 
ifadeler kullandılar. 
        Büyük basın da haberi, Zonguldak yerel basınının verdiği 
şekilde kullandı. 
        Mustafa Boz, TTK’dan saha kiralamış değil. Gelik Dereiçi 
Mevkiinde Hazineye ait, kendisinin ecrimisil olarak kullandığı 
meyva bahçeli bir arazisi var. Bu arazinin altında da, 
Zonguldak’ın her tarafında olduğu gibi kömür var. Mustafa 
Boz, bu arazide kendine ait ocak çalıştırdığı gibi, başkalarına 
da, çıkarılan kömürün yarı yarıya paylaşılması koşuluyla ocak 
açtırıyor ve arazinin bir bölümünü satıyor veya 
kiralıyor. Ancak bu arazinin de içinde bulunduğu 
saha, Demir Madencilik tarafından redevans 
yoluyla kiralanmış durumda.
        Selahattin Çubukçu yarıcı olarak Mustafa 
Boz’dan ocağı alıyor ve yanına 3 işçi daha alıp 
kömür üretimine başlıyor. İlkel usullerle 40 
metrelik bir ilerleme yapılıyor. Aydınlatma 
için 220 volt elektrik ve elektrik hattı olarak da 
0.75’lik kablo çekiliyor. Elektrik, ocağa yakın olan 
Mustafa Boz’un evinden alınıyor.
        Selahattin Çubukçu, kendisi de dahil 4 
kişinin çalıştığı ocaktan günde 4 ton kömür 
çıkarıyor. 1 Ton kömürün ocakağzı satışı 10 
milyon TL. Dört ton kömürün bir tonu arazı 
sahibi olan Mustafa Boz’a veriliyor. Geriye kalan 
3 ton kömürün, 30 milyon tutan parasından 
üç işçiye 2’şer milyon ücret ödeniyor. Geriye 
kalan 24 milyonun 4 milyonu en ucuzundan 
olmak koşuluyla tahkimat malzemesine gidiyor. 
Bu üç ton kömür eğer Gelik dışına çıkarılacak 
ise, Gelik’te Demir Madencilik’e ait kontrol 
kapısından geçmek zorunda ve kömürün 
yasal satışının yapılabilmesi için, ton başına 5 
milyon “İrsaliye fişi”ni bu şirkete kestirip ödemek zorunda. 
Çünkü bu bölge, TTK dışında en geniş sahaya sahip olan 
Demir Madencilik’te. 3 ton için toplam 15 milyon da Demir 
Madencilik’e ödenince, her türlü sorumluluk kendisine ait 
olan “Özel Ocak işletmecisi” Selahattin Çubukçu’ya 5 milyon 
lira kalıyor.
        Selahattin Çubukçu, aynı hesaba gelmek üzere, kömürü 
Gelik dışına çıkarmak için Demir Madencilik’e ton başına 
5 milyon lira vereceğine, kömürü bu şirkete satabilirdi. Bu 
durumda da kömürün tonunu 5 milyona satacaktı. Demir 
Madencilik ise, kömürün tonunu 15 milyona satıyor.
        Selahattin Çubukçu’nun yarıcı olarak çalıştığı ve işçi 
çalıştırdığı ve grizu sonucu hayatını kaybettiği bu ocağın 
havalandırması 220 voltluk elektrikle çalışan, ancak 20 metre 
küp’lük bir alanda insanın normalın altında hava almasını 
sağlayabilecek bir sirkülasyon yaratma gücüne sahip, küçük 

pervaneli “Fan motoru” kullanılıyordu. 200 Wat’lık bu per-
vane, “Arın”a, yani kömürün kazıldığı yene konuyordu. Çok 
sıcak havalarda oda içinde çalıştırılan küçük aspiratörler 
ne kadar üflüyorsa, bu pervane de o kadar üflüyor. Bu 
üfleme ocak içinde bulunan metan ve karbonmonoksit 
yoğunluğunu dağıtmada olması gerekenin %10’u kadar 
etkili olabiliyor. Nitekim grizu da böyle patladı. Hem moto-
run çalıştırılmasında, hem de ışıklandırmada kullanılan 
0.75’lik kablonun ısınarak kısa devre olması sonucu çıkan 
kıvılcım, metan gazının patlamasına yolaçtı. Patlama sonucu 

Selahattin Çubukçu ve bir işçi öldü, iki işçi de 
ağır yaralandı.

 KAZADAN SONRA NE OLDU?

 Özel ocakta grizu patlamasının yerel 
“Kanal Z” televizyonundan duyurulmasından 
sonra bu bölgelerde kaçak olarak çalıştırılan 
işçiler Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne sorunlarını 
ilettiler. Ve grizu patlamasının ikinci günü Gelik 
bölgesindeki 1. ve 2. el taşeronlar ocaklarda 
çalışacak işçi bulmada zorluk çekti. Grizudan 3 
gün sonra Ankara’dan gelen talimat ve Valilik 
emri ile, aslında hepsi de redevans kapsamında 
özel ocak durumunda bulunan, ancak “kaçak” 
tabir edilen ocaklar dinamitlenmeye başlandı. 
Kazayı izleyen 20 gün içinde, yani 11 Mayıs 
1999 tarihine kadar, özellikle Karadon ve Gelik 
bölgelerinde Emniyet güçlerinin eşliğinde 
4500 dinamit kullanılarak 200’ün üzerinde 
ocak, dinamitlenerek kapatıldı. Bu uygulamaya, 
ocakları işletenler ve çalışanlarıyla ailelerinden 
oluşan 400 kişilik bir topluluk direndi.
 “Biz çoluk-çocuk binlerce kişi buralardan 

ekmek yiyoruz. Devlet bize aç mısınız diye sormuyor. Devletin 
aklına sadece askerlik için geliyoruz. Buraları kapatamazsınız. 
Siz kapatsanız da, ölüm pahasına bu ocakları gene açacağız.” 
itirazları uygulamayı durdurmadı.  Gelik’in DYP’li Belediye 
Başkanı Şevket Yavuzaslan, direnişçilerin sözcüsü olarak öne 
çıktı. Gelik’e gelen Emniyet Müdürü ise, “emrin yukarıdan 
geldiğini, şimdilik ocakları dinamitle kapatacaklarını, ama 
sonradan nasıl olsa bu ocakların gene açılacağını bildiklerini” 
söyledi. Kalabalık sessizce dağıldı. Emniyet güçleri orman 
içlerinde bulunan ocaklara ilerlerken, orman içlerinden 
kendilerine taşlar atıldı, basın görevlilerine karşı taş ve sopa 
kullanarak görüntü almaları engellenmek istendi. Aynı gün 
çoğunluğu zaten terk edilmiş, sökülmüş, kömürü bitmiş 15-
20 ocak dinamitlenerek kapatıldı. Gene de bölgede değişen 
bir şey olmadı. 

        Zonuldak Valisi İsmet Metin’in yukarıda yeralan sözleri ise 
11 Mayıs tarihli gazetelerde yayımlandı. 
        Yetkililer tüm redevans sahalarında 700-800 civarında 
sigortalı, yani kayıtlı işçi olduğunu söylüyor. Ancak bu kadar 
işçinin gerçekleştirmesi mümkün olmayan üretim miktarına, 
yıllardır yıllık 1.5 milyon tonun altına düşmeyen üretime 
gözlerini kapatıyorlar. Bu üretim miktarının, bu kadar işçiyle 
gerçekleşmeyeceğini anlamak için uzman olmak gerekmiyor.  
Gerek Maden Mühendisleri Odası, gerek GMİS yönetimi, 
hatta işçi sınıfından yana olduğunu söyleyen sol çevreler de, 
havzadaki gerçeğe gözlerini kapatanlara dahildir. Gerekçe ise 
gülünçtür: “Eğer bu bölgelerde çalıştırılan işçi sayısı, gerçekte 
olduğu gibi resmileşirse, ve sendika bu işçiler arasında 
örgütlenirse; bu resmen özelleştirmeyi kabul etmek anlamına 
gelir.” 
        Çatalağzı Termik Santrali Genel Müdürlüğü’nün Şubat 
1999 tarihinde yaptığı basın açıklamasında “Termik santralın 

1998 yılında, 2 milyon ton kömür tükettiği; bunun 1 milyon 
tonunun TTK’dan, 1 milyon tonunun ise özel sektörden temin 
edildiği” resmen açıklanıyordu. 
        Gerçekleri, sözümona “özelleştirme uygulamasını 
kabul etmiyoruz” tavrıyla görmezden gelenler, gözlerini 
mülkilet biçimine çevirmişlerdir. Halbuki bu çevrelerin 
kendi konumlarının adını koyması gerekir. Sendikalar, kamu 
mülkiyeti örgütü değil; işçi örgütleridir. Sosyalistler kamu 
mülkiyetinin savunucusu değil; işçi sınıfının hak ve özgür-
lüklerinin savunucusu; işçi sınıfının hak ve özgürlükler için 
mücadelesinde yardımcısıdır. Bütün dikkatini, işçi sınıfının 
çalışma ve yaşama koşullarındaki kötüye doğru değişmeye 
değil; mülkiyet biçimindeki değişmeye dikenler; bu koşullarla 
özelleştirme arasındaki bağa rağmen, işçi sınıfının yanında 
mücadele ettikleri iddiasından vazgeçmişlerdir. Kimse 
unutmasın, mükellefiyet döneminde, özelleştirmenin bahsi 
yoktu. Ama kamu işletmeciliği işçileri köleden daha aşağı 
şartlarda çalıştırıyordu. Özelleştirmeye karşı mücadelenin 
ana halkası; özelleştirmenin işçi sınıfının çalışma, yaşama, 
örgütlenme haklarına getirdiği yeni zorluklara karşı mücadel-
edir.

        OYUN İÇİNDE OYUN

        Şimdi, yeniden valinin sözleriyle ve ocak dinamitlemel-
erle ortaya çıkan, devlet politikasına dönelim.
        Valinin sözlerine bakılırsa, devletimiz işçi yurttaşlarını 
sevmeye, işçilerin can güvenliğini koruma yükümlülüğünü 
hatırlamaya başlamıştır. Acaba öyle mi?..
        24 Nisan’daki grizudan sonra artık işçiler bu bölge-
lerde çalışmak istemiyorlar. Şimdiden çalıştıracak işçi bul-
mak zorlaşmaya başladı. Zaten redevans uygulamasıyla 
birlikte yüzeydeki kömürü çıkarmak için, bir zamanlar 
Amerika’da “Altına hücum”u hatırlatır şekilde başlayan küçük 
madenciliğin de sonu geldi. Çünkü yüzeydeki kömürün sonu 
göründü. Artık daha derinlere inmek gerekiyor. Bunun için 
daha çok yatırım; daha büyük sermaye şart. Artık 4 işçinin 
çalıştığı, uyduruk malzemeyle tahkimatı yapılmış ocaklar 
dönemi bitiyor. Bu noktaya gelinmiş olduğu içindir ki, son 
altı ayda, küçük ocakların sayısında, kendiliğinden bir düşme 
yaşanmaya başlanmıştı.
        Son dönemde “kaçak ocak” tabirini en çok kullanan 
ve “şikayetçi” görünenlerin redevansçılar olması desadüf 
değil. Sonuna gelinmiş ve artık sırtlarından büyük paralar 
kazanmanın mümkün görünmediği küçük ocaklardan 
elbette şikayet edeceklerdir. Son ölümlü grizu kazası ise, 
küçük ocaklar dönemini kapatmak için, işçi sağlığını ve iş 
güvenliğini bahane etme imkanını yaratmıştır.
        Kamuoyuna benimsetmek için harekete geçtikleri yeni 

mantık şöyledir:
 Küçük ocaklarda çok kaza oluyor. Çünkü 
işçi sağlığı ve işgüvenliği tedbirleri alınmıyor. 
Küçük ocak sahipleri bu şartları, ihmalkar 
ve paragöz oldukları için değil; sermaye-
leri az olduğu için gerçekleştiremiyorlardı. 
Çalışanların güvenliği ve üretimin yasalara, 
kurallara uygun gerçekleşmesi; büyük yatırım 
gerektirir. Ama neticede sahalar TTK’nın, 
hepimiz kiracıyız. Hangi kiracı, yarın öbürgün 
statüsü değişebilecek bir işletmeye büyük 
yatırım yapabilir ki?...
 İşçilerin güvenli çalışacağı, üretimin 
kurallara uygun gerçekleşeceği şartları 
gerçekleştirebilmemiz için, bu sahaların bizim 
mülkiyetimizde olması gerekir. TTK sahaların 
satışını yapmaya yetkili olmadığına göre, bu 
sahaları “Maden Dairesine” devretmeli; Maden 
Dairesi de, bu sahaları redevansla kiralama 
yerine, bize satmalıdır. Sahaların tapusu bizde 
olsaydı, ne mükemmel üretim yapardık..vs.vs.
 Redevans uygulaması, başladıktan uzun 
yıllar sonra bile, görmezlikten gelinmişti. 
Bütün uyarılarımıza rağmen uyanmayan-

lar, fotoğrafıyla, belgesiyle, kitabıyla gerçekleştirdiğimiz 
“teşhir”den sonra, uyanıp “redevans rezaleti”nden bahset-
meye başladılar. Bu defa da, “bizi” görmezden geldiler. Ama 
bunun bir önemi yok.
        Bizi gene görmezden gelsinler; fakat devletin birden-
bire işçi dostu olmasının, redevansçıların “kaçak ocak”lardan 
şikayet etmesinin arkasında yatan niyetleri görsünler. 
        Havzanın parsel parsel kiralanması vahşi kapitalizmi 
hortlatmıştı.
        Parsel parsel satış ise, vahşi kapitalizmin hukuki ve 
kurumsal temellerini yaratacaktır. 
        Havzada özelleştirme sürecinin yeni bir safhası kapıdadır.
        Sözümüz başta işçiler olmak üzere, uyuyanlaradır: 
Uyanın ey uyuyanlar!..

        DİSK’e bağlı Dev-Maden Sen ve Yeraltı 
Maden-İş Sendikaları 21 Mart 1999 tarihinde, 
Ankara Genel-İş salonunda yapılan kongreyle 
birleşti.
        Uzun süredir sessiz, mütevazı, ama ısrarlı 
çalışmalarını takip ettiğimiz Dev-Maden 
Sen Sendikası birlik kongresine 65 delege 
ile katıldı. Yeraltı Maden-İş sendikası ise 23 
üye ile temsil edildi. Kongre sonunda birleşik 
sendikanın adı Dev Maden-Sen olurken, Genel 
Başkanlığa aynı zamanda DİSK yürütme kurulu 
üyesi olan Çetin Uygur getirildi. Dev Maden-
Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün ise, birleşik 
sendikanın Genel Başkan vekilliğini üstlendi. 
Tavşanlı Şube Başkanı Yunus Akbağ, Genel 
Sekreterlik ve Mali Sekreterlik görevini yürüte-
cek.  Gene Tavşanlı Şubesinden Ahmet Remzi 
Atasoy ile Ankara’daki bir işyerinden Turgut 

Yılmaz yönetim kurulunun diğer üyeleri oldu-
lar.
        Fabrika’nın Ankara Temsilciliği, birleşme 
kongresiyle ilgili olarak Tayfun Görgün’e soru-
lar sordu. İşte sorular ve cevapları:

        Fabrika: Dev. Maden-Sen ile Yeraltı Maden 
İş Sendikalarının birleşme süreçlerini, öncesi 
ve sonrasıyla değerlendirir misiniz?
        T. Görgün: Bilindiği gibi bu iki 
sendikanın birleşme serüveni 1980 önc-
esine dayanmaktadır. 1978 yılından itibaren 
birleşmeyi gerçekleştirmek için çeşitli 
görüşmeler ve girişimler yapılmıştır. 1992 
yılından sonra bu konuda daha ileriye gidilmiş, 
komisyonlar da oluşturulmuştur. Birleşmenin 
kaydadeğer somut ve samimi adımları bana 
göre 1996 yılından itibaren atılabilmiştir. Ve 

nihayet 21 ve 22 Mart 1999 günlerindeki 
birleşme genel kurulu ile gerçekleşmiştir.
        Fabrika: Birleşme kararı ve uygulaması 
sendikal mücadele açısından ne tür bir ihtiya-
ca tekabül etmektedir?
        T. Görgün: Bir Konfederasyonda ayrı ayrı 
sendikaların varlığı öncelikle o iş kolundaki 
örgütlenmede zaaflar yaratır. Güçleri, adresi 
böler. İşçi sınıfının birliğini işkolunda, ülkede ve 
uluslararası çapta savunan ilkemizin samimi-
yetine gölge düşürür. Birleşme ise bu zaafları 
ortadan kaldıran iradi faktörlerden birisi olarak 
kabul edilir.
        Fabrika: Aynı Konfederasyon çatısı 
altında, örgütlenme zeminleri aynı olan, 
birden çok sendikanın bulunmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
        T. Görgün: Demin de bahsettiğim gibi, ayrı 

sendikaların mahzurları ilkesel ve pratik olarak 
bellidir. Biz bunu aşmaya çalıştık ve giderdik. 
İşçi sınıfımızın birliğine ilişkin ihtiyacımız olan 
moral değerleri de yaşama geçirdik. Şu sıralar 
başka işkolunda da birleşme görüşmeleri 
sürüyor. Mayıs ayının sonunda DİSK’te bir 
birleşmeye daha tanık olabileceğiz.
        Fabrika: Sendikal birleşmenin daha önce 
değil de, bugün gerçekleşmiş olmasının 
nedenleri nelerdir?
        T. Görgün:  Alışkanlıkları aşmak, 
değiştirmek her zaman süre ister. Maalesef bu 
tür zaaflar kolay aşılmıyor. 12 Eylül’ün yarattığı 
toplumsal ilişkiler toplumun örgütlülüğüne de 
saldırmış olması sonucu, küçülen sendikalarda 
birleşme ihtiyacı da artmıştır. Bence bu iki 
neden belirleyici olmuştur.
        Fabrika: Birleşme çabaları sorunların değil 
de, biriktirilmiş nitelik ve çözümlerin üzerine 
oturduğunda büyümeye devam edebiliyor; 
aksi durumda ise, birleşmeler sorunun ve 
küçülmenin asıl nedeni haline geliyor. Bu 
açıdan, her iki sendikanın birleşme sürecini 
değerlendirir misiniz?

        T. Görgün: Sorunuzda yanıtı da önümüze 
koymuş oldunuz. Hem bu nedenle, hem de 
artık sorunu aşabilmiş olmamız nedeniyle 
daha ayrıntılı bir yanıt vermeyeyim izninizle.
        Fabrika: Birleşme öncesinde, Dev. Maden-
Sen’in özel madenlerde olumlu örgütlenme 
çabalarına tanık olduk; ancak Yeraltı Maden-İş 
için bunu söylemek pek mümkün görünmüy-
or. Bu durumun sendikal birleşme açısından 
sorun yaratacağını düşünüyor musunuz?
        T. Görgün: 1992 yılından sonraki ikinci 
dönemimizde; Yeraltımaden-İş örgütlenmesini 
ve faaliyetlerini ağırlıklı olarak kamu sektörüne 
ve taşkömürüne vermişti. Dev. Maden-Sen ise 
hem kamu sektörü ama hem de özel sektöre 
ağırlık verdi. Şimdi bu iki tecrübe ve çalışma 
birleşti. Bu bakımdan bir dezavantajdan 
çok avantajdan bahsedilebilir. Yani sorun 
olmayacağı açıktır. 
        Fabrika’ya çalışmalarında başarılar dilerim.
        Biz de,  DİSK Dev.Maden-Sen’in 
başarılarının devamını diliyoruz. Tayfun 
Görgün’e teşekkür ediyoruz.

DİSK’te madenciler birleşti

Maden
İşçi sağlığı bahane
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         Son yıllarda, “Müslümanların iç dünyası”nın 
dışından, ama bu dünyayı kavramaya yönelik 
çok sayıda araştırma yayınlandı. Bu ilgi artışının 
nedeni, dünya çapında dine yönelişin güçlen-
mesi veya islam dininin diğer dinlere göre özel bir 
çekicilik kazanması değil; politika alanında islama 
atfedilen yeni konumdur. İlginin politik düzleme 
ilişkin olduğunu söylemek, ilk bakışta politika 
kavramının işaret ettiği sınırlar nedeniyle işimizi 
kolaylaştırıyor gibi görünebilir. Ama gerçekte 
böyle kolaylıklardan yoksunuz. “Ne oldu da, islam 
siyasi bir faktör olarak böylesine önem kazandı?”, 
sorusunun cevabını araştırmak ve işaret edilen 
konumun arkasındaki 
süreçleri belirle-
mek için atılacak ilk 
adımlar, en azından iki 
farklı dünyanın, içeriği 
farklı kavramlarıyla 
yüzyüze gelmeyi 
gerektiriyor. Sorun, 
daha işin başında, 
neden sözettiğimizi 
ortaya koyarken,  
karmaşıklığını hisset-
tiriyor. 
         G ü n ü m ü z d e 
islamın politika 
alanında işgal ettiği 
yeri açıklarken; müslü-
manlar şüphesiz, “isla-
mi canlanış” kavramını 
tercih edeceklerdir. 
M u h a s ı m l a r ı n ı n 
aynı gelişmeyi 
t a n ı m l a m a k t a 
k u l l a n d ı k l a r ı 
kavram ise, “funda-
mentalizmin güç 
kazanması”dır. “Siyasal 
islam” ise daha nötr 
bir kavram gibi 
görünmekle birlikte, 
islamın iç mantığıyla 
çelişen bir kavramlaştırmadır. Aynı olgunun 
tanımlanmasında kullanılan dilin arkasında, 
sadece farklı kavramlar dünyası bulunmuyor. 
“Fundemantalizm” kavramının bizzat kendisi, son 
derece politik bir tutum alışı ifade ediyor. 
         Kapitalist batıda Hıristiyan fundemantaliz-
minin sayısız örnekleri var. İslamiyetle funde-
mantalizm kavramlarını birlikte kullananların 
bu örnekleri gözardı etmesini bir an için 
önemsemeyelim. Ama radikalizminden şikayet 
edilen İslami akımlarla, aynı coğrafyada yan-
yana yaşayan ve batının bütün desteğini arkasına 
almış bulunan Siyonizm’in, köktendinciliğin belki 
en gelişmiş örneği olduğu halde, İslami örnekler 
gibi bir “tehdit” unsuru olarak algılanmıyor oluşu; 
ayırdedici yanın radikalizm olmadığını ortaya koy-
uyor. Dahası, her İslami radikalizm de, emperyalist 
sistem tarafından aynı muameleyle karşılaşmıyor. 
Afganistan’da en önemli siyasal güçlerden birisi 
olan Taliban hareketinin İslam dinini kavrayışının, 
İran rejiminden daha “yumuşak” olduğunu kimse 
söyleyemez. Ancak Taliban hareketinin sadece 
destekçisi değil; aynı zamanda mimarı olan ABD, 
Talibanların radikal islamcılığından asla şikayetçi 
değildir. Bu kayıtsızlığın şaşırtıcı bir yanı yok. 
Çünkü Talibanlar bölgedeki Amerikan çıkarlarının 
güvenceye alınmasıyla, radikallikleri arasında bir 
çelişki bulmuyorlar. Ve emperyalizm her türlü 
gericiliği içerdiği ve yeniden ürettiği gerçeği, bu 
örnekle bir kez daha doğrulanıyor.
         Taliban örneği, sadece fundemantalizm 
kavramıyla kastedilenin ne olduğu hakkında 
kuşku yaratmakla kalmıyor; aynı zamanda, 
İslamın politik bir güç olarak yükselişinin, “islami 
canlanma” süreçlerinin kendisi hakkında da ciddi 
soru işaretleri doğuruyor. ABD’nin CİA eliyle 
örgütlediği, harekete geçirdiği ve yönetmeye 
devam ettiği bir islami canlanma veya kendiler-
inin adlandırmasıyla İslam fundemantalizmi ile 
karşı karşıya olmak; şüphesiz etiketlerle yetinmek 
yerine, süreçlerle ilgilenmeyi zorunlu kılıyor.
        “Siyasal İslam” kavramının sorgulanması 
ise, öncekilerden daha zenginleştirici soruları 
karşımıza çıkarıyor.
         İslam ve siyaset
         Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet, köleci 
toplumsal formasyonun uzun süren bunalımına 
“kurtuluşçu” bir cevap olarak; köleci sistemin 
“zayıf halkası” sayılabilecek Ortadoğu’da; her 
toplumsal projenin bir din; her politik önderin 
de peygamber olarak göründüğü bir siyasal/
kültürel iklimde doğdular. Kur’an’da adı geçen 
peygamberlerin sayısı bile, adı toplumsal 
hafızadan silinmeyecek kadar derin iz bırakmış 
proje sahiplerinin çokluğunu ortaya koyuyor. 
Dolayısıyla İslamın “dünya hayatı” dışındaki hay-
ata dair sorulara verdiği cevaplar, önerdiği ahlak 
ve emrettiği ibadetler; ortaya koyduğu toplumsal 
ilişkiler bütünüyle sıkı sıkıya ilişkilidir. İslam sadece 
siyasi bir yapı önermekle kalmamış; bu yapıyı 
peygamberi eliyle bir devlet olarak örgütlemiştir 
de. Buradan şu noktaya varabiliriz. İslam, tıpkı 
Musa’nın ve İsa’nın dinleri gibi, ortaya çıkışları iti-
bariyle siyasi olan ve siyasi olmayan diye iki eğilim 
olarak ele alınamaz. İslamın siyasiliği; din ve 
felsefenin, üzerinde doğduğu üretim temelinden 
görece bağımsızlığı nedeniyle; farklı toplumsal 
formasyonlarda da kendisini uyarlayabilme ve 
yeniden üretebilme yeteneğine sahiptir. Ancak 
uyarlanmanın tek taraflı bir ilişki olmadığı da 

açıktır. Bu yüzdendir, İslamiyet; başta Arabistan 
toprakları olmak üzere, yayıldığı coğrafyalarda 
kendisinden önce varolan inanışları, siyasal 
yapıları, dili, kültürü etkilemiş; mevcutlardan da 
etkilenmiştir. Örneğin hilafet kurumu, saltanat 
kurumuyla daha beşinci halife Muaviye’den iti-
baren yer değiştirmiştir. Camilerde kadın ve 
erkeklerin birlikte toplanması ve ibadeti, 3. Halife 
Osman tarafından değiştirilmiştir. Değişenlere 
başka örnekler verilebilir. Buna karşılık, aldığı 
bütün etkilere rağmen İslamiyetin sabit kalmış 
kabullerinden özellikle bazılarının altını çizmek 
gerekir: İslamiyet temel metinleri ve sünnet adı 
verilen başlangıç pratiği itibariyle özel mülkiyetli; 
sınıflı bir toplum yapısı öngörür. Köleciliği öner-
mez. Ama red de etmez. Müslüman efendinin 

müslüman kölesi; 
kendi ideallerine 
en yakın olduğu 
başlangıç döne-
minde de; azad 
ö z e n d i r i l m e -
kle birlikte, İslamın 
vicdanına uygun-
dur. Halife Ömer, 
müslüman kölesi-
yle birlikte çıktığı 
yolculuk esnasında 
deveye sırayla biner. 
Ama Ömer köle 
sahibidir, köle de 
köle. İslamın sınıflı 
topluma eleştirisi, 
sınıf farklılıklarını 
y u m u ş a t m a y a 
dönük zekat gibi 
dayanışma biçimleri 
ve ezilenlere uygu-
lanacak şiddetin 
sınır lanmasına 
dair tavsiyelerden 
ibarettir. Örnekse, 
İslamın kölelerin ve 
kadınların dövülm-
esine esastan bir 
itirazı yoktur; ama 

yüzlerine vurulmaması istenir. Ancak İslam dev-
letinin saltanat, güç ve zenginlik temelleri üzerine 
oturmasıyla, sınıf farklılıklarına yönelik tutum ters-
ine dönmüş; dahası, müslümanlar arasında bir 
derecelendirmeyi de yaratmıştır: Araplar Kavm-i 
neciptir. Buna karşılık Arap olmayan müslüman-
lara mevali-köleler denilir vb.
         Saltanat devletlerinde, Emeviler’de, 
Abbasiler’de, Osmanlı’da, İslam, bağımsız bir siya-
set unsuru olmak yerine; saltanat güçlü olduğu 
sürece, mevcut siyasetin bir örtüsü, denetleyicisi 
veya onaylayıcısı konumuna itilmiştir.
         Anti-sömürgeci mücadele ve islam
         İslamın, yeniden siyasetin dolaysız bir unsuru 
düzeyine yükselişinin ilk örnekleri, 19. yüzyılda 
belirmiştir. 1830’da hukuken Osmanlı toprağı 
sayılan Cezayir’in Fransız sömürgeciliği tarafından 
işgal girişimi, karşısında ideolojik olarak İslama 
dayanan, anti-sömürgeci bir direniş bulmuştur. 
Ondokuzuncu yüzyılın sonlarında sömürgeciliğe 
ve emperyalizme karşı İslami renkli tepkiler, 
doğu halkları arasında yaygınlık kazanmıştır.  
20. Yüzyılda Libya’da Ömer Muhtar, Cezayir’de 
Abdülkadir önderliğindeki anti-sömürgeci 
direnişler, yığınlar nezdinde İslamın değerlerine 
dayanmışlardır. 1950-60’lı yıllarda, başta Afrika 
olmak üzere, sömürgeciliğe karşı bağımsızlık 
savaşlarının “Dünya sosyalist sistemi” tarafından 
desteklendiği koşullarda; daha önce Orta Asya ve 
Kafkas halkları için Doğu Halkları Kurultayı ile önü 
açılmış bir süreç işlemiş; İslamiyetle sosyalizm 
arasında bir yakınlaşmanın, Marksizmden esin-
lenen İslam yorumlarının örnekleri yaratılmıştır. 
Soğuk savaş kuşatmasında delikler açabilmek 
için, İslamcı veya milliyetçi; ama anti-emperyal-
ist çıkışlara ihtiyaç duyan “sosyalist sistem” ise, 
Moğolistan’dan sonra Nasır dönemi Mısır ve 
muzaffer anti-sömürgeci güçler için, “kapitalist 
olmayan yol” tezini geliştirmiştir.
         Anılan örnekler şüphesiz İslamın özel mülki-
yetçi temeline değil; bu temeli reddetmeksizin, 
zulum karşısında susmayı “dilsiz şeytanlık” olarak 
nitelendiren; adaletçi, dayanışmacı yanlarına 
vurgu yapan yorumlar üretmişlerdir. Gene 
de anılan anti-sömürgeci, anti-emperyalist 
mücadeleler hakkında bir genelleme yapmak 
doğru olmaz. Sosyalist sistemin etkin biçimde 
desteklediği; kendisini Marksist olarak nitelen-
diren gerçek güçlerin yeraldığı mücadele-
ler içinde; Müslüman yığınlar da; önderlikleri 
de sosyalizmden etkilenmişler; anti-komünist 
konumlardan uzaklaşmışlardır. Şüphesiz bu 
pozisyonlar; kendilerini yaratan politik etkinin 
gücünü koruduğu sürece istikrarlı olmuşlardır. 
Diğer taraftan sosyalist sistemden destek 
almadığı gibi; Fransız emperyalizminin zulmüne 
karşı savaşırken Fransız Komünist Partisi’nin 
kendi burjuvazisine onay veren tutumlarıyla da 
karşılaşan Cezayir ulusal kurtuluş mücadelesi 
içinde, Marksist hareket alabildiğine cılız kalmış 
ve mücadelenin diğer bileşenlerince güvenilir 
bulunmamıştır. 
         Emperyalizmin ve sömürgeciliğin bir aleti 
olarak islamcılık
         Tarihin bu dönemine bakılırken, sadece 
sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı mücadele 
içindeki islami akımların ele alınması yanıltıcı 
olacaktır. Emperyalizm de İslam dünyası içinde, 
kullanabileceği ittifaklar aramış ve bulmuştur. 
Cezayir’de İslama dayanarak direnişe önder-
lik eden Abdülkadir’in yenilmesi, Fransız 

sömürgeciliğiyle, gene “İslam adına” işbirliği yapan 
müslüman önderlerin sayesinde gerçekleşmiştir. 
İngiliz emperyalizmi ise sömürgelerinde 
işbirlikçiler bulmakla yetinmemiş; Müslümanlar 
içinde, İngiltere’nin sömürgeci politikalarını savu-
nan tarikatlar da kurdurmuş ve desteklemiştir. 
“Kaadıyanilik” tarikatı, bu türden  tarikatlara 
bir örnektir. 19. yüzyılda Pencap’ta, Kaadıyan 
şehrinde doğan Mirza Gulam-ı Ahmet’in kurduğu 
“Kaadıyanilik” tarikatı “İngilizlere olağanüstü bir 
sempati besler; onların Hindistan’dan çekilmeme-
lerini ister; hatta bunu, Allah’ın takdiri olarak 
kabul eder.” (Abdülbaki Gölpınarlı, Türkiye’de 
Mezhepler ve Tarikatler, s. 180, İnkilap Kitabevi, 
1997). İngiliz sömürgeciliği 1. Dünya savaşı önc-
esinde, Arapları Osmanlı’ya karşı ayaklandırmak 
için de, Suudi ailesi ve Vehhabi tarikatı üzerinde 
çalışmış ve sonuç almıştır. Savaş sonrasında 
İngiliz emperyalizminin denetiminde şekillenen 
Arap dünyasında, işbirlikçi Arap monarşileri, hem 
kendi varlıklarını ve saltanatlarını emperyalizmin 
bölgedeki çıkarlarıyla birleştirmişler ve hem de 
şeriatı esas alan bir düzen kurmuşlardır. Suudi 
Arabistan Krallığı Vehhabi tarikatını yenileyen 
ve yaygınlaştıran İbni Teymiyye’yi (1263-1328) 
ikinci imam olarak kabul eder. İslamda her türlü 
yorumu; peygamber döneminde olmayan her 
şeyi bidat sayarak yasaklayan bu tarikatın Krallığın 
resmi inancı olmasıyla; emperyalizmin açık 
işbirlikçiliği sorun yaratmaz. Şeriat halk içindir; 
işbirlikçi hanedan için değil!..
         2. Savaşın sonundan itibaren emperyalist 
dünyanın hegemonik gücü rolünü üstlenen 
ABD; bölgedeki her türlü arkaik kurumla, düne 
kadar İngiltere’nin yürüttüğü ilişkileri devralmıştır. 
Amerikan emperyalizmi Ortadoğu’da hem 
Siyonizmin destekçisidir ve hem de şeriatçı Arap 
monarşilerinin. 
         Soğuk savaş boyunca Sovyetler Birliği, 
güneyinden, halkı müslüman olan devlet-
lerin oluşturduğu “yeşil kuşak” ile emperyal-
izm tarafından kuşatılmıştır. 1980’li yıllar ise 
emperyalizmin yeni İslam projesinin sahneye 
çıktığı yıllardır. Yeni projenin adı, “ılımlı islam”dır. 
Bu proje iki işlevlidir. Birinci işlevi, dağılan 
Sovyetler Birliği’nin Orta Asya ve Kafkaslar’daki 
Cumhuriyetlerine bu projeyle nüfuz edilmesidir. 
İkinci işlevi ise,  “radikal, fundemantalist İslama” 
karşı, gene İslami; ama sistem içinde bir alter-
natif oluşturmaktır. Burada her kullananın farklı 
bir içerik yüklediği “radikal İslam” kavramına da 
değinmek gerekir.
         İslamiyet ve radikalizm
         Gerçekten de, halkının çoğunluğu Müslüman 
olan ülkelerde son otuz yılda güçlendiği görülen 
İslami akımların çoğunluğu için “radikal” sıfatı 
kullanılmaktadır. Ancak radikalliği oluşturan 
unsurların ne olduğu üzerinde yeterince 
durulmamaktadır. Bazıları bu kavramı, İslami 
akımların pozitivizm ve modernizm karşısındaki 
reddiyetçi tutumlarını ölçü alarak kullanmaktadır. 
Bazıları ise, bu birinci unsuru da içermek kaydıyla, 
İslamın peygamber dönemi pratiğine dönüş 
talebini ifade etmek üzere radikalizmden sözet-
mektedir. Yenilenmeye karşı çıkmak; başlangıç 
pratiğine dönmek ve bu pratiğin dışında kalan 
her şeyi reddetmek, İslam tarihinde hiç de yeni 
tutumlar değildir.
         Yunan felsefesinin çeviriler yoluyla İslam 
dünyasına kazandırılmasından sonra gelişen 
ve ağırlıkla Yeni Platonculuktan etkilenen felsefi 
akımların insan aklını ve iradesini 
öne çıkaran Mu’tezile veya “kulun 
yaptığı her işi Allahın yaptırdığı” 
inancında olan; dolayısıyla, insanı 
Allah iradesinin sadece bir aracı 
olarak gören Cebriyye-Ceberiyye 
gibi okulların; ister öne çıkarsınlar; 
ister yok saysınlar, sonuçta aklı 
tartışıyor olmaları; islam şeriatını 
olduğu gibi savunanların sert 
tepkilerini davet etti. El- Eşari’nin 
görüşlerinin belirlediği Kelamcıların 
ve özellikle Gazzali’nin yürüttüğü 
sert polemikler sonucu, bu 
akımlar İslam dünyası içinde, 11. 
yüzyılda, legalitelerini kaybettiler. 
Kelamcıların kazandığı bu zaferde, 
İslami öğretimin kurumlaşmasının 
da aynı döneme denk düşmesinin 
payı vardır. Felasifenin yaptığı, 
İslamın kendisini düşünce planında 
yenilemesinin önünü açık tutmaktı. Gazzali “icti-
hat kapısını” kapattı. Ancak İslamın yayıldığı geniş 
coğrafyada, hazır bulduğu inanışlar, mimari, sanat, 
gelenek ve görenekler, üretici güçlerin gelişmesi 
ve benzeri unsurlar, Müslümanların hayatlarında 
sürekli yenilikler yapmaya devam etti. Buna 
karşılık tarihin her döneminde, peygamber 
döneminin pratiğine dönüş çağrıları yapıldı. 
Veya Kur’an ve hadislerin yorumunun, felasifenin 
bir etkisi olduğunu düşünerek yasaklanmasını 
savunan, sufi (tasavvuf) tarikatlarına düşmanlık 
yapan, günlük hayattaki değişiklikleri “yoldan 
çıkma” sayarak, geçmişe dönüş çağrılar yapan-
lar oldu. Bu bakımdan “peygamber dönemi 
pratiğini canlandırma” çağrılarının hiçbir yeniliği 
yoktur. Bir örnek verelim: 16. Yüzyılda İstanbul’da 
yaşayan Mehmet Birgevi adlı ulemadan zat, 
Müslümanlığı geçmişteki saf haline döndürmek 
amacıyla, aynen Vehabiliğin yenileyicisi ve yayıcısı 
İbni Teymiyye gibi mevlid okumayı, ölülerin 
ardından kırk töreni yapılmasını, ruhu için helva 
yapılıp dağıtılmasını, Kur’an’ı musiki makamlarına 
uygun okumayı, minyatür yapmayı, bütün yeni-
likleri, sanatı, kısacası peygamber zamanında 
olmayan her şeyi, sapma kabul ediyordu. Onun 

öğrencilerinden Kadı-zade ise öğretmeninin 
tutumunu daha da geliştirmiştir. Kaşıkla yemek 
yemeyi, İslamın kutsal gecelerinde minarelerde 
kandil yakılmasını bidat saymış; dahası minare-
lerin ve tekkelerin yıkılmasını farz kabul etmişti. 
Kendisinden sonra, tütün yasağının da en ateşli 
savunucusu olan Kadı-zade’nin adıyla anılan 
ulema grubu, Yeniçeri ağaları-Kösem Sultan 
gerici ittifakının üçüncü ayağını oluşturuyordu. 
Bu ulema grubu, Padişah IV. Murat’ı da etkiley-
erek İstanbul halkı üzerinde korkunç bir terör 
estirdiler. (Taner Timur, Osmanlı Çalışmaları, s.167 
ve devamı, 2. baskı 1996, İmge Kitabevi, İstanbul) 
Başta Mehmet Birgevi olmak üzere Kadızadelerin 
düşünceleri, Türkiye’nin bugününde de 
sürdürücüsü bulunan düşüncelerdir. Gene de bir 
kaç farkdan bahsedilebilir: Minareleri yıktırmayı 
Kadızadeler de başaramamıştı; bugün de min-
areleri yıkma tezini savunan kimse kalmamıştır. 
Kaşıkla yemek şurda dursun, mercedes oto-
mobil, cep telefonu ve benzerleri bugünün 
“Kadızade”lerinin vazgeçemeyecekleri tercihler-
indendir.
         Kendisini farklı biçim ve adlarla sürekli 
tekrarlayan “peygamber döneminin saflığını 
canlandırma” girişimlerinin ortak sonucu; bu 
amacın hiçbir zaman gerçekleşememesidir. 
Peygamber, içine doğduğu toplumu, yaşam 
pratiklerini, teknolojiyi, iklimi, vs. seçmiş 
değildi. Dinini, bu nesnellik içinde oluşturdu ve 
kurumlaştırdı. Çok farklı bir toplumda ve farklı 
bir gelişkinlik düzeyinde; geçmişin aynen tekrarı 
girişimleri, aslında geçmişte yaşanmış olanı değil; 
bugüne ait, yeni bir yaşama tarzını önermektedir. 
Anlatılanı, okuyanlara mizah tadı da verebilecek 
bir örnekle açıklayalım:
         Kurtubalı İbni Hazm (994-1063) tarafından 
kurulan Zahiri mezhebine göre, Kur’an ve Hadiste 
yorum yapılamaz. Söylenenin kelime anlamı 
neyse, öyle anlaşılmalı ve kabul edilmelidir. İbni 
Hazm’a göre köpek, bir kaptan su içerse artığı 
pistir; kap toprakla ovulup yedi kere yıkandıktan 
sonra temiz olur; çünkü buna dair hadis vardır. 
Fakat domuzun artığı olan su pis değildir; onunla 
abdest alınabilir. Çünkü buna ilişkin bir haber 
yoktur. İnsanın idrarı suyu pisler; fakat domuzun 
idrarının suyu pislediğine dair bir haber olmadığı 
için domuzun idrarıyla su pislenmez. (Abdülbaki 
Gölpınarlı, a.g.e. s.91 ve devamı). Görüldüğü gibi, 
“asr-ı saadete” dönmek isteyenler, Arabistan’da 
değil Kurtuba’da yaşıyorlarsa, Kurtubalı 
domuzların idrarına dair ya yorum yapmak, ya da 
domuz idrarı karışmış suyla abdest almak zorun-
da kalıyorlar. Ama peygamberin yaşadığı tarih 
ve coğrafyadan uzaklaştıkça, hakkında yorum 
yapılması veya sonuçlarına katlanılması veya yok 
sayılması gereken unsurlar giderek artıyor, sayıları 
belki milyarlara varıyor.
         Tersine bir örnek de, günümüz 
Çeçenistan’ından verilebilir. Çeçenistan, Rusya 
ile yapılan “şimdilik özerk kalın, beş yıl sonra 
bağımsızlık konusunu tekrar görüşelim” 
anlaşması sonrasında, kendi yönetim kurumlarını 
oluşturdu. Ülkede şeriat yasalarının geçerli 
olduğu ilan edildi. Şeriat mahkemesinin ölümle 
sonuçlanmış bir trafik kazasına ilişkin verdiği 
karar şöyleydi: “Ölüme sebebiyet veren şoför, 
ölenin yakınlarına tazminat olarak 70 deve ver-
meye mahkum edilmiştir.” Kararın ne kadar adil 
olduğunu tartışmıyoruz. Çeçenistan’da deve yok-
tur. Ama Çeçen şeriatçılığının CİA mimarisi der-

hal kendini belli etti: deve cezası, dolar üzerinden 
para cezasına çevrildi. Zamane şeriatı dolara 
çevrilmeye pek müsaittir.
         Geçmişi canlandırma girişimlerinin 
karşılaştığı bu sorunlar karşısında, geçmişi 
canlandırma fikrinden vazgeçmeksizin; bugün 
karşılaşılan unsurları geçmişe dahil etme tutumu 
da son yüzyılda İslamı akımların ortak özellik-
lerinden birisi olmuştur. Elektrik kullanmaktan 
vazgeçmek yerine; elektriğin keşfinin Kur’an’da 
“yerini bulmak” (Kur’an, XXIV sure, 35. ayet) aynı 
keşif çabasını radyo için, televizyon için, otomobil 
için tekrarlamak; veya Prof. Necmettin Erbakan’ın 
yaptığı gibi, bütün bilimsel gelişmelere toptan bir 
açıklama getirmek ve batılıların bütün buluşlarını 
“Kur’an” okuyarak yaptıklarını ilan etmek bu ortak 
tutumun örnekleridir. Kuşkusuz, “Kur’an’ı oku-
yarak bilimsel buluşlar yapmak madem müm-
kündür; bunu neden Kur’an’ı bin dört yüz yıldır 
okumakta olan müslümanlar değil de, batılılar 
yapabilmektedir?” sorusu, Prof. Erbakan’ın ilgisini 
çekmemektedir.
         Verdiğimiz örneklerden sonra kimi İslami 
akımları tanımlamak için son zamanlarda 
kullanılan radikalizmin sıfatının, aslında geçmişi 
canlandırma amacına atfen kullanılmadığı 

anlaşılmış olmalıdır. Evet, radikal olarak nitelendir-
ilen akımların toplumsal hayata yaklaşımları, 
peygamber dönemi pratiğinin canlandırılması 
amacını da içermektedir. Ama genellikle bu 
amaç, söylem düzeyini ya hiç aşmamakta; ya da 
kısa sürede yumuşamaya başlayan uygulamalarla 
ortaya konulmaktadır. 
         Radikalizmin ikinci bir belirleyicisi ise, 
toplumsal hayatın bütünüyle İslami kurallara 
göre düzenlenmesi talebinin, siyasal bir hareke-
tin programı olarak gündeme getirilmesidir. 
Radikalizmin bu taleple açıklanması da ikna 
edici değildir. Çünkü toplumsal hayatın İslami 
kurallara göre düzenlendiği Suudi Arabistan ve 
Birleşik Arap Emirlikleri; “islamı, toplumsal hayatın 
yegane düzenleyicisi” kılmayı programlaştırmış 
akımları radikal olarak nitelendirenler tarafından 
“radikal” bulunmamaktadır. Bu ülkeler, başta ABD 
olmak üzere, batılı ülkeler tarafından radikalizmin 
temsilcisi olarak görülmek bir yana, çok uyumlu 
ilişkiler içindedirler. Hatta bu uyumlu ilişkilerin 
ürünü olarak; önce İran’ın “devrim ihraç etme” 
çabalarını durdurmak için Suudiler, emirlikler ve 
batılılar, hep birlikte Irak’ı İran’la savaşmaya teşvik 
etmiş; savaş boyunca da para ve silah bakımından 
sürekli desteklemişlerdir. İran/Irak savaşı, İran’ın 
enerjisini tükettikten sonra bitirilmiş; bu defa da 
Irak’ın Kuveyt’i işgali gündeme gelmiştir. Gene 
aynı uyumlu ilişkilerin sonucu olarak; başta ABD 
olmak üzere, bütün batılı ülkelerin ve hatta 
Gorbaçov SSCB’sinin de içinde olduğu koa-
lisyon kuvvetleri Irak’a karşı mevzilenmişlerdir. 
Mevzilenme yeri ise, “abdestsiz” kişilerin ayak 
basmasının şiddetle yasak olduğu “kutsal 
topraklar”dır. Gerçekte bu “abdestli olma” kuralının 
ihlali ilk değildir. Birinci Dünya Savaşı esnasında 
İngilizler; savaş sonrasından itibaren batılı petrol 
şirketlerinin abdestsiz elemanları bu topraklarda 
epey gezinmişlerdir. Suudi hanedanı, bu türden 
itirazları, tamamen Krallık memurları durumunda 
bulunan ve sadakatleri hem vakıf, hem hac gelirl-
eriyle ödüllendirilen ulemanın teorik gayretleriyle 
cevaplandırmaktadır: “Hz. Muhammed de, gayri 
müslimleri tek tek veya grup olarak istihdam 
etmişti!” Bu kanıt ikna gücünü, emperyalist sis-
temin çıkarlarını korumak için orada bulunan 
400 bin kişilik Amerikan ağırlıklı koalisyon ordu-
suyla; üç tane Habeşli gayrı-müslim deve bakıcısı 
arasında kurulan benzerlikten alıyor.
         Acaba radikal bulunan sünni şeriatı değil 
de, şii şeriatı mıdır? İran’ın resmi mezhebi olan 
Caferilik’in şeriatı kavrayışıyla, ehli sünnet kabul 
edilen dört büyük mezhebin şeriatı kavrayışı 
arasında, batılıların ayırabileceği önemde bir 
farklılık sözkonusu değildir.
         Ayırdedici olan siyasal mücadelede 
kullanılan yöntemler ve özellikle şiddetse; bu 
unsurun yeterince ayırdedici olamayacağını söy-
leyebiliriz. Öncelikle emperyalistlerin şiddetten 
yakınmalarının utanç verici bir iki yüzlülük 
olduğunun altını çizmek gerekir. Bu konuda 
binlerce örnek sıralamak mümkündür. Fakat 
dikkatimizi dağıtmamak için, örnekleri konunun 
içinde hatırlayalım. Afganistan’da SSCB yanlısı 
bir darbenin gerçekleşmesinin ardından, silahlı 
mücadele veren ve şiddeti en vahşi şekillerde 
kullanan İslami gruplar, başta ABD olmak üzere, 
emperyalist batı tarafından sonuna kadar destek-
lendiler; şiddeti daha etkin kullanabilmeleri 
için eğitildiler ve örgütlendiler. Aynı zamanda 
dünyanın en büyük afyon yetiştiricilerinden olan 

Taliban’ın radikalliği, Kabil’i ele 
geçirmesinden sonra “farkedildi”. 
Ve üstelik bu farkediş, bir rahatsızlık 
da yaratmadı. Şu ana kadar, 
afyon yetiştiriciliğinin, kendilerini 
destekleyen ABD’de bir rahatsızlık 
yarattığını, işitmiş değiliz.
 Cezayir’de FİS ve son zaman-
larda FİS’ten bağımsız olarak 
GİA’nın kanlı eylemleri radikaliz-
min kanıtı olarak ileri sürülmeden 
önce; FİS’in seçim kazanmış, buna 
rağmen yasadışı ilan edilmiş ve 
şiddete maruz kalmış bir parti 
olduğu hatırlanmalıdır. Kaldı ki 
batılıların Cezayir’deki İslamcı 
şiddetten yakınmadan önce, 
Fransız paraşütçü birliklerinin 
bu ülkenin nüfusunun onda bir-
inden fazlasını, çoğu işkencede 
olmak kaydıyla bizzat öldürmüş 

olduğunu hatırlamaları gerekir. Kaldı ki, batılıların 
desteklediği Cezayir hükümetinin, bugün uygu-
lamakta olduğu şiddet, GİA’nın şiddetinden daha 
az değildir.
         Radikalizmle nitelendirilen örneklere 
bakıldığında, asıl kriter belirginleşmeye 
başlamaktadır. Bu kriter, batı çıkarlarının ne 
ölçüde tehdit edildiğiyle ilgilidir. İran devrimi, 
mollalar tarafından yapılmadı. Ama devrim anının 
karmaşasından; sol güçlerin beceriksizliği ve tar-
ihsel hatalarının yardımıyla, mollalar iktidar olarak 
çıkmayı başardılar. İran devrimi, başlangıçta 
anti-emperyalist bir öze sahipti. Mollalar güç 
kazanabilmek için, sol güçlerle anti-empery-
alizm konusunda yarışmak zorunda kaldılar. 
Büyükelçilik işgali, rehineler sorunu ve savaş, 
mollaların emperyalizm karşıtlığının ömrünü 
uzattı. Hatemi’nin devlet başkanlığı ile, İran’ın 
demokratikleşmesi, insan haklarının gelişmesi 
gibi alanlarda bir değişim yaşanmayabilir; ama 
batı ile ilişkilerde eski sert pozisyonların terkedilm-
eye başlanacağı kesindir. İran’daki 
rejimin “radikal” bulunmasının asli 
ölçüsü; ülkede ve bölgede empery-
alizmin çıkarlarının tahrip ve tehdit 
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edilmesidir. Cezayir’deki İslami akımların radikal 
bulunmasının nedeni de farklı değildir. FİS’in 
ülkedeki batı çıkarlarını tehdit ettiği düşüncesi; 
onun radikal olarak nitelendirilmesinin olduğu 
kadar, Cezayir’deki gelişmelerin de asli sebebidir.
         İslami radikalizm ve kapitalist/emperyalist 
sistem
         Görmek gerekir ki; İran, Libya ve bir ölçüde 
Sudan dışında kalan bütün, halkının çoğunluğu 
müslüman olan ülkelerde batı yanlısı rejimler ege-
mendir. Bu ülkelerde islami akımları güçlendiren 
ve siyasallaştıran unsurların içinde, İran devrimi 
belki bir cesaretlendirici ve teşvik edici olarak 
sayılabilir. İslami akımların güçlenmesini, asli 
unsur olarak İran devrimiyle açıklamak, abartılı 
bir yaklaşımdır. Öncelikle dış dinamiğin rolünü 
abartan, iç dinamiği ihmal eden veya bütünüyle 
dış etkilerin ürünü olarak ele alan çözümleme 
yaklaşımı doğru değildir. Burada “iç ve dış” diye 
kastedilen kuşkusuz ideoloji değildir; toplumsal 
çelişkilerin gelişkinliğidir. Yoksa İran devrimi, 
bu ülkelerin halklarının bin küsur yıl boyunca 
islamla kurduğu ilişkinin siyasal/kültürel/ideolojik 
birikimini uyarmaya çalışırken; Kapitalist batı ise 
neticede kapitalist üretim ilişkileri içinde yaşayan 
bu halklara, zaten yabancısı olmadıkları ve 
islamiyetle de temelden çelişmeyen burjuva ide-
olojisi ile yaklaşmaktadır. Sonuç yaratacak olan, 
içeride dış uyarılara olumlu cevaplar verecek; bu 
desteği kullanabilecek gelişkinlikte bir toplumsal 
dinamiğin bulunmasıdır. Yoksa devasa gücü ve 
son derece gelişkin araç ve mekanizmalarıyla 
emperyalist/kapitalist sistemin desteklediği, 
teşvik ettiği rejimler karşısında, İran’ın destek ve 
teşviğinin ne önemi olabilir?
         Burada radikal olarak tanımlanan bütün 
İslami akımlar hakkında, genellemeci bir tutum-
dan uzak durmaya çalışarak; anılan akımların 
beslendiği kaynaklara değinmek gerekir.
         İslami akımlarla hangi ülke yönetimlerinin 
başı derde girmiştir? İki kümeye ayrılabilir. Birinci 
kümede, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap 
Emirlikleri gibi, toplumsal hayatı şeriata göre 
düzenleyen devletleri ele alalım. Kuşkusuz, 
bu devletler de kapitalist batı ile her düzeyde 
bağımlılık ilişkileri içindedirler. Ülkedeki şeriata 
dayalı rejime rağmen, İslami muhalefetle 
karşılaşmalarının gerisinde, rejimlerin batı ile 
bağları durmaktadır. İslam şeriatı, bu ülkelerdeki 
yönetici sınıfların alalede kapitalist ilişkiler içinde 
olduğu gerçeğinin örtülmesi; İslami gelenek ve 
kültürün canlı olduğu bir coğrafyada rejimin 
meşruiyetinin sürdürülmesi ve nihayet sömürücü, 
baskıcı bir düzene muhalefet geliştirebilecek 
emekçi sınıfların ve “aydınların” baskı altında 
tutulması için kullanılmaktadır. Bu rejimlerin 
kapitalist, sömürücü ve baskıcı temeli değil; ama 
batı ile bağları, keza hanedan mensuplarının 
yaşama tarzı, özellikle İran devriminden sonra, 
gene İslamın ölçülerine dayanarak eleştirilmeye 
başlanmıştır. 
         1979’da, çoğu Suudi vatandaşı olmakla 
birlikte; aralarında yabancıların da bulunduğu 
iki yüz silahlı kişi, Kabe ve civarını işgal etti. 
Mevcut rejimin islami açıdan meşru olmadığını 
ileri süren, Coheyman İbni Muhammed el 
Uteybi ve Muhammed İbni Abdullah el-Kantani 
liderliğindeki eylemcilerin çoğunluğu, hükümet 
güçleriyle çatışmada öldürüldüler. İki hafta 
süren Kabe kuşatması esnasında, ülkenin 
doğusunda yoğunlaşan Şiiler de hareketlendiler. 
Bu kargaşada da 15 kişinin öldürüldüğü tahmin 
ediliyor. Sağ olarak ele geçirilen Kabe işgalcisi 
“militan dindarlar” ise “Kabeye zarar verdikleri” 
gerekçesiyle şeriata uygun olarak “çapraz kes-
ilmek” suretiyle, ölümleri alabildiğine uzatılarak 
öldürüldüler.
         1981’de Bahreyn’de hükümete karşı Şiilerin 
ayaklanmasına, Suudi vatandaşlarından da 
katılanlar oldu.
         İran devriminin sadece Suudi Arabistan’a 
değil; bütün İslam dünyasına dönük 
propagandasının belki de en etkilisi 1985 yılından 
başlayarak Hac döneminde yapılmaya başlanan 

yürüyüşlerdi. İranlı hacılar, Hac’da düzenledik-
leri yürüyüş ve gösterileriyle hem Suudi halkını 
muhalefete cesaretlendiriyorlardı; hem de diğer 
ülkelerden gelen müslümanları etkiliyorlardı. 
1985’te yapılan yürüyüşü, 1986 yürüyüşü izl-
edi. Ancak Suudi hanedanının olduğu kadar, 
Kuveyt, Bahreyn gibi emirliklerin de tepkisini 
çeken bu yürüyüşün gelenekselleşmesi 1987’de 
düzenlenen bir katliamla engellendi. Topluluğun 
üzerine açılan ateş sonucu, çoğu kadın ve çoğu 
ezilmek suretiyle, 300’e yakın insan öldü. Binin 
üzerinde insan yaralandı.
          Görüldüğü gibi İran rejiminin dolaylı veya 
doğrudan etkileri, bu rejimlere yönelik birikmiş 
tepkinin açığa çıkmasında cesaretlendirici bir rol 
oynamaktadır.  Çünkü anılan rejimlere, “saf İslam” 
açısından muhalefet etmenin sebepleri fazlasıyla 
mevcuttur. Bu sebepler ortadan kalkmadığı 
ve kalkmayacağı için; diğer taraftan  rejimde 
modernleşmenin yarattığı değişime paralel siya-
sal dönüşümler sözkonusu olmadığı için, uygu-
lanan yoketme programlarına ve şiddete rağmen, 
muhalif akımlar bu ülkelerde gelişme zemini bul-
maya devam edeceklerdir. Üstelik giderek, laik bir 
muhalefetin üzerinde gelişebileceği zeminler de 
genişlemektedir.
         İkinci grup ülkeler ise, siyasi rejimleri 
İslam kurallarına göre şekillenmeyen; 
genel olarak “laik” özellikler gösterenler-
dir. Türkiye, Mısır, Şah dönemi İran, Tunus, 
Cezayir bu grup içinde ele alınabilir. 
Şüphesiz bu ülkelerdeki İslami hareket-
lerin tarihleri birbirinden çok farklıdır 
ve bu farklı tarihler içinde şekillenmiş 
bulunmaktadırlar. Ancak ortak yanları az 
değildir. 
         Bu ülkelerde İslamiyet sadece 
çoğunluğun inandığı din değildir. 
Beklenebileceği gibi, bin yılı aşan 
bir süre içinde, İslamiyet değişerek 
ve değiştirerek, ulusal kültürün 
kaynaklarından birisi olmuştur. Halkın günlük 
hayatının ayrıntılarına sızan değerler ve davranış 
kalıpları halinde yaşamaktadır. Geleneklere ve 
kurumlara sahiptir. İran’da Safevi tarikatı, 13. 
yüzyılda yaşayan kurucusunun ölümünden kısa 
süre sonra devletleşmiş, bu ülkede dini iktidarla 
siyasi iktidar tarih boyunca aynı şey olmuştur. 
Osmanlı devletinde din devletin kendisi değildir; 
ama ulema devleti oluşturan güç odaklarından 
birisidir. Medrese hem İran’da, hem Osmanlı’da 
güçlü geleneklere sahiptir. Tasavvufa dayanan 
tarikat örgütlenmeleri ise Osmanlı devletinin 
kuruluşu öncesinde mevcutturlar. Bölünerek, dal-
lara ayrılarak toplumsal hayata kök salmışlardır. 
Tarih içinde bazıları ortadan kalkarken, bu 
arada yenileri oluşmuştur. Tarikatlarla medreseli 
ulema arasında zaman zaman düşmanlığa 
varan çekişmeler yaşanmış; bununla birlikte 
devlet bürokrasisinden, hatta padişahlardan da 
tarikatlara bağlananlar olmuştur. Nakşibendi 
tarikatının Halidilik kolu gibi bazı tarikatlar ise, 
daha 19. yüzyıl başlarından itibaren, devletin 
her türlü yenilikçi girişimine karşı çıktığı için taki-
bata uğramış, sınırdışı edilmişlerdir. Daha önce 
sözünü ettiğimiz Kadızadeler gibi medreseliler 
de, yeniliklere düşmanlık bakımından Nakşibendi 
tarikatından farklı bir tutumda değillerdir. Kısacası, 
din, ister medreseli ulema geleneği, isterse tasav-
vufi tarikatlar üzerinden olsun; siyasetin daima 
içinde olmuştur.
         Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulmasıyla 
sonuçlanan Kurtuluş Savaşı karşısında da, 
İslam adına; Cezayir ulusal kurtuluş mücadele-
sine benzer şekilde birbirinin tam zıttı tutumlar 
geliştirilmiş; bazı İslami güçler ulusal kurtuluş 
mücadelesinin yenilmesi için savaşırken; bazıları 
emperyalist, sömürgeci batının işgaline son ver-
mek için savaşın içinde yeralmışlardır.
         Kısacası yüzyıllar boyunca yaşayan 
kurumları, gelenekleri ve siyasal gücüyle İslam; 
bu ülkelerin bir gerçeğidir. Ancak kapitalistleşen, 
modernleşme süreçlerini şu veya bu ölçüde 
içselleştiren; emperyalist/kapitalist sistem ile çok 

yönlü bağımlılık ilişkileri içinde bulunan bu ülke-
lerin yönetici sınıfları; 20. yüzyıl içinde, dinin siyasi 
rolünü sınırlamaya, engellemeye; İslamı iktidar 
konumundan uzaklaştırmaya; bununla birlikte 
dini solun gelişmesine karşı rejimin yedeğinde 
tutmaya dönük bir dizi politika izlemişlerdir. 
Bizzat emperyalist-kapitalist sistem, özellikle 
Soğuk Savaş döneminde, komünizmin dünya 
çapında genişlemesini engellemek için İslamiyeti 
ideolojik ve siyasi bir barikat haline getirmeye 
çalışırken; emperyalizmle çok yönlü bağımlılık 
ilişkileri içinde bulunan sözkonusu ülkelerin 
yönetici sınıflarının, sola karşı mücadelelerinde, 
laiklikleri üzerinde fazla titizlenmeleri beklen-
emezdi. 
         Rejimler, İslamı teorik olarak “halkın inancı, 
ibadeti ve ahlakı” olarak tanımayı tercih ederken; 
İslami oluşumlar, gizli veya açık kurumlarıyla, iç 
hiyerarşileriyle, inananlar üzerindeki otoriteleri-
yle; varolmayı sürdürmüşler; itilmek istendikleri 
siyaset dışı konumu ise kabullenmemişlerdir. 
Ancak “modern zamanlar” modernizm karşıtı 
olsalar da, kurumlaşmış islamı da etkisine almak-
ta gecikmemiştir. İslam, ticareti ve zenginleşmeyi 
hiçbir dinde olmadığı kadar teşvik edicidir. İslami 

oluşumlar, kapitalistleşme süreçlerinin dışında 
kalmamışlardır. Kapitalist ilişkiler ağının içine 
giriş; başlangıçta çok tepki gösterilen teknolojik 
gelişmelere, teknoloji ürünlerine karşı tutumları 
yumuşatmış; çoğu zaman tersine çevirmiştir. 
Bu rejimlerin uygulamaya çalıştığı, gücü sınırlı 
ve yozlaşmaya çok yatkın parlemanter mekan-
izmalar; İslamın yeniden siyasete sokulmasının 
kanalları olmuştur. Popülizm, belki en çok halkın 
dini inançlarına yönelik olarak gerçekleşmiştir. 
Kapitalist gelişme taleplerini ve hareketliliğini 
olağanüstü arttırdığı ve kentlere çektiği köylü 
yığınlarının taleplerine cevap verecek kanalları 
aynı hızla geliştiremeyince; tarikat ve benzeri 
İslami oluşumlar, düzenin mekanizmalarına 
paralel kurumlaşmalara dönüşme imkanı 
bulmuştur. Siyasi partiler kitle desteklerini büyüt-
mek için, çoğu zaman açık ve örtük olarak bu 
oluşumlarla ilişkilenmişlerdir.
         Yukarıda da işaret edildiği gibi, emperyalist/
kapitalist sistem, bu devletleri anti-komünist 
paktlarda örgütlemeye ve Sovyetler Birliği’ne 
karşı bir kuşatmanın unsurlarına dönüştürmeye 
çalışırken; yerli yönetici sınıflar da, halkın 
müslümanlığını solun gelişmesini engellemek 
için kullanmaya çalışmıştır. Anti-komünizm, yerli 
yönetici sınıflarla İslami akımları birleştiren ortak 
bir payda düzeyine yükseltilmiştir. 
         Sonuç olarak, mevcut rejimlerin sol 
muhalefet karşısındaki zayıflığı; İslami hareketler-
in önünü açmış; bu rejimlerin halkın ihtiyaçlarını 
karşılama konusundaki zaafları ve yetersizliği ise; 
solun etkisinin azaldığı 1980’li yıllardan itibaren, 
güçlenmelerini hızlandırmıştır.
         Radikalizmin sınırları
         İslami hareketlerin 1980’lerden itibaren 
dünya politikasında, ilgi çekici bir konuma 
yükselişinin gerisinde nelerin olduğu berraklaşmış 
olmalıdır: İran Devrimi ve sosyalizmin kapitalizm 
karşısındaki alternatif konumunun zayıflaması. 
İktidarı ele geçirme konusunda cesaretlenmiş ve 
mevcut sistemin eleştirisi tekelini, geçici bir süre 
için de olsa ele geçirmiş islami hareketlerin hızla 

güç kazandığı bu dönem; islam radikalizminin 
sınırlarını da berrak olarak ortaya koymuştur.
         İslami hareketlerin iddiası, sadece “peyg-
amber dönemi pratiğinin canlandırılması” ve 
toplumsal hayatın buna göre yeniden düzen-
lenmesi değildir. Bu iddia, İslamiyetin kapitalizm 
ve sosyalizmin dışında üçüncü bir yol olarak 
öne sürülebilmesinin bir gereğidir. Hatta bazı 
müslüman sözcüler; kapitalizm ve sosyalizmi 
modernizm içi iki akım olarak görmekte ve İslamı 
modernizmin alternatifi olarak sunmaktadırlar.  
         Bu teorik çerçevenin içinin doldurulmasının 
birbiriyle hem bağlantılı ve hem de birbirini izley-
en iki safhası bulunmaktadır. Birinci safha, İslami 
hareketlerin mevcut rejimlere karşı bir muhalif 
akım olarak ne türden politik tutumlar geliştirdiği; 
bununla birlikte diğer muhalif güçlerle nasıl 
ilişkiler kurduğu sorularının öne çıktığı safhadır. 
İkinci safha ise, İslami bir düzenin kendisini kapi-
talizmden hangi programla farklı kılacağı soru-
suyla ilgilidir.
         Sosyalistler, geçmişlerinde belirli yanlışlıklar 
yapmış olsalar da, her zaman toplumsal vicdanı 
temsil etmeyi hedeflediler ve bunu genellikle 
başardılar. İslami hareketler ise, geçmişlerinde, 

şimdi kendisine karşı mücadele 
ettikleri rejimlerin yanında sola ve 
sosyalistlere karşı, şiddet kullanma 
da dahil, mücadele ettiler. Batıcı, 
burjuva yönetimlerin kendileriyle 
İslamiyet arasında kurduğu “ilerici-
gerici” karşıtlığı ilişkisinin çoğu 
zaman sosyalistler tarafından ben-
imsenmesi gibi, sol açısından ciddi 
hatalar hatırlanmalıdır. Gene de 
sosyalistlerin bu tutumu geçmişte, 
Müslümanlara karşı burjuvazinin 
yanında fiilen savaşma noktasına 
asla varmadı. Ama İslami hareketler 
pek çok yerde elini sosyalist kanına 
bulaştırmış; sendikalara, grevcilere, 

ilerici öğrenci eylemlerine, komünistlere yöne-
lik saldırı ve cinayetlerde fiilen rol alınmıştır.  
Sosyalizm düşmanlığı, İslami hareketlerin 
bugününde de son derece güçlü bir motiftir. 
Bununla birlikte Hristiyan, Yahudi, Çingene 
düşmanlığı; örtünmeyen kadınlara, oruç tutmay-
anlara; etnik, kültürel, dini azınlıklara saldırılar, 
islami hareketlerin politik tutumlarındandır. 
Bu darlık, İslami mezhep ve tarikatlar arasında 
ayrımcılığa ve düşmanlığa kadar varabilmek-
tedir. Dolayısıyla İslami hareketlerin toplumsal 
bir vicdan olma; böyle bir vicdanı temsil etme 
iddiaları da, yetenekleri de bulunmamaktadır. 
        “Çoğulculuk” iddiaları ise, genellikle 
Müslümanların hicret ettikleri Medine’de, Yahudi 
ailelerle yapılan anlaşmaya, “Medine vesikası”na 
atıfta bulunularak ileri sürülmektedir. Bu anlaşma, 
müslümanların güç kazanmasıyla, gene müs-
lümanlar tarafından ortadan kaldırılmıştı. İran 
devrimi sonrasında ise, devrimin karmaşasından 
bir tek gücün zaferle çıkması, bunun için diğer 
güçleri tasfiye etmenin erdemleri üzerine, müslü-
man yazarlar pek çok makale kaleme aldılar.
         Diğer taraftan, bazı ülkelerde mevcut 
burjuva rejimlere karşı silahlı mücadele ver-
iyor oluşlarının iyi değerlendirilmesi gerekir. 
Çeçenistan’ın bağımsızlığı için savaştığını iddia 
eden şeriatçıların, Rusya seçimlerinin öncesinde, 
komünistlerin muhtemel bir seçim başarısına 
karşı, yıllardır Çeçen kanı döken politikaların 
sahibi Yeltsin’in elini kuvvetlendirmeye yönelik 
“ateşkes” ilanı hatırlanmalıdır. Seçimlerden sonra 
Yeltsin’in Çeçen kanı dökmeye devam edeceği 
biliniyordu ve öyle de yaptı. İslami hareketlerin 
hemen hepsinde, devlet geleneği ve farklı içerik-
ler kazansa da milliyetçilik, oldukça güçlü izlere 
sahiptir. Devletin himayesinde sola karşı silah 
kullanma tutumundan; bugün devlete karşı 
silahlı mücadele verme tutumuna geçiş; silahlı 
eylemi bir pazarlık unsuru olarak geliştirme 
anlayışını genellikle aşmamaktadır. Ve çoğu 
yerde devlete karşı yaratılan silahlı mücadele 
pratiği; diğer ezilenlere ve toplumsal azınlıklara 

yöneltilmektedir. 
         Uzun süre kapitalist ilişkiler içinde yeralış, 
islami hareketlerin kapitalizmle bağlarını 
güçlendirmiştir. Bu yüzden silahlı mücadele fikri; 
kapitalist gelişmenin güçlü olduğu ülkelerde 
fazla alıcı bulamadığı gibi; islamcılar arasında artık 
gözle görülür hale gelen müthiş sınıf farklılıkları, 
iç gerilimler yaratmaya aday görünmektedir.
         İran’da kurulan iktisadi düzen, kapitalizmden 
radikal kopuş iddialarını boşlukta bırakmaktaydı. 
Türkiye’de islamcı Refah Partisi’nin iktidar pratiği, 
bu iddiaların inandırıcılığına daha ağır darbeler 
vurmuştur. 1973’te ilk kez hükümet ortağı olan bu 
parti; 1975 ve 1977’de de farklı hükümetlerde 
ortaklık etmişti. Bu hükümetler içinde islamcı 
partinin daha çok dini okul açılması konusunda 
bile, diğer partilerden daha ısrarlı olduğu söylen-
emez. İşçi hareketine ve sola düşmanlık ortak 
paydasında politika yapan son iki koalisyon, aşırı 
milliyetçi, sermayenin hizmetinde; ABD ile sıkı 
ilişkiler yürüten hükümetlerdi. RP, yerel yönetim 
seçimlerinde pek çok büyük şehrin Belediye 
Başkanlığını kazandıktan sonra, 1996 yılında kuru-
lan koalisyon hükümetinin de büyük ortağı oldu. 
Bir yıl süren hükümet, devlet içindeki Kontrgerilla 
faaliyetinin üstünü örtmek, yolsuzluk ve haksız 
zenginleşmelerin soruşturulmasını engellemek, 
İsrail’le çok sayıda yeni anlaşma imzalamak ve 
ABD ile iyi ilişkiler kurmaya çalışmak gibi; kendi 
iddialarının tersi yönde işler yaptı. Parti son seçim-
lerde çok sayıda Kürt milletvekili çıkarmıştı. Ancak 
başta savaşın bitirilmesi olmak üzere, Kürt nüfusun 
hiç bir beklentisi, hükümetteki Refah Partisi’nin 
ilgisini çekmedi. Partinin yandaşlarının beklentiler-
inden sadece bir tanesi tam anlamıyla karşılandı. 
O da belediye ve devlet kadrolarına yandaşların 
yerleştirilmesi ve iktidar imkanlarının yandaşların 
desteklenmesinde kullanılması. Türkiye siya-
setinde her zaman belirleyici bir ağırlığı olan 
ordunun tepkilerini çeken bu kadrolaşma, koa-
lisyon hükümetinin de sonunu hazırladı. Üstelik 
kadrolaşmadaki aşırılık, yeni kurulan hükümet eli-
yle Refahlı kadroların köklü bir tasfiyesini de tahrik 
etti. Refah Partisi hükümette bulunduğu süre 
içinde, islamcılığın gelişmesinin önündeki engel-
lerin kaldırılması dışında; toplumun bütününü ilg-
ilendiren özgürleştirici, demokratikleşmeden yana 
hiçbir adım atmadığı gibi; bu yöndeki çabaların 
tam karşısında yeraldı, devletin ve rejimin bütün 
baskıcı geleneklerinin ateşli savunucusu oldu. 
Bu tutum, Türkiye’nin siyasi tarihiyle ilgilenen-
ler açısından hiç de şaşırtıcı değildir. Dışarıdan 
bakılınca islamcılığı göze çarpan Refah Partisi 
ve onun kendi içinde bir koalisyonunu temsil 
ettiği islamcı eğilimlerin en güçlü siyasi çizgileri, 
Osmanlı tarihinin sığ, çarpık ama abartılı bir sahip-
lenilmesi, milliyetçilik, fetihçilik, devlete aşırı bir 
vurgu, zenginleşmeye düşkünlüktür. Bu yüzden 
kendisini hükümetten uzaklaştıran güçlerle 
çatışma yerine, bu sonucu, yani devletle Refah 
Partisi arasındaki gerilimi solcuların yarattığı gibi 
asılsız bir açıklama, devlete, orduya, ABD’ye aşırı 
bir sadakat, Refah’ın iktidar sonrası tutumunun 
unsurlarını oluşturmaktadır. 
         Sonuç olarak, İslamcı hareketin uluslararası 
siyaset gündeminde işgal ettiği yerin ilgileri 
üzerine çekmesi önümüzdeki dönemde de 
sürecektir. Ancak bu akıma muhasımlarının 
atfettiği, kendilerinin de iddialı biçimlerde sahip 
çıktıkları radikalizm; onların en güçlü değil; en 
zayıf oldukları yanlarıdır. Bu zayıflık, iddialarını 
gerçekleştirme şansına en yakın oldukları 
anlarda, daha da açık biçimde sergilenmektedir. 
Solun bazı kesimlerinin, büyük bir kolaycılıkla 
İslami hareketlerin başta sosyalizm olmak üzere, 
dinsel, kültürel, etnik azınlıklara, marjinallere 
düşmanlığını öne çıkarıp, faşizm etiketini bu 
hareketlerin üzerine yapıştırması bize doğru 
görünmüyor. Emperyalizmden ve tekelci ser-
mayeden bağımsız ve bu güçlerle karşı karşıya 
gelen bir faşizm tanımlamak; doğrusu faşizm 
teorisine ilginç bir katkı oluşturmaktadır. Eğer 
böyle bir tanım yapılacaksa; İslami hareketlerin 
hiç değilse fiili programları itibariyle, empery-

         28 Şubat 1996 nerde, 18 Haziran 1999 nerde?.. Fethullah 
Gülen “bombası”nın fitilinin ateşlenmesi için, acaba neden üç 
seneden fazla beklendi?
         En olmayacak yerden, Amerikan Televizyonu’ndan (ATV) 
başlatılan “kaset bombaları”, olağanüstü bir “Siyaset Meydanı” 
programını takiben, Uzanların Star’ına, (D)evlet Televizyonu 
Kanal D’ye, Show TV’nin Reha Muhtar’ına ve diğerlerine servis 
edilen yeni kasetlerle, birbirinin patlamasını büyüten zincirleme 
bombalara dönüştü.
         Fethullah Gülen sözkonusu kasetlerde, “uzun vadeli bir 
plan çerçevesinde devleti ele geçirmenin” taktiklerini anlatıyor, 
hedeflerini ortaya koyuyordu. Tepkiler iki tarzda gelişti:
         1.Herkes pek şaşırmış gibi yaptı. 
         Halbuki defalarca hakkında soruşturma açılmış, tutuklama 
kararı çıkarılmış; kitapları, dergileri, gazetesi, televizyonu ile, 
açtığı okullarla, etrafında oluşan sermaye grubuyla; siyasilerle 
kurduğu bağlantılarla dikkatleri üzerine çekmiş ve TSK’nın en 
yetkili ağızları tarafından, orduya sızma çabaları dolayısıyla “en 
tehlikeli şeriatçı”  ilan edilmiş Fethullah beyin, kasetlerinde yeni 
hiçbir şey yoktu. 
         Ana tarikat olarak Nakşibendiğilin bir kolu olan 
Nurculuk’un temsilcisi, Süleyman Demirel’in ebedi destekçisi 
Yeni Asya grubundan ayrılıp kendi cemaatini (tarikatın alt kolu 
olarak okuyun) oluşturmuş bu zat; Nakşibendiliğin bütün özel-
liklerini yeniden üretmekteydi: Siyasetle çok ilgilidirler; Osmanlı 
özlemini kuvvetle yaşatırlar; yeniliği, ilerlemeyi, sadece modern-
izmin ürünleri olarak benimser; aydınlanmaya, özgürleşmeye, 
demokratikleşmeye şiddetle düşmandırlar; parayı severler 
ve her zaman bir sermaye hareketi olmuşlardır. Buna şiddetli 
anti-komünizmi ve komünizme karşı Amerikan emperyaliz-
mine duyulan şiddetli sempatiyi ekleyin. Osmanlı’nın yenilikçi 
padişahları bile Nakşi gericiliğine tahammül edememiş; bu 
tarikatın Halidilik kolunu 19. yüzyıl ortalarında Osmanlı sınırları 
dışına sürmüştür. 
         Kısacası yeni bir şey yoktu ve “şaşırmış görünmek”, malu-
mun ilanı karşısında takınılan sahte bir tavırdı.
         2. Herkes şaşırdı.
         Bunun iki sebebi var. Birisi 28 Şubat süreciyle ilgilidir, diğeri 
Fethullahçılığa özeldir. 
         Bilindiği gibi “28 Şubat defterinin kapandığı”nı, bir 

zamanlar Ecevit söylemişti. Parlamentodaki partiler, Baykal 
CHP’si başta olmak üzere, tam dokuz ay öncesinden, 
görülmemiş bir çoğunlukla seçim kararı alarak, 28 Şubat’ı 
bitirmiş olduğunu düşünüyordu. “Seçimler oldu, kuvvetli bir 
hükümet kuruldu. Artık ordu bu işlerle ilgilenmesin...” Böyle 
düşünülüyordu. Halbuki TSK, 28 Şubat ertesinde alınan MGK 
kararları doğrultusunda yasal düzenleme yapmayan, kararlı 
davranmayan hükümetlerin, “yeteri kadar güçlü değiliz, azınlık 
hükümetiyiz, seçim sürecine girdik” mazeretlerini dikkate 
alarak, seçimleri bekliyordu. Seçimler oldu, çoğunluk hükümeti 
kuruldu. Fakat hükümet programında, MGK’nın çıkarılmasını 
istediği yasalardan bahis olmadığı gibi; hükümeti oluşturan 
partiler sanki 28 Şubat hiç olmamış gibi davranmaya devam 
ettiler. Bu durumda kuvvetli bir şokla, herkesi kendine getirmek, 
devlet politikalarının, alınmış MGK kararlarının unutulmasına 
izin verilmeyeceğini göstermek şart olmuştu. Halbuki ordu 
defalarca şu kuralın altını çizmişti: “Ordu başladığı işi yarım 
bırakmaz, unutmaz, bitirinceye kadar takipçisi olur.” Demek ki, 
anlaşılmamıştır. Fethullah Operasyonuyla birlikte 28 Şubat yeni 
bir atak dönemine girmiş; artık “Amerikan ve tarikat bağlantıları 
dışında” mazereti kalmayan hükümete ve Meclis’e, Cumhuriyet 
Devleti’nin kurumları olmanın gereklerini yapmalarını 
hatırlatmıştır.
         28 Şubat sürecinin atağı, bu iş bitti diye düşünenleri 
şaşırtmıştır.
         Diğer taraftan Fethullahçılığın dünyanın dört bir 
tarafında, Papua Yeni Gine’de bile, açtığı okulların haritadaki 
yerlerine bakan normal zekalı bir Türkiye vatandaşı yapılan 
işin; kendi yetenekleri ne olursa olsun, bir seyyar vaizin eseri 
olamayacağını görür, kavrar. Seyyar vaiz gerçekten yetenekli 
birisidir. Ama bu okullar, bu örgütlenme, bu büyük finansman 
imkanları, bu tarikatın temsil ettiği zihniyet, siyasi olarak ABD 
emperyalizminin “ılımlı islam” misyonuyla izah edilebilir hald-
edir. Herkes Fethullahçılığın Amerikan malı olduğunu, üstelik de 
ABD emperyalizminin, Balkanlar’dan Kafkasyaya, Orta Asya’dan 
Uzak Doğu’ya; Afrika’nın kuzeyinden en Güneyine kadar, bu 
geniş coğrafyadaki en uzun vadeli, en kritik yatırımlarından 
birisini oluşturduğunu o kadar iyi biliyordu ki; Fethullah opera-
syonunun yapılabileceğine inanılmıyordu.
         Papa ile görüşme, Fethullah’ın Amerikan islamının 

halifeliğini ilan için bir törendi. 
         Cumhurbaşkanı’nın Fethullah Gülen’le yakınlığı, Başbakan 
Ecevit’in yakınlıktan öte, bu tarikata kontenjan tanımaktan, 
MGK’da savunmaya kadar bağlantıları çok açıktı. DYP, ANAP, 
MHP, DSP demeden, bütün partilerle güçlü ilişkiler kurulmuş; 
ödül verilerek kamuoyu önünde bu ilişkilerden meşruiyet 
talep edilmiş ve alınmıştı. Emniyet teşkilatı içinde, kimbilir hangi 
çıkar ilişkisi nedeniyle Fethullahçıları rahatsız edenler, daha 
dün toptan kapının önüne konulmuştu. Ve dahası, 28 Şubat 
sonrasında siyasal islamın RP/FP kanadının dişleri sökülürken, 
Fethullah’ın yardımından da istifade edilmişti. Baş örtüsünü 
“teferruat” olarak tanımlayan, Refahçıları işin gösterisine kaçarak 
toplumsal huzuru bozmakla eleştiren Fethullah 
hocaydı. Onun bu hizmetleri, Ertuğrul Özkök, 
İsmet Berkan, Nuriye Akman, Oral Çalışlar, 
Ruşen Çakır, Mehmet Yılmaz, Derya Sazak, 
Rıza Zelyut, Hasan Cemal, Hadi Uluengin, 
Cengiz Çandar, Rahmi Turan gibi “laik” basın 
mensupları tarafından bile takdir edilmişti.
         Bu kadar kaset, iki gün içinde basının bütün 
gruplarının eline tesadüfen geçmediğine göre, 
belli ki devletin içinden bir servis hizmeti söz-
konusuydu. “Devlet ABD’ye açık saldırı anlamına 
gelecek böyle bir kampanyayı neden açtı?” 
sorusu, herkesin şaşkınlığını da açıklıyordu.

         ABD İLE PAZARLIK

         Halbuki Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinde 
son günlerde ciddi problemlerin yaşandığını 
görmek mümkün. NATO’nun 50. Kuruluş 
yıldönümü için düzenlenen ve Türkiye’nin 
Cumhurbaşkanı düzeyinde katıldığı zirve 
sonrasında tekelci basının manşetlerinde 
“Büyük Diplomatik Zafer” ilan ediliyordu. NATO’nun Avrupalı 
üyeleri, Avrupa içi çatışmalarda, AB’nin kuvvet kullanma kararı 
vermesini ve kendi kararıyla kuvvet kullanmasını öngören bir 
karar geçirmek istemişlerdi. Türkiye birlik üyesi olmadığı için, 
kendisini askeri planda da Avrupa’dan dışlayan bu girişime karşı 
mücadele etmiş ve karar ve müdahale, NATO bütünlüğü içinde 

olmak zorundadır tezini benimsetmişti. Eğer bu karar geçerse, 
Türkiye Balkanlara yönelik siyasetinde çok önemli bir boyuttan 
mahrum kalacağı gibi, yarın öbürgün AB üye adayı Kıbrıs’la ilgili 
bir gerilimde AB’nin askeri varlığıyla karşı karşıya gelebilirdi.
         NATO Zirvesi’nden geri dönen bu öneri, zirve sonrasında 
AB’nin kendi platformlarında yeniden gündeme geldi ve 
NATO Genel Sekreteri Solana’nın, görev süresi bittikten sonra 
AB “Güvenlik danışmanlığına” transfer edilmesi ile birlikte karar 
altına alındı. Türkiye, Batı dünyasıyla sadece NATO gibi askeri 
bir örgüt içinde ortak olarak kendisini sağlam hissediyordu. 
Son kararla birlikte Türkiye, NATO içinde, sadece ABD’nin ortağı 
haline getirildi. Askeri planda da Avrupa Türkiye’yi dışladı.
         Türkiye’yi yönetenlerin önemli bir kanadı, Kosova’da kara 
harekatının yapılması için can atıyordu. Kara harekatına gerek 
kalmadı.
         Türkiye’nin Kosova’ya göndermeye hazır olduğunu aylar 

öncesinden ilan ettiği birlik, NATO’nun üç 
aydır sürdürdüğü operasyona başından bu 
yana itiraz eden Yunanistan’ın taburu çoktan 
göreve başladığı halde, hala görev yerine 
gidebilmiş değil. Tepki gösterilmezse, belki de 
hiç çağrılmayacak. Harekata her türlü desteği 
gönüllü olarak veren Türkiye’nin bir tabur 
askerine bin türlü sorun çıkarılırken; katkısı 
daha az ülkeler arasında Kosova bölgelere 
ayrılmış; hatta Rusya bir oldu-bittiyle Kosova’ya 
girmişti. 
 Türkiye’yi yönetenler, bütün bu gelişmelerin 
ABD’ye rağmen gerçekleşmediğini bilecek 
kadar tecrübelidirler.
 Ecevit yakınıyor, “Herkese karşı çok cömert 
olan İMF, bize gelince hasisleşiyor.”
 Ve Sanayileşmiş 7 emperyalist ülkenin, 
Rusya’nın da katılımıyla G-8’ler olarak anılan 
toplantısından, “Kıbrıs sorununun çözümü 
için tarafların önkoşulsuz biraraya getirilm-
esi ve çözüm için zorlanmaları” kararı çıktı. Bu 
konuda da başı çeken ABD’dir.

         Türkiye’nin sivil Amerikancı siyasetçilerinin, ABD’den 
yedikleri dirseklere, biraz geriye çekilerek, alttan alarak cevap 
vermeyi tercih ettikleri anlaşılıyor. Hükümet ortağı partilerin lid-
erlerinin ve Cumhurbaşkanı’nın şaşkınlığına bakılırsa, devletin 
asker kanadı, ABD’nin Türkiye’ye yönelik kuşatıcı tutumlarına, 

Amerikan Halifesi Fethullah
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          Bize de soranlar oldu: 
         “Merve Kavakçı’nın TBMM’ye türbanıyla girmesi 
ve milletvekili yeminini başı türbanlı etmek istemesi 
konusunda ne düşünüyorsun?”
         “Eh, madem oraya kadar getirdiler, ettirselerdi 
bari...”
         “Oraya kadar” getirilmiş olan, görünürde 
Merve Kavakçı’dır. Aslında, Kemalizmin politik-kon-
jonktürel laiklik anlayışının 1946 sonrasında, sahip 
olduğu vasıfların kaçınılmaz sonucu olarak yaşadığı 
kırılma ve bu kırılmanın hızlandırdığı toplumun 
dindarlaştırılması süreci gelip meclis kürsüsüne 
dayanmıştır. 

KEMALİZMİN “AYDINLANMA”SI AZ, LAİSİZMİ
          Zamane Kemalistlerinden Ahmet Taner Kışlalı, 
Cumhuriyet’te yazıyor: 
         “Yıl 1926.. Yer, Trabzon’un Kavaklı Meydanı 
Ortaokulu..
          Birinci sınıfın kapısı açılır ve Atatürk görülür. 
Yanında ünlü din adamlarından Tevfik Hoca vardır. 
Hoca’ya ‘Buyurunuz’ diye yol gösterir.
          Hoca, ‘Önce siz buyurunuz paşam’ diye saygıyla 
eğilir. Ama Atatürk kabul etmez. Etrafındakilerle bir-
likte girerler. Dersin konusu ‘Sireti Nebi ve Kuran’dır.
          Atatürk bir öğrencinin Kuran okumusını ister. 
Bu görev de, daha sonra öğretmen olacak olan 
Hakkı Okan’a düşer. Atatürk dinler ve okunan sure-
deki ‘Semiübasir’ sözcüğünün ‘tecvit’teki anlamını 
sorar.
          Sonra dersi veren Vasıf Hoca’ya döner. “İnşirah 
Suresi’ni okumasını ve yorumlamasını rica eder. 
Ama Hoca, sıra yoruma geldiğinde ezilir büzülür:
          - Yanımda yorum kitabı yok.
          Atatürk’ün kaşları çatılır.. “Birkaç satırlık bir sureyi 
yorumlamak için, yorum kitabına ne gerek var’ 
der. Sureyi ‘tecvit’ kurallarına uyarak kendisi okur. 
Herkesin anladığı Türkçe sözcüklerle yorumlar. Ve 
Vasıf Hoca’ya, bir yanlışlık yapıp yapmadığını sorar.
          Hoca mutlu ve hayrandır:
          - Siz Tanrı’nın ulusumuza armağan ettiği eşsiz 
bir öndersiniz.”
          Kemalist laiklik, batıdaki örneklerden farklı 
olarak, felsefi planda “din eleştirisini”  içermediği; esas 
olarak dinin siyasi iktidarın meşruiyetinin kaynağı; ve 
siyasal islamın, rakip bir güç olmaktan çıkarılmasıyla 
yetindiği; ve batıdaki burjuva iktidarların deneyim-
lerinden, “dini halk için muhafaza etmek” gerektiğini 
öğrenmiş bulunduğu için; din karşısında hep utan-
gaç bir savunma pozisyonu içinde olmuştur. 
          Yukarıdaki hikayede olduğu gibi, bizzat 
Mustafa Kemal, halk içinde sık sık “islamiyete ne 
ölçüde vakıf ve bağlı olduğunu” gösterir. A. Taner 
Kışlalı gibi zamane Kemalistleri bu tür hikayeleri sık 
sık anlatırlar. Bu tutum 12 Eylül Atatürkçüsü Kenan 
Evren’in “Benim babam da imamdı.” cümlesiyle 
başlayan ve Kur’an’dan ayetler okuyarak devam 
eden meydan nutuklarıyla tutarlılık içindedir. 
“Benim annem de başını örterdi”ler, “Dinimiz Arap 
tasallutundan kurtaralım, Türkçe ibadet hakkı” vs.vs.”
          Bu kadarla kalsa iyi. “Savunmacı” zihniyet, kend-
isini ateistlere saldırarak da dindarlara ispatlama 
gayretine girer. Örneği gene A. Taner Kışlalı’nın aynı 
yazısından verelim:
         “- Eğer Atatürk bugün yaşasaydı sadece 
laiklik düşmanlarıyla savaşmazdı.. Kanımca, 
tanrıtanımazlığı marifet sayan bir avuç entel bozun-
tusu ile de savaşırdı.. Yani, dindarlıkla dine karşı 
olmamayı bir sayacak kadar bağnazlaşmış ya da 
aymazlaşmış olanlarla da!..”
          Kışlalı, Kemalizmin burjuva sınıf özüne uygun 
davranıyor: Gericilikle uzlaşma kapısını açık tut, ileri 
olana, devrimci olana saldır. Ünvanı “pof. dr.” ama, 
tavır tam bir çakal tavrı. Siyasal islam karşısında 
kuyruğunu apış arana sıkıştırıp, “Atatürk de Kuran’ı ne 
güzel okurdu, yorumlardı” masalları anlat; ateistlere 
gelince ağzın lağım çukuruna dönsün...Bunların 
Kenan Evren Paşa’sı da böyle yapardı. 
          Felsefi birikimine güvenen, materyalist felsefen-
in bugüne kadar çürütülemeyen tezleriyle umutsuz 
polemiklere girişir; boyunun ölçüsünü alır!..Dindar 
iman eder; materyalist bilime ve akla uygunluğu 
tartışır, bilimsel olmayanı reddeder; sığ, çünkü poli-
tik ve konjonktürel bir laikliğin savunucusu olan 
Kemalistin ise din karşısındaki tutumu “din düşmanı 
değiliz” zavallılığından; materyalizme karşı tutumu 
küfürden ibarettir.

MERVE KAVAKÇI:
 KEMALİZMİN ESERİ

          Kemalizm’in, Mustafa Kemal’in sofrasındaki 
konuşmalarda veya yayımlanmadan arşive kaldırılan 
el yazmalarında ve raporların üzerine yazılmış kenar 
notlarında değil; yığınların önünde, din karşısındaki 
tutumu, eleştirel değildir. Kemalizmin karşısına 
aldığı, öncelikle siyasal islam ve onun üzerinde 
durduğu dini örgütlenmelerdir. Siyasal islam İstiklal 
Mahkemeleriyle ve yasaklarla ezildikten sonra, 
bir politik rakip olma vasfını uzun bir dönem için 
kaybetmiştir. Kemalizmin din alanındaki ikinci adımı 
ise, Türkiye’yi  o güne kadar ait olduğu Doğu’nun 
değerler dünyasından kopararak, Batı’nın bir parçası 
haline getirme projesine uygun dönüşümleri 
gerçekleştirmektir. Ezanın türkçeleştirilmesi, dil, 
alfabe, kılık-kıyafet ve benzeri alanlarda yapılan 
“inkılaplar”la bütünlük içindedir. Bütün bu 
inkılapların, Tanzimat’la başlayan Batılılaşma süreç-
lerinin bir ürünü olduğu da bilinmektedir.
          Ancak, “Çok Partili Düzen”e geçildikten sonra, 
1946’dan başlayarak, İsmet İnönü CHP’si din 
karşısındaki katı tutumu gevşetmeye başlamıştır. 
İmam Hatip Okullarının açılması ve ezanın tekrar 
Arapça okunmasıyla başlayan bu süreç, İ. İnönü- 
Bayar/Menderes, Süleyman Demirel, B. Ecevit 
yönetimlerinde hız kazanmış ve genişlemiştir. 
Tarikatlar, “Çok partili siyasi ve toplumsal hayatın 
vazgeçilmez unsurları” halinde yarı-legal kimlik-
ler kazanmıştır. İmam Hatip Liseleri’ne ortaok-
ullar eklenmiş, Kur’an Kursları, öğrenci yurtları, 
“Üniversite” fikrine taban tabana zıt “İlahiyat 
Fakülteleri” birbirini izlemiştir. Kemalizmin “dini dev-

let denetiminde tutma”nın aracı olarak kurduğu 
Diyanet İşleri Başkanlığı, 1960’lı yıllarda neredeyse 
kadrosu en kalabalık Bakanlık haline getirilmiş, 
imamlar devlet memuru yapılmıştır. 12 Eylül ise 
bütün bu yapılanlarla yetinmeyerek, islamı solun 
önünü kesmek için başlıca araç olarak görmüş; 
Türk-İslam Sentezi fikri bu dönemde devletin resmi 
görüşü haline gelmiştir. 
          12 Eylül’ün “sivil eli” Özal bayrağı devralmış, 
1973-74’teki CHP/MSP hükümetinden itibaren 
İçişleri Bakanlığını MHP ile paylaşan 
Nakşibendilik ve alt kollarına Adalet 
Bakanlığı’nı tahsis etmiştir. Milli Eğitim 
Bakanlığı daha Menderes hükümet-
lerinden itibaren, ama özellikle 
Demirel hükümetlerinde Nurculuk, 
Süleymancılık, Nakşibendilik, Kadirilik, 
Işıkçılık tarikatlarının kadrolaşmasına 
açılmış bulunmaktadır.
          12 Eylül’ün oluşturduğu 
YÖK, siyasal islama ve tarikatlara, 
“medrese”ler zinciri hediye etmiştir. 
İslamcı partilerin (RP-FP/MHP/BBP) 
yüksek oy aldığı, sımsıkı örgütlendiği; 
buna bağlı olarak toplumsal yaşamı 
denetler hale geldiği Anadolu 
illerinin tamamında, YÖK’ün 12 
Eylül sonrasında açtığı veya bu tari-
hten itibaren bu takıma teslim ettiği 
medreseler bulunmaktadır.
          İslami sermayenin özellikle 12 
Eylül sonrasındaki hızlı gelişimi; Işıkçı 
İhlas Grubu, Kombassan, Jet-Pa, 
Nurcu Fethullah Gülen cemaatinin 
dersaneler ve okullar zinciri ve ben-
zerleri biliniyor. 
          1950 sonrasında sağ siyasi partilerin içinde 
siyaset pratiğine başlayan siyasal islam; 1969’da 
bağımsız siyasi partisi MNP’yi oluşturmuş; 12 Mart’ın 
kapattığı bu parti MSP adıyla, kapatıldıktan iki yıl 
sonra hükümet ortağı yapılmıştır. 12 Mart-12 Eylül 
arasında MSP üç kere hükümet ortağı olmuştur. 
12 Eylül bütün siyasi partilerle birlikte bu partiyi de 
kapatmış, bu defa Refah Partisi adıyla kurulmuştur. 
1994’te yerel yönetim seçimlerinde büyük başarı 
gösteren parti, 1995 genel seçimlerinden de birinci 
parti çıkmış ve nihayet 28 Şubat öncesinde Refahyol 
hükümetinin büyük ortağı olmayı başarmıştır. 
Anayasa Mahkemesi’nin RP’yi kapatması üzerine 
kurulan Fazilet Partisi, 18 Nisan seçimlerinde Merve 
Kavakçı’yı Meclise taşımıştır. 
          Bütün bu gelişmeler bir yana bırakılarak, 
Merve Kavakçı’nın türbanını problem etmek, 
gülünçtür. En azından TBMM’deki milletvekil-
lerinin ezici çoğunluğu, kadınların örtünmesinden 
yanadır ve türbanı savunmaktadır. Ama erkek 
oldukları için Meclise problemsiz girmektedirler. 
Merve Kavakçı’nın Meclis’e girmesine karşı çıkış ise, 
sadece “teamüllere” dayandırılmaktadır. Meclis’in 
laik kimliğini korumak için, elde sadece “teamüller” 
kalmışsa; Merve’ye değil, yukarıda izah edilen sürece 
bakmak gerekir.
          

“İHANETE UĞRAYAN DEVRİM” PALAVRASI
          Attila İlhan, Troçki’nin “İhanete Uğrayan Devrim” 
kitabının adından mülhem, Kemalist Devrimin 
de ihanete uğramış olduğunu söylüyor. 28 Şubat 
sürecinde, basında öne çıkan iki Emekli Orgeneral, 
Kemal Yavuz ve Doğan Bayazıt da, “Atatürk 
Devrimlerine” ihanet edildiği düşüncesindedirler. Bu 
düşüncenin 28 Şubat’a hakim olduğunu söyleyebi-
liriz. Bu görüşe göre, çok partili düzene geçildikten 
sonra, oy kaygısıyla tarikatlar üzerindeki yasaklar, fiili 
olarak gevşetilmiş, dini duyguların siyasi istismarı bir 
yarış halini almıştır. Bu uygulamalar Atatürk devrim-
lerinin aşındırılmasına yol açmış; aşınma birike birike 
bugünkü, rejimin laik niteliğinin ortadan kaldırılması 
tehlikesini yaratacak boyutlara gelmiştir.
          İnananı pek bol olan bu görüş, tam bir 

safsatadır. 
          Siyasal islamın önünün açılması, “gaflet ve 
delalet” sonucu olmamış; aksine Türkiye hakim 
sınıflarının sınıfsal bir tercihi ve bu sınıfların ABD 
emperyalizmiyle gönüllü olarak girdiği bağımlılık 
ilişkilerinin telkin ettiği, zaman zaman dayattığı bir 
yol olarak gündeme gelmiştir.
          1. ABD’nin başını çektiği emperyalist/kapitalist 
sistem, II. Dünya Savaşı sonrasında, “Sosyalist 
Sistem”e karşı yürüttüğü soğuk savaşta, islamiyeti 
komünist fikirlerin yayılmasına karşı bir fikri barikat 
olarak kullanmaya yönelmiştir. Halkının çoğunluğu 
veya tamamı müslüman olan ve emperyalist/
kapitalist sistemle bağımlılık ilişkileri içinde bulunan 
Türkiye, İran, Afganistan, Pakistan gibi ülkeler; “Yeşil 
Kuşak” olarak,  sosyalist sistemi güneyinden tecrit 
etmek üzere bir pakt haline getirilmeye çalışılmıştır.
          ABD islamiyeti dünya çapında, anti-komünist 
bir silah olarak kullanırken, Türkiye’yi “Küçük 
Amerika” yapma hayalindeki hakim sınıfların dini 
siyaset dışında tutmakta, 1930’lardaki gibi katı 
davranmaları beklenemezdi.
          2. Gerçekten de Demokrat Parti ve devamı 
niteliğindeki Adalet Partisi, yasaklı geleneksel din 
örgütlenmelerini, yani tarikatları, solun gelişimine 
karşı bir barikat ve gerektiğinde bir vurucu güç 

olarak kullanmışlardır. 
          Kemalizmin anti-komünizminin şiddeti, daha 
1921’de Mustafa Suphi başta olmak üzere TKP 
önderleri için tertip ettiği katliamdan, 1922’de, 
daha Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ortasında TKP’yi 
yasaklamasından, Cumhuriyet’ten sonra bu yasağı 
kaldırmak bir yana, TKP üye ve yandaşlarına sürekli 
ve sistematik olarak uyguladığı tevkifat, işkence, 
hapis, sürgün ve benzerlerinden bilinmektedir. 
Komünizmin bütün bir emperyalist/kapitalist sis-

temin ortak, yönlendirici korkusu 
haline geldiği ve bu korkunun “Soğuk 
Savaş” adı altında en şiddetli biçimde 
yaşandığı, 1950’li yıllarda, ölmeden 
önce “Bu kış komünizm gelecek” diye 
sayıklayan Bayar Cumhurbaşkanı’dır. 
Celal Bayar ve arkadaşları, en 
temel vasfı anti-komünizm olan 
Kemalizmin seçkin, iyi yetişmiş 
kadrolarıdır. Bu kadroların NATO’ya 
girmedeki gönüllülük ve ısrarları 
da, Amerikancılıkları da, islamiyeti 
komünizme karşı siyasallaştırmaları 
da, onların kötü kemalist veya kemal-
izme ihanet eden kişiler olduğunu 
değil; aksine, bilinçli kemalistler 
olduğunu gösterir. Bütün tercihlerini, 
Türkiye’de komünist hareket zayıf 
olmakla birlikte, Sovyetler Birliği’nin 
büyük komşu olmasından dolayı 
kapıldıkları komünizm korkusuyla, 
bilinçli olarak yapmışlardır.
 3. Demokrat Parti, bütün 
yasaklara rağmen varlığını sürdüren 
ve kapitalizmin gelişmesinin talep-

lerini ve hareketliliğini arttırdığı, ancak bu talep ve 
hareketliliği emebilecek imkanları yaratamadığı 
yığınlara, düzenin kurumlarına paralel bir 
kurumlaşma ile cevaplar oluşturan tarikatların 
önünü kayıtsız şartsız açmamıştır. Bu kurumları 
sistemin içine çekerek, düzenin kurumları ve kapi-
talizmin mekanizmalarıyla ilişkilendirerek; sisteme 
yönelik muhalefetlerini törpülemiş ve komünizm 
düşmanlığına yöneltmiştir.
          4. Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit de, 
komünizme karşı sistemi tahkim etmenin elverişli 
bir imkanı olarak, tarikatları ve siyasal islamı görm-
eye devam etmişlerdir.
          Kemalizmin en temel düşmanlığı komünist 
harekete ve bölücü olarak görülen Kürt milliyetçisi 
harekete yöneliktir. Dinci gericilik ise, bir yandan 
baskı ve yasaklarla, bir yandan düzenin nimetler-
inden yararlandırarak terbiye edilecek ve düzenin 
hizmetine çekilecek bir siyasi akımdır. 
          Gerçekten de siyasal islam, bütün bileşenleriyle 
kapitalist ilişkilerin içine çekilmiş ve bir sermaye 
hareketi haline getirilmiştir. 1990’ların sonu  iti-
bariyle Türkiye’deki siyasal islam, 1)  Burjuva bir 
harekettir. 2) Devletçi bir harekettir. 3) Şiddetli anti-
komünist, emek ve özgürlük düşmanı bir hareket-
tir. 4) Emperyalizmle tam bir teslimiyet ve uzlaşma 
içindedir. Siyasal islam kapsamında yeralan İBDA-C, 
Hizbullah ve benzerleri ise, devletle aralarında bir 
çelişki ve çatışma varmış gibi görünse de, 1979 İran 
İslam Devrimi’nin canlandırdığı, Filistin’de İsrail’e 
karşı yürütülen direnişin canlı tuttuğu bir ruh halinin 
ve Hizbullah için İran  ve zaman zaman PKK’ye karşı 
Türkiye Cumhuriyeti güvenlik örgütleri desteğinin 
varettiği marjinal güçlerdir. Devlet karşıtlıklarının 
gerçekliği ve eğer gerçek olduğu kabul edilecekse, 
ne kadar istikrarlı olduğu şüphelidir.
          Özetle, siyasal islamın 1946 sonrasında yeniden 
oluşması ve gelişmesi, Türkiye hakim sınıflarının ve 
devletin bilgisi, katkısı, desteği ve ihtiyaçları üzerind-
en gerçekleşmiştir. Eğer Ulusal Kurtuluş Savaşı ile 
gerçekleşen Anadolu İhtilaline karşı bir ihanetten 
sözedilecekse; Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın halkçı, 
emekçi, anti-emperyalist özünün daha savaşın 
içinde Kemalizm tarafından tahrip edilmesinden; 
emperyalizmin “Doğu Sorunu”nu, emperyalizmin 
hedeflediği çerçevede, daha savaşın içindeyken 
çözme tercihinden sözetmek gerekir. 

İRTİCA TEHLİKESİ Mİ?
          Açıkcası, emperyalizm sadece Yeşil Kuşak 
projesiyle yetinmemiş; islamiyete yönelik ilgisini 
daha geniş bir çerçevede geliştirmiştir. Bütün 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki bağımlı ülkelerde 
islami hareketler emperyalizm ve yerli, işbirlikçi 
hakim sınıflar tarafından sola, sosyalizme, anti-
emperyalist hareketlere karşı kullanılmıştır.
          Emperyalist/kapitalist sistemin islamiyete yöne-
lik ilgisi şu başlıklar altında ele alınabilir:
          - Halkın çoğunluğunun müslüman olduğu, 
bağımlı ülkelerde, işbirlikçi yerli hakim sınıflar eliyle, 
anti-komünizmin dilini islamileştirmek;
          - Stratejik çıkarlarının bulunduğu Ortadoğu’da 
şeriat rejimlerini, bu ülkelerde her türlü istikrarsızlık 
dinamiğini baskı altında tutan, sonsuz bir toplumsal 
durağanlık vaadeden rejimler olarak desteklemek, 
korumak;
          - Devrimci ve komünist güçlerin gelişmesinin 
önünü kesmede, militan islamcı 
para-militer güçler oluşturmak, kullanmak;
          - Eski Sovyetler Birliği coğrafyasında, genel olar-
ak İran etkisine karşı “ılımlı islam”ı yaygınlaştırırken, 
çatışma bölgelerinde en uçta fundamentalist 
akımları bizzat örgütlemek,
          - Emperyalizmden bütünüyle bağımsız gelişen 
veya emperyalizmin denetimi dışına çıkmaya yöne-
len radikal akımları, şiddet kullanma dahil, çeşitli 
yöntemlerle denetim altında tutmaya çalışmak.
          - Radikal akımların ABD topraklarındaki faali-
yetlerini en küçük ayrıntısına kadar denetim altında 
tutmak ve sınırlamak.
          Örnekler verelim:
          - 1960’lı yıllarda Türkiye’de yükselen sosyalist 
harekete ve ilerici, yurtsever gençlik hareketine 
karşı, “Kanlı Pazar” gibi provokasyonlar, S. Demirel 
hükümetinin kışkırtıp, harekete geçirdiği ve suçlarını 
soruşturmadığı “dindar vatandaşlar” tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Solun kitleselleşmesinin önünü 
kesmek üzere Süper NATO-Gladyo-Kontrgerilla’nın 
kitlesel örgütü olarak geliştirilen MHP ve yan 

kuruluşlarının, kısa bir “Türkçülük” döneminden 
sonra yöneldikleri “Türk-İslam Sentezi”, 12 Mart 1971 
darbesinden sonra, devletin de gayri-resmi görüşü 
oldu. 1980 darbesi sonrasında ise, devlet “Türk-İslam 
Sentezi” fikrini resmen kabullendi.  
          - 1960’ların sonu ve 70’lerin başında Cezayir 
Devlet Başkanı Bumedyen, “ılımlı islamcılık”ın 
önünü, sola ve Fransız sömürgeciliğine karşı 
kurtuluş mücadelesini yürüten hareket (FLN) 
içindeki muhaliflerine karşı, dengeleyici bir unsur 
olarak kullanmak üzere açtı. Bugünkü FİS’in 
kadrolarının yaratıldığı 70’li yıllarda, özellikle 1976- 
80 arasında üniversitelerde solcuları etkisizleştirmek 
üzere rejimden destek ve teşvik gördüler. Bu 
işbirliği sonucu üniversitelerde Marksistlerin etkisi 
sıfıra indirildi. Bu dönemde okullarda kitleselleşen 
islamcılar, bu “başarıyı” polisin izni ve koruması 
altında, solcu öğrencilere karşı yürüttükleri terör 
kampanyalarına borçluydular. İlk cinayetlerinin 
kurbanı ise, “laik diktatörlüğün bir  görevlisi” değil, 
sosyalist bir öğrenciydi. 90’lı yıllarda FİS karşısında 
ecel terleri döken Cezayir’in “Kemalist” rejimi, pek 
çok benzerini hatırladığımız gibi, islamcı akımı, solun 
önünde bir barikat ve vurucu güç olarak kullanmıştı. 
Aynı FİS, işçilerin ücret artışı taleplerine muhalefet 
ederken ve örneğin temizlik işçilerinin grevini 
kırarken, laik yönetici sınıftan alkış alıyordu. FİS lider-
lerinden Madani’nin, “Bozguncuların, Allah ve vatan 
düşmanlarının, komünistlerin ve diğerlerinin eylem 
alanı haline gelen sendikalar grev yapmaktadır, 
bunlar FLN kadrosu yenildiği için her yere 
yayılmaktadır.” sözleriyle FLN’nin yerini doldurma 
iddiasında bulunurken bile, Cezayir burjuvazisinden 
hiç bir itiraz gelmiyordu. Sadece Cezayir’de değil; 
bütün islam dünyasında, sırtını islamcılara dayayan 
sömürücü sınıfların, rahatsızlıklarının yegane ifadesi; 
islamcı hareketin radikal değil de, görece reformist 
eğilimlerini tercih etmeleriydi.
          - Enver Sedat 
dönemi Mısır’ında, 
“Al-Dawa” der-
gisi etrafında toplanan 
islamcı Müslüman 
Kardeşler, üniver-
sitelerde Nasırcılığa 
ve Komünizme ait 
gördükleri her şeyi 
şiddet kullanarak 
ortadan kaldırdıkça, 
“laik rejim” kendilerinin 
sırtını sıvazladı, suç 
işlemeleri için ortamı hazırladı ve suçları takibat 
görmedi. Aynı Sedat rejimi, islamcıların rejim için 
bir tehdit boyutuna ulaştıklarını gördüğünde, bu 
defa “radikaller”in camilerini içine beton dökerek 
kapatmak zorunda kaldı. Tunus’un “Kemalist”leri 
ise, camileri sadece namaz zamanı açılan, namazın 
hemen sonrasında kilitlenen, asla toplantı ve sohbet 
yapılmasına izin verilmeyen kamu binaları haline 
getirdi.
          - İran’da şeriat düzenine geçiş döneminin 
Başbakanlar’ından Beni Sadr’a, mollalar üniver-
siteleri başta solcular olmak üzere “anti-islamcı 
unsurlar”dan temizlemek için, Hizbullah çetelerini 
göndermeyi önerdiklerinde; “liberal burjuva” Sadr, 
bu öneriyi sevinçle kabul etmişti. 
          - Bugün Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, 
Birleşik Arap Emirlikleri gibi islam şeriatıyla yönetilen 
ülkeler, ABD’nin en sadık müttefikleridir.
          - Afganistan’daki şeriatçı Taliban hareketi, 
CİA’nin kurduğu, eğittiği ve yönettiği; masraflarını 
ise haşhaş/baz morfin/eroin üretimi ve ticaretiyle 
karşılamalarına yardımcı olduğu bir “islami” hareket-
tir. Çeçenistan’ın BDT’den bağımsızlığı için savaşan 
şeriatçıların arkasında ABD ve Türkiye’nin kimi 
“resmi” örgütleri bulunmaktadır. 
          Örnekler çoğaltılabilir. Emperyalizmin islami-
yeti, sosyalizmin önünü kesmek için kullanma, 
islami hareketleri destekleme politikası en büyük 
fiyaskoyu İran’da yaşamıştır. 1979’da Amerikancı 
Şah rejimine karşı sol güçlerin başlattığı halk 
devriminin önderliğini mollalar ele geçirmiş ve 
ayaklanmanın devrimci özünü yokederek bugünkü 
gerici rejimi oluşturmuşlardır. İçerde devrimci 
güçlere yönelik kanlı tasfiye kampanyaları ise, anti-
ABD kampanyaların gürültüsüyle perdelenerek 
gerçekleştirilmiştir. 
          Emperyalizm, islamiyete böyle yaklaşıyor diye; 
bu ilişkinin daima böyle olduğu ve daima böyle 
olacağı düşünülmemelidir. İslamiyet, Hıristiyanlık, 
Musevilik, vb. kendi başına gericilik veya ilericilik 
değildir. İslamiyet bir dindir. Her din gibi, farklı 
özel mülkiyetçi toplumsal formasyonlara kendini 
uyduran islamiyetin mesajları da, bir yandan ezilen-
lerin bir ölçüde korunmasını vaadederken; bir yan-
dan egemen sınıflara, ezilenlerin devrimci hareket-
lerini önleme vaadinde bulunur. Yaşanılan somut 
toplumsal mücadelelerin güç dengelerine bağlı 
olarak islami kurumlaşmalar, bazan ezilenlere daha 
yakın görünür; bazan bu tür süslerinden tamamen 
vazgeçerek sömürücü sınıfların sıradan bir temsilcisi 
gibi davranır.
          Emperyalizme karşı ulusal bağımsızlığını ve 
onurunu korumak için savaşan yığınların, ilerici 
tarihsel eylemlerini; bu ileriliğe denk düşen bir dile 
kadar geliştiremedikleri bir anda, islamın diliyle 
konuşmaları mümkün olmuştur. Bazan feodal 
zorbalığa karşı bir köylü ayaklanması Hıristiyan 
inancının kurtuluş vaadini, kendisine bayrak yapa-
bilir. Her durumda geri bir ideolojik formun, en 
azından frenleyici, sınırlandırıcı olabileceği kesindir. 
Ancak ilericilik ve gericilik, siyasal/toplumsal eylemin 
dilinden bağımsız olmamakla birlikte, bu eylemin 
sınıfsal içeriğiyle ilgilidir. Çağımızda, tekeller ve 
emperyalizm siyasi gericiliktir. Tekeller ve emperyal-
izmden bağımsız; bu güçlerle çatışmasında tekeller 
ve emperyalizmin ileriyi temsil ettiği bir siyasi gerici-
lik sözkonusu bile değildir.
          İrticadan yakınan Türkiye yöneticileri, FİS’e karşı 
savaşan Cezayir rejimi, Taliban “vahşetinden” şikayet 
eden “uygar Amerikalılar”, Suudi Arabistan’da uygu-
lanan yargı ve infaz sistemini, özellikle Pakistanlılar 
değil de, Avrupalılar bu sistemin kurbanı olduğunda 
“barbar ve canice bulan” Avrupalılar; kendi çağdaş, 

uygar, insancıl sistemlerinin, tarihin gördüğü bütün 
gericilikleri, bütün zalimlik biçimlerini nasıl içerdiğini, 
nasıl yeniden ürettiğini, nasıl muhafaza ettiğini ve 
onlarsız olamadığını görmelidirler.
          Özel olarak Türkiye’deki siyasal islam/rejim 
gerilimine gelindiğinde; şüphesiz bu gerilimin 
Türkiye’nin tarihinden gelen köklerini, rejimin 
kırılganlıklarını ve siyasal islamın şekilleniş süre-
cinde biriktirdiği ilkellikleri, tarzının sinsiliğini, önder 
kadrosunun yalanı din haline getirmiş olmasını 
ve devletin korumasından emin oldukları zaman, 
Sivas örneğinde olduğu gibi kan dökücü vasıflarını 
ve benzerlerini dikkate almak zorunludur. Ancak 
Türkiye’deki rejimin çok yönlü bağımlılık ilişkileri 
geliştirdiği ABD emperyalizminin Türkiye’deki siya-
sal islama bakışında, Türkiye toplumuna karşı bir 
sorumluluğun zerresi bulunmadığından, dikkate 
aldığı kriterler farklı olacaktır.
          ABD, SSCB’nin dağılmasından sonra, Asya, 
Kafkaslar ve Balkanlardaki nüfuz mücadeleler-
inde Türkiye’ye özel bir rol biçmiş bulunuyor. Bu 
rol, sözkonusu ülkelerde bağımlı bir kapitalizmin 
yerleştirilmesinde ABD’nin bölgesel partneri 
olmaktır. Ancak Türkiye’nin şahsında böyle bir 
partnerin bulunmuş olmasına, Türkiye ile bölge 
ülkeleri arasında bulunduğu varsayılan ırki, kültürel, 
dini bağlar; Türkiye’nin bu ülkeler için ekonomik ve 
siyasi bir model olma kapasitesi ve ABD ile güçlü 
bağımlılık ilişkilerinin mevcudiyeti yol açmıştır.
          SSCB’nin dağılmasından sonra, özel-
likle Kafkaslar ve Asya’ya İran’ın da kendi rejimini 
taşımaya giriştiği biliniyor. Bu tarz bir islamlaştırma 
ABD’nin tercihi değildir. Kültürel ortaklıklar 
bakımından, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya 
ülkeleri için, Ruslarla paylaşılan ortaklıklar, Türkiye ile 
paylaşılandan daha fazladır. Irk iddiası ise, demode 
olmanın ötesinde, iddia edildiği kadar kapsayıcı 
değildir. Bu coğrafyada, radikal olmayan, anti-

emperyalist bir ton taşımayan, 
anti-komünist, parlamenter 
bir işleyiş içinde, bağımlı bir 
kapitalizmi inşa edecek ve 
kurumsallaştıracak, “ılımlı” 
bir islami rejim, Türkiye’nin 
sistemin çıkarlarına hizmet 
için, bölge ülkelerine ihraç 
edebileceği bir model olarak 
düşünülmüştür. Burada 
hareket noktası, Türkiye’nin 
de zaten bu noktaya doğru, 
kendi sisteminin işleyişi içinde 

gelmiş olduğu tesbitidir. Türkiye’de bütünüyle 
sistem içine çekilmiş, terbiye edilmiş bir ılımlı islam; 
buradan bölgeye taşınabilir olarak görülmüştür. 
          Gerçekten de Refah Partisi, kaba Batı ve özel-
likle Yahudi düşmanlığı edebiyatına rağmen, 
emperyalizmle uzlaşmaya hazır, anti-komünist, 
ana eğilimi itibariyle radikal olmayan, yükselmek 
için sistemle çatışmak yerine, sisteme tutunarak 
mevzi kazanan bir akım olarak görülmüştür. Bu 
yüzden Refahyol hükümeti, ABD tarafından bir 
rahatsızlık sebebi olarak görülmediği gibi; bir mod-
elin yaratılması bakımından olumlu bir gelişme 
olarak değerlendirilmiştir. 28 Şubat, ABD açısından 
sevimsiz bir gelişmedir. Ama neticede, Türkiye’deki 
ve Türkiye’nin katkısıyla bölgedeki çıkarları bir zarar 
görmüyorsa; ABD’nin 28 Şubat sürecine cepheden 
karşı çıkması için bir neden de yoktur. Bugüne kadar, 
hemen hemen sorunsuz bir ilişki yürüten mevcut 
rejimin kurum ve kadroları ile, aynı türden bir 
boyun eğiş içinde ABD çıkarlarıyla kendi çıkarlarını 
uyumlulaştıracak ılımlı bir islamcı rejimin kurucu 
kadroları arasında bir gerilim yaşanıyorsa; ABD’nin 
açıktan taraf olması beklenmez. Gerçekten de bu 
süreç, siyasi islamın Türkiye’deki rejim tarafından 
dişinin tırnağının sökülmesi anlamına geldiği 
kadar; Refah Partisi’nin lafta da olsa, ABD’yi rahatsız 
edebilecek her türlü görüş, tutum ve üsluptan 
da kendisini arındırma süreci olmuştur. Bu süreç 
henüz bitmemiştir. ABD, Türkiye’deki rejimin “ılımlı 
islamı” içselleştirmesini, kendisinde buna uygun 
dönüşümlerin yapılmasına izin vermesini ve böylece 
bölgeye taşınabilecek bir modelin yaratılmasını 
tercih etse de, bu süreç bir gerilimle kesilmişse; 
kazanana razı olmayı seçmiştir. Kaybeden Refah/
Fazilet tarafı bir yandan eğitilmiş ve eğitilmeye 
gönüllü haliyle yedekte tutulurken; zaferinin kabul-
lenilmesi karşılığında her türlü tavizi vermeye hazır 
geleneksel partnerlerle yola devam etmek, hiç de 
kötü bir alışveriş değildir. Nitekim, 28 Şubat’ın “Bölge 
merkezli dış politikası” derhal terkedilmiş; İncirlik 
Üssü’nün Irak’a yönelik saldırılarda kullanılmasına 
itiraz edilmez olunmuş; Kosova sorununun Yeni 
Dünya Düzenine uygun çözümünü amaçlayan 
NATO operasyonuna en aktif katılım sağlanmıştır. 
          ABD emperyalizmi için, Türkiye’de bir “irtica teh-
likesi” hiçbir zaman mevcut olmamıştır.
          Merve’nin ABD vatandaşlığıyla ilgili tartışma 
ise, herhalde en çok Amerikalıları güldürüyordur. 
Merve’ye dayılanan, ama Tansu Çiller’in ABD 
vatandaşlığını sindirmeyi tercih edenlerin yönettiği 
düzen; zenginlerinin çocuklarını ABD’de doğurduğu; 
gençlerinin yarısının Türkiye’de doğmuş olmayı 
“kötü kader” kabul edip, bir an önce ABD’ye kapağı 
atmayı istediği, SSK’nın geleceğinden, uluslararası 
tahkim için Anayasa değiştirmeye, Balkanlar’dan 
Irak Kürdistan’ındaki “oluşuma” kadar, her türlü 
stratejik kararın ABD tarafından empoze edildiği bir 
Türkiye yaratmıştır. Merve ABD ile “Küçük Amerika” 
ilişkilerinde zavallı bir ayrıntıdan ibarettir.

Merve Meclis’te değil miydi?



Devraldığımız birikimin sınırları

        Türkiye sosyalist hareketinin bütünü tanımı 
gereği; 
         1. Materyalist tarih anlayışını savunur; 
sınıf mücadelelerine inanmakla kalmaz; sınıf 
mücadelelerinin kaçınılmaz olarak proletarya 
diktatörlüğüne yolaçacağını bilir; ideolojik/
politik/ ekonomik düzeylerde, sınıf mücadelesi-
nin tarafı olarak yeralır. 2. Felsefesi materyalist-
tir. Din karşısında  “Aydınlanma”nın gerisine 
düşmeyi asla kabul etmez.  3. Anti-emperyalist, 
bağımsızlıkçı bir çizgiyi savunur. 3. Mücadelesinin 
özgürlükler alanını sürekli genişletme esasına 
dayandığını kabul eder. 
         Ortaklıklarımız daha geniştir. Ama bu 
ortaklıkların bile, siyasal islam sözkonusu 
olduğunda, özellikle de 28 Şubat sürecinde ber-
hava olduğunu teslim etmek gerekir. 
         - Özellikle Kürt hareketi ve bu hareketle 
yaklaşım ortaklıkları bulunan 
çevreler; siyasal islama, “devletle 
karşı karşıya gelen her muhalefet 
hareketi hayırlıdır” biçiminde 
yaklaşmışlardır.
         - Kemalizmin “ilerici/gerici” 
kavramlarının çerçevesi içinden 
soruna bakan kimi çevreler; siyasal 
islama “Cumhuriyet devriminin 
kazanımlarını yoketmeye kararlı 
bir karşı-devrimcilik” olarak 
yaklaşmakta ve “Şeriata hayır!” 
şeklinde tutum almaktadırlar.
         - Soruna devlet/sivil toplum 
karşıtlığı çerçevesinde yaklaşanlar; 
siyasal islama destek vermektedirler.
         - Siyasal islama karşı bir 
sempatisi olmamakla birlikte, bu 
hareket üzerindeki devlet baskı ve 
yasaklarını anti-demokratik bulan; 
sorunu bir demokrasi sorunu 
olarak görenler; bu yüzden siyasal 
islama destek vermese de, 28 Şubat 
uygulamalarına karşı çıkmaktadırlar. 
Liste daha devam ediyor.
         Bu çeşitliliğin kendisi bile, bir şaşkınlığı ifade 
ediyor.
         Kaldı ki bu yaklaşımların hiçbirisinin, derin-
likli bir Marksist bakış açısıyla, sorunun komünist 
bir analiziyle ilgisi yoktur. Bakış açımızı daha 
sonra açmak üzere; siyasal islam ve 28 Şubat 
karşısındaki bu bakış açısı çeşitlenmesinin 
arkasını, konuşmaya çalışalım.
         Siyasal islam karşısında tutum oluştururken, 
başvurabileceğimiz referanslar nelerdir?
         a) Marksizmin idealist felsefe ve din 
eleştirisinin teorik birikimi, b) Dünya komünist 
ve işçi hareketlerinin siyasal/teorik birikimi, 
Komintern’in Müslüman Doğu Halklarıyla 
ilişkileri, Soğuk Savaş dönemi ve Nasır darbesi 
c) Kurtuluş Savaşı, Kemalizm, Türkiye komünist 
hareketinin siyasal ve teorik birikimi, d) İslam 
dini ve siyasal islam hakkında sahip olduğumuz 
birikim.
         
         Marksizmin doğduğu topraklar, kapital-
izmin geliştiği Avrupa topraklarıdır. Ancak 
Marksist düşünce, dünyanın farklı coğrafyalarına 
yayılmak için, buralarda da kapitalizmin aynı 
ölçüde gelişmesini beklemedi. Marksist düşünce 
Avrupa topraklarında kapitalizmi,  burjuva sınıf 
ilişkilerini; burjuva ideolojisinin çeşitli biçimlerini; 
bu arada burjuva sınıf egemenliğini kutsayan 
Hıristiyanlığın burjuva yorumlarını, çözüml-
edi, tartıştı, eleştirdi, yerlebir etti. Marksizmin 
din karşısındaki tutumu; karşısındaki somut 
gerçeklik nedeniyle; hemen hemen bütünüyle 
Hıristiyan akımlar karşısında oluştu. 
        Türkiye sosyalistleri bu çerçevedeki teorik 
metinlere aşinadır. Ancak bu metinler, Türkiyeli 
sosyalistlerin, bir nosyon oluşturmanın ve 
meraklıların kendi aralarında  tartışmasının ötes-
inde, işine yaramamıştır. 
         Büyük Ekim Devrimi gerçekleştiğinde, 
Müslüman, Hindu, Budist ve diğer dinlere 
inananların çoğunluğunu oluşturduğu halkların 
yaşadığı ülkeler, ya sömürge idiler, ya empery-
alist sömürgecilerin nüfuz alanları içinde, 
yarı/sömürge konumundaydılar; ya da Rusya 
gibi kapitalizm yolunda mesafe almış olsa bile 
gerici imparatorlukların “halklar hapisanesinde” 
bulunuyorlardı. Müslüman halkların sömürgeci 
güçlere karşı direnişi, modern sınıfların ulusal 
bağımsızlık mücadelesinin değerleri ve dilinden 
ziyade; islami değerlere dayanıyor ve islamın 
dilini kullanıyordu. Kuruluş döneminde, her 
din gibi, bir kurtuluş vaadi ile yola çıkan ve 
inananlarının ölçüsüz zulümlerle yüzyüze geldiği 
islamiyet; aynı zulümlerle karşılaşıldığında 
“tevekkül” önerdiği söylenen Hıristiyanlıktan 
farklı olarak ve silahlı bir peygamberden 
beklenebileceği gibi, boyun eğmemeyi, diren-
meyi ve savaşmayı emrediyordu. Şüphesiz, 
İslamiyet, özellikle de sömürgeci güçler 
karşısındaki islamiyet sadece bu söylenen 
değildir. Sömürgecilerin işbirlikçisi ve hizmetkarı 
tarikat ve önderlikler de az değildir. 
         Kendisinin hemen ardından gerçekleşeceği 
umulan ve beklenen Avrupa devrimleri 
gerçekleşmediği veya yenilgiye uğradığı için, 
emperyalist kuşatmaya karşı, biraz geri çekil-
erek direnmeye yönelen Ekim Devrimi; en 
büyük emperyalist İngiltere ile ticaret anlaşması 
imzaladı; üretici güçlerin toparlanması için 
NEP’i uygulamaya koydu ve nihayet Avrupa’nın 
modern proletaryasının geçekleştireceği devrim-
lerden alamadığı gücü, Doğu’nun “mazlum mil-
letlerinin” sömürgeciliğe karşı mücadelesinden 
almaya yöneldi.
         Marksist düşünce İslam alemiyle ilk, somut 
karşılaşmasında, bir kader birliği anını yaşıyordu. 
Çoğunluğu müslüman Doğu halkları, Büyük 
Ekim Devrimi’ni, mazlumların kendi zalimlerine 

ve emperyalistlere karşı zafer kazanmasının 
mümkün olduğunu gösteren büyük bir esin 
kaynağı olarak gördüler. Bu halkların emperyal-
ist sömürgecilere karşı mücadelesi, emperyal-
ist kuşatma altındaki Ekim Devrimi’ne nefes 
aldırdı; anti-sömürgeci kurtuluş savaşları Ekim 
Devrimi’nden büyük güç aldı. 
         Ancak bu kader birliği; bütün kader bir-
likleri gibi, gerçekleştiği politik zeminin dışına 
taşarak; felsefi ve ideolojik düzeyde bir atalet; 
hatta “hoşgörü” yarattı. Bir din olarak islamiyet, 
Marksist düşüncenin kapsamlı bir eleştirisiyle 
karşılaşmadı. Komünistler, müslüman halkları, 
müslüman halklar olarak sevdiler ve benimsedil-
er. Asya’nın mazlum milletlerinin çoğunluğu ise, 
bu kader birliğini SSCB içinde yeralma noktasına 
kadar taşıdılar. Yeni sömürgecilik, bağımlılık 
ilişkileri, emperyalizmin kendi denetiminde 
“islami” yönetim ve hareketler yaratabileceği, 
dönemin şartları içinde bir kenara konulmuştu. 

Halbuki İngiliz sömürgeciliği Hindistan 
müslümanları arasında, sömürgeciliği kutsayan 
tarikatlar kurmayı çoktan denemiş ve başarmıştı.
         Emperyalizmin Soğuk Savaş kuşatmasında 
şartlar değişmişti. Kuşatmanın güney kanadında, 
emperyalizmle bağımlılık ilişkileri içinde bulu-
nan “yeşil kuşak” bileşeni, halkı müslüman, 
yöneticileri emperyalizmin kucağında, devletler 
yeralmıştı. Kuşatma beklenmeyen bir yerden 
delindi ve delik hızla bir yırtığa dönüştü. Mısır’da 
Abdül Nasır darbesi ile halkının çoğunluğu 
müslüman olan bir devlet emperyalizme kafa 
tutuyor; Sosyalist sistemin dostluk elini sıkmaya 
yöneliyordu. Bu adımı Suriye ve Irak’ta emperyal-
ist batı ile arasına mesafe koyan BAAS iktidarları 
izliyordu. Kuşatmayı delenler milliyetçiydiler, 
müslümandılar, işçi sınıfına dayanmadıkları gibi, 
çoğunlukla ülkelerindeki komünist partilerin 
de canına okuyorlardı. Ama milliyetçilikleri anti-
emperyalist bir renk taşıdığı için “hoşgörüyle” 
karşılandı; müslümanlıkları, islamiyetin bir 
din olarak marksist felsefenin ilgisinden uza-
kta durmasına bir kere daha neden oldu ve 
Komünist Partileri’ne karşı tutumlarına bazan 
sitem edildi, bazan “küsüldü.” Bir de teorik 
bir hediye aldılar: “Kapitalist olmayan yoldan 
kalkınma !..”
        “Sosyalist Anavatan”ın islamiyet karşısındaki 
“hoşgörüsü”, Batı’nın en azından Cezayir başta 
olmak üzere Afrika sömürgelerindeki müslüman 
halkla teması olan en gelişkin Komünist Partisi 
FKP’de daha zayıf değildi. 1937-1958 arası FKP 
üyesi, daha sonra da bağımsız bir marksist olarak 
entellektüel çalışmalarını sürdüren Maxime 
Rodinson’un “Muhammed” adlı kitabı (1) islami-
yet karşısındaki sıcak ve yakın tutumun seçkin 
bir örneğidir. Anılan dönemde FKP’nin seçkin 
teorisyenlerinden olan Roger Garaudy’nin, 
bizim islamcı takımına göre “Reca Carudi” olma 
noktasına kadar gelişen hoşgörüsü de, “iklimi” 
anlatmak bakımından, uçta da olsa, açıklayıcı bir 
örnek olmalıdır.
         Kısacası, bütün teorik gıdasını ithal etmesiyle 
meşhur Türkiye soluna, uluslararası tecrübeden, 
islam dini karşısında teorik bir girdi olmamıştır. 
İslamiyetle ilgili yegane ithal girdi, politiktir. Ve 
hafızalara “İslamda ilerici bir yan vardır” notu 
olarak girmiştir.
        Türkiye’nin ve Türkiye/Sovyetler Birliği 
ilişkilerinin tarihi ise, solun hafızasına çelişkili 
notlar düşmüştür. Gerekçelerini tekrarlamadan 
söyleyelim: Kemalizm için siyasi islam gericiliktir. 
Doğu Halkları Kurultayı ile Doğunun mazlum, 
müslüman milletleriyle, emperyalizme karşı 
kader birliği yapan Sovyetler ise hem islamiy-
ette bir anti-emperyalizm, ilerici bir potan-
siyel bulmaktadır ve hem de aynı dönemde 
emperyalizme karşı Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın 
önderliğini yürüten Kemalizmi ilerici bir güç 
olarak tanımlamaktadır.
        Türkiye sosyalistleri üzerinde Komintern 
etkisi kadar; Komintern’in de dostluğuna büyük 
önem verdiği Kemalizm etkisi mevcuttur. 
Kemalizmden etkilenme, özellikle islami gericilik 
sözkonusu olduğunda, gayet güçlüdür. Peki TKP, 
bu çelişkili etkileri programlarına nasıl yansıttı? 

TKP Programları, Tudeh’in Öldürücü Yanlışları

        TKP’nin 1920 Programı “Din ve Milliyet” 
başlıklı bölümünde gelişkin bir laiklik çerçevesi 
çizmekle yetinmez, “dinlerin ve milliyetlerin  
insanlar arasında münaferet ve düşmanlık 
doğuran hurafelerine karşı mübarezeyi bir vazife” 
olarak bildiğini belirtir. 1926 Programı ise, “Amele 
ve köylü diktatorluğu, öldürücü darbelerini ilk 
önce en tehlikeli düşmanlarına, imperyalist-
lerin ve yarıderebeyi mürtecilerin kafalarına 

indirir”(Md.46) der ve ilave eder: “TKP (...) emekçi 
halkın tam bir itilaf dahilinde yaşamalarına engel 
olan batıl itikatlere karşı mücadele eder.” (Md. 56) 
Görüldüğü gibi, ilk programda “dinlerin hurafe-
lerine” karşı mücadele öngörülürken, ikincisinde 
Komintern’in de onayıyla Kemalizmin sınırlarına 
çekilmiş bir tutumla karşılaşmaktayız. İlk pro-
gramdaki “Batıl itikatler-din” bütünlüğü, ikin-
cisinde kaybolmuştur. 1978 Programının konuya 
yaklaşımında, “Dünya Sosyalist Sistemi’nin” temel 
yönelişlerine paralel olarak bir “cephe” anlayışı 
egemendir: “Türkiye Komünist Partisi halkın 
dinsel inançlarına tam bir saygı gösterir. Dine 
bağlılık, barış, demokrasi, ulusal bağımsızlık ve 
sosyalizm için mücadelede aktif olmaya engel 
değildir. Memleketimizde gericiler ve emperyal-
istler dine bağlı yurttaşları ilerici çevrelere karşı 
kışkırtmak, aralarında politik çelişkiler yaratmak, 
halkın dinsel inançlarını sınıfsal çıkarları için 
sömürmek peşindedirler.

 Din ve demokratik 
devlet ilişkileri laiklik 
ilkelerine göre ayarlanır. 
Komünist partisi, dinin 
dünya işlerinden ayrılması 
ilkesine bağlıdır.” Ve nihay-
et 1984 Kongresinde 
kabul edilen “Mustafa 
Suphi Tezleri”nde 
İran’daki islamcı iktidarın 
dünyada ve Türkiye’de 
estirdiği, Türkiye’de ise 
MSP’nin üfürdüğü “yalan 
rüzgarı”nın etkileri, gene 
“cephe” anlayışı içinde, 
görülmektedir: “Geçmişte 
MSP içinde örgütlenen 
ve son yıllarda Amerikan 
emperyalizmine, işbirlikçi 
tekellerin vurgunlarına ve 
cuntaya karşı artan ölçüde 
eleştirel tutum olan din-
sel akım içinde fanatik 
görüşler ve antisovye-

tik, antikomünist önyargılar etkisini koruyor. TKP 
buna karşı bu akımı diktatörlük karşıtı harekete 
kazanmak için çalışacaktır.” TKP’nin, ilk programı 
hariç, bütün programlarında, sosyalist devrimin 
kazanımlarını korumak endişesiyle, “cepheyi 
geniş tutma” anlayışının derin izleri vardır.
         Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın “Vatan Partisi” 
deneyimi esnasında yaptığı “Eyüp Sultan 
Konuşması”; yoksulların dindarlığından, islamın 
dilini kullanarak sosyalizme bir geçit açma gibi, 
şüphesiz beceri gerektiren; ama hiçbir zaman 
istenilen yönde sonuç yaratmamış bir çabanın 
örneğidir. Daha sonraki yıllarda kaleme aldığı 
“Dinin Türk Toplumuna Etkileri” adlı broşür ise, 
belki derinleşebilecek bir başlangıçtır. Ancak 
orada kalmıştır. 
        Türkiye solunun çeşitli kesimlerinin siyasal 
islam karşısında veya dindarlarla siyasi ilişki 
kurmayı denerken tuttukları yolların hemen 
hemen tamamı, TKP programlarından 
verdiğimiz örneklerin çerçevesi içinde ele 
alınabilir. Ancak dindarlar karşısında Kıvılcımlı’nın 
bile yapmadığını, müthiş bir popülizm örneği 
sergileyerek Eyüp Sultan’da “Devrim Şehitleri için 
mevlut” okutan Grup Yorum gerçekleştirmiştir. 
         Din karşısında, dinin dilini ve ritüellerini 
kullanmayı deneyen solun en seçkin örneğine 
başvurarak, bu popülizme neden “müthiş” 
dediğimizi anlatalım:
        “Peki, ya TUDEH Partisi ile Fedayin-
Çoğunluk? Tudeh başından beri, milli 
demokratik devrimde küçük burju-
vazinin rolünün ve kapitalist olmayan 
kalkınma yolu teorisinin propagandasını 
yaparak, yeni siyasi elit içinde güçlen-
meye çalıştı. “İlerici din adamları” 
ve “devrimci islam” kavramlarının 
yaygınlaşmasından neredeyse tek 
başına Tudeh sorumluydu; Tudeh 
belgelerinde peygamberler cirit atıyor, 
saygıyla anılıyorlardı. Parti’nin baş teori-
syeni, tanınmış yazar İlhan Taberi, konu 
üzerinde çok fazla yazmıştır; yaygın 
olarak dağıtılan İlerici Din 
Adamları ve Biz broşürünün 
yazarı muhtemelen odur. 
Kısa bir alıntı, söz konusu 
broşürün temel görüşü 
hakkında bir fikir vermeye 
yetecektir: ‘Bilimsel sosyaliz-
min ileri sürdüğü toplum-
sal gelişme programının 
İslamiyet ve Şiiliğin toplum-
sal talepleri ve ilkeleriyle 
bazı benzerlikleri vardır... 
ve bu olgu sosyalizm 
yanlılarıyla ilerici din adamları ve yandaşları 
arasında işbirliğini sadece olanaklı değil, aynı 
zamanda da zorunlu kılar’. “ (İran Devrimi, 
Din, Anti-emperyalizm ve Sol, F. Halliday, T. 
Skocpol, E. Ahmad, N.R. Keddie, V. Moghadam, 
M. Muaddel’den derleyen Dr. Serpiy Üşür, 
Belge yayınları, s.141-142, 1992 İstanbul). Kesin 
olarak ortaya koymak gerekir ki; Tudeh başta 
olmak üzere, İran solunun maruz kaldığı kanlı 
katliamların yolunu açan; bu ideolojik/siyasal 
hat olmuş; komünistler gerçekleşmesinde 
insiyatif sahibi oldukları halk devriminin yön 
değiştirmesine ve İran’ın karanlık bir yola 
sokulmasına katkıda bulunmuşlar; bu hatanın 
bedelini kendileri de canlarıyla ödemişlerdir. 
         PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan’ın yazı 
ve konuşmalarında sıkça karşımıza çıkan “peyg-
amber tarzı”, “İsa gibi” veya “Aziz bilmem kimin 
yaptığı gibi” ibareleri, dinlerin kuruluş dönem-
lerine ilişkin övgü dolu cümleleri, gene bu tarzın  
örnekleri olarak değerlendirmek gerekir. 
         İki zaaf kaynağına işaret ettik. Birincisi, 
sadece dönemsel politik ihtiyaç ve ilişkiler 

üzerinden islamiyetle, özellikle de siyasal 
islamla kurulan bağlara, oluştukları koşullardan 
bağımsız, her zaman geçerli bir doğruluk atfet-
mektir. Başka bir deyişle, politikayı teori olarak 
kabullenmektir. İkincisi ise, Marksistlerin siyasal 
islam karşısında veya dindarları kazanmak adına 
kendi dillerini terkederek, islam dininin diliyle 
bulaşık bir dile yönelmeleridir. “Şehitlik” gibi 
doğrudan dinsel bir kavramın hepimizin dilinde 
olduğunu itiraf edelim. Günlük ajitasyonun dili, 
ne yazık ki masum değildir ve bir süre sonra siya-
setin ve ideolojinin diline nüfuz ettiği gibi, berab-
erinde ait olduğu mantık kalıplarını da gittiği her 
yere götürür.
         Üzerinde durulması gereken son önemli 
nokta ise, Türkiye sosyalistlerinin din, islamiyet 
ve siyasi islam konusundaki bilgi birikiminin 
sınırlarıdır. İnananların büyük çoğunluğu, 
müslümanlığını oldukça yumuşak bir tarzda 
yaşıyor olsa da, nüfusunun tamamına yakınının 
sorulduğunda kendisini müslüman olarak tarif 
ettiği bir ülkenin komünistleriyiz. Ancak, özellikle 
1960-80 arası dönemin solcuları, islamiyete ilişkin 
cılız bir ilginin sahibi oldular. Sevindiricidir, son 
yıllarda bu konuda yayınlar çoğalmış, öğrenme 
isteği güçlenmiştir. 12 Mart ve 12 Eylül yenilgi 
dönemlerinde, dinle yenilince tanışıp, kendi 
cehaletinin içine düşerek “hidayete eren” dönek, 
“sonradan olma müslüman” takımı üzerinden 
değil; önce 1979 İran’ından başlayan bir ilgi, 
tarihi öğrenme yönelişiyle birlikte, son yıllarda 
öğrenmeyi derinleştirmiştir. Ancak bu defa da, 
İslamiyeti, siyasal islamcılardan öğrenme gibi, 
ciddi bir yanlış geliştirilmiş; Birikim erbabının 
pazarlamasıyla, islamcılar solun bilgi kaynağı 
haline getirilmek istenmiştir. Bunda demokrasi, 
çoğulculuk, sivil toplumculuk gibi muhtevası 
kaygan kavramların marksist kavramlarla 
karışmaya başlamasının da rolü vardır. Şüphesiz 
Kürt hareketinin de etkisiyle, “Kemalizmden 
kopuş” rüzgarının güçlü estiği 80’lerin son, 
90’ların ilk yıllarında, Kemalizmin etkisinden 
kurtulma adına, Kemalizmin ileri yanlarının da 
reddiyle; Kemalizme düşman olan her akımda 
meziyet bulma merakı, öğrenme süreçlerini 
zaaflı kılmıştır.
         Ancak demokrasicilik, sivil toplumcu-
luk, çoğulculuk gibi dışsal faktörler bir yana; 
yukarıda açmaya çalıştığımız birikimlerimizi 
gözden geçirmek; bugünün somutunda yeni-
den üretmek imkanımız vardır. Üstelik artık 
İslam ve siyasal İslam üzerine, teorik bilgiye 
ek olarak, siyasetleri, dilleri, tarzları, kadro tipi, 
yalana ve zenginleşmeye düşkünlükleri, emek 
düşmanlıkları, kendilerinden başka kimse 
için hiçbir şey istememeleri, devlet desteğini 
arkalarında hissettikleri zaman sosyalist kanı 
dökme alışkanlıkları ve şiddetli anti-komünist 
vasıfları vs.vs. türünden gözlem, bilgi ve kişisel 
deneyimlerimiz de vardır. Diğer taraftan bu bilgi 
zenginliği, siyasal İslama karşı mücadele ediyor 
görünen “Atatürkçüler” için çok daha büyüktür. 
         

Siyasal İslam karşısında tutum
          
         Emperyalizm çağında, kapitalizm öncesi 
üretim ilişkileri veya kalıntı halindeki feodal üst 
yapı ilişki ve kurumları, emperyalizm tarafından, 
eğer ihtiyaç duyuluyorsa, yeniden üretilebilir. 
Çağımızda, hiçbir kapitalizm öncesi kurum ve 
ilişkinin emperyalizme ve tekellere rağmen 
ayakta kalması; kapitalizmin gelişmesinin dışında 

kalarak, kendi başına yaşayabilmesi mümkün 
değildir. Bu türden “kalıntılar”, kapital-

izm ve sosyalizm dışında üçüncü 
bir yolun varlığını anlatmaz. 

Bunlar neticede 
kalıntıdır. Ve artık 
g ü n ü m ü z ü n 
d ü n y a s ı n ı n 
t o p l u m s a l 

mücadelelerinin belirleyi-
cisi değil, belirlenenleridir.

 K o m ü n i s t l e r i n , 
siyasal islama karşı 

t u t u m l a r ı n ı 
Kemalizmden ve 
28 Şubatçılardan 
ö ğ r e n m e y e 
ihtiyacı yoktur. 
R e f a h - Fa z i l e t 
çizgisi, emperyal-
ist sistemle ve 
Türkiye’nin tekelci 
rejimiyle esaslı 
bütün noktalarda 
uyumlu, gerici bir 
sermaye hareke-
tidir. Bu hareket bir 
sermaye hareket-

ine dönüştükçe, geçmişindeki anti-emperyalist, 
anti-sömürgeci damarın bu ülkenin kültür ve 
yaşam değerlerini savunan itirazlarını terketmiş; 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda, işgalcilerle işbirliği 
yapan çizginin egemenliğine girmiştir. Dahası, 28 
Şubat süreciyle birlikte, bütün farklılık iddialarını 
terkederek, sağın en hakiki temsilcisi olduğunu 
iddia etmeye başlamış; kendisini Demokrat 
Parti-AP-Özal ANAP’ı çizgisinin günümüzdeki 
sürdürücüsü olarak ilan etmiştir.
         Artık yalan da olsa, anti-kapitalist tek laf 
etmedikleri gibi; Türkiye kapitalizminin daha 
da iyi işlemesinin güvencesi olduklarını iddia 
etmekte; çok taraflı yatırımlar konusunda, 
ulusal yargıyı devre dışı bırakacak uluslararası 
tahkimin gerektirdiği anayasa değişikliği tek-
lifini TBMM’ye en önce bu parti getirmektedir. 
Özelleştirmecidirler. Recai Kutan’ın, “Bu kadar ağır 
sıkıntılara rağmen, halk isyan etmiyorsa; bunda 
islamiyetin rolünü görmek lazım.”  sözlerinden de 
anlaşıldığı gibi, toplumu dinle afyonlama hizme-
tine talip bir takımdırlar. Ne geçmişte, ne bugün, 
ne gelecekte, kapitalizmin ve sosyalizmin; sağın 

ve solun dışında bir misyonun temsilciliğine 
soyunmamıştır. Zaten de böyle bir misyon hiçbir 
zaman olmamıştır.
         Öncelikle iki “ölçü”nün altını kuvvetle çize-
lim:
         1. İslamiyet, aynı diğer tek tanrılı dinler gibi, 
üretim araçlarının özel mülkiyetiyle problemi 
olmayan bir dindir. Ne kölecilikle, ne feodaliz-
mle, ne kapitalizmle, bu bakımdan, islamiyetin 
bir sorunu olmamıştır. Dolayısıyla sadece MNP/
MSP/RP/FP çizgisi ve bu partinin şemsiyesi 
altında hareket eden eğilimler değil; genel olarak 
islamiyetin kendi iç dünyasından hareket ederek 
gelişen hiçbir islami akım, üretim araçlarının özel 
mülkiyetini reddetmez. Dolayısıyla sosyalistler 
siyasi islama karşı tutum alışta, sınıf karşıtlığını 
esas almak zorundadırlar.
         2. Türkiye’deki siyasal islamın tarihinde, 
sosyalist harekete karşı burjuvazinin saflarında 
işlediği sayısız suç vardır. Kanlı Pazar’dan Sivas 
katliamına kadar pek çok defa, islam adına 
sosyalist, ilerici, devrimci, yurtsever insanın kanı, 
bu gerici sermaye hareketinin devlet himayesin-
deki saldırılarıyla dökülmüştür. Hiçbir devrimci; 
bu akımla veya bu akımdan, başka nedenlerle 
kendisini ayrıştıran eğilimlerle; sosyalist harekete 
karşı işlenmiş suçlarla dolu geçmişlerini bir yana 
koyarak işbirliği yapamaz.
         Her din gibi, islamiyetin de kendisini üzerine 
kurduğu; ancak yüzyıllar boyunca muhtevası sınıf 
mücadeleleri içinde derinleşmiş, zenginleşmiş, 
adalet, dayanışma, “kul hakkı yememe”, zalime 
boyun eğmeme ve zulme karşı sessiz kalmama 
gibi, bugün oldukça çarpıtılmış, üstelik de siyasal 
islamcılar tarafından çoktan terkedilmiş, insani 
değerler vardır. İnsanlık tarihinin biriktirdiği 
bütün ileri insani değerlerin taşıyıcısı olan sosyal-
izm mücadelesinin yükselişi, inananlar arasında, 
islamın ileri değerleriyle sosyalizm mücade-
lesi arasında ortaklıklar bulan ve kendisini bu 
ortaklıklar üzerinde tanımlayan eğilimler yarata-
bilir. Toplumsal mücadelelerin bü türden zengin-
liklerine sosyalistler gözlerini kapamazlar. Ancak 
sosyalizm mücadelesinin zayıf, burjuva dalganın 
güçlü olduğu dönemlerde, islami akımlara baka-
rak bu türden değerler keşfedenler, bedeli ağır 
yanlışlar içine girmişler demektir. Dinde sosy-
alizan değerler keşfetmek marksist siyasetin işi 
değildir ve yanıltır. Tersine, sınıf mücadelelerinin 
zenginleştirici sonuçlarından birisi, sosyalizmde 
inandığı değerleri bulan islami eğilimlerin ortaya 
çıkmasıdır. 
         İnananlara saygı, dinin idealist bir sapma 
olduğu gerçeğine sırtımızı dönmemizi 
gerektirmez. Bütün idealist felsefe akımları gibi, 
din de marksist eleştiriyle yüzyüze getirilmek 
zorundadır. Ancak felsefi eleştirinin dili, inanan 
emekçileri kendisine karşı ilgisizleştirecek  
hakaret ve aşağılamalara, çokça örneği 
görüldüğü üzere, iltifat etmemelidir. 
         Keza ülkenin tarihinde emperyalizme, 
sömürgeciliğe, Türkiye halkına emperyalist 
batıya ait değerlerin zorla dayatılmasına karşı 
çıkan, onurlu, başı dik, yurtseverliğine leke 
sürmeyen Müslüman şahsiyetler yaşamıştır. 
Erbakan, Recai Kutan, Şevki yılmaz gibi zoru 
gördüğü her durumda başını dik tutmayı 
beceremeyen siyaset esnafının veya Amerikan 
vatandaşlığına tenezzül eden veya aralarında 
böylelerinin bulunmasından rahatsız olmayan 
süfli tiplerin, inanmış bir müslüman olan 
İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy gibi 
şahsiyetlerin değerli hatırasıyla bir ilgisi yoktur. 
Sosyalistler siyasal islama yönelik eleştirilerinde, 
bu ayrımı da yapmak zorundadırlar. 
         Merve Kavakçı’nın türbanı, Refah Partisi’nin 
kapatılması, Fazilet Partisi hakkında açılan kap-
atma davası, tarikatların yasallaşması vs..hakkında 
sosyalistlerin tutum oluşturması, sivil toplumcu 
veya demokratik kriterlerle yapılamaz. Ölçülerimizi 
ve nirengi noktalarımızı sınıf mücadelelerinden 
elde etmeliyiz. Sosyalistler neden, gerici, emek 
ve özgürlük düşmanı bir sermaye hareketinin 
özgürlüklerini savunmak ihtiyacı duysunlar?..Kaldı 
ki, Türkiye’de uzun bir tarihi dönem boyunca 
gerçekleşmiş toplumsal ilerlemeyi; emperyalizme 
bağımlı kapitalizm baki kalmak kaydıyla, geriye 
çevirmek isteyen; bunun için, emperyalizmin 
ve uzun yıllar olduğu gibi, bugün de devletin 
sağladığı imkanlarından yararlanan bir harekete 
özgürlük talep etmenin demokratik hak ve özgür-
lüklerin genişletilmesi mücadelesiyle ne ilgisi ola-
bilir?
         Sosyalistler hiçbir durumda, tekelci devletin 
müttefiki olamazlar. Kemalizm ve Kemalizmin 
bugünkü şekillenişi olan tekelci rejim siyasal 
islama karşı mücadelede, sınıf ortaklıkları 
nedeniyle, sahip olduğu imkanların çok küçük 
bir kısmını seferber etmekte; siyasal islamın 
gelişme hızını kesecek tedbirlerle yetinmektedir. 
Bugün hala Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden, 
siyasal islam devlet tarafından finanse edilme-
ktedir. İmam Hatip Liseleri, İlahiyat Fakülteleri, 
siyasal islamın kadro kaynağı durumundaki 
YÖK Üniversitelerinin önemli bir kısmı, çeşitli 
bakanlıkların verdiği din hizmetleri devlet 
tarafından finanse edilmeye devam edilmekte-
dir. Devlet siyasal islamın önünü, islamın milli ve 
kendisince daha reformist islamcılıklarla kesm-
eye çalışmaktadır.  
         Bizim işimiz, devletin yanında siyasal islama 
karşı veya siyasal islamla birlikte devlete karşı 
ittifak yapmak, dayanışmak değil; burjuva 
gericiliğinin her türüne, tekelci düzene ve dev-
lete karşı, işçi sınıfının ve emekçilerin mücade-
lesini örgütlemektir. Bütün politikalarımızın 
özü sınıf mücadelesi çizgisidir. Bu çizgi, dine 
inanmayanlar dahil, hangi inançtan olurlarsa 
olsunlar işçilerin; dine inanmayanlar dahil, her 
inançtan patronlara karşı, her türlü tahakküm 
ilişkisinden, sömürüden kurtulma; bütün 
insanlığı özgürleştirme çizgisidir. 
         Sermayenin iç kavgalarında, başkalarının 
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        PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan’ın 
Türkiye getirilişiyle ortaya çıkan durum, Kürt 
meselesinin seyrinde tamamen yeni olmayan; 
ama daha görünür hale gelmiş süreçlere işaret 
ediyordu. Şubat 1999 ortalarından itibaren, 
bazıları kısa süreli, ancak çarpıcı; bazıları daha 
kalıcı, ama alttan alta işleyen bir dizi gelişme 
yaşandı. Şimdi İmralı duruşmaları yarılanmış 
bulunuyor. İmralı duruşmalarının en önemsiz 
sonucu, yargılamanın, muhtemelen bir idam 
kararıyla sona ermesi olacaktır. Bu duruşmaların 
asıl önemli tesirleri nerelere yönelecektir? 
        Öcalan’ın, PKK Başkanlık Konseyi tarafından 
da benimsendiği açıklanan savunması çok 
önemli sonuçlar yaratmaya başlamıştır. 
        1. Öcalan mahkeme sürecinde bir siyasi 
lider kimliğini korumuştur.
        2. Siyasi savunma yapmış ve yargılama süre-
cini, Kürt meselesinin çözümü için siyasi bir atak 
yapmanın zemini haline getirmeye çalışmıştır.
        3. Savunmasının temel aldığı görüşler Yeni 
Dünya Düzeninin tezleriyle ve çözüm önerileri 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yaklaşımlarıyla 
uyum halindedir.
        4. Bu savunma PKK’nin “devrim-
ci bir örgütten, demokrat bir örgüte” 
evrilmesinin tamamlandığını ortaya 
koymaktadır. Öcalan, partisinin ve 
mücadelelerinin sosyalizm vur-
gusunun güçlü olduğu dönemi 
bütünüyle geride bıraktığını 
ve terkettiğini ilan etmektedir. 
Bununla birlikte PKK’nin ve gerilla 
mücadelesinin üzerinde yükseldiği 
bütün tezlerle, Öcalan’ın dile 
getirdiği, Başkanlık Konseyi’nin 
desteklediğini bildirdiği açılımlar, 
derin bir farklılık içindedir.
        Yeni tezlerle, Kürt meselesinin 
kapsamı daralmış; meselenin önem-
li ölçüde çözüldüğü kabul edilmiş 
ve çözülmesi gereken unsurlar; 
silahlı bir mücadeleyi gereksiz 
kılacak darlıkta tanımlanmıştır.
        Yargılama süreci, basının gös-
termeye çalıştığı gibi kişisel olarak 
yenilmiş ve teslim olmuş bir Abdullah Öcalan 
portresiyle karşılaşmadı; fakat askeri tıkanma, 
siyasi başarısızlık ve liderliğin aşırı pragmatizmi 
sonucu, yenilgisi esas itibariyle ideolojik planda 
gerçekleşmiş bir PKK portresini önümüze 
koydu.
        - PKK’nın yönetici çizgisinin, 1993’ten iti-
baren yaşadığı evrimin, ABD öncülüğündeki 
Yeni Dünya Düzenine, sisteme ve devlete 
uyumu, siyasetin yasalarının işleyişine uygun-
dur; sistemin ve devletin gücü karşısında, 
hasmının gerçeğini kabullenme anlamındadır. 
Gücüyle, kendi gerçeğini hasmına kabul ettiren-
lerin; hasmının dönüşümüne vereceği cevap; 
hasmın uyum çabasından değil; hasmı yara-
tan toplumsal gerçeğin kendisinden hareket 
edecektir. Öcalan’ın akıbetini belirleyecek olan 
da, savunmasında dile getirdiği vaadlerden 
ziyade, Kürt meselesinin toplumsal gerçeğidir. 
Yargılama sonucunda verilecek karar ve hatta bu 
kararın infazı; artık, bu çizgi içinde kalınarak her-
hangi bir silahlı mücadele süreci yaratılmasına 
yolaçamaz. Bu bakımdan infaz, Öcalan çizgisinin 
YDD ve devlet karşısındaki ideolojik/siyasal/
askeri yenilgisi anlamına gelecektir. İnfazdan, 
bu çizginin güç kazanması mümkün değildir. 
Aksine böyle bir gelişme, PKK içinde farklı bir 
eğilimin geliştirilmesinin önünü açacaktır. Başka 
bir deyişle, Öcalan’ın imhasına karar verenler, 
silahlı mücadeleyi temel alan ve görüşleriyle 
birlikte Öcalan’ı da reddeden bir hareketin 
ortaya çıkmasına karar vermiş olacaklardır. 
Ama diğer yandan, Öcalan’ın çözüm çağrılarına 
karşı intikamcı ve şiddetle terbiye edici bir 
cevabın verilmesi; eğer ulusal nitelikte bir gerilla 
mücadelesinin diriltilmesinin gerekliliği şeklinde 
anlaşılırsa; tam bir yanlış anlaşılma 
anlamına gelecektir. Gerilla çizgisi-
nin zafer vaadi; Türkiye solu için 
hiçbir zaman olmamış; PKK 
içinse artık bitmiştir. 
        - Öcalan’ın savunması 
Türkiye solunun, PKK’ye yakınlık 
nedeniyle, devlet konusunda 
aşırı yüklenmiş; bu yüzden varoluşunu işçi-
emekçi yığınları içinde siyasal çalışmasının 
sonuçlarına değil; muhayyel bir sınıf adına 
yürütüldüğü iddia edilen silahlı eylemlere 
bağlamış örgütlerin tükenişini de ilan etmiştir. 
Düne kadar gözünü işçi sınıfına değil; doğrudan 
doğruya devlete diken ve silahlı eylemi, kendi 
gelişiminin her evresinin asli ifadesi sayan 
eğilimlerin; kısa vadede yasal partileşmeye 
yönelmeleri, güç birliklerini bu temelde den-
emeleri şaşırtıcı olmayacaktır.
        - Öcalan savunması, siyasi bir savunmadır. 
Ancak bu siyaset, siyasi ve ideolojik bir yenilgi 
üzerine bina edilmiştir. Öcalan, Fukuyama’nın 
artık inandırıcılığını kaybetmiş “tarihin sonu” 
iddiasını, gecikmiş olarak benimsemekte; isy-
anlar ve devrimler döneminin kapandığını, 20. 
yüzyılın, demokrasilerin zaferiyle sonuçlandığını 
iddia etmektedir. Bu iddialar, kendisini misafir 
eden Rusya, İtalya ve Yunanistan’ı şiddetle 
eleştirirken, kendisini Türkiye’ye teslim eden 
ABD ve İsrail aleyhine tek bir protesto cüm-
lesi edilmemesiyle tutarlıdır. Ancak savunmanın 
tamamı, daha 6 ay önce dillere dolanan 
“Ankara’dan çıktık partileştik; Ortadoğu’ya açıldık 
ordulaştık; Dünya’ya açılıyoruz, devletleşeceğiz” 
yaklaşımıyla taban tabana terstir. Daha önemlisi, 
Kürt meselesinin çözümü için, ulusal bir hareket 
içinde yeralan; bu hareket içinde marksist olarak 
yeralmış önemli bir kadro potansiyeli; bugün 
PKK’nin yönetici çizgisi tarafından dile getirilen 
tezler ve hareketin vardığı nokta karşısında; 
kendi duruşlarını sorgulama ihtiyacıyla karşı 
karşıya getirilmişlerdir. Bu potansiyel, yakın 

zamanda, öncelikli bir mücadele alanından; bu 
mücadelenin somut siyasi/örgütsel gelişiminin 
vardığı nokta nedeniyle; doğrudan sosyalizm 
mücadelesinin bir kadro ve tecrübe birikimi 
olarak hareket edebilme imkanıyla karşı karşıya 
gelecektir. Bu imkanı Kürt hareketi içindeki 
sosyalistlerinin nasıl kullanacağı önemli bir 
sorudur; ancak, sosyalist hareketin büyük enerji 
ve birikimleri faydalı kılacak bir kanal yaratıp 
yaratamıyacağı, üstelik bu imkandan bağımsız 
olarak, daha önemli bir sorudur.
        - Savcılar, “esas hakkındaki mütalaalarında”, 
Öcalan’ın savunmasını “samimi” bulmadıklarını 
yazmışlardır. Bu görüş, hukukidir ve Öcalan’ın 
CMUK’un 59. maddesinden yararlandırılmasını 
gerektiren bir durum olmadığını ifade etmek 
içindir. Ama samimiyetsizlik tesbiti savcılarla 
sınırlı değildir. Şu söylenmiş olmaktadır: 
Öcalan’ın dile getirdiği görüşler ve çözüm öner-
ileri doğru ve uygundur; ama Öcalan samimi 
değildir. Böyle düşünenlerin, Öcalan bir yana, 
önerdiği çözüm yolunu işletmeye girişmesi 
gerekir. Hem “Kürt meselesi yoktur, yabancı 
güçlerin kışkırttığı terör meselesi vardır” diyen 

ve hem de Öcalan’ın “samimiyetsiz”  olduğunu 
söyleyenlerin, samimiyetten zerre kadar nasibi 
olabilir mi?
        - Keza PKK’ye “ırkçı”, “bölücü”, “katil” sıfatları 
yakıştıran müdahil avukatlarından birinin, 
“Öcalan’ın babasının Ermeni olup olmadığının 
sorulması” talebi, bir başkasının Öcalan’a “Ermeni 
bozuntusu” diye bağırması, en pespayesinden 
ırkçılık ve Ermeni asıllı vatandaşları bulunan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin yasaları açısından, 
örneğin TCK’nın 312. maddesi bakımından 
bölücük değil midir? Çoğunluğunun 
hukukçuluğu kasaba arzuhalciliği sınırlarını 
aşmayan bu avukatların ve duygu sömürüsünü 
yargılama sürecinin en önde gelen parçası 
haline getiren medyanın hukuka hamaset ve 
cehaletle müdahalesi, meşru mudur? Devletin 
titizlik göstermesine rağmen, Bursa Valisi dahil, 
devlet görevlilerinin bizzat veya MHP’lilerin 
eylemlerini himaye ederek sanık avukatlarına 
yönelik, suçlamalarını, sözlü ve eylemli taciz-
lerini sürdürmeleri hukuki midir? Bütün bunlar 
ortadayken, “İmralı duruşmaları kıvancımızdır” 
şeklindeki kendi kendine propagandanın 
inandırıcı olması mümkün müdür?

“YÜZYILIN 
DAVASI” 

 

İmralı 
Adası’nda özel bir “Tutukevinde” tutuklu bulu-
nan PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan, gene 
bu adada, denizden, havadan ve Mudanya başta 
olmak üzere karadan oluşturulmuş özel  güven-
lik kuşakları içinde, özel olarak inşa edilmiş bir 
duruşma salonunda; tabii yargıç ilkesine aykırı 
olarak oluşturulmuş, özel-siyasi bir yargılama 
mekanizması olan DGM’de yargılanıyor. Yazılı 
ve görüntülü basın, bu yargılama için “Yüzyılın 
davası” sıfatını yakıştırdı. Bu sıfatın, Kemalist 
bilinçaltı tarafından kendilerine ilham edildiğini 
düşünmek gerekir. Ama Öcalan’ın duruşmalarda 
gösterdiği ve bizce beklenen tutumu, “yüz yılın 
yargılanması” beklentilerini, “21. Yüzyıla gir-
erken..” diye başlayan gerekçelerle, çok farklı bir 
mecraya sokmuş durumdadır.
        Davanın niteliğini tesbit ederek başlayalım:
        1. Yargılamayı yapan Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin niteliği; 2. Türk Ceza Kanunun 
125. maddesinin, yani suçlamanın niteliği iti-
bariyle, karşımızda apaçık bir siyasi yargılama 
bulunmaktadır. Ancak bunlar bir yargılamanın 
siyasi olması bakımından yeterli olmayabilir.

        3. Sanığın niteliği:
        Davanın siyasi olması için, yargılananın da 
siyasi bir dava adamı olması; dahası, mahkeme 
önünde bu vasıflarının görülmesi gerekir. 
Örneğin “PKK’nin ikinci adamı” olduğu ileri 
sürülen Şemdin Sakık’ın yargılanmasının da, 
hiyerarşik olarak “yüzyılın davası-2” kabul edilm-
esi gerekirdi. Halbuki ideolojik-siyasal saiklerle 
değil; yaşadığı hayatın somut haksızlıklarına ve 

hoyratlığına isyan ederek PKK’ya katılan; böylece 
isyanını siyasi bir mecrada ifadeye yönelen ve 
pratik zeka ve yetenekleriyle örgüt içinde yükse-
len, sonra hangi gerekçelerle olursa olsun örgüt-
teki konumunu kaybeden ve yakalanışından 
sonra, devletin gösterdiği, belki de hayatında ilk 
kez yaşadığı “şefkat” karşısında, devlete isyanını 
kaybeden Şemdin Sakık, yargılama safhasında 
siyasi bir dava adamı vasfı göstermemiştir. 
O’nun “PKK ve liderine karşı mücadele eden 
bir dava adamı” kimliği oluşturması da ne kim-
senin ihtiyacıdır, ne de mümkündür. Neticede 
“iki cihanda yeri olmayan” bir sanık olarak 125. 
maddeden yargılanmış; pişman bir isyancı 
olarak yargılamanın sonunda idam cezasına 
çarptırılmıştır. Fiziki yenilgi önemlidir; ama daha 
önemlisi isyanı bitmiş bir isyancı haline gelerek 
yenilmektir. Yenilginin bu hali, sahibini “kuru 
canının derdine düşmüş” biri haline getirir. Böyle 
biri hakkında verilen idam cezasını uygulamak; 
başı dik bir isyancıyı idam etmekten çok daha 
kolaydır. Paradoks gibi görünebilir; ama canını 
kurtarma derdine düşmek, canını kaybetme 
tehlikesini büyütür.

 Abdullah Öcalan 
yargılamanın ilk duruşmasının 
başında yaptığı açıklamayla 
süreci yakından izlemeyenleri 
şaşırtmış olabilir. “Acaba bir 
Şemdin vak’ası ile mi karşı 
karşıyayız?” sorusu muhteme-
len akıllara gelmiştir. Zaten 
devlet basınının zihinlerde 
yaratmak istediği soru budur. 
Gerçek, bizce böyle değildir.
 Türkiye’ye getirilişini 
“uluslararası bir komplonun 
sonucu” olarak değerlendiren, 
“bu komploya dahil ülke-
lerin kendi iç hukuklarını 
ve uluslararası hukuku 
kabaca çiğnediklerini” söy-
leyen Öcalan; “Bu nedenle 
mahkeme önünde hukuki 
bir savunmanın gereğinin 
olmadığını” ifade ederek, 

daha ilk sözleriyle yargılama sürecini nasıl 
gördüğünü ortaya koydu. Mahkemenin 
kendisini yargılamasını önemsemediğini, 
İddianamede ileri sürülen suçlamalar için “Belki 
fazlası da vardır. Sorumluluğum ölçüsünde bun-
lardaki payımı  kabul ediyorum. Ama önemli 
olan geçmişle hesaplaşmak değil, geleceği 
kazanmaktır” diyerek ortaya koydu. Bu nedenle, 
hukuki bir savunma yapmayacağını; topluma 
ve devletin yönetim yerlerinde bulunanlara 
barış için, akan kanın durması, Kürt meselesi-
nin nihai olarak çözülmesi için çağrı anlamında 
görüşlerini dile getireceğini söyledi.
        Açıkca görülüyor ki, Öcalan duruşma süre-
cinde siyasi bir şahsiyet olarak bulunmaktadır. 
Sorun Öcalan’ın siyasiliğinde değil; dile getirdiği 
siyasetin Yeni Dünya Düzeni’ne ve devletin kab-
ullerine uygunluğundadır. Ve bu yönüyle endişe 
vericidir. 
        Öcalan savunmasında, devrimci 
şahsiyetlerin pek çok kere vurguladıkları, asıl 
yargı merciine atıfta bulunmakta ve “Yasalar 
açısından belki bu bizi aklamaz ama tarih ve 
toplumun aklayacağına inancımız da kesindir.” 
demektedir. Bu atıf, şüphesiz değerlidir.   
Diğer taraftan, savunmasının temel amacını, 
kendisine göre Kürt meselesinin nihai 
çözümünü sağlayacak görüşlerinin mahkeme 
salonundan topluma ve ilgili herkese duyurmak 
şeklinde belirlemiştir.
        Ancak Kürt meselesinin çözümü için bugün 
atılmasını önerdiği adımlar dahil, savunmanın 
esaslı iddiaları; ait olduğu YDD fikriyatıyla 
birlikte, tarih ve toplum önünde beraat etme 
şansına sahip değildirler. Aynı zamanda bu fikirl-
er, PKK’nın bugüne kadar üzerinde durduğu 
ve çoğunu bizzat kendisinin ürettiği tezlerin 
bütünüyle inkarı anlamındadır. “Savunma”da 
dile getirilen şu görüşleri birlikte okuyalım:
       “...Kürt toplumu için devlet iddiasında 
bulunmak bu nedenle gerçekçi olamaz. Kaldı ki 
gerek son iki yüzyıllık tarih tecrübesi ve en son 
PKK isyanı mevcut askeri güç dengesi altında da 
ayrılık yönünde sorunun daha da ağırlaşacağını 
ortaya koymuştur. Bu yöntemle taraflar zorlanır, 
büyük acı ve kayıp yaşarlar. Ama ne ayrılma 
gerçekleşebilir ne de sorun yok edilebilinir. 
Hastalık daha da ağırlaşarak devam eder. 
Hastalığı ne hastayı yok ederek tedavi etmek 
mümkündür, ne de ana öğesi olduğu bütünden 
yani devletten ayrılmakla parça tedavi şansına 
sahiptir.”
        “Varılan en önemli sonuç artık tarihi 
olarak isyanlar dönemi sona ermiştir veya 
ermek zorundadır. Ama bunun için Türkiye 
Cumhuriyeti’nin tarihi demokratik laik 
hareketlenmesi başarıya gitmek zorundadır. 
Demokratik cumhuriyet sisteminde şiddete 
yer olamaz. Sorunların çözüm dili isyan veya 
devrim olamaz. Barış içinde anayasal evrim yolu 
geçerlidir. Yirminci yüzyılın sonu bunu böyle 
emretmektedir. Tarihin bu topraklarda bütün-
lük içinde, özgürce yaşama iradesini saygıyla 
karşılamak tüm toplumun barış ve büyük 
gelişme yoludur.”
        “Cumhuriyetin kuruluş ve korunmasında 
emeği geçen tüm şehitleri, şehitlerimiz bilmek, 
kurucusunu minnettarlık ve saygıyla anmak, 
bayrağı gururla selamlamak bunun için esastır.”
        “Hiç yanlış yapmadan düz yolda dosdoğru 
yürümek ancak Allah’a mahsustur.”
        “Vatana ihaneti asla ağzıma bile almam. 
Olsa olsa onun Misak-ı milli gereklerini çağdaş 
ölçüler içersinde yerine getirilmesi yani 
büyütülmesidir.” 
        Siyasi pozisyon değişiklikleri eleştirilebilir, 
ama Şemdin vak’asıyla Öcalan arasında bir 
paralellik kurulması mümkün değildir. Şemdin 

kendisini kurtarmaya çalışıyordu. Öcalan 
ise, geçmişi değil, geleceği şekillendirecek 
imkanların yaratılması için, yargılama sürecini bir 
kürsü olarak kullanmak suretiyle devletle Kürt 
meselesinin nihai çözümü yolunda, uzlaşmanın 
imkanlarını zorlamakta; PKK’ya yasal bir kimlik 
kazandırmaya ve gerillayı dağdan indirerek 
yasal siyasete girmesinin önünün açılmasına 
yönelik siyaset yapmaktadır. 
        Belli ki Öcalan’ın Avukatlarının bir bölümü, 
bugüne kadar temsil ettiği misyonu, bilinen 
referans noktalarını koruyarak taşımasını 
beklemişler; ancak bu beklentilerinden farklı bir 
yaklaşımla karşılaşmışlardır.istemişler ve kabul 
ettirememişlerdir. Muhtemelen bu yüzden ilk 
duruşmanın ilk saati sonunda, Öcalan’ın deney-
imli avukatları davadan çekilmiştir. 
        Öcalan’ın Kürt meselesinin çözümü konu-
sunda çekildiği hat, 1990’ların başından bu 
yana geliştirdiği fikri bir sürecin devamı, ancak 
sıçramalı bir uzantısı durumundadır. Sıçrama 
öylesine büyüktür ki, Doğu Perinçek’in Aydınlık 
Dergisinde (sayı 614, 25 Nisan 1999) “Kürt 
talepleri fiilen büyük ölçüde gerçekleş”miştir, 
iddiasındaki kayıtlar bile Öcalan’da görülmüyor.
        Bu siyasal pozisyon, Türkiye’ye getirilme 
sonrasında ortaya çıkan, tamamen kişisel bir 
kopuş mudur; yoksa bir sürecin Öcalan’ı taşıdığı 
nokta mıdır?

        DÜNYADAKİ DEĞİŞİM VE PKK
        
        PKK iddialarına ulaşabilmek bakımından, 
uygun bir uluslararası konjonktürün, bütün 
dünyada “ulusal kurtuluş mücadelelerine” 
destek olan “Dünya Sosyalist Sisteminin” 
varolduğu şartlarda doğmuştur. Kurucu kadro-
nun Türkiye sosyalist hareketi içinden gelişi, 
sosyalist teoriye uygunluğu bir yana, anılan 
konjonktürde sosyalistlerin önderlik ettiği ulu-
sal kurtuluşçu süreçlerin yaşadığı başarıların 
yarattığı özgüvenle ilgilidir. Üslup sosyalist sis-
teme dost bir üsluptur ve hareketin marksizm-
leninizm iddiası güçlüdür. Sosyalist bir kimliğe 
yapılan vurgu, hareketin halkçı niteliğinin ve 
mücadelenin yarattığı birikimin öne çıkarıldığı 
bir özgüvenle tutarlıdır. Ancak konjonktürün 
sonuna rastlamış, gecikmiş bir doğuştan 
sözediyoruz. Yeni Dünya Düzeninin oturmaya 
başlamasıyla; neredeyse 1990’ların başında, 
yeni konjonktürün, başlangıçta öngörülen 
tipte bir zafer vaadetmediği anlaşılmış; bu defa 
FKÖ’nün girdiği yola benzer bir yol inşa edilm-
eye çalışılırken; bir yandan da, Ordudan ikinci bir 
“Portekiz” örneği yaratması, hiç değilse içinden 
bir “General Lebed” çıkarması beklenmiştir. 
Zaten Öcalan da, savunmasında, “gelişmelerin 
bizi tehlikeli bir noktaya götürdüğünü 1990’ların 
başında farketmiştim” diyor. 
        Bu beklentiler esas dayanak noktalarını 
değiştirmekle kalmamış; hareketin değişimini 
de ihtiyaç haline getirmiştir. FKÖ benzeri bir 
yol inşası, ister istemez, dünya sisteminin kabul 
edebileceği bir hatta çekilmeyi, dilin, kimliğin 
ve sembollerin dönüştürülmesini; bütünüyle 
“ulusalcı” bir kimlikle, demokratik ve kültürel 
hakları, insan haklarını, uluslararası hukukun 
gereklerini talep eden bir harekete dönüşmeyi 
gerekli kılmıştır. Orduya dönük beklentiler ise, 
ordudan çıkabileceği umulan “Portekizvari” 
iradenin kabul sınırlarına çekilmeyi; dahası dev-
letle ilgili kavrayışlardan uzaklaşmayı zorunlu 
kılmıştır.
        Bu değerlendirmelerin ihtiyaç duyabileceği 
teorik yardımların en azından devletle, orduyla 
ilgili olanlarının, Yalçık Küçük tarafından yapılmış 
olması, bizi şaşırtmaz.  
        Şüphesiz bu düzeydeki algılamalar, Öcalan 
ve üst düzey yönetici kadro ile, ortalama PKK 
militanı arasında bir açı meydana getirmiştir. 
Son bir yıl öncesine kadar Yalçın Küçük’ün 
telaffuz ettiği “eski Apoculuk/yeni Apoculuk” 
ayrımı; sona eren konjonktürün dili, değerleri ve 
anlayışları içinde şekillenen kadrolarla, yeni kon-
joktüre uyum çabaları içine giren, pragmatist 
önderlik arasındaki açıyı ifade etmektedir. Bu 
açı, herkesi içine alan bir açıklama ve ikna 
ile kısa sürede ve mücadelenin en sert 
biçimler aldığı koşullarda kapatılamadığı 
ölçüde; “önderlik” karizması öne 
çıkarılmış ve büyütülmüştür.
        Bu açı önderliğin yönelişine uygun 
biçimde giderek azalmamış; 
aksi yönde bir telkin 
yapılamadığı için, örgüt 
içinde, her başarısızlıktan 
sonra, marksizm-leniniz-
me yönelme, bu yöndeki 
eğitimlere ağırlık verme 
çabaları görülmüştür. 
Ancak bu refleks, artık 
kendisini daha açık ifade 
eden milliyetçi eğilimin 
şahsında bir rakiple karşı 
karşıyadır.

ULUSLARARASI 
İLİŞKİLERDE DÖNÜŞÜM

        Suriye’nin PKK ile ilişkisi, 1980’lerin 
başlarında, Sovyetler Birliği-Suriye ilişkilerinden 
bağımsız değildir. SB’nin Ortadoğu’da ABD 
emperyalizminin nüfuz ve etkisini dengelemek 
için yürüttüğü diplomatik/siyasi/ekonomik/
askeri ilişkilerin ihtiyaç duyduğu Suriye 
dostluğu, Filistin’li örgütler başta olmak üzere, 
silahlı mücadele veren devrimci örgütlerle 
dayanışmayı da içeriyordu. Gerçekte Suriye 
bu örgütlerle dayanışmayı, kendi hesabına 
kullanma niyet ve girişimleriyle daima 
karıştırmıştır. PKK’ye yaklaşımında da, Türkiye/
Suriye ilişkilerinin geleceği her zaman rol 
oynamıştır. Ancak 1990’lardan itibaren dünya 
konjonktüründeki değişimi Suriye yönetimi 

de algılamıştır. Ve PKK ile ilişkisi, SB faktörünün 
bütünüyle aradan çıktığı şartlarda, Suriye 
Kürtleri’ne ilişkin hassas davranılmak kaydıyla, 
yer verme, örtme, kollama, göz yumma ama 
aynı zamanda denetim altında tutmaya çalışma 
yönünde olmuştur.
        PKK’nin özellikle bu tarihten sonraki 
uluslararası ilişkilerinde yukarıda açıklamaya 
çalıştığımız sistemle uyumlu hale gelme, kend-
isini ve taleplerini YDD’nin kabul sınırlarına 
çekme politikalarının altında ikinci bir düzey 
ortaya çıkmıştır. Bu düzey, Türkiye’nin komşusu 
olan, ancak PKK ile dayanışmalarının ger-
isinde sadece şoven milliyetçi-Türk düşmanı 
ideolojik motifler ve Türkiye düşmanlığı bulu-
nan Yunanistan, Ermenistan, Suriye, İran vd. 
devletlerle ve devletlerin özellikle istihbarat 
örgütleriyle kurulan ilişkiler düzeyidir. Ulusalcı 
bir çerçeveye çekilince, milliyetçi eğilimlerin 
önü açılınca, milli düşmanlıklarla buluşmak 
kaçınılmazdır. 
        Türkiye ile özel bir düşmanlık ilişkisi bulun-
mayan batılı devletlerle ilişkilerin ise bir boyutu, 
YDD’nin kabul edebileceği umulan değer ve 
motifler üzerinden diplomatik ilişki geliştirmek 
ve diğer yandan silah satınalmak için bağlantı 
oluşturmaktır. İkincisi gizlidir. Birinci boyut ise, 
özellikle Avrupa’daki Kürt nüfusu harekete 
geçirmek; Kürt halkının özgürleşmesine dostça 
yaklaşan ilişkiler oluşturmak; oldukça başarılı 
bir lobi faaliyeti yürütmek ve nihayet gayrıresmi 
de olsa diplomatik ilişkiler kurmaktır. Diplomatik 
ilişkilerin şaşırtıcı gelişmesinde, Türkiye’nin uzun 
süre dış politikasını ihalelerle yürütmesinin rolü 
olmuştur. İhaleci dış politika, ihalelerin ve Kürt 
meselesinin şantaj malzemesi yapılabildiği bir 
dönemin yaşanmasına yolaçmıştır. Aynı şekilde, 
Türkiye’nin insan hakları ve demokrasi sicilinin 
olağanüstü bozukluğu, özgürlük dostlarının 
sayısını ve etkinliğini büyütmüştür. Ancak bu 
gelişmelerin hiçbirisi, PKK’nin sisteme verdiği 
bütün tavizlere, sistemin Kürt sorununa müda-
hale etmesi yönündeki davetlere ve sistemin 
yaratacağı çözümlere baştan ilan edilen rızaya 
rağmen, PKK’nin sistemin merkezleri tarafından 
kabul görmesine yetmemiştir.
        Ancak Öcalan’ın Suriye’yi terk edişinden 
sonraki süreçte görülmüştür ki; şoven milli-
yetçi Türk düşmanı tutumlarla veya Türkiye’nin 
kötü imajından beslenen özgürlük dostluğu 
üzerinden PKK’ya verilen desteklere ABD 
öncülüğündeki Yeni Dünya Düzeni geçit ver-
meyecektir. Geçit vermemenin nedeni, PKK’nin 
bölgede istikrarsızlık yaratabilecek bir dinamik 
olması, marksist-leninist şöhreti, ve NATO üyesi 
Türkiye’ye, sistemin duyduğu ihtiyaçtır. 15 
yıldır savaş tecrübesi artmış, 1 milyondan fazla 
insanını komando eğitiminden geçirmiş ve biz-
zat savaş alanında eğitmiş, bölgesinde ciddi bir 
güç olan Türkiye’nin sistemin ihtiyaç duymadığı 
romantik nedenlerle hırpalanması, üstelik de bir 
istikrarsızlık dinamiğine yol verilmesi mümkün 
değildir. Öcalan’ın İtalya başta olmak üzere, 
hiçbir batı ülkesinde barınamaması, YDD’nin 
sistem olarak katı işleyişinin ürünüdür. Sistemin 
bütününün saldırılarını göğüsleme kapasitesine 
sahip olmayan, sosyal veya ulusal dinamik-
lerin aynı duvara çarpıp kırılması, günümüz 
dünyasının bir gerçeğidir. 

        SORUNUN BUGÜNÜ

        Özetlemek gerekirse; Sorunun çözümü 
1) Kürt halkının silahlı isyanında; 2) Ordudan 
gelecek devrimci bir harekette, 3) Emperyalist 
sistemin onay ve müdahalesinde ve nihayet 
3) Türkiye Cumhuriyeti’nin barış talebini kabul 
ederek, siyasal katılım, dil ve kimlik problem-
lerini çözmeye yanaşmasında; “anayasal bir 
evrim sürecinde” aranmıştır. Bütün bunların 
ideolojik ve siyasal kirlilik getirici dönüşümler 
olduğu açıktır. Savaş halinde bulunmanın 
tabiatından da beslenen örgüt içi şiddetin 
yaygın uygulaması ve etkin olunan bölgelerde 
yasaklamak yerine, uyuştucu tüccarlarından 

“vergi” almak şeklinde de olsa, uyuşturucu 
bağlantısı, diğer “kirletici” faktörlerdendir. 
Milli düşmanlıklardan yarar ummayı, 
“Türk barbarizmi” gibi sömürgeci liter-
atürü benimseyen yaklaşımları bunlara 
eklemeliyiz. Ve sonuncu olarak daha 

önce de örnekleri görülmüş olmakla 
birlikte, özellikle Öcalan’ın 
Türkiye’ye gelişi sonrasında 
yükseliş gösteren, doğrudan 
halka yönelik, halk düşmanı, 
kör milliyetçi eylemleri 
meşru gören zihniyete işaret 
etmek gerekir. 
 Şimdi özellikle 
Öcalan’ın bizzat başlattığı 
ideolojik, siyasal yönelişlerin 
sonucunda gelinen nokta 
çalınan bütün kapıların 
kapanması ve nihayet 
İmralı’daki duruşma salonu-
dur.

PKK’nin takip edebileceği yegane yol bu değildi. 
Üstelik başka yolların bugünkü konjonktürde 
zafer vaadettiğini söylemek de mümkün 
değildir. Ama bu yol takip edilmiş ve bu noktaya 
gelinmiştir. Bu noktanın, hareketin kendisi bir 
tarafa, Kürt hareketinde 20 yılı aşan bir dönem 
boyunca, bütün gelişmelere damgasını vuran 
Öcalan için bir başarısızlık, bir yenilgi olduğu 
açıktır. 
        Öcalan, hala etkinliği büyük olmakla birlikte, 
başarısız olmuş bir liderin, üstelik devletin eline 
geçtiği şartlarda, devlete kabul ettirebileceği 
şartların sınırlarının farkında olacak kavrayışa 
ve birikime sahiptir. Yüksek per-
deden bir savunmanın idamını 
engellemenin en garantili yolu 
olduğunu görebileceğini de 
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sanıyoruz. Yumuşak ve uzlaşma arayan tutum-
lar yerine, kendisini tarih ve halklar önünde 
beraat ettirecek bir dil ve üsluba yönelmesi; ister 
istemez hem Türkiye içinde, hem dünyada has-
sasiyetleri büyütecek; idam etmeyi düşünenleri, 
ölümsüz bir kahraman miti yaratma korku-
suyla geriletebilecekti. O’nun Kürt meselesini 
yaratan ve büyüterek bugüne getiren acıları 
öne çıkarmak yerine, çözüm arayışında 
yoğunlaşmasını, “canını kurtarma derdine 
düşmek” şeklinde değerlendirenler yanılıyor. 
Öcalan’ı idam etmek, o bu üslubu ve yaklaşımı 
benimsediği şartlarda daha 
kolaydır. Ancak yüreği evlat 
acısıyla yanık şehit anasının 
“Biz yıllardır acı çekiyoruz. Bu 
adamı assınlar da acımız bitsin” 
şeklindeki basit intikam bek-
lentisine teslim olanlar; yarın 
başka anaların, sonra başka 
anaların evlat acısıyla yanmış 
yüreklerinin feryatlarına 
cevap bulmaya çalışacaklardır. 
Öcalan Türkiye’ye geldi diye, 
savaş bölgesinden gelen ölüm 
haberleri ve tabutlar sona 
ermedi.
        Kürt meselesinin eşitlik 
ve özgürlük yönünde adımlar 
atılarak çözülmemesi halinde, 
çözümsüzlüğe oynayanlar, 
yarın daha çaplı sorunlarla 
ülkeyi ve insanlarımızı karşı 
karşıya bırakacaklardır.
        Şüphesiz mahkeme 
önündeki dosyayı, mevcut 
yasa hükümlerine göre 
karara bağlayacaktır. Duruşmaların yürütülmes-
inde, batılı ikiyüzlülüğe malzeme çıkaracak bir 
tutumları da sözkonusu olmamıştır. Zaten siyasi 
iradenin işini, mahkemeden bekleyen yoktur. 
Siyasi irade ise, “Öcalan’ı ne yapalım?” sorusuyla 
değil; savaşın nasıl bitirileceği, Kürt meselesinin 
nasıl eşitlik ve özgürlük yönünde çözülebileceği 
sorularıyla karşı karşıyadır. 
        Siyasi iradenin nerede gerçekleştiği konusu 
önemlidir. Hükümeti ve muhalefetiyle, Meclis’te 
temsil edilen siyasi partiler, bu çapta mesele-
leri çözecek ehliyette olmadıklarını her fırsatta 
ortaya koymaktadırlar. Dolayısıyla Kürt mese-
lesinin çözümü konusunda, Öcalan’ın ortaya 
koyduğu görüş ve önerilerin siyasi iradenin 
tecelli ettiği yer olarak muhatabı, MGK’dır.

        DEVLETİN DURUŞU

        İki yanlışın altını çizelim. Birincisi, “kıdemli 
bir sosyalist”, bizim “devlet ne yapmalı?” sorusu 
etrafında yazıp söylediklerimizin “devlete akıl 
vermek” olduğunu düşünmüş, eleştirilerini, 
sağolsun telefon ederek bildirdi. Devletin, aklına 
müracaat etmeyi düşüneceği en son akıl-fikir 
sahiplerinin bizler olduğunu biliyoruz. Öyle, 
bir yandan “Ben zeki değilim” diye tevazu gös-
terip, sonra devlete yol gösteren “deha”lardan 
olmadığımızı biliyoruz. Bizimki kollektif bir 
akıldır ve ağırlığı bu kollektif aklı oluşturanların 
siyasal ağırlığının civarındadır. Bazan biraz fazla, 
bazan biraz az. Konu dolaysız sınıf mücadeleleri 
olduğunda, genellikle, “devlet ne yapmalı?” 
sorusunun değil; “sınıf mücadelesinin doğrudan 
tarafı olarak devlet ne yapıyor?” sorusunun 
cevabını araştırırız. Ancak 
her iki durumda da, dev-
letin hareket tarzı üzerine 
söylediklerimiz, genel-
likle işçi sınıfına ve özgür-
lüklerin genişlemesine 
düşmanlığını gizlemeye 
bile gerek duymayan 
tekelci devlet düzeninin 
teşhirini amaçlamaktadır. 
Kürt meselesinin eşitlik 
ve özgürlük temelinde 
çözümü için devletin 
atması gereken adımlar 
veya değerini bilm-
esi gereken imkanlar 
üzerine söylediklerimiz; 
devletin eşitlik ve özgür-
lük temelinde çözüm 
arayabileceği, bu yönde 
ilerlemek için mevcut 
imkanları kullanabileceği 
hayalinde olduğumuzdan değildir. Fabrika’yı 
okuyanlar, onların okuduklarını paylaştıkları 
insanlar; çözüm yolu varken çözümsüzlüğü 
tercih eden; bu tercihlerinin bedelini Türk ve 
Kürt emekçilerine acımasızca ödeten devleti 
görsünler isteriz. Devleti görmek ise, devle-
tin siyasetlerinin çözümlenmesini gerektirir. 
Görmek, değiştirmek için harekete geçmenin, 
örgütlenmenin muharrik gücüdür.
        İkinci yanılgı ise, kendi istediklerimizi 
veya devletin ideolojik kontrol mekanizmaları 
durumundaki basında yayımlanan haber 
ve yorumların bize yakın gelenlerini; dev-
letin politikalarına yansıyacakmış gibi 
değerlendirmektir. Susurluk bunun tipik 
örneğidir. Tekelci basın, “Artık hiçbir şey eskisi 
gibi olmayacak” diyordu. Yaptıkları, “köpeklerle 
birlikte havlamak”tı. Toplumun Susurluk 
karşısında yaşadığı dehşeti, aynı dehşeti 
yaşıyormuşcasına yayın yaparak yönlendird-
iler. Sayısız belge, ilişki ve olay aktardılar ve çoğu 
dezenformasyon malzemesi olan bu bilgi yığını 
altında toplumun zihnini ezdiler. Tekelci basının 
kopardığı gürültü, pek çok insanı rahatlattı ve 
rehavete itti. 
        Öcalan konusunda da benzer bir dizi yanlış 
anlayış sözkonusudur.
        Örneğin “Öcalan yargılaması başlamadan 
önce DGM’ler sivilleştirilmelidir.” görüşünü, 
devlete yakın hukukçular da dile getiriyor diye, 
sanıldı ki bunu devlet dile getiriyor.
        Veya Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni 
Ertuğrul Özkök, Öcalan’ın Türkiye’ye 
getirilişinden hemen sonra “Yaşayanlar unu-
tuldu, asılanlar yaşıyor” diye yazdı. Sanıldı ki, 

yönetenler katında, Öcalan’ın idamına karşı 
güçlü bir eğilim var. Halbuki yazının amacı daha 
kısa vadeliydi. O günlerde Öcalan’ın Türkiye’ye 
getirilişine karşı tepkiler yumuşatılmak ve 
ertelenmek isteniyordu.
        Keza Anayasa Mahkemesi Başkanı, 
mahkemenin kuruluş yıldönümünde, ifade 
özgürlüğüyle ilgili esaslı bir konuşma yaptı. Bu 
konuşmanın devletin yukarılarından topluma bir 
mesaj olduğu; ifade özgürlüğünün genişlemesi 
doğrultusunda devletin üst katlarında 
bulunanların en azından bir kesiminde güçlü bir 

istek bulunduğunu 
düşünenler oldu. 
Halbuki o konuşma 
Türkiye’ye değil, 
ABD’de yapılmakta 
olan NATO’nun 50. 
kuruluş yıldönümü 
zirvesine yönelik 
yapılmıştı. NATO’nun 
“ebedi insan 
hakları ihlalcisi” 
ünvanlı Türkiye’nin 
Cumhurbaşk anı , 
Anayasa Mahkemesi 
B a ş k a n ı ’ n ı n 
konuşmasını, o 
zemindeki gizli-açık 
uyarı ve eleştirilere 
karşı, her zaman 
olduğu gibi günü 
kurtarmak amacıyla 
kullandı.
 - İmralı 
duruşmalarında, 
m a h k e m e n i n 

savunma hakkının kullanılmasına en geniş 
imkanı tanıyan tutumu, siyasi yaklaşımda 
bir yumuşamayı ifade etmiyor. Tamamiyle 
yargılama süreci üzerinde, yapılması muhtemel 
tartışmalara meydan vermeme amacını taşıyor. 
Böylece kararın meşruiyeti güvence altına 
alınmak isteniyor.
        - DGM’lerin sivilleştirilmesi yönündeki 
anayasa değişikliği, çok gecikmiş olarak, 
Türkiye’nin altına imza attığı, ama iç huku-
kta gerekli değişikliklere boşverdiği uluslararası 
anlaşmalardan birinin gereğidir. Şimdi gündeme 
gelmesi ise, Türkiye’nin boşvermişliğinin, Öcalan 
davası nedeniyle göze batar hale gelmesidir. 
Yoksa Kürt meselesine yönelik bir yumuşama 
jesti değildir.
        - Devletin Kürt meselesinin çözümü için 
Öcalan’la herhangi bir uzlaşma çabasına 
gireceğini kimse düşünmemelidir. Devletin 
Öcalan’ın önerdiği, cumhuriyetin demokratik 
muhtevasını derinleştirerek, özgürlükler alanını 
genişleterek, bu sorunu nihai olarak çözmeyi 
isteyebileceği hayaline de kimse kapılmamalıdır. 
En iyimser şartlarda, “Fikirleri iktidarda, 
kadroları hapiste” anlayışının bir versiyonuyla 
karşılaşabiliriz. Öcalan’ın görüşlerinin bazıları (ki 
önemli bir bölümü zaten devletin görüşüdür.) 
dikkate alınabilir; ama Öcalan muhatap 
alınmayacaktır. 
        Öcalan kendisine bir “kanal” açılmasını isti-
yor. Savunması Avukatları ve basın aracılığıyla, 
tam metin halinde, yasaksız basılıp çoğaltılmıştır. 
PKK Başkanlık Konseyi de, Öcalan’ın açılımlarını 
benimsediğini, Mahkeme salonunda okunan 
bildirisiyle açıklamıştır. Kanal budur. “PKK’nin 

Barış Kongresi toplaması” 
için Öcalan’ın görevlendir-
ilmesi veya adı bu olan 
bir kongreye Öcalan’ın 
katılmasına izin verilmesi 
hayal bile edilemez.
 “Dağdakileri üç 
ayda indiririm” vaadinin 
gerçekleşmesi için Öcalan 
dağa gönderilecek 
değildir. Bu sonucun 
Öcalan’ın görüşlerinin 
dağa ulaştırılmasıyla 
kısmen elde edilebileceği 
umuluyor olmalıdır. 
Kaldı ki Başkanlık 
Konseyi de Öcalan’la 
hemfikir olduğunu 
açıkladığına göre, bu 
sonucun yaratılmasının 
konsey üzerinden 
g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i 

beklenecektir. Devletin bu alanda yapmayı 
düşünebileceği düzenleme, Öcalan ve diğer üst 
düzey yöneticileri dışarda bırakan bir kısmi affın 
veya pişmanlık yasasının meclisten geçirilmesi 
olacaktır.
         PKK’ye yasallık kazandırılması beklen-
emez. Gerilla fikri ve pratiğinden uzaklaştırılan 
PKK’lilerin siyaset yapmasının kanalı HADEP ben-
zeri bir parti olabilir. HADEP hakkındaki kapatma 
davasının sonucuna göre, HADEP veya yeni bir 
parti, yasallaşmanın ve siyaset yapmanın kanalı 
olarak, devlet tarafından yeterli görülecektir.
        Devlet, Öcalan’ın savunmasıyla birlikte; 
kendi açısından yüzyılın fırsatını yakalamıştır. 
Bu fırsat, Öcalan’ın yakalanması ve hatta 
PKK’nin örgüt olarak bitirilmesi fırsatı değildir. 
Böyle bir bakış, sorunu “asayiş” sorunu olarak 
görmektir. Ortada Kürt meselesini yaratan; 
cevaplandırılmamış tarihsel/toplumsal/siyasal/
kültürel talepler zemini durdukça, PKK’nin 
yerini başka örgütler alabilir. Öcalan’ın dev-
letin önüne koyduğu fırsat ise; Kürt mese-
lesinin, çözümü bir “ulusal kurtuluş mücade-
lesi ve devrim” gerektiren boyutlardan, bir 
demokratikleşme süreci boyutuna indirgenmiş 
olmasıdır. Bugün, siyasal olarak Kürt meselesi, 
“Çok uluslu sömürge: Kürdistan”ın emperyal-
izme, sömürgeciliğe ve feodalizme karşı  ulusal 
kurtuluş ve bağımsızlık devrimi ile birleştirilmesi 
meselesi olmaktan çıkmıştır. Öncelikle Türkiye 
boyutuna indirgenmiştir. Diğer parçalar konusu 
ise, Öcalan’ın savunmasında, Özal’ın “Türkiye’yi 
büyütmek” projesine benzer şekilde; Türkiye’yi 
“Misak-ı Milli sınırlarına” büyütmek; Türkiye’yi 
Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya’da büyük ve 

etkili bir devlet yapmak çerçevesinde görülme-
ktedir. 
        Kürt meselesi, Kürt nüfusun Cumhuriyet’in 
yurttaşları olmasını engelleyen Şeyh, ağa, 
aşiret gibi feodal kurumların tasfiyesiyle önü 
açılacak bir demokratikleşme süreci boyutuna 
çekilmiştir. 
        Düşmanlık dilinden vazgeçilmiş; 
Cumhuriyetin sembolleriyle, Mustafa Kemal’le, 
bayrakla, Cumhuriyetin kendisiyle barışılmıştır.
        Denilebilir ki, Kürt meselesini bu boyutlarda 
gören, hatta belki daha az taleple ortaya çıkan 
başka Kürt siyasi kişilikler de vardır. Şüphesiz 
vardır; ama hiçbirisinin siyasi etkisi, karizması, 
meselenin bu boyutlara çekilmesini, Kürtlerin 
en geniş kesimlerine benimsetemez. Devlet 
Öcalan’ın çizdiği çerçeveyi olumlu bulmakla 
birlikte Öcalan’ın idamı yoluna giderse; ortada 
Öcalan’ın çizdiği çerçeveden eser kalmaz. 
Mücadele edenler ise, Öcalan’ın bıraktığı nok-
tadan değil; daha geniş bir program üzerinden 
savaşı sürdürürler.
        Evet, gerilla mücadelesi üzerinden askeri ve 
siyasi bir zafer kazanma şansı, uluslararası kon-
jonktür nedeniyle mümkün görünmüyor. Ama 
Türkiye’yi bugüne kadar kanatan şey, gerillanın 
askeri-siyasi zaferi değil; varlığı ve mücadelesi 
idi. Bu varlık ve mücadelenin sıfırlanması veya 
marjinal boyutlara itilmesi, bugünkü konjonk-
türün sürdüğü şartlarda seneler alır. Üstelik, 
kimse bu konjonktürün yüzyıl süreceğini 
düşünmemelidir. 
        Öcalan hakkında, mahkeme tarafından 
idam kararı verilirse ve bu karar Meclis’e gelirse, 
“evet” oyu vereceğini açıklayan parti başkanları, 
şimdilik Bahçeli, Çiller ve Mesut Yılmaz’dır. 
Kutan’ın başka türlü davranması beklenmeme-
lidir. İnfazı çıkaracak çoğunluğun garanti olduğu 
bir noktada Ecevit’in “hayır” demesi de müm-
kündür, çoğunluğa katılması da.. Görüldüğü 
gibi, TBMM’den, “Şehit ailelerini tatmin etme”nin 
ötesinde derinliği olan bir yaklaşım beklemek 
abestir. Niyet bu olmasa da, yeni şehit aileleri 
yaratacak bir sürecin açılması anlamına gelebi-
lecek böyle bir “demokrasicilik ve halkçılık”; 
Türkiye’de gerçek bir demokratikleşme ve 
özgürleşme niyeti ve cesareti olmayan siyasetçi-
lerin kolayına gelecektir. 
        Ülkenin geleceğini kazanmak, düzen 
siyasetçilerininin çapsızlığı nedeniyle, gelecek 
seçimlerde oy kaybetmemek endişesine yenilm-
eye adaydır. Bu durumda geleceği kazanacak 
tutumun, Yargıtay dahil yargılama sürecinden 
veya yargılama sonrasında, kararın TBMM’ye 
gelmesini geciktirecek bir iradeden beklenmesi 
mümkündür. Böyle bir imkan var mıdır? Türkiye 

siyasetinin gerçek yapıcılarının TBMM’deki lider-
cikler olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir 
imkan, potansiyel olarak mevcuttur ve adresi 
de MGK’dır. Bundan ötesine dair öngörülerde 
bulunmak, gerçeği zorlamak olur.
        

ÖCALAN SAVUNMASININ TESİRLERİ

        Öcalan’ın mahkeme tavrına dair “basından 
bilgilenen” pek çok solcu, ezber ödevlerini 
tekrarlamayı siyaset sanmaya devam etti. 
        Öcalan için “dava adamı gibi davranamadı, 
yazıklar olsun” yahut, “canını kurtarmaya 
çalışıyor”, “onurlu davranmadı” gibi lafları, solun 
çeşitli kesimlerinin mensuplarından çok duyduk. 
Bu tesbitlerin büyük basına ait oluşunun bile, 
arkadaşlarımızı kuşkuya sevketmemesi tuhaftır. 
        Kaldı ki, bu tesbitler siyaset değildir. 
Buradan ilerlenerek yapılacak bir siyaset de yok-
tur.
        “Dava adamı gibi davranmadı”dan sonra, 
“Biz, ulusların kaderini tayin hakkını, önderliğin 
sınıfsal kimliğine bakmaksızın sonuna kadar 
destekliyoruz. Bir önderliğe karşı tutumumuz ise, 
ulusal hareketin, komünistlerin özgür çalışma 
hakkını engelleyip engellemediğine bakarak 
belirleriz.” ve benzeri lakırdıların edilmesini ise, 
apolitik konuşmalar, gevezelik, hatta hezeyan 
olarak değerlendirmek 
gerekir. Bu sözlerin mevcut 
siyasi süreçlerle hiçbir değme 
noktası bulunmuyor.  
        Sorun şuradadır: Son 
yirmi yılda, PKK’nin pro-
gramatik görüşleri, ürettiği 
teorik  metinler ve bakış 
açısı; eylem çizgisi ve nihayet 
fiziki-siyasi gücü sol hareke-
tin bütününü, ciddi ölçülerde 
etkilemiştir. Hiç etkilenme-
menin, devrimcilikten hiç 
nasibi olmamakla mümkün 
olduğu bir tarih yaşandı. 
Kürt meselesine bakış 
konusunda, Türkiye sosy-
alistlerinin “ulusal sorun”a 
dair, uluslararası komünist 
hareketin birikiminden devraldıkları ve Kürt 
meselesi somutunda yeniden tartışıp üret-
tikleri ve nihayet, PKK’nin çok yönlü etkisini 
de içeren tutumları tuhaf bir durumla karşı 
karşıya kaldı. Dün sosyalist hareketi bu konuda 
daha fazla Marksist olmaya davet eden PKK 
ve önderi Öcalan, şimdi ortak teorik zemini 
tamamen terketmiştir. Bu an, ulusal bir iradenin 
şekillenmediği; şekillendirici bir örgütlenmenin 

olmadığı; dolayısıyla ulusal sorun hakkında 
teorik bir çerçeve üreterek işe başlamanın 
mümkün ve gerekli olduğu koşullardan farklı 
bir durumu temsil ediyor. Ortada başka bir 
irade mevcut değilken; dile getirilmiş çözüm 
çerçevesini sağ/geri/ uzlaşmacı bulup, bu öner-
iler demetine gerçeklik kazandırmaya çalışmak 
yerine; başka bir deyişle somut siyaset yapmak 
yerine, soyut formülleri tekrar tekrar beyan 
etmenin neresi devrimcidir? Kürtlere rağmen, 
Kürt ulusal kurtuluşçuluğu mu yapılacaktır? 
Kaldı ki, bu önerilerin hayat bulması halinde, 
Kürt meselesi siyasal bir sorun olmaktan gelecek 
için de, çıkmış olacaktır. Bundan sonrası, eşitlik 
ve özgürlük mücadelesinin ulusal yapısının 
çözüldüğü; eksik bırakılanların toplumsal 
kurtuluş mücadelelerinin konusu haline geldiği 
bir dönemin işidir.
        Şüphesiz Öcalan’ın dile getirdiği ve PKK 
Başkanlık Konseyi’nin desteklediğini açıkladığı 
açılımlar, PKK ve etkilediği en geniş çevre içinde 
yekpare bir tesir yapmayacaktır. Görmek gerekir 
ki, İmralı duruşmaları-yargıtay-TBMM süreci 
boyunca, farklı sesler yükselmeyecektir. PKK ve 
genel olarak Kürt hareketi içinde Öcalan’ın en 
yüksek temsilcisi olduğu çizgi; infazla somut-
lanacak bir kesin reddedişe; dolayısıyla siyasi 
bir yenilgiye uğramadığı takdirde, hareketin 

bütünü içindeki 
h a k i m i y e t i n i 
sürdürebilecektir. 
Bu çizginin yenilgisi 
ise, hem sessizliliği 
bozacak ve hem 
de Öcalan çizgisine 
muhalefet potan-
siyellerinin etkisini 
hızla hareke-
tin bütününe 
yayacaktır. Çünkü 
Abdullah Öcalan’ın 
s a v u n m a s ı n a 
hakim olan çizgi, 
Öcalan’ın idam 
edilmesi gibi, çok 
ağır bir tahrikin 
sonrasında bile, 

üzerinde bir savaşın geliştirilmesini imkansız 
kılmaktadır. Kürt meselesinin demokrasi, insan 
hakları, ifade özgürlüğü, siyasi katılım gibi 
alanlarda hedeflerini yakaladığı, dil ve kültürel 
kimliğe ilişkin hakların sağlanmasıyla bir sorun 
olmaktan çıkabileceği ve bunu da sürece ve 
siyasal gelişme kanallarının açılmasına bağlayan 
bir yaklaşım; talepleri karşılanmadığında 
dağa çıkamaz. Dolayısıyla bugüne kadar dile 

Savunma’dan bölümler
          * Eğer Türkiye bu en önemli  sorundan kurtulmak istiyorsa, tarihi ve 
sosyal yaklaşımın bilimsel ölçüleriyle gerçekleri ortaya çıkarmak ve bir uzlaşıcı 
çözümü bulmak zorundadır. PKK’yi tarihten, toplumsal gerçekliğinden ve 
yürürlükteki politik sistemden ayrı olarak, hele son zamanlarda çok subjektif 
değerlendirmelerle ne yok etmek mümkündür, ne de çözüme doğru çekmek 
mümkündür. İki tarafın aşırı propaganda dilini yumuşatmaları, daha objektif 
yaklaşım göstermeleriyle, ağırlaşan sorunun kördüğüm olmaktan yavaş yavaş 
çözüm noktalarına taşınması imkanına kavuşulur. Aşırı ideolojik ve katı siyasi 
yaklaşım, bu dönemin demokratik çözüm zorunluluğuna da terstir.
          * Kürtler PKK ile verdikleri isyanla şunu kanıtlamışlardır: Bizi özgür 
tanımazsan ayrılıkçılık ve isyan hep gündemde olur. Ya seninle özgür birleşirim 
ya ölürüm, kaçarım demeye getirmişlerdir. Bundan ikimiz de en büyük zararı, 
acıyı çekeriz demişlerdir. 
          * PKK, tüm ütopik ve aşırı siyasi perspektiflerine rağmen, yine de hiç olmaz-
sa, sorunun mevcudiyetini ve yaklaşım gereğini en çarpıcı ortaya koymak ve 
çözümü zorlamakla, tarihi bir rol oynadığı tartışmasızdır.
          * 25 bine yakın şehidi, 20 yıla yakın 10 bini aşkın sürekli tutuklusu, mah-
kumu milyonları aşan göç kitlesi ve savaşta en büyük acıyı, fedakarlığı yaşaması, 
dayandığı kitleden 3000’i aşkın köyün boşaltılması, aslında sadece sorunun 
kaynağını ortaya koymakla yetinmiyor, çözüm kaçınılmazlığını da ortaya koy-
uyor. Buna, savaşın diğer tarafını, yani, devletin de kayıp bilançosunu koymakla 
olayın büyüklüğü ve mutlaka çözüme taşıma zorunluluğunu ortaya koyar.
          * Cumhuriyet tarihinin bu en zor sorunu çözümlendiğinde Türkiye’nin iç 
barışındanaldığı güçle bölgede lider bir ülke olarak hamle gücüne kavuşacağı 
kesindir. Ortadoğu’da liderlik dönemi Orta Asya’dan Balkanla ve Kafkasyara 
kadar etkili olma anlamına gelecektir.
          * Misak-ı Milli’nin dışında kalan parçalardaki Kürt-Türkmen topluluklarına 
en azından yaşadıkları devlet içinde soykırıma uğramadan demokratik kimlik-
leriyle yaşamalarına Türkiye Cumhuriyeti’nin yardımı hem ahlaki hem siyasi bir 
görevdir.
          * Körfez Savaşı sonrası Türkiye’yi yakından ilgilendiren gelişmeler, Kürt 
meselesinin çözümünü hayati kılıyor.
          * Bunu başaramayanlar ağır kaybetmekle beraber, günümüz dünyasında 
artık bir çözüm tarzının kesin başarı gücünü göstermekte, aksi halde kanlı acı 
bilançoların en son Kosova’da nereye götürebileceğini göstermektedir.
          * Köleliğin, inkarcılığın cumhuriyeti olmaz. Bu anlamda çaba ve mücade-
lemizin cumhuriyetin özüne bağlı, ona ulaşmanın bir gereği olduğuna asla 
kuşku duymuyorum. Cumhuriyetleşmenin ta kendisine inanıyorum. Bu 
anlamda ağır feodal koşullardan ötürü cumhuriyet halkı haline gelememiş 
halkımızın, artık “Ne mutlu demokratik cumhuriyet halkı olmak” sloganı altında 
barış içinde, ayrılma kabul etmez özgür bir halk gerçekliğine ulaşmakla mutlu 
olacağına, bunun tarihi sürecini Türkiye’nin ülke bütünlüğü ve devlet varlığı 
içinde tüm halkı ile yakaladığına ve başaracağına inancımı belirtmek istiyorum.
          * İki halkın tarihi, siyasi, ekonomik durumunu anlayanlar, parçalanmanın 
olmayacağını bilirler. (...) Hatta iddianamede bile, daha önceki sorgulamamda 
geçen bu yönlü açıklamalarımın fazla anlamlı olamayacağına dair bir intiba var. 
Fakat, gerek PKK programının, 70’ler döneminin dar, ağır ideolojik yaklaşımlı ve 
politik yapısını, 90’lar dünyasında ve Türkiye’sinde aşılma gereğini ortaya koy-
uyor. Büyük bir deneyimin arkasından, ilke ve programın gözden geçirilmesini 
ve güncelleştirilme ihtiyacını vurguluyor. 
          * Savunmamda, hukuki açıdan kendimi savunma endişesi taşımadım. 
Bana göre mevcut anayasanın bile özde uygulanmadığı, ayrıca, kimlik 
inkarında inat edildiği bir aşamada daha çok yapılması gereken, direnmenin 
ahlaki ve siyasi gereğini belirtmekti. Bu, belki yargı sonucunu etkilemeyecektir. 
Ama geleceğe değeri çok yüksek bir çözüm mirası bırakacaktır.
          * Yetmişlerde moda olan ve uygulandığında sadece, ayrı devlet anlamında 
yorumlanan “ulusların kaderlerini tayin hakkı” gerçekten, bu yorumuyla bir 
çıkmazdı. Kürdistan pratiğinde, sorunu yokuşa sürme yanı ağır basıyordu. (...) 
Ancak, demokratik çözüm tarzının zenginliği karşısında, ayrı devlet, federasyon, 
otonomi ve benzeri yaklaşımların bile, geri ve bazen çözümsüzlüğe yol açtığını 
pratikte görünce; demokratik sistem üzerinde yoğunlaşma, bana çok önemli 
geldi. Bunda askeri, silahlı güç yolunun giderek tıkanmasının da büyük payı 
vardır.
          * Dolayısıyla yaşamdan en büyük beklentim, fazlasıyla yeterli olan, bir 
özgürlük isyanı kişiliğinden, özgür barış kişiliğine ulaşma olanağıydı. Tek bunun 
için yaşamam gerektiğini, tüm yakalanma, sorgu ve daha sonraki süreçte esas 
aldım. (...) Artık, klasik hale gelmiş, ölüp-öldürmek yerine, yaşayıp-yaşatmanın 
daha doğru anlaşılacağına inanıyor, çağdaş anlamda neredeyse iki yüz yıldır 
yaşanan başkaldırı ve isyan ve buna karşı bastırma ve inkar yerine, yeni bir 

tarihi aşamanın; ancak demokratik cumhuriyetle, demokratik birlikteliğin eşsiz 
çözümleyiciliğinde, yaşanabileceği bir yirmibirinci yüzyıl umuduyla son buluy-
or.
          * Devsel köleci imparatorluklardan, kapitalist faşist totaliter diktatörlüklere, 
hatta, reel-sosyalist totaliterliğe kadar, hepsi aynı akıbeti paylaşmışlardır.
          Demokrasinin, yüzyılın sonunda tam zaferini ilan etmesi, tekniğin, 
üretimin bu en muazzam çağında nedensiz olmayıp, demokratik sistemin 
mekanizmalarıyla yakından bağlantılıdır. Toplumları, dolayısıyla bireyleri, hiçbir 
sistem, kendi doğallığında bu kadar açığa çıkaramamış ve yaratıcı kılamamıştır. 
Gücünü özgürleştirmeden alır. Basit ve zor gelişir. Ama sonuçlarının en hızlı 
ve güçlü görünen rejimden daha güçlü olduğu günümüzde tamamen 
kanıtlanmıştır.
          * Demokratikleşmeyi beceremeyen devrimler ya diktatörlüğe yol açarak, 
ya da anarşizme kayarak yozlaşırlar. (...) Günümüz demokrasileri (...) 20’inci 
yüzyılda ise, faşizmin total amansız diktatörlüğüyle, zıt yöndeki reel sosyaliz-
min, totaliter rejimlerine karşı direnerek, yüzyılın sonunda kesin zaferini ilan 
etmiştir. (...) 90’lı yıllardan itibaren, sosyalist sistemin çözülüş ve demokrasiye 
dönüşümüyle, demokrasinin büyük zaferi aslında daha başlangıcındadır.
          * Gerçekten bu sistemi inançlı, ölçülü ve nasıl uyguladıklarını bilen toplum-
lar günümüzün en gelişkin toplumlarıdır. Devletleri, dünyada gücünü kabul 
ettiren devletlerdir. ABD ve İngiltere’nin dünyaya nasıl yön verdiği gözönüne 
getirilirse bu gayet açıktır.
          * Bir diğer örnek ülke İngiltere; anayasa sistemini dünyada en iyi uygulama 
ünvanına sahiptir. Sorunlarını şiddete başvurmadan demokrasi içinde en uygar 
tartışmayla çözmenin de seçkin ülkesidir.
          * Nasıl ki kapitalizm, sosyalizmin kazanımlarını kendi demokrasisinin 
içine alarak -komünist partilere bile izin vererek- demokratik açılımla bu 
arada temelinde rol oynayan insan haklarına sahip çıkarak bunu zamanında 
sağlamayan reel sosyalizmi aştıysa...
          * Faşizmin, burjuva milliyetçiliğinin nefes aldırmaz totalitarizmiyle, işçi 
sınıfının aşırı eşitçiliğinin demokrasi yoksunluğu totalitarizminin başarısızlığı, 
bu çerçevenin dışına taşırılmış gerçeklikleriyle bağlantılıdır. 2000’li yılların 
zaferini kesinleştiren demokratik sistem, derinliğine ve tüm toplumlara 
yaygınlaşmasının önüne geçilemez gibi görünüyor. Buna karşı direnen kaybe-
derken, başarıyla uygulayanın kazanacağı da aynı kesinliktedir.
          * Çağdaş tarihin son yüz elli yıllık gelişimi, demokrasinin zaferine doğru 
bir yön gösteriyor. Tıpkı dünya genelinde olduğu gibi, eğer çok ciddi hatalar 
yapılmazsa, özellikle Kürt sorununun demokratik çözümüyle, solun demokra-
tik partileşmesi ve islamın da demokrasiyi sindirmesi bu süreci oldukça başarılı 
kılabilir.
          * Toplum gerçekten demokrasi ve onun sorunları barışçıl çözme sis-
temine, olgunlaşmış olarak hazırdır. Partiler epey dersini almıştır. İşlemeyen 
verimsiz kurumlar açığa çıkmıştır. Sorun çözen yönetimler halkın kesin terci-
hine ulaşabilirler. Ordu, en hazırlıklı kurum olarak bu süreci demokrasi lehine 
geliştirmekten yana ama, denetimi de elden bırakmak niyetinde değildir. 
En ciddi sorun olarak duran Kürt sorunu, eğer gerillaların ve PKK’nin uygun 
bir çözüm yaklaşımıyla demokratik sisteme çekilirlerse, bu gerçekten kalıcı 
bir demokrasi zaferi olacaktır. İslamın, Refah Partisi şahsında sisteme entegre 
edilmesi önemli oranda çözümlenmiştir.
          * Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Türk-Kürt ilişkilerinde yeni aşama, gerek son 
Mebusan Meclisi’nde ve gerekse Mustafa kemal’in önderlik ettiği Amasya, 
Erzurum, Sivas ve Ankara toplantı ve kongrelerinde ulusal kurtuluş, açıkça 
Türk ve Kürt ortak ulusal kurtuluşçuluğudur. Doğru pratik yol bu olduğu gibi, 
tarihen oluşan  ortak vatan ve devlet anlayışı da bunu gerektiriyordu. Ayrı ayrı 
ve hele birbirlerine karşı ulusal hareket düzenlemek, tam da o dönem empery-
alizminin, Britanya’nın başını çektiği “böl-yönet” politikasının kurbanı olmak 
anlamına gelirdi.
          * Atatürk’ün karşı çıktığı Kürtlük, hele Cumhuriyet’le uygar, giderek 
demokratik tarzda birleşecek Kürtlük değildir. O’nun Cumhuriyet’in daha 
kuruluşunda saltanat tehlikesi ile yine dış güçler desteğinde muhteme-
len Cumhuriyet’in yıkılışından dolayı, Türk ve Kürt’ün birlikte kaybetme 
gerçeğinden ötürü, buna karşı ortaya çıkan isyandır. Cumhuriyet aleyhtarlığıdır.
          * Atatürk milliyetçiliği ırk, köken milliyetçiliği olmadığı, esasında tarihten 
süzülen bir kültür ulusçuluğunu esas aldığı halde bu ulusçuluktan sapma, karşı 
bir milliyetçiliğe zemin hazırlıyor.
          * Ayrılmış bir Kürdistan, bitmiş veya bir gücün kuklası, işbirlikçilerinin 
malikanesi olmaktan öteye gidemeyecek bir Kürdistan’dır.
          * Asıl sorumluluğu ağa-şeyh-aşiret düzeninde aramak gerekir.
          * Zorla dayatılsa bile ayrılık kabul edilemez. Çünkü özgür birliktelik 
zenginliktir, çok renkliliktir, güçlülüktür. Özgür vatan birliği, bütünlüğü kutsaldır, 
tartışılamaz.
          * Ordu darbe yapmıyor. Ordu en demokratik görünen partilerden bile 
daha duyarlı, demokrasinin ölçütlerini hatırlatıyor. Ordu bugün demokratik 
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          18 Nisan seçimlerinin ortaya koyduğu sonuçlar toplumun 
geniş kesimleri için “şaşırtıcı” oldu.  Bu “şaşkınlık”, şaşıranlara göre 
dozu değişse de; aynı zamanda bir endişeyi de içeriyor. Endişe 
edilmesi gereken nedir? 
          Kesin olan şu ki, seçim sonuçlarına bakarak endişelenenlerin 
büyük çoğunluğu için sorun, MHP oylarının şaşırtıcı ölçüde 
yükselmesidir. Bir örnek verelim: “Bu seçimlerde şeriatçı par-
tiyi geriletmeyi temel hedef sayan AsParti bunda bir nebze olsun 
başarılı olmuştur. Fakat sonuçlar faşizmin yükselişini beraberinde 
getirmiştir.” (N. Şefik Köroğlu, Sol Dergisi, s.32, s.9) “Faşizmin 
tırmanışa geçmesi ile faşist iktidar arasındaki ayrım da açıktır. 
Bugün geleneksel anlamda bir faşist iktidarı zorunlu kılacak bir 
devrimci yükseliş yoktur.” (Cemal Hekimoğlu, Sol Dergisi, s. 32. s.7)
          18 Nisan seçimlerinin en ilginç sonuçlarından birisi de, 
MHP’nin oylarındaki büyük artış nedeniyle; solun faşizm 
konusunu yeniden gündeme çıkarması olmuştur. Cemal 
Hekimoğlu’nun “faşist iktidarı zorunlu kılacak bir devrimci 
yükseliş yoktur” şeklindeki doğru değerlendirmesinin 
aksine, “faşizmin yükselişi sınıf mücadelesindeki 
olağanüstü keskinliği ifade ediyor” diyen solcular da 
vardır. Emperyalizm çağında Bonapartizm tesbiti yap-
maya devam edenlerden; Faşizmin gizli ve açık biçimleri 
üzerine, bilinen ezberlerini yeniden yazıya dökenlere 
kadar, geniş bir yelpaze, MHP’nin oylarındaki artışa teorik 
bir izah arama çabasına girmiştir. Şüphesiz, solun ilgisini 
teorik bir alana yöneltmesi faydalıdır. Ama her zaman 
olduğu gibi, teorik bir alana ilginin yoğunlaşması, saç-
malama konusunda da bir yoğunlaşma anlamına geliyor. 
Bu bakımdan, faşizm üzerine tartışmaları saçmalıklardan 
mümkün olduğu kadar arındırmak üzere, bazı temel 
dersleri hatırlatmak yerinde olacaktır.
          18 Nisan Seçimlerinin ortaya koyduğu endişe sebep-
lerini gerçek boyut ve kapsamıyla anlamak için, öncelikle 
“faşizmin yükselişi”, “faşist tırmanış” gibi ibarelerden kurtul-
mak gerekiyor.
          1. 12 Eylül öncesinde çok yapılan, “faşizm yukarıdan 
aşağıya mı; yoksa aşağıdan yukarıya mı gelir?” tartışması, ilkel bir 
tartışmaydı. Bu tartışma, “devleti” marksist kavramlarla tanımayan; 
kemalizmden değişik ölçülerde etkilenmeye devam eden; bu 
yüzden MHP-devlet ilişkilerini doğru değerlendiremediği için 
birbirinden ayıran; bu bakımdan da tartışma içinde karşı karşıya 
duruyor gibi görünse de, aynı zaafın ürünü olan yaklaşımlar 
arasında sürüyordu. 1980’lerin başından itibaren, dönemin 
şartları içinde yayınlanan, 1992’de hep birlikte “Türkiye’de 
Faşizm” adıyla kitap haline getirilmiş yazılarımızda pek çok ilkel 
tartışmanın bitirilmesine ve solun bir bütün olarak bu tartışmaları 
aşmasına katkıda bulunduğumuzu düşünüyorduk. Zaten daha 
sonra Susurluk, Süper Nato, Kontrgerilla, Gladyo tartışmalarıyla 
bu konunun popüler olarak da aşılmış olduğundan emin 
olmuştuk. Galiba yanılmışız. 
         Türkiye’de faşist bir devlet yapılanması 12 Eylül faşist darbesi 
sonrasında tamamlanmıştır. Mevcut düzenin yaşadığı siyasi 
kriz; krizi yaratan devrimci yükseliş tekelci bir program lehine 
terörle bertaraf edilerek aşılmış; devlet terörü ihtiyaç duyulan 
yer ve zamanda kullanılmak üzere yasallaştırılmış ve halkın 
günlük hayatından, ihtiyaç ortadan kalktığı ölçüde çekilmiştir. 
Türkiye’de yaşayan ve sosyalizm için mücadele verenlere, ihtiyaç 
duyulan yer ve zamanda, devlet terörünün nasıl sık, sistematik 
ve yaygın kullanılmakta olduğuna dair, biçimsel bir parlamenter 
mekanizmanın işlemeye başladığı 1983 sonrasından örnek ver-
meyi gereksiz addediyorum.
          2. Faşist bir hareketin veya iktidarın, propagandada 
kullandığı siyasi motiflerin ırkçı olup olmaması, o hareketin 
faşist olarak tanımlanması bakımından ayırdedici kriter değildir. 
Almanya’dan farklı olarak İtalyan faşizmi ırkçı değildir. Pekala, 
Hıristiyan, İslamcı veya Kemalist motiflerle kendisini tanımlayan 
faşizmler olabilir. Aslolan tekelci düzene geçişte, devrimci bir 
alternatifin varlığıyla ortaya çıkan siyasi krize yaygın ve sistematik 
terörle cevap verilmesi ve devletin reorganizasyonu dahil, tekelci 
bir programın uygulanmasıdır.
          3. İki klasik örnek dışında faşist diktatörlükler genellikle 
“sivil faşist bir kitle hareketi” üzerinden gerçekleşmemiş; aksine 
çoğu zaman faşizmin kitle desteği başlangıçta devletin silahlı 
güçlerinden ibaret olmuş; sivil kitle desteğinin yaratılması faşist 
diktatörlüğün tesisinden sonra gerçekleşmiştir.
          4. Faşist diktatörlükler, sonsuza kadar devrimcilerin bir “halk 
devrimi” veya “sosyalist devrimle” kendilerini yıkmalarını veya 
“Kızıl Ordu’nun” ülkeyi faşizmden kurtarmasını, İspanya, Şili ve 
Yunanistan örneklerini hatırlayalım, beklemezler. Tekelci düzenin 
oturtulmasından; emekçi sınıfların şiddetle ve ideolojik mekan-
izmalarla zapt-u rapt altına alınmasından sonra; yani içerdeki 
mesele halledildikten sonra, tekellerin karakterinden kaynak-
lanan bir başka dinamiğin işleyişi öne çıkar. Tekellerin ve tekelci 
devletin gözü dışarıdadır. Emperyalistleşme veya bağımlı ülkeler 
için, bölgesel planda; belki başlangıçta bir büyük emperyalistin 
yedeğinde emperyalistleşme süreçleri yaşanır. Sivil faşist bir siyasi 
hareketin gelişmesi, sadece faşist bir diktatörlüğün oluşturulması 
için değil; emperyalistleşme yönelişleri için de rejimin ihtiyaç 
duyabileceği bir gelişmedir.
          Bu kısa notlardan sonra MHP’nin yükselişini çözümlemeye 
geçebiliriz.

          MHP FİDELİKLERİ VE BAHÇIVAN

          MHP’nin oylarının son 7 ay boyunca sürekli arttığı, çeşitli 
kaynakların yaptığı anketlerden anlaşılmaktadır. Memlekette 
son 7 ayda MHP’li fabrikası kurulmadı. MHP, oylarının önemli bir 
bölümünü ANAP, DYP ve Fazilet Partisi’nden geri aldı. Bilindiği 
gibi ANAP’ın yönetim kadrosunun çoğunluğu, MHP’nin 
bugünkü yönetim kadrosuyla kıyaslandığında, MHP’nin “A 
Takımı”dır. DYP ise sivil kadrolar olarak ANAP kadar, üst düzey 
faşistler tedarik edememiştir. Buna karşılık, devlet içindeki faşist 
kadrolaşmanın en seçkin isimleri durumundaki polis şefleri DYP 
içinde yeralmışlardır. 
          Üstelik bu partiler İçişleri, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığı 
başta olmak üzere en kritik bakanlıkları daima aynı zihniyet-
ten kadrolara bırakmışlardır. Zaten genel olarak her iki partinin 
izlediği temel siyasi çizgi, faşizan karakterdedir.
          Refah/Fazilet Partisi’ne gelince; Biz, en seçkin isimlerini 
Kurtuluş Savaşı döneminden tanıdığımız; batının sömürgeci 
değerlerine karşı çıkan, anti-emperyalist, yurtsever, başı dik 
islamcıların izini takip eden, islami bir siyasi hareketin günümüz 
Türkiye’sinde de varolabileceğini düşünüyorduk. Ancak Refah 
Partisi önderliğinin temsil ettiği, temel vasfı anti-komünizm ve 
devlete biat olan, emek ve özgürlük düşmanı, emperyalizmle 
uzlaşmaya dünden hazır, gerici bir sermaye hareketinden ibaret; 
siyasal islamın bu ülkedeki bütün olumlu mirasını reddeden 
yalancılar ve başını dik tutamayanlar toplululuğuyla karşılaştık. 
Yoksa Kemalizmin ilerici-gerici, şeriatçı-laik ayrımlarına değil; her 
siyasi hareketin programını ve siyasi eyleminin sınıfsal ve siyasal 
muhtevasını değerlendirmelerimizde esas alırız. Refah-Fazilet 

önderliği de izlediği siyasi çizgiyle MHP’yle pek çok ortaklığa 
sahip olmuştur. 1980 sonrasında MHP’yi TBMM’ye taşıyan 
partinin RP olduğunu da hatırlayalım.
          Sonuçta TBMM’de temsil edilmeyen, baraj sorunu olan 
MHP’ye gidebilecek oyların önemli bir bölümü, aynı değerleri 
paylaştığı için Refah’a, ANAP’a ve DYP’ye gitmiştir. Başka fak-
törlerle birlikte, 18 Nisan öncesi, MHP’nin barajı aşacağına dair 
işaretler ortaya çıkmaya başlayınca, bu oylar birbirini sürükley-
erek MHP’ye akmıştır. Dolayısıyla faşist politikalara oy verebi-
leceklerin sayısındaki artış, sadece MHP’nin oylarına bakılarak 
değerlendirilmemelidir.
          Ancak MHP fidelikleri de gözden kaçırılmamalıdır.
          1. YÖK’ün, taşra illerinde açtığı sözümona üniversiteler, 
büyük ölçüde MHP’li fabrikasıdır. MHP’nin listelerine koyduğu “60 
Prof.”un, doçentlerin, doktor ünvanlıların kaynağı incelendiğinde, 
bu ünvanların çoğunlukla taşra üniversitelerinden edinildiği 

anlaşılacaktır. Kayseri, Konya, Yozgat, Trabzon, Karaman, Çankırı 
vb.vb illerindeki üniversiteler, doğrudan MHP’li ve islamcı üreten 
fabrikalardır.
          2. Ordu, uzun süredir MHP’li fabrikasıdır. Komando, 
Jandarma Komando, Jandarma ve Piyade er eğitim birliklerinden 
başlayan ve çatışma bölgelerindeki birliklerde devam eden 
MHP’lileştirme yıllardır bütün hızıyla sürmektedir. 
          3. Emniyet teşkilatı MHP ve islamcı zihniyet dışından 
kimsenin dahil olamadığı bir kurumdur. Özel Harekat Timleri, 
münhasıran MHP’nin silahlı kuvvetleridir. Korucular ve itirafçılar, 
bölgede MHP örgütlenmesinin köprü başlarını tutan güçlerdir.
          4. Tekelci medya, MHP’lilerin çoğalabileceği bir ideolojik 
ortamı, bu zihniyete cilalı imaj oluşturarak yıllardır sürdürmekte-
dir. Savaş Ay’dan Hıncal Uluç’a, Ertuğrul Özkök’den İlhan Selçuk’a 
MHP cilacıları işbaşındadır. Haber programları sık sık MHP’lilerin 
eylemlerini “halkın protestosu” yalanıyla yayınlamaktadır. 
         YÖK, Ordu, Emniyet Teşkilatı, tekelci medya.. Bu fideliklerin 
ortak adresi, devletin ta kendisidir. İşte tam burada şunun tesbit 
edilmesi gerekir: MHP 12 Eylül’den bu yana bütün hükümetlerin 
gizli ortağıdır. Özal hükümetlerinde de, DYP-SHP hükümetlerinde 
de MHP koalisyonların dışarda görünen ortağı olmuştur.
          Devletin MHP zihniyetli insan yetiştirmesi, acaba “gayri ihti-
yari-istemeden” mi gerçekleşmektedir? Sıra önce “kıyakçılar”da...
          
          MHP “KIYAKÇILARI”

          Atlar çiftleşirken, erkek ata yardımcı olan kişiye “kıyakçı” 
deniliyor. Türkiye’de gerici/faşist akımların kendi kabuklarını 
kırıp, toplumun farklı kesimlerine sirayet etmesi ve meşruiyet 
kazanmasında, kimi burjuva siyasetçi ve medya mensuplarının 
yanısıra, sol görünümlü “kıyakçıların” ellerinden geleni yapması 
adet haline gelmiştir.
          Daha Kurtuluş Savaşı içinde Kuvayı Seyyareyi, TBMM’de iler-
ici eğilimleri tasfiye eden, Mustafa Suphi ve yoldaşlarını katleden, 
1922’de TKP’yi yasadışı ilan eden ve 1925’ten itibaren “sınıf esaslı” 
örgütleri yasaklayarak, TKP’ye ilave olarak sendikaları da yeraltına 
iten; ilerici basına kan kusturan, Cumhuriyet tarihi boyunca, sık 
sık gündeme getirdiği “komünist tevkifatlarıyla”, işçi sınıfından, 
eşitlik ve özgürlükten yana herkesi, partili, sanatçı, düşünce insanı 
demeden “muhtelif ebatta meşe odunlarıyla” işkenceden geçiren, 
işkence, gözaltında kaybetme ve cinayetlerin, genlerine sindiği 
Kemalizmi; ilerici, anti-emperyalist, devrimci sıfatları izafe ederek 
sola, sosyalist harekete bulaştıran “kıyakçılar” hiçbir zaman eksik 
olmadı. Sosyalist hareketimizin kötürümlüğünde, Kemalizmin, 
genel olarak burjuvazinin ve emperyalizmin payından çok daha 
fazlası; kendi içinden çıkan “kıyakçı” eğilim ve kadrolara aittir.
          1980’li yıllarda, siyasal islamcıların, kendi geçmişlerindeki 
anti-komünist, emek ve özgürlük düşmanı suçlarının özeleştirisini 
yapmadan solla aynı mekanlarda konuşmaya, oturup-kalk-
maya başlaması, Murat Belge-Ömer Laçiner (Birikim) takımının 
gayretleriyle gerçekleşmişti. “Helsinki yurttaşı” Murat Belge 
ve arkadaşlarının gayretleri, kendi “emperyalist batı taşeronu” 
çizgileri içinde tutarlıydı. Bu tutarlılık, aynı takımın ÖDP içindeki 
faaliyetleriyle de devam etmektedir.
          Gayet tabii bu takım, muhabbete Şevki Yılmaz, Şevket Kazan 
gibi “müseccel gerici”lerle başlamadı. Ali Bulaç, Metin Metiner, 
Abdurrahman Dilipak, Bahri Zengin gibi, “bukalemun”larla 
aynı panellerde, aynı dergilerde görünmeler; siyasal islamı 
önce sol içinde ve giderek toplumun entellektüel kesimlerinde 
meşrulaştırdı. Bu isimlerin ne RP-MHP işbirliği ve ne de Sivas 
katliamı karşısındaki tutumları, “kıyakçıların” mahçubiyetine 
sebep olmadı.
          MHP’nin kıyakçılığına ise, KEMALİZM adına, Doğu Perinçek 
ve Cumhuriyet Gazetesinden Attila İlhan talip oldu.  Şüphesiz 
bu zeminde de MHP’nin meşrulaştırılması için muhatap olarak 
Mehmet Gül, Mustafa Verkaya gibileri seçilecek değildi. Sivil faşist 
hareketin Ali Bulaç, Metin Metiner ve Bahri Zenginleri’nin kimler 
olduğuna az sonra geliyoruz.
          
          28 ŞUBAT, 27 NİSAN

          Cumhuriyet ve Aydınlık yazarlarının MHP’ye “yardım 
ve yataklık” etmelerinin arkasında hangi siyasi saikler 
bulunmaktadır? Kemalizmin düşmanlarını hatırlayalım:
          Kemalizm, işçi sınıfı ve emekçi halkın devrimci siyasi 
hareketinden; bölünmekten ve siyasal islamdan korkar. Birinci 
korkusu sınıfsaldır ve temeldir. İkinci korkusu ulusaldır; en azından 
bugüne kadar temel bir korku olmaktan çıkmamıştır.  Üçüncüsü 
ise, siyasal islamı anti-komünist, devletçi, gerici-faşizan bir ser-
maye hareketi halinde düzene içererek bir korku sebebi olmak-
tan çıkarma; dahası sınıf düşmanına karşı düzenin koruyucu 
güçlerinden biri haline getirme; özetle ehlileştirerek kurtulmanın 
imkan dahilinde görüldüğü bir korku kaynağıdır. Temel değildir, 
konjonktüreldir. 
          1990’larda devletin karşısına en büyük korkularından ikisi 
birden dikilmiştir. Birincisi Abdullah Öcalan’ın liderliğini yaptığı 
PKK öncülüğünde, bölünme tehdididir. İkincisi 1946 sonrası, 

İsmet İnönü dahil, Bayar-Menderes, S. Demirel, B. Ecevit gibi sivil 
siyasetçiler eliyle; 1980’den itibaren bizzat devlet eliyle önü açılıp 
geliştirilen siyasi islamın yarattığı rejim değişikliği tehdididir. 
1998’de ilan edilen yenilenmiş “Milli Siyaset Belgesi”, bölücülük 
ve irticayı eşit ağırlıkta iki tehdit olarak tanımlamıştır.  Bu şartlarda 
gündeme gelen 28 Şubat süreci, kendisini hangi sivil siyasi 
güçlerle gerçekleştirecektir?
         “Merkez”de olduğu varsayılan ANAP ve DYP, siyasal islam 
karşısında, kendi siyasi tarihleri, gelenekleri ve tarikat bağlantıları 
nedeniyle, 28 Şubat’ın yanında değil, karşısındadırlar. CHP laiklik-
ten çok sözetmekle birlikte, parlamentonun en Amerikancı par-
tisidir ve ABD önderliğindeki Yeni Dünya Düzeni’nin “ılımlı islam” 
dayatmasına direnecek belkemiğinden yoksundur. DSP, MGK’da, 
asker üyelerin “en tehlikeli, çünkü en sinsi ve hesaplı irticai grup” 
olarak tanımladıkları Fethullah Gülen ve teşkilatını, Genel başkanı 
Ecevit’in ağzından “O değişti” şeklinde savunmakta, seçimlerde 

DSP listelerinde Fethullahçılara kontenjan tanımaktadır. Bu 
tuhaf ilişki, ilk bakışta Ecevit’in Fethullah Gülen’e yakınlaşması 
gibi görünmektedir. Gerçekte ise, Ecevit ve Fethullah’ın 
ABD’ye yakınlıkları, ilişkilerinin asıl zeminini oluşturmakta; 
28 Şubat fırtınasını en az hasarla atlatma peşindeki Gülen, 
Ecevit’e yakınlaşarak kendisini “örtmeye” gayret etmektedir. 
MHP, bölücülük tehdidine karşı pek ateşli tavırlar içindedir; 
ama Emekli Orgeneral Kemal Yavuz’un sözleriyle, “Bir elinde 
Türk bayrağı, bir elinde şeriat bayrağı” olan bir partidir. Bu 
durumda 28 Şubat’ı Doğu Perinçek’in % 0.2’lik şaibeli ve 
fasulyeden partisi mi savunacak ve gerçekleştirecektir?
 Devlet hem bölücülüğe ve hem de şeriatçılığa karşı, 
sırtını işçi sınıfına ve emekçi halka dayayacak değildir. Sınıf 
düşmanlığı, her zaman esastır. Hiçbir nedenle 27 Mayıs’ın, 
kastı bu olmamakla birlikte, yarattığı boşluklara yeniden 
yolaçılamaz, solun gelişmesine imkan sağlanamaz.  Üstelik 
yepyeni bir dayanak aranıyor da değildir. Milliyetçi ide-
oloji, temel çizgileri itibariyle, “bölücülüğe ve şeriata” karşı 
yığınları seferber etmeye hayli uygundur. “Bölünmeye” 
karşı, devlet refleksi olarak milliyetçilik, anlaşılması kolay 
bir yöneliştir. “İrticaya karşı milliyetçilik” ise, siyasal islamın 
“Arap milliyetçiliğinin, Arap ve Acem Kültür emperyaliz-

minin” bir aleti olduğu progandasının güçlü biçimde yapılmasını 
gerektirir. Bu yüzden Kemalizmin “eski defterlerini karıştırması” 
tesadüf olmamıştır. Tarihçi Cemal Kutay’ın “Türkçe ibadet 
hakkı” kitabının yayınlanması ve bu kitap üzerine yürütülen 
geniş basın kampanyası hatırlanacaktır. Geçmişte yasaklı olan 
“Arap Lawrence” filminin televizyonlarda gösterilmesi, Falih 
Rıfkı Atay’ın “Zeytindağı”nın Cumhuriyet kitapları arasında 
yeniden yayımlanması, Prof. Dr. İlhan Arsel’in “Arap Milliyetçiliği 
ve Türkler” adlı kitabı vs. vs. Bu liste, adı geçen eserleri, toptan 
değersizleştirmek için yapılmıyor. Ancak siyasal islama karşı, 
sağda veya “solda” milliyetçi bir tepkinin yaratılabilmesi için, özel-
likle Arap düşmanlığının tazelenmesi ve eski malzemelerin yeni-
den havalandırılması; bu hafıza tazeleme programına güncellik 
kazandırmak üzere, Cemal Kutay imzasıyla yeniden ambalajlanıp 
ortaya konulması bir imkan olarak görülmüş olmalıdır. 
          Siyasal islama karşı milliyetçi bir tepki oluşturmak için, 
“Anadolu islamı”, “Türk müslümanlığı” (16 Ağustos 1998’de Hacı 
Bektaş Veli’yi anma törenlerinde Mesut Yılmaz dile getirdi.), tezler-
iyle birlikte Araplığa karşı tarihi bir malzemenin güncelleştirilmesi; 
Doğu Perinçek ve A. İlhan’ın (Cumhuriyet Gazetesi) “Devrimci 
Milliyetçilik/Irkçı Milliyetçilik” ayrımına dayanan ve aşağıda ortaya 
koyacağımız “sahte taarruzu” bir yana, işin fikri yanıdır. Ancak 
devletin “bölücülüğe ve şeriat tehlikesine” karşı milliyetçi bir tepki 
yaratma operasyonu, 1980 sonrasında bütünüyle  “Türk-İslam 
sentezi” çerçevesine oturan “milliyetçiliği”, somut siyasal çizgi 
itibariyle de, devletin ihtiyaç duyduğu zemine çekmeyi  gerekli 
kılıyordu. Şüphesiz “Türk-İslam Sentezi” fikrine dayalı “milliyetçi-
lik” anlayışı; farklı yorumlar sözkonusu olmakla birlikte, sadece 
MHP ve BBP’de değil; ANAP ve DYP’de de egemendi. Dolayısıyla 
devletin siyasal islamı yalnızlaştırma ve gücünü kırma yönelişi; 
ister istemez milliyetçiliği  “tehlikeli katkı maddelerden arındırma”  
hamlelerini de içermek zorundaydı.
          28 Şubat 1997 tarihli MGK kararları, dolaysız olarak ve 
münhasıran siyasal islamı hedefliyordu. 27 Nisan 1997 tar-
ihli MGK’da görüşülen ve 31 Ekim 1997 tarihinde açıklanan 
“Yenilenmiş Milli siyaset Belgesi” ise, “milliyetçi harekete” veri-
lecek nizamı anlatıyordu. Dolayısıyla bu iki kararlar manzumesi-
nin birbirini gayet tutarlı biçimde tamamladığını görmek gerekir. 

Milli Siyaset Belgesi, 28 Şubat’ın koyduğu sınırlara  ek olarak, 
mafyalaşmış, çeteleşmiş MHP’lileri, mafyalaştıkları andan itibaren 
“dejenere” ilan ediyor; ırkçı milliyetçiliği “aşırı” kabul ediyordu. 
Susurluk hassasiyetinin en üst noktada olduğu bir esnada bu 
uyarılar herkesin kulağına hoş gelmiş olabilir. Ama siyaset belge-
sinin ne söylediğinden ziyade, “milliyetçiliğe çeki düzen verme” 
girişiminin bizzat kendisi önemli bulunmalıdır. 
         “Sol” Kemalistlerin devreye girdiği nokta da, Milli Siyaset 
Belgesi’nin yayınlanmasından, bir kaç ay sonradır.
          

“DEVRİMCİ MİLLİYETÇİLİK”, IRKÇILIK, FETHULLAH GÜLEN..

          İP’nin sözümona “teorik” yayın organı “Teori”nin Aralık 
1997 tarihli 95. sayısının en iddialı yazısı Doğu Perinçek imzalı 
“DEVRİMCİ MİLLİYETÇİLİK ve IRKÇI MİLLİYETÇİLİK”tir. Yazı kısaca, 
“milliyetçiliğin, feodalizme ve ümmetçiliğe karşı ulus devletleri 
ortaya çıkaran devrimci bir akım olduğu; Türk milliyetçiliğinin 
de başlangıçta  böyle bir öze sahip bulunduğu halde, Alman 
emperyalizminin etkisi altında ırkçı-turancı bir yönelişe girdiği 

ve devrimciliğini kaybettiği, daha sonra Amerikan emperyaliz-
minin bu yönlendirici misyonu sürdürdüğü; Türk milliyetçiliğinin 
devrimci akımının anti-emperyalist Atatürk milliyetçiliği olduğu...” 
ana fikrine sahiptir.
          18 Ocak 1998 tarihli Aydınlık’ın 16 ve 17. sayfaları ise, 
başlamış bir ilişkiyi anlatıyor.
          Başlık, “İki milliyetçi Fethullah’ı sorguladı.” Ortadoğu Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Arslan Bulut, Aydınlık’ta şöyle tanıtılıyor: 
“Türk milliyetçisi Ortadoğu gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni. 
Ortadoğu gazetesi son dönemde milliyetçi kesimde ‘laiklik’, 
‘Atatürk milliyetçiliği’, ‘cumhuriyetçilik’ ve ‘Sultan Galiyev’ gibi 
tartışma konularını gündeme getiriyor.”
         Ve asıl haber: “Geçenlerde İP Genel Başkanı Doğu Perinçek’le 
yapılan söyleşi hem milliyetçiler, hem de sosyalist çevrelerde 
ilgiyle karşılandı. Yazar Attila İlhan, Cumhuriyet gazetesindeki 
köşesinde bunu önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. BBP 
ve MHP içindeki ‘Türk-İslam sentezcisi’ kesimlerde ise rahatsızlık 
yarattı...”
          Karşı sayfada ise Yeni Hayat dergisi Yayın yönetmeni Avukat 
Hanifi Altaş’ın yazısı var. Kendisi şöyle tanıtılıyor:
         “Avukat Hanifi Altaş. Türk milliyetçisi bir çizgi izleyen Yeni 
Hayat dergisinin sahibi ve Genel yayın Yönetmeni. Altaş, uzun 
süredir ‘Türkeş milliyetçiliği’ni eleştiriyor. Altaş ve arkadaşları, bu 
tavırlarını Yeni Hayat dergisinde de açıkça sürdürüyorlar. Yeni 
Hayat, 1970’lerin başında Oğuz Şaban Duman’ın çıkardığı ‘Uğraş’ 
adlı dergi ve Nihal Atsız’dan sonra ‘ülkücü hareket’e ‘içerden’ 
eleştirinin günümüzdeki örneklerinden biri. Anti-emperyalist bir 
çizgi izliyorlar....” 
          Her iki “değerlendirme” de, Fethullah Gülen’in ABD-CİA 
ilişkilerini eleştiriyor.
          Murat Belge ve arkadaşları siyasal islamcılar içinde ne tip 
adamlar bulmuşsa; Aydınlıkçılar da, sivil faşist hareket içinde o 
tip adamlar bulmuşlardır: Kalem erbabı, az muhalif, ağızlarında 
solcu sazan balıklarının hemen üzerine atlayacağı türden “yem-
lik” başlıklar. Ali Bulaç “Medine vesikası” ile Birikim Dergisinde 
boy göstermişti. Bunlar da “Amerikancı- CİA’cı Fethullah”, “Sultan 
Galiyev”, eleştirel bir ifade olarak “Türkeş milliyetçiliği”, yemleriyle 
“işe çıkmışlardır”.
          Cumhuriyet gazetesinin Attila İlhan’ı köşesinde bir kere 
olsun, 1960 sonrası sosyalistlerine olumlu atıfta bulunmazken; 
“Yeni Hayat”ın adreslerini neredeyse her hafta okuyucularına 
duyurdu; bu dergiyi övdü. Bütün hayatı kendisini “büyük sosyal-
ist fikir adamı” olarak etrafa yutturma çabasıyla geçen A. İlhan’ın 
sosyalist olmadığı, fikirleri itibariyle tarihi gerçeklerle ilgisi bulun-
mayan uydurma bir kemalizmin “masalcısı” ve günümüzdeki 
konumu itibariyle faşizan bir zihniyeti temsil ettiği kesindir. Fikir 
adamlığı ise, Mustafa Kemal’i Sultan Galiyev’le, Lenin’le ve Che 
ile özdeşleştirmek gibi, eğer bunama belirtisi değilse, alçak bir 
demogogluktan ibarettir. Fabrika sayfalarında demogoji örnek-
leriyle ayrıca ilgileneceğiz.  
         “Sol Kemalistlerin”, sivil faşist hareketi Amerikancı Fethullah 
Gülen’den kurtarma, Türk-İslam Sentezciliğinden uzaklaştırma; bu 
kanatta Sultan Galiyevci bir akım üretme iddialı çabaları, şüphesiz 
amacına ulaşmadı. Ancak faşist hareket içinde, sola sevimli 
gelebilecek bir “değişim dinamiği”nin müjdesi, Cumhuriyet 
Gazetesi ve Aydınlık sayfalarından defalarca, defalarca verildi. 
Bu ilişkiyle övünüyor olmalılar ki, “diyaloglarını” bir kitap halinde 
de yayınladılar. (Aslan Bulut, Türkçü-Devrimci Diyaloğu, Kaynak 
Yayınları)
          Sonuç olarak 18 Nisan seçimlerinden sonra, bir sürü katili 
ve katliam sanığını meclise sokan MHP, en yetkili ağızlarından 
“değişmedik” açıklamaları yaparken, “Hayır değiştiniz” diyen 
Bülent Ecevit’e ve tekelci basına şaşıracağımıza; sabah akşam, 
siyasal islamın muhabbet tellallığını yaptığı için Murat Belge’ye 
küfreden bu faşizmin muhabbet tellallarına bakalım. Bakınca, 20 
Nisan tarihli Cumhuriyet Gazetesinde İlhan Selçuk’un “MHP aşkı” 
da daha yerli yerine oturacaktır.
          O Cumhuriyet Gazetesi ve o İlhan Selçuk ki; pek çok ilerici, 
bugün bu gazetede övgüler düzülen MHP’li katiller tarafından, 
“elinde Cumhuriyet Gazetesi var” diye öldürülmüştür.

          İŞTE “SOL” KEMALİZM

         “Güçlü bir rüzgar esti, toplumun üstüne serpilen ölü toprağı 
dağıldı.”
         “...Tanınmamış, bilinmemiş, sakin ve dengeli Genel Başkan 
Devlet Bahçeli’nin yönetiminde MHP oylarını bir seçimde ikiye 
nasıl katladı?..
         “...Anadolu halkının bölünüp parçalanmak tehdidi altında 
tohumlanan var olmak güdüsü, MHP’nin değirmenine su taşıdı. 
Sandıktan çıkan oyları, dinciliğe, faşizme ve ırkçılığa verilmiş say-
mak yanılgıların en büyüğü olacaktır.”
         “...Türkçülük doğuşunda laikti, İkinci Meşrutiyet’te İslamcılık 
ve Osmanlıcılık akımlarına karşıydı; çok partili rejimde dinciliğe 
sarıldı.
          Neden?..
          Çünkü devlet ‘Türk-İslam Sentezi’ni benimsiyordu; laiklik rafa 
kaldırılmıştı.
          28 Şubat irticayı ülke için en büyük tehlike olarak saptadıktan 
sonra MHP’de ne oldu?
          Soru ve sorun bu noktada odaklaşıyor.
          MHP’nin yeğlediği yön, yalnız partinin değil, ülkenin yazgısını 
etkileyecek...
          Gerçekte bir milliyetçi ümmetçi olamaz; Türkçü, İslam’dan 
önceki Türklüğü de kavradığından, Arapçı mürtecinin yanında 
yer alamaz; dincilikle ulusçuluk iki zıt akım...”
         “...’18 Nisan’da MHP’nin oy patlaması, ‘18 Nisan’ı aşan büyük 
bir olay...
          Biri sol, biri sağ iki milliyetçi partinin birlikte oy patlaması 
yapmaları ise daha büyük bir olay; çünkü devleti bunlar yönete-
cekler...
          Peki, hani ‘ulus devlet’ ölmüştü?...” İlhan Selçuk, Cumhuriyet, 
20 Nisan 1999.
          
           İlhan Selçuk’un DSP ve MHP’yi birlikte ele alması; ancak 
“biri sol, biri sağ, iki milliyetçi parti” olarak aralarında kimi farklar 
olduğuna işaret etmesi doğrudur. Başına bir iş gelecek diye 
büyük korkular yaşadıkları “ulus-devlet”in hayatiyetine MHP’yi 
delil göstermesi hazindir. Daha seçimin ertesi gün bu iki partinin, 
“devleti bunlar yönetecekler” diye koalisyonunu kuruvermesi ilg-
inçtir. 
          25 Nisan 1999 tarihli Aydınlık’ta, her seçimde Kemalizm vur-
gusu artan; Kemalizm vurgusu arttıkça yeni birlikler kuran ve her 
yeni birlik açılımından sonra oyları biraz daha düşen, fasulyeden 
İP Genel Başkan Vekili Hasan Yalçın’ın; İlhan Selçuk’un adını verme 
cesareti bile gösteremeden;
         “Bazı Kemalist köşe yazarlarımız şimdi de MHP’yi parlat-
maya başladılar.” yazıklanmasıyla yazısına başlaması, komiktir. 
Seçimlerden önce Doğu Perinçek’in ÖDP’ye saldırmak üzere, 
“eşcinsellik üzerine” dizi yazılar yayınlattığı 
Cumhuriyet’e, seçimlerden sonra, İP’in Perinçekle 
ilgili açıklamalarını haber yapmıyor diye sitemlerde 
bulunması zavallıcadır.
          MHP’nin yükselişi ve Kemalizmin MHP aşkı, 28 

Faşizm üzerine dersler
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Şubat sonrasında “Kemalizmle ittifak” öneren, ittifakın kuruluşuna 
geç kalmamak için Türkiye’ye koşan ve “Dr. Doğu Perinçek” ile bir-
likte yattığı “Haymana Zındanında” birbirinden kalitesiz ve üfürük 
yazılar kaleme alan “Prof. Dr. Yalçın Küçük”e de hayırlı olsun.

         YENİDEN “FAŞİZM TIRMANIYOR” KONUSU

          18 Nisan seçimi sonuçlarını değerlendirirken, faşizme dair 
bir değerlendirme yapılacaksa; MHP’nin yükselişine değil; DSP-
MHP’nin yükselişine bakmak gerekir. 12 Eylül faşist darbesiyle 
devrimci yükselişi kesin bir yenilgiye uğratmış; yaşadığı iktisadi ve 
siyasi krizi tekelci bir program doğrultusunda aşmış; devleti faşist-
tekelci temellerde yeniden yapılandırmış bir karşı-devrimci süreç, 
zamanında “Bonapartizm” benzeri teorik orijinalliklerle, güya izah 
edilince; seçim sonuçlarını “faşizmin yükseldiği veya tırmandığı” 
şeklinde yorumlamak ve 1 Mayıs’ta “Faşizme Geçit Yok” pankartı 
açmak kaçınılmazdır. 
          Halbuki faşizm çoktan geçmiş bulunuyor. 
         “Gizli faşizm-açık faşizm” gibi, THKP-C kökenli siyasetlerin 
alamet-i farikası çeşitleri bulunan “sürekli faşizm” hezeyanına 
burada tekrar girmiyoruz. Zaten bu hezeyanları Devrimci Yol 
Dergisinin orta sayfalarında “teori” diye tefrika edenler, şimdi 
TÜSİAD’cılarla “aynı gemide”ler!..
          Faşizmi ve şüphesiz 12 Eylül’ü, işaret ettiğimiz teoriye ilişkin 
nedenlerle kavramayamayan iki  “partili”nin, ilginç ve hazin 
ortaklığı bu yüzden şaşırtıcı değildir: 
         “Türkiye kapitalizmi son üç yılın bütün çabalarına rağmen, 
karşı-devrimci toplumsal tabanı geriye çekememektedir.” (....) 
“Bilinmesi gereken bir başka nokta, devlet kurumlarında zaten 
kök salan MHP’nin yeni olanakları kullanarak eğitim, içişleri, adalet 
bakanlıkları başta olmak üzere bir çok kurumu ‘ocak’ gibi kullana-
cak olmasının yalnızca devrimcilerin, Kürt emekçilerinin sorunu 
olmadığıdır. Bu aynı zamanda sermayenin de sorunudur. Devlet 
mekanizmasını kısmen işler hale getiren bir dizi adımı ancak 
atabilen restorasyoncu güçlerin faşist bir partinin elemanları artık 
sarımsak yemeyecek diye rahatlayacağını ummak saflıktır.” (Cemal 
Hekimoğlu, a.g.y, s.5-7)
         “Ama bu seçim sonuçları sadece sol değil, sermaye sınıfı 
açısından da bir başarısızlık oldu. Toplumun yüzde 18’inin 
ırkçı, yüzde 15’inin de islami bir partiye oy vermesi, onların da 
büyük bir başarısızlığı. Kendi yaşam tarzını toplumuna bu kadar 
yayamamış bir burjuvazi de dünyada az bulunur. Sermayenin 
Avrupa’ya dönük modernleşmeci yüzünü, TÜSİAD’ın demokrasi 
talep eden hayat tarzını topluma hiç yayamamış böyle bir ege-
men sınıfın sorgulanması gerekir. Bir de medyayı konuşmak 
gerekir tabii. Bu kadar hafızasız bir medya olamaz.” (Bülent Forta, 

Neşe Düzel’le konuşması, Radikal Gazetesi, 27 Nisan 1999)
          -”Türkiye kapitalizmi”, “karşı-devrimci toplumsal tabanı 
geriye” çekmeye çalışmıyor. Tekeller ve emperyalizm siyasi geri-
ciliktir. Her türlü gericiliği içerir ve yeniden üretir. Siyasi gericilik, 
islamcı akımı da, ırkçılığı da, bu ikisinin “sentezini” de içermiş ve 
yeniden üretmiştir. Ancak içerilen ve yeniden üretilen, solun ve 
işçi hareketinin önünü kesme amacına hizmet etmek ve bunun 
karşılığı olan nimetlerle yetinmek yerine, insiyatif alma, ipleri ele 
geçirme; kısacası rejimin işleyişinde bir istikrarsızlık dinamiğine 
dönüşme noktasına yükselirse; veya “hizmetlerine ihtiyaç kalmaz-
sa”,  o zaman istikrarı güvence altına almak gerekir.
          12 Eylül 1980 sabahından itibaren MHP’lilerin toplanıp 
yargılanması, cezaevine konması, o günlerde solun “hafızası zayıf” 
geniş kesimlerini yanıltmıştı. 28 Şubat sürecinde Refah Partisi’ne 
yapılanlar da bugünkü solun kimi kesimlerini yanıltmış görünüyor. 
Halbuki Almanya’da Nazi iktidarından sonra, sokak hakimiyetini 
sağlayan SA’ların “Uzun Bıçaklar Gecesi” ile tasfiyesi üzerine yeter-
ince düşünmüş olanlar; her iki örnekte de şaşırmadılar.
          Hiçbir siyasi akım-parti, örgüt, kaba-marksist tahlillerde 
sıkça raslandığı gibi, salt burjuva sınıf karakterinden ve düzenin 
işleyişinde temsil ettiği hizmetten dolayı, devletin veya tekelci 
sermayenin kuklası veya maşası değildir. Tarihsel kökleri olan her 
siyasi akımın, sınıf karakteri ve devletle ilişkileri ne olursa olsun, 
kendi iç dinamikleri; önder kadrosunun politik yetenekleri, 
kişilik özellikleri, konjonktürün imkanları vb. siyasi gelişmelerde 
rol oynar. Refah-Fazilet ve genel olarak siyasi islam, rejimin 
işleyişinde 1995 seçimlerinden itibaren bir istikrarsızlık potansi-
yeline dönüşmüştür. Tekelci rejim bu akımla çelişkili ve çatışmalı 
birliğini 28 Şubat’la gözden geçirmiş ve bir yandan akımı sivri 
unsurlardan ve şemsiyesi altında tuttuğu radikallerden ayırmaya 
çalışırken; bir yandan da kitleselliğini daraltmaya çalışmıştır.
         Türkiye kapitalizmi Refah-Fazilet Partisi’ni, bu parti karşı-
devrimci toplumsal bir tabanın temsilcisi olduğu için geriletmeye 
çalışmıyor. Tekeller ve tekelci devletle islamcı akımın karşı karşıya 
gelişi, bir karşı-devrimci akıma karşı, bir “devrimin” korunması; 
başka bir deyişle “restorasyoncu güçler, karşı-devrime karşı” 
şeklinde tarif edilemez. Bu tarif, sahiplerini “restorasyoncu güç-
lerin” yanına çeker. 
          - ÖDP teorisyeni Bülent Forta’nın aklına, egemen sermaye 
sınıfını sorgulamak için, nihayet bir sebep gelmiş olması sevindi-
ricidir. Ama Forta, bu sınıfın neden egemen olduğunu, üretim 
araçlarının özel mülkiyetini, sömürü ilişkilerini, devleti falan değil 
de; “TÜSİAD’ın demokrasi talep eden hayat tarzını topluma 
neden yayamamış olduğunu” sorgulamak istiyormuş!.. Bülent 
Forta, a) TÜSİAD’ı, b) Demokrasinin ne olduğunu, c) Egemenliğin 
ne olduğunu, d) Sorgulama kavramını bilmiyor. Sonra da 

kalkıyor, “Bu kadar hafızasız bir medya olamaz.” diye ekliyor. Sanki 
tekelci medya, Bülent Forta ve arkadaşlarına, toplumun “kollektif 
hafızası” olacağına dair söz vermiş!.. Tekelci medyanın işi, toplu-
mun hafızası olmak değil, toplumun hafızasını silmektir. İşçi 
sınıfının, ileri aydınların ve emekçilerin kollektif hafızası,  tekelci 
medya değil; işçi sınıfının Komünist Partisi’dir. 
          Saruhan Oluç’tan sonra Bülent Forta’nın performansı 
da, bütün bildiklerini unutmuş ve öğrenmemeye yeminli 
olmanın ÖDP yöneticisi olmak için bir şart haline getirildiğini 
düşündürüyor. Yazık.
          
          MHP DEĞİL, DSP!..

          - “MHP Hükümete girerse devlet içinde kadrolaşır mı?” Bu 
soruya bir soruyla cevap verelim: MHP’nin kadrolaşmadığı her-
hangi bir devlet kurumu acaba var mı? 
         “MHP, yeniden sokak cinayetlerine yönelir mi?”. MHP, 12 
Eylül’den bu yana cinayetlerine hiç ara vermedi. Ancak artık istisnai 
olarak sivil militanlarıyla; genel ve sistematik olarak, sırtına devlet 
tarafından üniforma geçirilmiş militanlarıyla kan döküyor. “1000 
Operasyon”, yerinde infazlar, gözaltında kayıplar, işkence sonucu 
ölümler, Gladio çeteleri, icracılarının büyük bölümünü o zeminden 
devşirdi ve devşirmeye devam ediyor. 
          Sorulması gereken kritik soru, “MHP hükümet ortağı 
olduğunda, kendi programı, anlayışları ve beyanlarına göre politi-
ka yapabilecek mi?”, sorusudur. Hayır, hangi parti hükümet ortağı 
olursa olsun, devlet politikalarıyla belirli bir “band” içinde uyumlu 
yaşamak zorundadır. Sözkonusu bandın dışına çıkanı, tekrar 
oraya sokarlar. Endişe edilmesi gereken şey; MHP’nin devletin 
temel yönelişlerinin dışına çıkması değil; bu yönelişlere uyum 
gösterme yeteneğidir.  Çünkü DSP’yi TBMM’nin 4. partisi iken tek 
başına azınlık hükümeti kurduran; Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişini 
bu hükümete armağan eden; 18 Nisan’dan sonra oluşan Meclis’te 
Fazilet’i hiçbir koalisyona girmesi mümkün olmayan “vebalı” parti 
durumunda tutan ve Çiller’e de “vebalı” muamelesini sürdüren, 
“güçlü hassasiyetler” devam etmekte-
dir. MHP, siyasal islamla ortak olduğu, 
hatta “ürkeğe değil, erkeğe ver” sloganıyla rekabete giriştiği 
“türban ve 8 yıllık eğitimi kesintili hale dönüştürme” iddialarıyla 
bu “hassasiyetlerle” problemlidir. DSP ise problemsiz milliyetçidir. 
Hizaya girmekte, tabanını gözeterek ayak sürüyen bir MHP’nin 
yeralmadığı hükümetler kurulabilir. Ama DSP’siz bir hükümetin 
kurulması mümkün değildir. 
          Bu bakımdan DSP, MHP’den çok daha fazla endişe edilmesi 
gereken partidir. Tekelci devletin ve emperyalizmin emekçilere, 
özgürlüğe, bağımsızlığa düşman politikalarını, büyük bir 

sadakatle ve gerektiğinde en keskin dönüşlerle icra eden; uyum-
da usta olan Ecevit’tir. MHP ve önder kadrosu, Ecevit’in yanında, 
birer faşist politikacı olarak, sadece acemi kursiyerdirler.
          Komünistler, ne “restorasyoncu güçlerin”, ne de “yaşam 
tarzı demokrasi talep eden TÜSİAD ve sermaye sınıfının”, 
MHP’nin yükselişiyle ortaya çıkan ve çıkacak olan “başarısızlık” 
ve “sorunlarına” bir önem atfetmektedirler. Kendimizi ve 
etkileyebildiğimiz bütün ilerici güçleri, bu değersiz müla-
hazalardan uzakta; her alanda sınıf mücadelesi ekseninde 
konumlandırma çabasındayız. Asıl endişe etmemiz gereken; 
işçi sınıfının bütünüyle siyasal değil sosyolojik bir vaka haline 
gelmiş, “kendiliğinden sınıf” düzeyine itilmiş; sendikal hareketinin 
etkinliği sıfırlanmış oluşudur. Bütün umutların kaynağı olan işçi 
sınıfı, bugün bütün endişelerimizin kaynağı durumundadır. 
Komünistler, sosyalistler, ilericiler, bütün fikri, örgütsel ve kadro 
birikimlerini, sınıf mücadelesi eksenine yığmak zorundadırlar.
          Anti-faşizmin, sınıf işbirliklerine de kapısını açık tutan evresi, 
Türkiye sözkonusu olduğunda, çoktan geride kaldı. Bugün 
faşizme karşı mücadele, işçi sınıfının ulusal ve uluslararası 
planda yürütmek zorunda olduğu iktidar mücadelesinin siyaset 
alanlarından yalnızca birisidir.

        Başlığın ne kadar yanlış olduğunu her 
Fabrika okuru hemen anlar. 
        1. Süper NATO’nun Türkiye kolu 
Kontrgerilla, ne kadar Amerikan malı ise, 
Fethullah Gülen de o kadar Amerikan malıdır. 
Birbirlerine neden karşı olsunlar?..
        2. Türkiye devleti Süper NATO’ya ve 
Kontrgerillaya karşı olmadığı gibi, 
Fethullah’ın ordu içine sızma gayretleri 
dışındaki faaliyetlerinden de şikayetçi 
değildir. Cumhurbaşkanı da, Başbakan 
da, Fethullah’tan ödüllüdür.
        Ancak Haziran başında patlayan 
“Telekulak Skandalı” haberleri, büyük 
basında, başlıktaki gibi bir noktaya 
çekildi: Ankara Emniyeti, Emniyet 
Teşkilatındaki Fethullahçılarla ilgili 
bir rapor hazırlamış; Emniyet’teki 
Fethullahçılar da Ankara Emniyeti’nin 
telefon dinleme faaliyetini basına 
sızdırarak karşı saldırıya geçmişler...
        Hürriyet, Radikal, Sabah “din-
leme rezaleti”nden şikayet eder-
ken; Milliyet’ten Fikret Bila, gazetenin 
manşetinden köşe yazılarına kadar, 
akıl ve tecrübe dolu bir tutumla ortalığı 
sakinleştirmeye çalışıyor; buna karşılık 
Cumhuriyet, dinlemeci takımını “yurt-
sever polisler” ilan edip, Fethullahçılara 
veryansın ediyordu.
        Cevdet Saral’ın yurtseverliği 
Cumhuriyet yazarlarına armağan olsun. 
Kendisi 12 Eylül’de, Ankara Emniyeti DAL’ının, 
devrimcilere işkence anabilim dalında kariyer 
yapmış bir “yurtsever”dir. Türkeş’in “oğlu”, bir 

zamanların “ülkücü Kemal’i”, şimdi Ordu Valisi 
Kemal Yazıcıoğlu’nun asistanlarındandır. Bu 
sicilin 12 Eylül’den bu yana parlaklığını koruy-
up geliştirdiği biliniyor. Mesut Yılmaz’ın Ülkücü 
emniyetçilere düşkünlüğü vardır; Ülkücü 
emniyetçilerin de itirafçılara, kontrgerilla 
tetikçilerine. Mesut Yılmaz’ın, eğer bu olay pat-

lak vermese ve ANAP’ın gücü yetseydi, Saral’ı 
İstanbul Emniyet Müdürü yapmayı düşündüğü 
de basında yazıldı.
       Türkiye’de devletin pek çok kurumunun, 

mahkeme kararına ihtiyaç duymadan telefon 
dinlediğini bilmemek için, sadece tatil için 
Türkiye’ye gelmiş turist, olmak gerekir. Bu 
defa büyük gürültü kopmasının nedeni, din-
lenenlerin solcular, devrimciler, Kürtlerle sınırlı 
olmayıp, Genelkurmay karargahı başta olmak 
üzere, devletin ve tekelci burjuvazinin seçme 

isimlerinin de dinlenmesidir. 
 Ankara Emniyeti 
Genelkurmay Karargahını neden 
dinleme ihtiyacı duyar? Eğer 
Fethullahçıları izleme bahane 
gösteriliyorsa, bu bahane komiktir. 
Çünkü Fethullahçılara göz 
açtırılmayan yegane kurum TSK’dır 
ve Fethullahçıların cirit attığı 
kurumların başında da Emniyet 
Teşkilatı gelmektedir. Emniyete mi 
kaldı, Genelkurmay’da Fethullahçı 
takip etmek?..
 Belli ki Ankara Emniyeti, 
Genelkurmay’ı dinleme ihtiyacı 
duyan; öğrendiklerini kullanabi-
lecek bir gücün kendisine verdiği 
işi yapmıştır. Bu arada nedense 
hiç kimsenin, özellikle “bağımsız 
yargının” asla dokunamadığı 
Melih Gökçek’in işleri de yapılmış 
görünüyor. Dinlenenler listesinde 
öyle isimler var ki, bunları yan-
yana gören herkesin aklına Melih 

Gökçek gelmektedir. 
        Fakat “Genelkurmayı dinleme” muhab-
beti de, Türkiye’de yeni değildir. Daha önce 
de, basında büyük gürültülerle haber olmuş 

Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Bülent 
Orakoğlu’nun Genelkurmay’ı dinlettiği, 
hatta casus soktuğu, “Köstebek” haberlerini 
hatırlayalım. Orakoğlu askeri mahkemede 
yargılanmış ve beraat etmişti. Hatta bizzat 
“köstebek” bey de beraat etmişti. 
        ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, daha önce 
Ertuğrul Özkök’ün, ANAP’lı Ekonomiden 
sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner’le yaptığı 
“teşvik pazarlığı” konuşmaları piyasaya çıkınca, 
sokaklara dökülmüş, “Kocakulak” protestoları 
yapmıştı. Meğer özel sektör işiymiş.  Bu defa 
sesi çıkmıyor. 
        Muhtemelen, bu telefon dinleme 
gürültüsünden de bir şey çıkmayacaktır.
        Fethullahçılar raporundan da bir şey 
çıkmayacağından herkes emin olabilir.
        Ancak İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın 
söylediği gibi 3500 adet Emniyet Müdürü var 
ve bunların çoğu kadrosuzluk nedeniyle boş 
oturuyor. “Ayıklanmaları” lazım.
        Diğer taraftan Eyüp Aşık şöyle 
demişti: “Emniyet Teşkilatı içinde gruplar 
vardır. Bunlardan birine dayanmadan iş 
yapamazsınız.” Ecevit’in “geçmişten gelen 
gruplaşmalar” demesi de aynı anlamdadır.
        Şimdi bir “temizlik” ve yeni bir düzenleme 
yapılması düşünülüyor. “Telekulak skandalı” 
ve “Fethullahçılar raporu” haberleri bu “temi-
zlik” ve düzenlemeler için kullanılacak gibi 
görünüyor. Tantan 13 üst düzey emniyetçiyi 
görevlerinden uzaklaştırarak ve Emniyet 
Genel Müdürü Bilican’ın da bir valilik görevi 
için biletini keserek operasyonu başlatmış 
bulunuyor. “Temizliğin” arkası gelecektir. 
Sonuçta kimse Genelkurmayı dinlediği için 
mahkum olmayacak; bu işler devlet içindeki 
pazarlıklarla kapatılacaktır.
       “Temizlik”ten ne anlaşıldığı ise, Cevdet 

Saral’ın yerine atanan Emniyetçi’nin sicilinden 
bellidir. Manisa’yı, “işkencesiyle meşhur şirin 
bir ilimiz” haline getiren; işkencedeki çocukları 
sormaya gelen CHP Milletvekiline, çocuklara 
copla cinsel saldırı seansı esnasında, “Onlara 
az önce kebap söyledim, durumları iyidir.” diye 
büyük bir rahatlıkla, acaip yalanlar söyleye-
bilen Kemal İskender yeni Ankara Emniyet 
Müdürü’dür. Malatya’da, günlerce süren 
“islamcı ayaklanmayı” seyreden, gözaltına 
alınmış göstericilerin, kalabalık karşısında 
nezaretten serbest bırakılmasından sorumlu 
Emniyet Müdürü de, gene aynı kişidir.
        57. Hükümetten beklenebilecek temizlik, 
bu kadardır...
        Nuh Mete Yüksel’in Emniyete yaptığı iddia 
edilen “baskın”, “ele geçirdiği kaset”, hazırladığı 
iddianame... işin tuzu biberidir. Devletin içini 
ilgilendiren konuları, işini doğru dürüst yapa-
cak bir Cumhuriyet Savcısı üstlenmesin diye, 
bu zat hemen gazete haberlerini ihbar kabul 
ederek bir soruşturma başlatır. Gayet büyük 
iddiaları, esrarengiz havalarda basına “sızdırır.” 
Sonra sanıkların delil yetersizliğinden beraat 
etmesini sağlayacak bir dosyayla dava açar ve 
işin kapanması sağlanır.
        Bu defa da, halkın devleti hakkındaki bil-
gisi çoğalmış ve zenginleşmiştir. Bu bilgi alt-
tan alta bir tepki potansiyelini besleyecektir. 
Sonuçta koparılan gürültü ile, kamuoyunun 
görebileceği sonuçlar arasında büyük bir 
oransızlık olacaktır. Bu da, tatmin edilmeyen 
adalet duygusunu büyütmeye devam ede-
cektir. 
        Ama, devletin Emniyet’i, Jandarma 
istihbaratı, MİT’i, Genelkurmay İstihbaratı, 
özel sektör halinde çalışan dinlemeciler, 
Telekomcular ve benzerleri, biraz daha usturu-
plu, birbirinin ayağına basmamaya biraz daha 

        1980’lere kadar, Türkiye işçi sınıfının tek devrimci 
sendikal konfederasyonu DİSK ve ona bağlı sendikalar bur-
juvazinin en korktuğu sendikalardı. Çünkü bu sendikalar 
ekonomik mücadeleyi ücret mücadelesiyle sınırlı şekilde 
vermiyor, üç beş kuruşa imza atmayı toplu sözleşme yaptım 
diye pazarlayan sarı sendikalar gibi değil; ücret ve sosyal 
haklar için mücadeleyi, kültürel faaliyetlerle zenginleştiren; 
bütün bunları, işçi sınıfının nihai kurtuluşu için, faşizme 
karşı, bağımsızlık, demokrasi toplumsal ilerleme yolunda, 
sömürüyü ortadan kaldırma savaşımının perspektiflerine 
uyumlu kılan, sınıf ve kitle sendikacılığı yapan örgütlerdi. 
Kısacası, DİSK adına yaraşır, devrimci sendikalardı. Bu 
anlayışın başını işçi sınıfının en modern, en örgütlü, en 
militan kesiminin temsilcisi olan Türkiye Maden-İş Sendikası 
çekiyordu.
            T. Maden-İş böylesi bir sendikal anlayışın temsilcisiydi. 
Sınıf mücadelesinde taraftı.  Ama mücadelesini pasif savun-
ma anlayışıyla yürütmüyor, işçi sınıfının hak ve özgürlük 
kazanımlarını büyütmek ve geliştirmek için, karşısındakinin 
üzerine üzerine gidiyordu. Her zaman aynı tarzda davran-
mak şart değildir; bazan savunma pozisyonunda, direnmek 
ve yeni atılımların şartlarını yaratmak gerekebilir. Ama 
her zaman, sınıf savaşımını esas alan, bu temelde taraf 
olan bir çizgi, hiç bulanıklaştırılmıyordu. Öyle “sivil toplum 
kuruluşları” gibi işçi sınıfına yabancı bir mantık içersinde, 
patron örgütleriyle yanyana gelerek, varlığını sadece işçi 
sınıfının yarattığı artı değere el koymak gibi sömürücü bir 
temele borçlu olan sermaye sınıfıyla işçi sınıfının çıkarlarının 
bir ve ortak olabileceği gibi zehirli mesajları işçi sınıfına gön-
dermiyordu.

SINIF VE KİTLE SENDİKACILIĞI DEVRİMCİDİR

        İşçi sınıfının tarifi tektir. Yaşamını sürdürmek için emek 
gücünden başka satacak şeyi olmayanlardır. Ama bunun 
dışında işçi sınıfı çeşitli bakımlardan homojen değildir. Yeni 

işçileşenler, bir kaç kuşak işçi olanlar, vasıflı olanlar, vasıfsız 
olanlar, geri teknolojinin hakim olduğu işkollarında, küçük 
işyerlerinde çalışan ve küçükburjuva hayalleri olanlar; 
tarımda çalışanlar, sanayi işçisi olanlar, hizmet sektöründekil-
er; modern ve büyük işyerlerinde çalışan, tek başına kurtul-
ma hayali yerine hep birlikte hareket etmeye yatkın olanlar; 
üretici olmayan hizmet, finans, sigorta, iletişim sektörler-
inde çalışan ve konumu itibariyle orta sınıflara ait yaşam 
tarzına ve hayallere açık olanlar... vs.vs.vs. İşçi sınıfı bu nesnel 
farklılıklardan veya ideolojik-siyasi etkilenmelerden dolayı, 
siyasi bakımdan da çok değişik siyasi görüşleri benimsemiş 
olanları içinde barındırır. İşte sınıf ve kitle sendikacılığı, işçi 
sınıfı demokrasisi temelinde bu farklılıklarla birlikte işçi 
yığınlarını örgütler. Siyasi görüş farkı gözetmediği gibi, din, 
inanç, kanaat, dil, cinsiyet, milliyet farkı da gözetmez. Çünkü 
sendika demokratik bir sınıf ve kitle örgütüdür. 
        Bu kadar farklılığı içinde barındırdığı halde, bir sendika 
nasıl taraf olabilir? Sendika her türlü farklılıkla birlikte, işçi 
sınıfının sermayeye karşı birlikte örgütlenmesi ve birlikte 
haklarını geliştirmek için savaşım vermesini; kısacası çıkarları 
ortak olan işçilerin; çıkarları işçilerinkiyle taban tabana zıt 
olan patronlara karşı örgütlenmesini  ve savaşımını amaçlar. 
Taraf olmak, sınıf mücadelesin temel almakla mümkündür.
        Devrimci sendika, sınıf sendikasıdır. Bu nitelik, işçi 
yığınlarına sınıf bilinci vermek görevini de sendikaya yükler. 
Dolayısıyla sendikaların, işçi sınıfı içindeki burjuva siyasi 
görüşlere; eşitsizliği, sömürüyü, baskıyı, yasakları, kısacası 
burjuvazinin egemenliğinin sür-git devamını isteyen siyasi 
görüşlerin etkisine karşı, işçi demokrasisi ve sınıf mücadelesi 
içinde, dışlayıcı olmayan bir dönüştürme görevi vardır. Grev 
olur, en gerici siyasi fikirlere sahip olan işçi bile, dostunu 
düşmanını, kitaptan okumuş gibi, hatta ondan da kuvvetli 
öğrenir. İşçiler kendilerini ilgilendiren her konuyu, işyerinde, 
sendikanın çeşitli toplantı ve platformlarında tartışırlar, 
doğruyu birlikte arar ve bulurlar. İşçilerin haklı bir eylemine, 
direnişine karşı çeşitli siyasi partilerden, basının haber veya 

yazılarından tepkiler gelir. Falan partinin taraftarı olan işçi, 
kendi haklı eylemine, o partinin kara çaldığını görür, dos-
tunu düşmanını ayırdetmeyi öğrenir. Varsın bir işçi oyunu 
şu-bu partiye versin; şu veya bu partiye gidip gelsin. Sınıf 
ve kitle sendikacılığı anlayışı, bundan dolayı hiç bir işçiyi 
dışlamaz; çünkü bilir ki, işçi söz ve karar sahibi olduğu sendi-
ka ile bağları güçlendikçe, sınıf bilincine ulaşır.

        SINIF SENDİKACILIĞI MÜCADELEDİR

        Hatırlayalım. Zonguldak işçisi Ankara’ya yürürken, 
ANAP dışındaki bütün muhalefet partileri işçilere alkış tuttu. 
Milletvekilleri işçilerle beraber yürüdü. Bu yürümelerin işçi 
dalkavukluğu olduğu ve samimiyetinin bulunmadığı, büyük 
barikatın önüne gelince oradaki bütün işçiler tarafından 
görüldü. Oraya kadar işçilerle yürüyen milletvekilleri, iş 
ciddiye binip, sınıf mücadelesinin gerçek şartları ortaya 
çıkınca, barikatın öbür tarafına geçiverdiler.
        Sınıf ve kitle sendikacılığı, işçinin öğrenmesini 
sadece eyleme bırakmaz; eylemde öğrenilenin zihinlerde 
derinleşmesi, kalıcılaşması ve bir açıklama bulması için, 
değişik kademelerde eğitim vermeyi asli faaliyetlerinden 
biri olarak görür. Öyle bugünlerde bazı sendikalarda olduğu 
gibi, tatil şeklinde, daha eğitim tesislerine gitmek için oto-
büslere biner binmez içki içmelerin başladığı, deniz kıyısında 
iki gün piknik yapıp, iki saat salonlarda film seyredip yahut 
geyik yapıp, sonra ceplere 5-10 milyon harçlık-harcırah 
koyarak, “Kongrede gör beni” maskaralığı nerede, Maden-
İş’in sınıf disiplininin hakim olduğu, işçinin oya gibi işlendiği, 
sınıf mücadelesine hazırlandığı eğitimleri nerede...Sendikal 
mücadeleyi ve eğitim maskaralığa ve işçiye verilen rüşvete 
dönüştürenler; inançsız ve kişiliği işçi sınıfından hiç 
etkilenmemiş akademik ünvanlı kişileri koltuklarının altında 
taşıyarak iş yaptığını sananlar; sonra MHP’lilerin başını 
çektiği sağ listeler karşısında hezimete uğrayınca, kabahati 
işçilerde bulmasınlar..

        T. Maden-İş, sınıf ve kitle sendikacılığınının, işçi sınıfının 
kendisiyle birlikte bütün insanlığı, sömürüden, baskıdan, 
eşitsizlikten kurtarması savaşımı perspektifinin ürünü 
olduğunun bilincindeydi. Bu sendikal anlayış, gökten zem-
bille inmemiştir. İşçi sınıfının 200 yıllık ulusal ve uluslararası 
savaşımlarının, bu savaşımlara öncülük eden komünist ve 
işçi partilerinin ideolojik-teorik ve siyasi deneyimlerinin 
sonucunda, sendikal anlayışta da en gelişkin fikirlere, biçim 
ve uygulamalara ulaşılmıştır. Sınıf ve kitle sendikacılığı hali-
yle işçi sınıfının kendi sınıf partisiyle, dünyayı algılama ve 
değiştirme eylemi içinde yanyana düşer. Ama her zaman 
sendika partilerden bağımsızdır, kararlarını kendisi alır, 
organlarını kendisi seçer, eylem ve mücadelelerini kendisi 
yürütür.
        Sınıf mücadelesi sendikaların iç bünyesinde de devam 
eder. Yukarıda söylendiği gibi, işçilerin sınıf bilincinin 
gelişmesi için her eylem, her toplantı, her platform, eğitici  
bir imkandır. Ama işler tersine dönebilir. Sınıf ve kitle 
sendikacılığından uzaklaşmak, sendikayı sınıf mücadelesi 
anlayışından koparmak ve sermayenin, işçileri kontrol alet-
lerinden birisi haline getirmek isteyen anlayışlara karşı da, 
sınıf bilinçli işçiler en sert mücadeleyi verirler. Çünkü gizlisi 
saklısı yok, sınıf mücadelesinin şakası da, acıması da olmaz.

        DÜN YAPTIK, GENE YAPARIZ

        Maden İş, sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışıyla, işçi 
sınıfının bir savaş örgütü olmanın sorumluluğuyla, burjuvazi-
ye karşı savaşım veriyordu ve savaş bütün alanlarda devam 
ediyordu. Bugün de devam ediyor ve edecektir. İşçi sınıfı, 
sendikasının sınıf ve kitle örgütü ilkelerini gözü gibi korumak 
zorundadır ve yenilgi zamanlarında, bilincini ve hafızasını 
burjuvazinin el atmasından koruyanların sayısı azalsa da, bu 
geçicidir, ilkelerimizi gözümüz gibi koruyacağız. Sosyalizmin 
70 yıllık sosyalizmi inşa deneyinin başarısızlığı, sadece birinci 
dalganın başarısızlığıdır. Çağımız bugün de, kapitalizmden 
sosyalizme geçiş çağıdır. Böylesi önemli ve büyük çağda 
yaşıyoruz. Dünya sosyalist sisteminin varlığından kurtulmuş 
olarak Yeni Dünya Düzeniyle, sömürüyü, çalışanların 
köleleştirilmesini, savaşı ve baskıyı ebedileştireceğini sanan 
emperyalizm, on sene de Yeni Düzen’inin her tarafından 
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         Birleşik Amerika’daki insanların bir kısmı 
Kosova’yı Başkan Bill Clinton’ın ABD ordusunun 
orayı bombalamaya başlamalarını emrettiğinde 
duydu. Kosova neresidir? Arkaplanı nedir?
         Kosova Sırbistan’ın bir eyaletidir. Sırbistan ise 
Yugoslavya’yı oluşturan iki ülkeden biridir. Diğeri 
Montenegro.
         Sırbistan çok uluslu bir bölgedir. Çoğunluğu 
Sırp olmasının yanısıra bir çok Arnavut, Roman, 
Montenegrin, Bulgar, Slovak, Hırvat ve diğerleri de 
yaşamaktadır.
         Kosova dağlık bir bölge, iki büyük vadi var. 
Kosova vadisi ve Metohija vadisi. Vadilerde nüfus 
yoğun, dağlarda seyrektir. Kosova Balkanların en 
yoğun nüfuslu bölgesidir. Neredeyse Arnavutluk’ta 
yaşamakta olan nüfus kadar Arnavut burada 
yaşamaktadır.
         Kosova Balkanların maden cevherleri 
bakımından en zengin bölgesidir. Zengin rez-
ervli kömür, nikel, kurşun, çinko, magnezyum, 
linyit, kaolin (porselen yapımında kullanılıyor), 
kuvars, asbest, kireç, mermer, krom, boksit. Ayrıca 
Yugoslavya içindeki en büyük enerji plantasyonu-
na sahiptir. Tüm Sırbistan’ın elektriğini sağlayan 
esas yerdir.
         Kosova’nın mineral zenginlikleri için büyük 
işgaller Roma İmparatorluğu zamanında başlamış 
ve 2. Dünya Savaşında Nazi işgaliyle devam 
etmiştir. 2. Dünya Savaşının bitmesi ve komünist 

partizanların zaferini izleyen zamanda Yugoslavya, 
Kosova dahil, tüm dış işgalcilerden kurtuldu.
         Yaklaşık 45 sene Balkanlar’daki tüm halklar 
barış içinde yaşadılar. Gerçekten de, sosyal-
ist Yugoslavya çok uluslu, çok kültürlü bir 
toplumu geliştirmede büyük ilerlemeler katetti. 
Yugoslavya’da hiçbir ulus çoğunluk olmadı. 
Coğrafik olarak birbirinden ayrı yerlerde olmayan 
6 ulus vardı ama 6 cumhuriyete ve 2 eyalete 
dağılmışlardı.
         Balkanlarda, yalnızca Yugoslav komünistleri 
çok uluslu eşitlik politikasını başarıyla izlediler. Bu, 
bölgede birçoğunun gurur duyduğu ve destekle-
meye devam ettiği bir mirastır.
         Yugoslav devleti ve Kosova devleti çok uluslu-
dur. Fransa Rambouillet’teki barış görüşmelerinde 
Yugoslavya’dan 10 temsilci vardı. Yalnızca Sırplar 
değil, iki Arnavut, bir Slav Müslüman, bir Türk, bir 
Goran, bir Roman ve bir Mısırlı da vardı.
         Kosova’nın Başkenti Priştina, bugün 
Yugoslavya’nın en büyük dördüncü şehridir. 
Priştina, Sırbistan’ın eski başkentiydi.
         Sırplar 6. yüzyıldan bu yana Kosova’da 
yaşamaktadır. Osmanlılarla 1389’da yapılan Kosova 
savaşı Sırp uluslaşmasının başlangıcının işareti 
kabul edilir.
         Osmanlı İmparatorluğu bölgeyi 1878’e kadar 
kontrol etti. 1878’de Berlin Konferansı ile bölge 
gelişen Avrupalı güçler arasında paylaşıldı. 

         Yüzbinlerce Kosova Sırbı’nın faşist işgalciler 
tarafından ya terk etmeye zorlandığı ya da yok 
edildiği 2. Dünya Savaşına kadar nüfus çoğunluğu 
Sırp’tı. Ancak, Kosova yüzlerce yıl çok uluslu kaldı. 
Kosova yalnızca Sırbistan’ın doğum yeri değildir. 
Arnavut ulusal rönesansı olarak bilinen şeyin de 
doğum yeri olarak düşünülür.
         Sırplar da, Arnavutlar da Kosova için tarih-
sel hak iddialarına sahiptir. Bu haklar, Tito’nun 
yönetimindeki sosyalist Yugoslavya hükümetince 
tanındı. 1974 Anayasası’nda Kosova, Arnavut 
liderliği altında bir otonom bölgeydi. Anayasa 
Kosova’ya federal devlet içindeki cumhuriyetlerle 
eşit oy hakkını bile verdi. Kosova Arnavutları 
için action-like programlar garanti edildi. Önce 
Arnavut Üniversitesi kuruldu. 2. Dünya Savaşından 
önce hiçbir yerde daha yüksek bir Arnavut eğitim 
merkezi yoktu.
         Slobodan Miloseviç, Kosova’nın otonom 
statüsüne 1991’de son verdiğinde, bu bölgedeki 
gelişmelere bürokratik bir cevaptı. Soğuk savaş 
boyunca NATO emperyalist güçleri, anti-komünist 
Arnavut milliyetçilerini, Kosova’ya bağlarıyla 
cesaretlendirdi. Miranda Vickers’in Arnavut 
sempatizanı kitabına göre, “Sırp ve Arnavut 
Arasında: Kosova’nın Bir tarihi”, 1980’ler boyunca 
Arnavut sembatisinin merkezi New York’taydı ve 
esas savunucusu ABD Kongresi’ydi.
         Gizli Batı destekli paramiliter gruplar Kosova’da 

Sırpları hedef almaya ve anti-Sırp duyguları 
kışkırtmaya başladılar. Vickers’a göre bu dönemde 
on binlerce Sırp ayrılıkçılık yüzünden Kosova’yı 
terk etti. Paramiliterler Sırp çiftçileri öldürm-
eye başladıktan sonra, Miloseviç Arnavutların 
haklarını engelleyici sıkı tedbir 
politikalarıyla cevap verdi.
         Emperyalist güçler 
bu noktadan yakaladılar 
ve Arnavut ayrılıkçıları 
cesaretlendirmeye başladılar. 
ABD Kongresi bir “Sürgünde 
Kosova Hükümeti”nin 
kuruluşunu finanse etti.
         Arnavutluk’taki sosyalist 
devletin çöküşünden sonra, 
ABD ve Almanya çabucak 
içlerine sızdı. Şu andaki 
Arnavut hükümeti varoluşu 
için tümüyle ABD hüküme-
tine bağımlıdır. ABD’nin 
Arnavutluk’ta bir askeri üssü 
vardır ve Arnavutluk’un 
başkenti Tiran’da yüzden fazla 
üst düzey NATO görevlisi 
konumlanmıştır.
         Fransız Basın Ajansı’na göre, CIA, Arnavutluk 
gizli polisini “modernize” etmek için çalışmaktadır. 
Bu operasyonları CIA’nin yönlendirdiği anlamına 
gelir. Arnavutluk dış politikası ABD’nin kontrolü 
altına daha fazla girmektedir. 1993’de, sadece 
Arnavutluk, Paraguay ve İsrail, ABD ile birlikte, 
Birleşmiş Milletler’de Washington’un Küba’ya karşı 

ambargosunun yanında oy kullananan ülkelerdi.
Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK)

         Öncelikle Almanya ve ABD’den gelen gizli 
desteğe bağımlı olan Arnavutluk, UÇK’nın 

karargahıdır. UÇK, etnik olarak saf, 
sadece Arnavutlardan oluşan kosova 
amacını açıkca göstermiştir. New 
York Times’daki bir rapora göre bile, 
UÇK’nın liderlerinin çoğunun kökleri, 
2. Dünya Savaşı sırasında İtalyan 
işgalciler tarafından kurulan bir faşist 
birime kadar gider.
 İtalyan faşistleri ve Alman 
Nazileri “Daha Büyük Arnavutluk”un 
yaratılmasını teşvik ettiler. Bu da 
Balkanlarda daha büyük etnik 
temizlik anlamına geliyordu. Tarihin 
hiçbir döneminde, asla “Daha Büyük 
Arnavutluk” olmamıştı ve UÇK, 
“Daha Büyük Arnavutluk” için çağrıyı 
tekrar canlandırdı ve üniformalarının 
bazılarını ve rozetlerini 2. Dünya 
savaşında kurulan faşist birim üzerinde 
şekillendirdi.
 ABD, desteğinin Kosova için 

bağımsızlık desteği olmadığını söylerken bile, 
yapılan herşey kendisini açıkca gösteriyor. Eski tak-
tik, böl ve yönet:Yugoslavya’yı daha küçük parçalara 
böl, onları zayıf bırak ve birbirleriyle savaştır, böylece 
imparatorluğa direnecek güçte ülke olmaz.
(Bu yazı Amerika İşçilerin Dünyası Partisi -Workers World 

Party -’nin internet sitesinden alındı)

          Bugün tüm dünyanın dikkatle izlediği Kosova sorunu 
aslında yeni dünya düzeninin küçültülmüş bir görüntüsüdür. 
Halklar arası çatışma vardır, savaş vardır, emperyalistler arası 
çekişme vardır, katliam vardır, işgal vardır. Kısacası, reel sosyaliz-
min çöküşüyle birlikte emperyalizmin ideologlarınca tantanalı 
bir şekilde ilan edilen yeni dünya düzeninin nasıl bir şey olduğu 
Kosova’da açıkca sergilenmektedir. Tıpkı daha önce Körfez Krizi 
döneminde olduğu gibi, tıpkı Bosna’da olduğu gibi.
          Kosova sorununun tarafları birden fazladır. Sorun kaba bir 
şekilde Kosova’da nüfusun çoğunluğunu oluşturan Müslüman 
Arnavutlarla Sırbistan hükümeti arasında görünmekle birlikte, 
perdenin arkasında Avrupa Birliği-ABD çekişmesi; AB-ABD-Rusya 
çekişmesi de yeralmaktadır. 
          2. Dünya Savaşı’nda faşist işgale karşı kahramanca yürütülen 
partizan savaşı sonrasında Yugoslavya’da kurulan sosyalizmin 
barış içinde birarada yaşamalarını sağladığı Yugoslav halkları, 
efsanevi liderleri Tito’nun ölümünden sonra birbirlerine düştüler. 
İlk önce Hırvatlar bağımsızlıklarını ilan ettiler. Arkasından Slovenya 
federal cumhuriyetten ayrıldı. Sırada Bosna-Hersek vardı ve 
burada da Kosova’nın provası yapılmıştı. Yugoslavya Federal 
Cumhuriyeti’nin giderek dağılması sakin bir şekilde yaşanmadı. 
Hırvatistan’ın, Slovenya’nın ve Bosna-Hersek’in ayrılmaları kanlı 
savaşların nedeni oldu. Savaşın bir tarafında Yugoslavya Federal 
Cumhuriyeti’nin büyük cumhuriyeti Sırbistan, diğer tarafında da 
ayrılan cumhuriyetler yeraldılar hep. 
          Reel sosyalizmin çözülüşü, yine özgün bir sosyalizm den-
emesi sayılabilecek Yugoslavya’da da etkili olarak, federal yapıyı 
oluşturan cumhuriyetlerde kapi-
talist restorasyoncuların iktidara 
gelmelerine yolaçmıştı. Bir tek 
federasyonun büyük cumhuriyeti 
Sırbistan’ın başında eski KP’nin 
devamcısı olan Sırbistan Sosyalist 
Partisi iktidarda kalabilmişti. 
Sırbistan Sosyalist Partisi’nin 
iktidarı reel sosyalizmde ısrar 
etmek oldu. Dolayısıyla Sırbistan 
yönetimi her durumda federasy-
onun dağılmasına karşı çıktı. Her 
seferinde de bu karşı çıkış savaş 
noktasına kadar taşındı. Bu noktada iki unsuru tespit etmemiz 
gerekiyor. Birincisi, reel sosyalizmin çözülüşünden sonra tüm eski 
sosyalist ülkelerde olduğu gibi, Yugoslavya cumhuriyetlerinde 
de emperyalizm kapitalist restorasyoncuları oluşturmuş, teşvik 
etmiştir. Bu müdahaleler Yugoslavya halklarını birbirlerine karşı 
kışkırtmak yöntemlerini içermiştir. Yugoslavya topraklarında 
yıllardır yaşanan çatışmaların bir nedeni budur. İkinci unsur ise, 
federasyonun büyük devleti Sırbistan tarafından öne çıkarılan 

“büyük ulus milliyetçiliği”dir. SSCB’nin de başına bela olan 
ve bizzat Tito’nun sağlığında yılmadan mücadele ettiği Sırp 
milliyetçiliği, işi federal cumhuriyetin sahibinin Sırplar olduğu 
noktasına kadar vardırmış ve ayrılmak isteyen halklara karşı asimi-
lasyoncu ve şiddeti kullanan yöntemlerle tavır almaktan 
çekinmemiştir. Tuhaf olanı, tüm bunlar sosyalizm adına 
yapılabilmiştir. 
          Kosova’daki çatışmaların başlangıcında da bu 
tahrikler vardır. Yıllardır bölgedeki Sırp ve Türk unsurlarla 
barış içinde yaşamış olan Müslüman Arnavutlar, empery-
alizmin kışkırtmasıyla bağımsızlık istemişler; ilk olarak 
da bölgedeki azınlık Sırp nüfusuna saldırmışlardır. Sırp 
köylülerini ve az sayıdaki Türk nüfusunu terörize eden 
ilk saldırılar bizzat CIA’nin örgütlediği faşizan Kosova 
Kurtuluş ordusu (UÇK) tarafından gerçekleştirilmiştir. 
UÇK, Kosova’nın Taliban’ıdır. Emperyalizmin örgütlediği 
bu gerici siyasal yapı, Avrupa’ya giden uyuşturucu 
trafiğinde de rol almaktadır. ABD emperyalizmi, 
Vietnam’da, Nikaragua’da kullandığı bildik yöntemleri 
uygulamaya Kosova’da da devam etmektedir. 
          Bugün Kosova’da yaşanan çatışmanın Sırbistan 
açısından açıklaması dağılmakta olan federatif yapıyı 
zor yoluyla birarada tutma çabasıdır. Bunu yaparken 
de insanlık dışı yöntemler kullanmaktan çekinmeme-
ktedir. Aslında Kosova toprakları Sırp ulusu açısından tarihsel 
değeri olan bir coğrafyadır. Bir anlamda Yahudilerin Kudüs’ü 
neyse Sırplar için de Kosova odur. Kosova’nın bir diğer önemi 

de Sırbistan’ın elektrik enerjisi-
nin sağlandığı bölge olmasıdır. 
Zengin maden kaynakları ve 
tarımsal üretim açısından verimli 
toprakları da Kosova’yı Sırbistan 
için vazgeçilmez yapmaktadır. 
Diğer taraftan Kosova, Sırbistan 
açısından Adriyatik Denizi’ne 
açılan Karadağ’dan sonraki ikinci 
kapıdır. Karadağ her ne kadar 
Yugoslavya Federasyonu’nun 
Sırbistan’dan sonraki ikinci üyesi-
yse de, federasyondan ayrılma 

istekleri burada da etkindir. Bu açıdan zaten sallantıda olan 
Karadağ’dan sonra Kosova’yı da kaybetmek Sırbistan için Adriyati 
Denizi’nden uzaklaşmak anlamını da taşımaktadır. 
          Emperyalist kampın lideri ABD açısından ise Yugoslavya 
topraklarında yaşanan daha önceki çatışmalar da, bugünkü 
Kosova harekatı da, Balkan topraklarında denetimi elde tutma 
çabasının gerektirdiği durumlardır. ABD emperyalizmi yanına 
İngiltere’yi de alarak ileride muhtemelen Avrupa Birliği’ne dahil 

olacak olan Balkanlardaki eski sosyalist ülkelerde AB aleyhine bir 
etkinlik sağlama amacındadır. AB bu durumun farkında olmakla 
birlikte, şimdilik yeni dünya düzeninin bir gereği olarak fazlaca ses 
çıkaramamaktadır. 

          Esasında, ne ABD’nin, ne de diğer emperyalist devlet-
lerin Kosova’da yaşayan Müslüman Arnavut ve az sayıdaki Türk 
nüfusun bağımsızlık talepleriyle bir ilgileri yoktur. Onlar için 
Kosova harekatının esas amacı, dünyanın yeni düzenine tıpkı 
Saddam gibi, Castro gibi uymayan bir başka unsurun, Miloseviç 
liderliğindeki Sırbistan’ın hizaya sokulmasıdır. Bu gerçeği, 
hava harekatının hemen öncesinde Fransa’da yapılan barış 
görüşmelerinde gördük. Emperyalist kamp, Müslüman Arnavut 
kesimin bağımsızlık talebine karşı çıktı ve onları özerklikle yet-
inmeye ikna etti. Üç yıllık bir özerklik döneminden sonra duruma 
tekrar bakılacaktı. Aslında Fransa’da yapılan barış görüşmelerinde 
anlaşmazlık noktası yalnızca Kosova topraklarında NATO 
önderliğinde konuşlandırılacak silahlı güç konusuydu. Sırbistan 
bu durumu kabullenmeye kesinlikle yanaşmadı. Onlar ancak 
uluslararası gözlemcilere, silahlı güç olacaksa da yine NATO’nun 
değil uluslararası karma bir gücün olabileceğini söylediler. İpler 
bu noktada koptu. Aslında şimdi gelinen noktada da kısmen 
Sırpların dediği oldu. Kosova topraklarına giren askeri güç içinde 
her ne kadar NATO güçleri etkinse de, kuvvetin adı Uluslararası 
İstikrar Gücü (KFOR) olarak kondu. 
          24 Mart’ta başlayan hava saldırılarından önce Sırbistan 
ordusunun UÇK güçlerini bir hayli hırpaladığı ve bölgedeki 
Arnavut nüfusun önemli bir kesimini göçetmek zorunda bıraktığı 
da biliniyor. İlginç bir şekilde NATO bombaları da Kosova’yı ve 
Belgrad’ı vurdu. Sanki emperyalistler de bölgenin boşalmasını 

istiyorlardı. 
          NATO saldırısının Yugoslavya ekonomisini bitirdiği ve 
yeniden inşa için 35 milyar dolarlık bir yatırımın gerekli olduğu 
gerçeği de, saldırının bir diğer boyutunu ortaya koyuyor. 

Emperyalizm savaşla Yugoslavya pazarını da açıyor. Son 
günlerde konuşulan Azerbeycan petrolleri için Baku-
Ceyhan hattına alternatif petrol taşıma güzergahı olarak 
Karadeniz-Bulgaristan-Makedonya-Kosova hattı konusu 
da saldırının arkasındaki bir diğer ekonomik gerekçe 
olarak göze çarpıyor. 
 NATO harekatının başlamasıyla birlikte büyük bir tep-
kiyi ortaya koyan Rusya da sürecin bir başka tarafı oluyor. 
Rusya’nın Balkan halklarıyla olan tarihsel bağları bu tepki-
yi gerekli kılıyor. Dünyanın yeni devi olmaya doğru giden 
Çin de Rusya benzeri bir tavır alarak saldırıyı kınıyor. NATO 
saldırısının NATO’nun 50 yıllık tarihinde ilk kez bir ege-
men devlete yapılan saldırı olması ve üstelik bu saldırının 
BM’den onay almaksızın gerçekleştirmiş olması da tepki 
topluyor. Hava harekatının uluslararası hukuk açısından 
meşruiyeti yok. 
 Hava saldırısının başından beri saldırıya karşı çıkan 
Rusya, ilerleyen günlerde emperyalist kamp tarafından 
Sırbistan’ın ikna edilmesi sürecinde tıpkı Irak krizler-
inde olduğu gibi inisiyatif almaya zorlandı. Rusya bu 

inisiyatifi aldı da. Sağlanan barışta Rusya’nın etkinliği açık. Ancak 
Rusya bu inisiyatifi ikinci bir kez daha ve bu kez emperyalizmin 
kabul edemeyeceği bir şekilde kullanmayı başardı. O da KFOR 
güçlerinin Kosova’ya girmesi sürecinde NATO kuvvetlerinden 
erken davranarak 200 kişilik bir askeri güçle Priştine havaalanını 
denetimi altına alması oldu. Rusya bu süreçte böyle bir etkin-
lik göstermeseydi, Balkanlarla olan bütün bağları kesilecekti. 
Rusya’nın son hamlesinin ortaya koyduğu bir diğer gerçeklik de, 
herşeyin emperyalizm tarafından belirlenemez olduğudur. İşte 
birileri çıkar ve tüm hesapları bozabilir.
          Türkiye açısından Kosova sorunu, ortaya çıkan imkanlar 
olarak görülmüştür. Bunlardan en önemlisi bölgesel bir empery-
alist güç olma yolunda ABD’nin sadık bir müttefiki olduğunu 
gösterme fırsatıdır. Oluşturulan NATO gücüne büyük bir hevesle 
katılınmış, hava saldırılarında aktif rol alınmamış ama kara 
harekatı arzulanmış, bu harekat için hazırlanılmıştır. Yine bölgeden 
göçedenlere aktif olarak yardım edilmiş, adeta Osmanlı havası 
estirilmiştir. Ancak Türkiye’nin bu hevesi, barış anlaşmasıyla 
kursağında kalmıştır. Şimdi Kosova’ya henüz askerini sokamamış 
bir güç konumundadır.
         Tüm bu olan bitenden çıkarmamız gereken ders, empery-
alizmin yeni düzeninin sürekli savaş ve çatışmadan ibaret 
olacağıdır. İşçi sınıfı ve emekçi halkların bu yeni düzenden hiçbir 
yararı yoktur. Ancak, Sırbistan örneğinde olduğu gibi, reel sosy-

KOSOVA: Avrupa’nın Kuzey Irak’ı mı?

Amerika’ya tam teslim olmuş hükümetten sert 
bir cevap gelmeyeceğini görerek, bu cevabı 
vermeyi uygun görmüş olmalıdır: “Sen Türkiye’yi 
uluslararası alanda yaralarsan; Türkiye de seni 
uluslararası alanda yaralar.” Darbenin vurulduğu 
yer, Amerikan Halifesi Fethullah’tır.
         Özbekistan Devlet Başkanı İslam 
Kerimov’a yönelik suikast ile Fethullahçıların 
irtibatlandırılması, bu ülkedeki Fethullah 
okullarının kapatılması, Büyükelçimizin “istişare” 
için ülkeye çağrılması, Türkiye’deki Özbek 
öğrencilerin ülkelerine dönmesi, Ecevit’in söyledik-
lerinin aksine devlet tarafından ciddi bulunmuş ve 
vuruş için gerekçe haline getirilmiş olmalıdır.
         Ancak pazarlık marjı mevcuttur. Hatırlayalım, 
ABD hükümeti 28 Şubat karşısında Refahyol 
hükümetine destek verici açıklamalar yapar 
yapmaz, Tansu Çiller’in “CİA ajanı” olduğuna 
dair iddialar Savcı Nuh Mete Yüksel tarafından 
soruşturma konusu yapılmış; ABD “hükümet 
ayrımı yapmadığını, kendisi için önemli olanın 
Türkiye ile dostluk” olduğunu açıklayınca, dosya 
“delil yetersizliğinden” iddianameye dönüşmeden 
kapatılmıştır. Tansu’nun Amerikan ajanı olduğu, iki 
devlet arasındaki pazarlıklar, bu kadının üzerinden 
yürütülmesi suretiyle, karşılıklı ilan edilmiştir. 
         Soruşturmayı gene Savcı Nuh Mete Yüksel 
üstlenmiştir. “Davayı TCK’nın idam cezası öngören 
146. maddesinden açabilirim.” açıklamaları, 
pazarlığın tabiatındandır. 
         “Gündemdeki önemli konuların aciliyeti 
nedeniyle erkene alındığı” açıklanan MGK 
toplantısı, Türkiye’nin pazarlığı yükseltmek ve bir 
an önce sonuçlandırmak istediğini, gösteriyor.
         Fethullahçılığın ne kadar hasar göreceği, 
ABD’nin ne kadar erken tepki vereceğiyle ilgilidir. 
Yani top, Fethullah’ın sahiplerindedir. Fethullah 
“Hocaefendi”ye toz kondurmaktan ödü kopan 

sağcı ve Amerikancı Mesut Yılmaz, ile sağcı ve 
Amerikancı Ecevit, “Fethullahçılığın göreceği 
hasar”, kapsamında zarar görmeye adaydır. 
         Süleyman Demirel, ustalığını gene göstermiş, 
anında Kurtul Altuğ programına çıkarak, kendisini 
konunun dışına almak için harekete geçmiştir. 
Başarmış mıdır? Sağ basın kendisini “Nur 
Süleyman” şeklinde anarak deşifre etmeye çalıştığı 
ve düşman ilan ettiğine göre, bir mesafe yaratmayı 
başardığı görülüyor.

“AMERİKAN DÜŞMANLIĞINA KADAR...”

         İslamcı kesim, Fethullah dosyasının açılmasını, 
28 Şubat’ın tazelenmesi, yeni bir canlılık kazanması 
ve sırayla, “mahalle mescidinin imamına kadar” 
gidecek bir “ateist-komünist” saldırının yeni halkası 
olarak göstermeye çalışıyor. Belki, aralarında 
gerçekten de öyle görenler mevcuttur. Ve 28 
Şubat’ın korkusundan “Allah’a değil, Amerika’ya 
sığınıyorlar.”
         Fethullahçı Zaman gazetesinden Nuh 
Gönültaş, kendileri gibi zavallı bir Amerikan 
memuru olan Ali Kırca ile 21 Mayısçı İsmet 
Solak’a “ordudan komünist faaliyetleri nedeniyle 
atılanlar” diyerek saldırdığı “Linç Cuntası” başlıklı 
yazısında; Hulki Cevizoğlu, Nuri Çolakoğlu isim-
lerini de atlamadan, “İşi Amerikan düşmanlığına 
kadar götürüyorlar. Tipik 12 Eylül öncesi Marksist-
komünist tavrı: “Akılları ermeyen her işin arkasında 
mutlaka Amerika vardır.” diyerek, şikayet dile-
kçesini ABD’ye teslim ediyor. Bir de “havasını” 
atıyor: “Söyledikleri gibi Fethullah Hoca’nın 
arkasında Amerika varsa onu asmak Adnan 
Menderes’i asmak kadar kolay olmayacaktır, diye 
düşünüyorum. Çünkü Hocaefendi’ye saldıran ‘Linç 
cuntası’, arkasında ancak halk olan başbakanı asa-
cak kadar cesurdur.” 
         Akit’in faşistçikleri ise bir yandan Amerika’ya 

ve Yeni Dünya Düzeni’ne sığınırlarken, diğer yan-
dan orduyu korkutmaya çalışıyorlar:
         “...Bana inanmayan varsa eğer;
         Kaldırır o ‘Atatürk’ maskelerini, görür, altındaki, 
her biri ‘Marksist’ ve ‘ateist’ olan ‘kızıl çehre’leri..
         Ben; bunu bilir, bunu söylerim.
         ‘Üst düzey’dekilere arzolunur.” (Hasan 
Karakaya) 
         Tabii Ali Kırca’nın 1971’de sıkıyönetim 
mahkemelerinde çekilmiş fotoğrafları da bir-
inci sayfaları süslemektedir. Fethullah operasy-
onu, yarattığı şaşkınlıkla, Türkiye’deki “Amerikan 
muhipleri”ni, birbirinden nefret eder hale getirdi.
         
         “BU DA GEÇER..”
         
         28 Şubat sonrasında Süleyman Demirel Sabah 
Grubunun temsilcileriyle yaptığı görüşmede böyle 
demiş ve manşete böyle geçmişti. 
         Fethullah operasyonu da geçecektir. Ancak 
“cevap” gecikirsa, hasar biraz daha fazla olacaktır. 
Fethullah Gülen’in okullarından hiçbirisi, Fethullah 
Gülen’in değildir. Şirketleri de öyle. Televizyonu, 
gazetesi, yayınevi... her şey kitabına uygun olarak 
düzenlenmiştir. Dolayısıyla Maliye vergi denetimi, 
Milli Eğitim Bakanlığı okulların müfredata uygun 
eğitim yapıp yapmadığı vb. denetlemeleri 
yapacaktır. Işıkevleri denilen evler tesbit edilip 
basılsa bile, “üç-beş öğrenci, aynı evi paylaşıyor” 
görüntüsünün ötesinde bir şey ele geçmeyecektir. 
Üstelik, tamamına yakını “Türk-islam sentezci” polis 
mi, bir suç unsuru ele geçirecek?..
         Geriye ne kalıyor? Fethullah Gülen’in görüşleri. 
Bu görüşlerin bazıları Atatürk eleştirisidir. Özür de 
diledi. Ama kimse Atatürkçü olmak zorunda değil.
         Osmanlıcılık suç değil, tersine moda.
         Amerikancılık tekelci düzenin ortak yükselen 
değeri.
         Geriye kalıyor, “devleti ele geçirme planları”, 
“şeriat devleti kurma niyeti”.. Bu iddiaları ispat-
lamak üzere, elde yegane malzeme sözkonusu 

kasetler. Sağcı basının ısrarla vurguladığı gibi 
“tek bir adam” devleti nasıl ele geçirsin? Teşkilatı 
çözülmeden, tek kişiye TCK 146, gayet üfürük bir 
dava olur. 
         Hasar ordudan, polisten, kaymakam ve 
valiler arasından; yani yargı kararı gerekmeksizin 
“ayıklama” yapılabilen, meslekten çıkarılmasa bile 
kızağa çekerek temizlik yapılabilen yerlerde mey-
dana gelecektir. 
         Bu arada Arena’nın Abdurrahman Dilipak 
kaseti, hazır havaya kalkmış tokadın ineceği yer 
olabilir. Bukelamon Abduş, galiba Fethullah’ın 
da hesabını ödemek zorunda kalacaktır. Üstelik 
bunu haketti de. Evet kimse Atatürkçü olmak, 
Mustafa Kemal’i sevmek zorunda değil; resmi 
tarihi eleştiren bir tarih kurmak da mümkündür ve 
gereklidir. Ama baştan aşağı yalan, küfür ve özel 
hayat hakkında belden aşağı imalarla alternatif bir 
tarih yapmaya kalkar, Mustafa Kemal’in annesini 
“genelevde” çalıştırır, kendisini “doğulu askerl-
erle” tuhaf ilişkiler içinde gösterme edepsizliğini, 
siyaset ve tarihçilik diye yutturmaya kalkarsan, 
canına okurlar. Herhalde öyle de yapacaklardır ve 
yapsınlar da...
         Marksistler, komünistler, ateisler meselesine 
gelince...Sağcılar hiç de haketmeyen dönek 
Amerikan çocuklarına bu şerefli sıfatları ikram 
etmekten vazgeçmelidirler. Nasıl kendileri 
alalade sağcı, halkın, emeğin ve özgürlüğün 
düşmanı sermaye uşaklarıysa; Ali Kırca, Nuri 
Çolakoğlu, Cengiz Çandar, Ertuğrul Özkök de, 
gençliklerinde sola biraz bulaşıp; bazıları bu 
yüzden bedel ödedikten sonra; bazıları bir bedel 
de ödemeden tövbekar olarak sermayenin 
hizmetine giren tiplerdir. Çoğu da, doğrudan 
Amerikan hizmetindedirler.
         İsmet Solak’ın, “Komünistlik zor işti, olamadım” 
dediği gibi, olamamışlardır.
         Bizimle bir alakaları yoktur. 

Amerikan Halifesi Fethullah

Kosova’daki savaşın arka planı
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patladığını, söküldüğünü gizleyemez hale 
geldi. Emperyalist düzenin insanlık için 
bir kurtuluş, insanca yaşama vaadinin 
olmadığı; dünyanın yarısı aşırı tüketimden 
hasta olurken, yarısının açlık çekmesinden 
de görülüyor. İdeolojik ve felsefi olarak 
emperyalizm iflas etmektedir. Ama onun 
siyasi iflası için, işçi sınıfının saflarını ulusal 
ve uluslararası planda yeniden sıklaştırması, 
dögüşkenliğini yeniden kazanması ve yeni 
bir dünya kurma yeteneğini, enternasyonalist 
mücadelesi ve devrimlerle göstermesi gerikir. 
Dünya, emperyalist despotizmin büyük askeri 
gücüne, büyük propaganda ve beyin yıkama 
mekanizmalarına rağmen, hızlı ve büyük 
değişimlere sahne olacaktır. 
        Son yıllarda çok mevziler kaybettik. Ama 
geçmişte bizi o mevzileri kazanmaya zorlayan 
şartlar, bugün eskisinden de ağır olarak hük-
münü sürüyor. Bu defa fazladan hafızamız 
var. İşte, sendika denilince, MADEN-İŞ ve onun 
militan mücadelesi var. “Fabrikalar kalemizdir” 
şiarını, sınıf mücadelesinin kesin bir gerçeği 
yapan bakış açımız var. 
        Dün yaptık. Bugün daha iyisini yapabi-
liriz. Yarın daha da iyisini yapacağımızdan 
kimsenin şüphesi olmasın. Bugünün kayıpları, 
bugünün geriliği geçicidir. Tarihte öyle yirmi 
seneler vardır ki, 20 güne sığar; öyle 20 gün-
ler vardır ki, 20 yılları içine sığdırır. Bugün 
içine 20 yıl sığan 20 günleri hazırlamak için, 
sınıf mücadelesine taş taşıma, taş üstüne taş 
koyma zamanıdır.
        MADEN-İŞ’e selam olsun!.. MADEN-İŞ’i 
MADEN-İŞ yapanlara selam olsun! Gene yapa-

Bir zamanlar 
Maden-İş vardı...

Baştarafı sayfa 15’te



Sayfa 17fabrika

        TÜRKİYE’NİN FLAUBERT’İ..

        “Çekememezlik” kelimesi açıklama için 
gerekli olacak; ama Kışlalı ve arkadaşının 
düşmanlığı için değil. Kendi açıklamamız biraz 
aşağıda yeralıyor. Şimdi devam edelim.
         Bilmediği bir konuda, okumadığı bir kitap 
üzerine ahkam kesmek isterken, eline yüzüne 
bulaştıran ve köşe yazarlığı yaptığı gazetenin, 
öbür köşelerinden fırça yiyen Kışlalı’ya yardım 
Tahsin Yücel’den geldi. Ama kendisi yardıma 
muhtaç dede, kime himmet ede !... “Gerçekten 
değerli bir yazar ve bilim adamı olan Tahsin 
Yücel, Peygamberin Son Beş Günü (1992) adlı 
romanında, 1940’lardan kalma ‘komünist’ bir 
‘şair’i anlatarak, bu şairin kişiliğinde ‘komünist’i 
rezil etme çabasında. Bunu yaparken, o günlerin 
koşullarını da, ‘komünist’lerini de tanımadığını 
apaçık ortaya koymakta.” (9) İşte bu, “ünlü 
yazın adamı” Tahsin Yücel, edebiyatı ve ölçü-
lerini bilen bir insan olarak; Kışlalı’nın yaptığı 
yanlışa bulaşmak yerine, madem ki arkadaşıdır, 
uyaracağına; Kışlalı’ya bir yardım mektubu 
gönderdi. Bu mektupta, O. Pamuk’u “renkli 
basının” şişirmesinden şikayet ediyor. Sanki 
kendi kitapları Yapı Kredi Yayınları tarafından 
yayımlanmıyor!..Büyük basınla YKY kadar içli-dışlı 
kaç yayınevi var?...T. Yücel, “Flaubert’in en ilginç 
kitabının yılda 200 bile satmadığı Türkiye’de 
çok satmanın yazınsal değer ölçütü” sanıldığını 
söylüyor. Doğrudur. Çok satmak edebi 
değer ölçüsü değildir; ama kitapları YKY’den 
yayımlanmasına ve Cumhuriyet tarafından 
şişirilmesine rağmen, Flaubert’in en ilginç 
kitapları gibi, pek az satıyor diye; az satmayı 
edebi değer ölçüsü haline getirip, Tahsin Yücel’e 
“Türkiye’nin Flaubert’i” dememiz mi gerekiyor? 
Belli ki, Tahsin Yücel, O. Pamuk’un çok satmasına, 
büyük basının bu çok satan yazarı, her kitabı 
yayımlandığında haber yapmasına alınmış. 
Türkiye’de bir romanın 150 bin satması, en 
andavallı, en kazma gazete yöneticileri için bile 
haberdir. O. Pamuk’un “günümüz Türkçesinin 
çok gerilerinde kalması” eleştirisinin, dilimizi 
bir köylü dili haline getiren öztürkçe ırkçılığı 
yapmamasına yönelik olduğunu biliyoruz. T. 
Yücel’in Kışlalı’ya getireceği kendi yardımı bun-
lardan ibaret...Defter Dergisi’nde Kara Kitap’ın 
“tutucu içeriğini tüm ayrıntılarıyla gözler önüne 
ser”diğini söylediği Süha Oğuzertem’e atıfta 
bulunması ise, Defter Dergisi’nin bir bütün olar-
ak “pek devrimci içeriğini” tanıyanlar için hayli 
aydınlatıcı ve şirin olmuştur. Teşekkür ederiz.
        Orhan Pamuk’u “pek okuyamayan”, ama 
Benim Adım Kırmızı için “son şaheseri” deme-
kten geri kalmayan Yalçın Küçük’ün neyi 
eleştirdiği daha eğlenceli bir mevzudur. Oraya 
geleceğiz. Önce, Kemalistlerin Orhan Pamuk 
takıntısının sebebini bulalım.

        “TÜRK İNTİKAM TİMİ”

        Adamın kitaplarını okuyamamışsın. Olabilir. 
Peki bütün bu öfke, dizi dizi köşe yazıları, 
sırf okuyamadın diye mi? Veya Fahir İz’den 
okuduğun üç cümle mi?
        Hayır. Bu okuması olmayan Atatürkçü 
Prof.ların derdi daha derindedir.
        Orhan Pamuk’un ne romanlarından, ne 
çok satmasından rahatsız olurlardı; kitabını 
cımbızlama ihtiyacı da duymazlardı; eğer 
bir zamanlar adının üstüne çarpı koymamış 
olsalardı. Orhan Pamuk, “Ben politik bir yazar 
değilim. Ama kitapları çok okunan yazarların 
bazı toplumsal sorumlulukları vardır.” diyerek, 
Özgür Gündem Gazetesi’nin Merkez dahil üç 
bürosunun, Başbakan Tansu Çiller’in “Bertaraf 
emri” üzerine aynı gece bombalandığında; bir 
gazete çalışanı hayatını kaybederken, bir kaç kişi 
de yaralandığında; gazete binası tam bir enkaz 
haline geldiğinde; eline “Bu Ateş Sizi de Yakar” 
manşetiyle çıkan Özgür Gündem gazetesini alıp, 
İstiklal Caddesi’nden Taksime doğru yürümüş, 
gazete satmıştı. Bununla da yetinmedi, davet 
edildiği televizyon programlarında, tavrını 
büyük bir ikna edicilikle ve cesaretle açıkladı. 
Üstelik “politik bir yazar” olmadığını ısrarla 
söylemeye devam ederek; kendisine soru 
yöneltildiğinde, Türkiye’nin egemenlerinin ve 
temsil ettikleri zihniyet dünyasının gayet tutarlı 
ve derinlikli eleştirisini yapmaktan geri durmuy-
or.
        Bu kolejlerde okumuş, sahip olduğu büyük 
edebiyat yeteneğini geliştirmek için her türlü 
imkanı bulabilmiş, politik bir yazar olmadığını 
söyleyen, çalışkan ve verimli zengin çocuğunun 
yaptığı; Özgür Gündem merkez ve bürolarının 
bombalanmasından büyük mutluluk duyan biri-
lerini, belli ki pek öfkelendirmişti. Ama tam da o 
sırada, “Sana n’oluyo ulen!..” diye naralanmak, 
suçüstü yakalanmak anlamına geleceğinden, 
seslerini çıkarmadılar. Sadece adının üzerine 
çarpı koydular. Ne zamana kadar? Memlekette 
milliyetçilik yükseldiğinde; emperyalist sistem 
olarak değil, bir uygarlık projesi olarak batı 

düşmanlığı tavan yaptığında ve Benim Adım 
Kırmızı yayımlandıktan sonraki bir ay içinde 120 
bin sattığında, adına çarpı konulmuşlar listesi 
masanın üzerine çıktı.
        Çekememezlik de bu düşmanlıkta rol 
oynamış mıdır? Bu ikili kim ki, Orhan Pamuk’u 
çekemesinler?.. Bunlar sadece intikam timi..

        “NASIL UYDURUYORUM?”

        “... a) Ün’ü sevmemek bir yana anlamıyorum. 
b) Bu yakın zamanlarda, Hürriyet Gazetesi’nde 
fıkra yazan ve bana olmadık küfür ve iftiralar 
düzen bir eski arkadaşım, hakkımda yazılan 
romanlardan birisinin, Cumhuriyet Gazetesi’nde 
tefrika edildiğini duyuruyordu. Hakkımda roman 
yazılmıştır. c) Türkiye dışında da hakkımda biyo-
grafik roman yazılmıştır, bir başkentte yabancı 
basın klübündeki tanıtma toplantısı, ben ve 
bütün İstanbul medyası temsilcileri vardı, gerçek 
anlamda sokağa taşıyordu. Onlar duyurmayarak 
bana zarar verdiklerini sanıyorlardı, ben, kendi 
arkadaşlarıma da duyurmamalarını söylüyor-
dum, haberleri yoktur ve ben ünlü olmayı hiç 
istemiyorum. Ancak sokakta yürüyemeyecek 
kadar ünlüydüm, hakkımda yazılan romanın 
Londra’da basılması, film ve televizyon dizisi 
olması söz konusuydu. d) Bunun için New York’a 
çağrıldım, ama, ben zındanı tercih ettim. e) 
Ancak asıl önemli olan ise şudur; romanı yazan 
ve çok ünlü bir televizyoncu olan Hanım, bana, 
‘Yalçın, bunlar önemli değil, bizim memlekette, 
bir-bir buçuk ay sonra asıl eleştirmenler okurlar, 
yazarlar, bunu beklememiz lazım, iyi mi kötü 
mü göreceğiz’ diyordu, ben beklemedim, çünkü 
gardiyanlarım beni bekliyordu. Fakat önemli 
olan budur ve Orhan Pamuk’un da buna hakkı 
var.” (10)
        Tek başına olmamakla birlikte, “çekeme-
mezlik” kelimesinin açıklayıcılığından faydalan-
maya artık başlamış bulunuyoruz. Yukarıdaki 
uzun paragraf, Yalçın Küçük’ün Aydınlık 
dergisinde yayımladığı “Nasıl Görüyorum?” 
yazılarının, “Orhan Pamuk vak’ası”na ayırdığı 
bölümündendir. Yalçın Küçük’ün hayatını anla-
tan roman tabii ki yazılabilir. Küçük kişiliğinin 
çelişkili karmaşıklığı; geri dönüşlü kopuşları; 
yalnızlığa yaptığı eşsiz övgülere rağmen 
yalnızlığa tahammülsüzlüğü ve benzeri yön-
leriyle sık raslanmayan bir roman imkanı 
olduğuna biz de katılırız. Bu işe kalkışacak “çok 
ünlü televizyoncu hanım”lara, yazar olarak 
yaşayacakları başlıca sorunun, hocanın kendi 
hayatını bir roman gibi yaşamakta oluşunun 
yarattığı içtenlik sorunu olacağını da haber 
verelim. Yukarıdaki paragrafta, okuyucuyu 
paylaşmaya davet ettiğimiz şaşkınlık, haberin 
içeriğine değil; Küçük’ün üslubunadır. “Halet-i 
ruhiyesi”nden üzüntü duyduğumuzu belirtelim. 
Aydınlık’taki yazılarının genel başlığının “Nasıl 
Uyduruyorum?” şeklinde değiştirilmesi için, 
yukarıdaki yazıdan iki hafta sonra yazdığı bir 
paragrafı da örnek göstermek istiyorum: 
        “Mina Hocamız, Behice ve Nevzat 
Hatko’nun Karaköy’deki bir handa, karanlık 
tercüme bürolarına hiç gitmedi mi, neden 
yazmıyor; Nevzat Bey, felçlidir, bitkisel hald-
edir, Behice Hanım, büro ile kocasının bakımı 
arasında mekik dokumaktadır, bürodan 
aldım, kolkola Karaköy’de yol alıyoruz, ‘Yalçın, 
görmüyor musun halimi, beni neden zorluy-
orsun’ diyordu, ben de ‘Behice Hanım, yürüyüş 
durmaz, başımızda olmalısınız’ diyordum, o 
zamanlar beni çok dinliyordu. Aydın ve sol tari-
himiz çok onurludur ve bizim ödep ile aramızda 
onur sorunumuz var.” (11) Kur’an’ı anlayarak 
okuyanlar, Yalçın Küçük’ten aktardığım bu iki 
paragrafta tanıdık bir biçim bulmuş olmalıdırlar. 
Yukarıdaki ayetlerde bir hikaye anlatılır veya bir 
şey açıklanır. Son ayette ise, birden “Şüphesiz 
Allah’ın gücü her şeye yeter” gibi, çoğu zaman 
üstte anlatılanla doğrudan ilgisi bulunmayan 
sözler yeralır. Yalçın Hoca, görülüyor ki kopmuş; 
kendisinin ne kadar mühim olduğunu anlattığı 
uzun paragrafların sonuna, o paragrafla organik 
bir ilişkisi olmayan bitiş cümleleri yazmaya 
başlamış. ÖDP veya Mina Urgan, hocanın kend-
isini anlatması, gerektiğinde uydurması için bir 
gerekçe bile değildir.

        “BEN VAR YA, BEN...”

        “Aydın ve sol tarihimiz çok onurludur.” 
        Ama tarihimizin onuruyla yetinemeyiz. 
Şimdi de onurlu olmak gerekir. Anlatılan dönem, 
Behice Boran’ın 1974 Affıyla cezaevinden çıkışı 
ve 1 Mayıs 1975’te 2. TİP’in kuruluşu arasındadır. 
Y.Küçük’ün anlattığına göre, Behice Boran’ı, 
TİP’in yeniden kuruluşunda görev almaya 
kendisi ikna etmeye çalışmakta; Boran eşinin 
sağlığını ve geçinme zorluklarını gerekçe gös-
tererek, zorlamamasını istemektedir. Bu iddia 
yalandır. Yalçın Küçük hocamız, kendisine bir şey 
eklemek için, ölmüş olmasından yararlanarak, 
Behice Boran’dan eksiltmektedir. Kendisinin 

başyazarı ve yayın yönetmeni olduğu Yürüyüş 
Dergisi kolleksiyonları duruyor. Ahmet Kaçmaz, 
TSİP’in kuruluş hazırlıkları sırasında, Behice 
Boran ve Nihat Sargın’ı cezaevinde ziyaret 
eder ve TSİP’i desteklemelerini ister. Kendisine 
verilen cevap şudur: “TİP kendisini feshet-
medi. Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. 
Şartları ortaya çıktığında parti kendisini yeni-
den kuracaktır.” Aynen denilen yapılmış, daha 
cezaevinde başlayan hazırlıklar, dışarı çıktıktan 
sonra hızlandırılmış ve bir yıl sonra parti yeniden 
kurulmuştur. Behice Boran’ın, anılan dönemde 
bir gün olsun, kendisini kenarda tutmayı, bütün 
hayatını aile yükümlülüklerine vakfetmeyi tercih 
ettiğini söylemek; onu tekrar partili mücade-
leye ikna ettiğini iddia etmek ve “O zamanlar 
beni çok dinliyordu” lakırdıları yapmak, bizden 
kıdemli sosyalistler için, bugüne kadar hiç 
kullanmadığımız bir kelimeyle, edepsizliktir. 
Küçük’ün 2. TİP’le ilgili kaleme aldığı ilk yalan bu 
değildir; ama en ağırının bu olduğu kesindir. 
        Kendisinin ne kadar önemli olduğunu anlat-
mak için, en saygıdeğer hatıraları bile hoyratça 
hırpalayan biri, Orhan Pamuk’a ne yapmaz? 
Üstelik iki nedeni var. Birincisi çekememezliktir. 
Eminim, sadece Orhan Pamuk’u değil; rekor 
kıran atletleri, Türkiye güzeli seçilen genç kızları, 
kaseti çok satan şarkıcıları, üstüste üçüncü defa 
Galatasaray Futbol takımını şampiyon yapan 
Fatih Terim’i, ve benzerlerini çekemiyor olmalıdır. 
İkinci neden daha vahimdir. HEPİLERİ Dergisi 
sürecinin ana teması “restorasyon” tezidir. Bu tez, 
devletin sola kapıyı aralayacağı beklentisiyle, 
aralanmış kapıdan geçerek, verilecek misyonu 
üstlenmenin teorisine dönüşmüştür. Türkiye’ye 
gelişi de, gardiyanları beklediği için değil; 
misyonun beklediğini sandığı için olmuştur. 
Kemalizme bulaşık ihtirasın, cezaevlerinde bile 
devlete yaranma gayretine soktuğu ilk kişi Y. 
Küçük değildir.

        “BİR BOMBA PATLATTIM!...”

        Artık Yalçın Küçük’ün Orhan Pamuk’a dair 
keşif ve icatlarına gelebiliriz.
        “Bu inceleme dizisi, ‘Nasıl görüyorum?’ 
gerçekten bir bomba etkisi yaptı; ancak 
‘susturucu bomba’ demek durumundayım. 
Cumhuriyet Gazetesi’nde Profesör Ahmet 
Taner Kışlalı, anti-Pamuk yazılarını nerede 
ise kampanya haline getiriyordu; birden 
suskunluğa büründü. Doktor Kışlalı, kibar ve 
nazik bir gazeteci-öğretim üyesidir; Orhan 
Pamuk  vak’asının böyle uluslararası ve güçlü 
desteklerini görerek, daha mütevazı sorunlara 
yönelmesi ihtimal dahilindedir. Ayrıca, eğer 
yazılanlar inandırıcı ise, Orhan Pamuk’u dok-
triner bir anti-Kemalist sayma imkanı da ortadan 
kalkmaktadır; Pamuk, sabetayist mistisizminden 
kurtulamadığı için, yer yer kemalistleri rahatsız 
edici kelam kullanmaktadır, bunu da görmüş 
olması mümkündür. Her ne ise, bütün basın 
ve bu arada Cumhuriyet, Orhan Pamuk Vak’ası 
üzerinde diskuru durdurmuştur.” (12)
        Yazık, kemalistlerin Orhan Pamuk’tan 
intikamını almak için dizi yazılar kaleme alan, 
“zındanda bir gönüllü” ile karşı karşıyayız. 
Haksızlık ettiğimi düşünecekleri ikna etmekte 
zorlanmamam için, Hoca, 6 Haziran tarihli 
Aydınlık’taki yazısında gerekli imkanı sağlıyor:
        “Peki öyle de, şimdi değişiyor, ancak 
başında, ödep’te ne işi vardı? Hocamız (Mina 
Urgan), en büyük tutkusunun Cumhuriyet oku-
mak olduğunu söylüyor, Ahmet Taner Kışlalı’yı 
okumuyor mu, Kışlalı, bir ziyaretinde, ödep’li 
yöneticilere bir Atatürk büstü hediye etmek 
istediğinde benizlerinin solduğunu yazıyordu...” 
(13) Artık bozacı ve şıracıdırlar.
        Devam edelim. Yazıyı buraya kadar okumuş 
olanlar, Kışlalı’nın neden sustuğunu öğrendiler. 
Ama kendisinin susturduğunu söyleyen Yalçın 
Küçük’ün “susturucu bombası” neydi de, herkesi 
susturdu?
        “İncelemenin diğer dizileri yayınlandıktan 
sonra, Türkiye’den daha çok dünyada ünlü, 
romancımız Orhan Pamuk’un tercüme-i 
hali ile ilgili iki bilginin ulaştığını da eklemek 
durumundayız; Pamuk, bir mülakatında, 
sevgili karısının adının ‘Aylin’ olduğunu ifşa 
etmiştir. Son zamanlarda bizde de kullanılan 
bu isim, İngilizce’de ‘Eileen’ ve bazan da ‘Aileen’ 
olarak yazılıyor ve aynı şekilde telaffuz ediliyor; 
Türkçe’deki anlamını bilmiyorum. Batı’da ‘Helene’ 
demektir. Kutsal isimler arasındadır.” (14)
        “Susturucu bomba”nın muhtevasındaki 
“davul tozu” budur. Sanki yazarın eşinin adı 
gizlidir ve yanlışlıkla ifşa etmiş, üstelik “Aylin” 
olduğunu ağzından kaçırmıştır!..
        “Doğan Hızlan, ‘İsrail’de Orhan Pamuk 
Okunuyor’ haberi ile bizi sevindiriyor, kuşkusuz 
bizimki hem ülkemiz ve hem de bilimsel açıdan 
bir sevinçtir. Hızlan’ın haberine göre, Pamuk’un 
kitabını, ‘Ansiklopedi Judaica’yı basan yayınevi’ 
çıkarmıştır. Bilim dünyasında müthiş bir raslantı: 
İsrailliler Pamuk’un kitabını dinsel sayıyorlar, 
bunu anlıyoruz. Haksız bulmuyoruz.” (15) 
        “Bombanın” muhtevasındaki “minare 
gölgesi” de budur. Pamuk’un kitabını basan 
yayınevinin adına bakarak, romanların 
İsrail’de ‘dinsel’ bulunduğunu, dehşet içinde 

öğreniyoruz. 
        Yalçın Küçük’ün 9 Mayıs tarihli Aydınlık’taki 
yazısı ise “ima”lardan, açık ifadelere geçiyor; 
Orhan Pamuk’un Sebatayist Yahudi dönme-
lerinden olduğunu ve “dönmeler dönmezler” 
ilkesinin geçerliliğini koruduğunu söylüyor. 
        Yalçın Küçük’ün, çok şükür anti-semitist, 
Yahudi düşmanı olmadığını biliyoruz. Peki 
Orhan Pamuk’un “Yahudi dönmesi” olduğunu 
ispat etmek için “kırk dereden su getirmesi”nin 
sebebi ne?
        Sebebi daha önceki “Üç Kapı” yazısında 
söylemişti:
        “İlk bakışta Yaşar (Yaşar Kemal) ile Pamuk 
arasında çok çarpıcı paralellikler çıkarabiliyoruz. 
a) Pamuk da Yaşar da, içerdeki edebiyatçılar 
ve eleştirmenler tarafından kabul edilmediler. 
b) Ülke dışında beğenildiler. c) Bunun üzerine 
‘medya’ isimlerinin başına ve belki de nüfus 
kağıdlarına ‘dünyaca ünlü’ kaydını düşüyordu. 
d) Pamuk’u nasıl niteleyeceğimiz, pek 
okuyamadığım için, bilmiyorum, ancak Yaşar 
Kemal Dostumuzu, resim sanatından aldığımız 
bir niteleme ile ‘naif’ yazar sayıyoruz. e) Kemal’i 
benim bildiğime göre, bir tek eleştirmen, ede-
biyattan değil, muhasebecilikten gelen, Fethi 
Naci beğeniyordu ve romanlarında iyi ‘sosyoloji’ 
yazdığını söylüyordu...”
        (...) “Fakat Yaşar Kemal, büyük bir ticari deha 
göstererek, ani bir kararla, İstanbul’un yahudi 
kominitesinden bir çocuk annesi, Tilda ile 
evlenmiştir; bu evlilikle eş zamanlı bir biçimde, 
çeşitli anılardaki adıyla ‘Ağam Yaşar’, Paris’te 
şöhret merdivenlerinde yükselmeye başlamıştır, 
kararının isabetini teslim ediyoruz.”(16)
        Bu kadar lafın özeti şudur: Gerçek edebi 
(veya genel olarak sanatçı) yeteneği olmayan-
lar, Yahudi bağlantısı üzerinden dünya çapında 
ünlendiriliyorlar veya yahudi dayanışmasıyla 
“dünyaca ünlü” olanlar, Türkiye’de de ünleniyor; 
eleştirmenlerin övmek zorunda kaldığı veya en 
azından eleştiremediği insanlar haline geliyorlar. 
Yaşar Kemal’in ünü eşinin Yahudi oluşundandır; 
Orhan Pamuk’un ünüyse, bizzat kendisinin 
Yahudi dönmesi olmasındandır.
        İşte susturucu bombanın içindeki esas 
patlayıcı budur. Ama ne yazık ki, sık sık tekrar-
lanan “bilim” laflarına rağmen, Yalçın Küçük’ün 
yazdıklarının hepsi zırva dedikodulardan 
ibarettir. Burada ne bilim, ne eleştiri, ne ciddi-
yetin zerresine raslamak mümkün görün-
müyor. “Dünyaca ünlü” etiketine teslim olma, 
Türkiye’de kimi kesimlerin kompleksidir. Ancak, 
ünü Türkiye sınırlarından taşan (bu arada Yalçın 
Küçük’ün ününü geçen) herkesin, “aslında 
Yahudi dayanışmasıyla” ünlü olduğunu söyle-
mek; acaba kompleksli kişiliğin bir başka türü 
değil midir?
        
        GERÇEK BİRAZ FARKLIDIR
        
        1. Yaşar Kemal “naif” yazardır. Acaba neden? 
Ortaokul ikinci sınıfa kadar okuduğu, kendi 
kendini yetiştiren bir yazar olduğu için mi?  
        Sanki yazar olmak için, “yazarlık fakül-
tesi” bitirmek gerekiyor. Türkiye ve dünya 
edebiyatından öğrenimi az veya hiç olmayan 
onlarca yazar örneği var. Bilmem Jack London 
yazar olarak kabul ediliyor mu?
        Eğer Yaşar Kemal’in gazete 
röpörtajcılığından romancılığa geçtiği için naif 
olduğu söyleniyorsa; Hemingway, Marquez gibi 
iki gazeteci ve yazarı hatırlayabiliriz. Demek ki, 
“naif yazar”lara her yerde raslanıyor. 
        2. Yaşar Kemal’in romanlarını 
eleştirebilirsiniz. Ama eşinin Yahudiliğinden 
dolayı, Yahudi dayanışması tarafından şişirilmiş 
sahte bir şöhret olduğunu söylerseniz; Türkiye 
sağcılığından, örneğin “Sen kaç paralık adamsın 
ulan?.. Üç tane kıçı kırık kitap yazdın diye, dev-
leti eleştirmek cesaretini sana kim verdi..” diye 
babalanan Burhan Özfatura’dan ve Özfatura’ya 
arka çıkan, İstanbul Edebiyat Fakültesi’nde 
yuvalanmış gerici-faşist akademisyenlerden alkış 
alırsınız. Hatta “Der Spiegel” Dergisine yazdığı 
ve DGM’de yargılandığı, “Türkiye’nin üzerinde 
kara gökyüzü” yazısından dolayı Yaşar Kemal’i 
“defterden silmiş” Emin Çölaşan ve Ahmet Taner 
Kışlalı’dan da “aferin”i kaparsınız.
        Aferin!..
        3. Orhan Pamuk, önce yurtdışında 
ünlenmedi. Türkiye’deki edebiyatçılar ve 
eleştirmenler, Pamuk’a “klasik romanın seçkin 
bir örneği” olarak nitelendirdikleri Cevdet Bey 
ve Oğulları yayınlandıktan sonra ödül vermeye 
doyamadılar. Bazı eleştirmenleri tereddüte 
düşüren, “bilinç akışı” tekniğini kullandığı Sesiz 
Ev de değildi. Beyaz Kale ve sonrasında soru-
lar çoğaldı. Örneğin Benim Adım Kırmızı’yla 
ilgili olarak kaleme alınan bir paragrafı birlikte 
okuyalım: “Sonunda Benim Adım Kırmızı’nın 
bir postmodern roman olarak okumasını mı 
önereceğiz? Geleneksel anlatı damarından 
beslenen, modernizmle bağlarını büsbütün 
koparmaya yanaşmayan, postmodern anlatının 
olanaklarından yararlanan bir roman olarak mı?.. 
Yoksa popüler roman türlerine göz kırpan bir 
roman olarak, popüler kültür bağlamında mı 
değerlendirmeliyiz onu?..”(17)
         Kısacası, Pamuk’un edebiyatçı ve 

eleştirmenler tarafından kabulü ve bir 
romancı olarak ünlenmesi önce Türkiye’de 
gerçekleşti; daha sonra kitapları başka dillerde 
yayımlanmaya başlandı. Ezbere konuşmadan 
önce, madem “Dost”undur, “muhasebeci Fethi 
Naci”den sorup, öğrenebilirdin.
        İlginç olan, edebiyatçı ve eleştirmenler 
tarafından kabul görmenin, bir yazarlık 
standardı olduğundan haberdar olmakla bir-
likte; bu standardın Yalçın Küçük tarafından 
bu kadar önemsendiğini bilmiyor olmamızdır. 
Halbuki “Prof. Dr.” ünvanını her yerde ve büyük 
ısrarla kullanmasından tahmin etmeliydik. 
Kusurumuza bakılmasın.
        4. Roman eleştirmeni olmadığımız en başta 
söylemiştik. Orhan Pamuk’un eserlerini edebiyat 
ölçüleri içinde çözümleyen ve eleştiren; konuya 
uzmanlık ölçüsünde vakıf pek çok isim var. Bu 
çözümleme ve eleştirilerden de yararlanıyoruz.
        Ama sosyalist siyasetle ilişkimiz farklıdır. 
Edebi bir esere siyasi eleştiri kampanyası 
düzenleyenlere, elbette siyasi eleştirinin nasıl 
yapılacağını göstermek, en az onlarınki kadar 
ahlakidir. Yaşadığımız dönemi “Hamidizm” olar-
ak nitelendirip; bunu gerekçe yaparak, Kemalist 
programı öne çıkarmayı “Leninizm” olarak yut-
turmaya çalışan; devleti tanımadığı için yanılıp 
girdiği cezaevinden, devlete şirinlikler yapmak 
üzere, Kemalistlerin saldırdığı herkese daha 
büyük bir şiddetle saldıran; bu amaçla, bilgi 
yerine kahvehane dedikodusunu tercih edenleri 
tanımak ve tanıtmak, işimizdir.
        Yalçın Küçük, artık Doğu Perinçek’in, Emin 
Çölaşan’ın, Ahmet Taner Kışlalı’nın mücadele 
arkadaşıdır. “Aydın ve sol tarihimizin” onurunu, 
“çok sevdiğim, dostum” gibi aynı cümle içinde 
reddettiği ibareler arasında yağmalayan; 
kendisini öne çıkarmak için herkesi ve her şeyi 
değersizleştirmeyi bir yol olarak seçen Prof. 
Dr. Yalçın Küçük, bizim taraftaki itibarından 
hızla vazgeçiyor. Gittiği yerdekilerin itibar 
göstereceğini ummasın.
        Orhan Pamuk mu? Bu büyük edebiyat 
yeteneğini, mütevazı ama cesur delikanlıyı; 
eseri hakkında eleştirmenlerin yazmasını bek-
lemek yerine, tanıtım kampanyasını büyük 
bir maharetle örgütleyen bu “yeni tip yazarı”, 
bir romancı olarak ne savunduk, ne tartıştık. 
Ona yönelik saldırıların gerisinde ne olduğunu 
görünür kılma çabamızın sebebi; onun ahlakıdır 
ve saldıranların ahlaksızlığıdır. Orhan Pamuk, bir 
uygarlık çerçevesi olarak batıcıdır. Saldıranlar 
ise, uzun süredir, “batıda da işkence yapıldığı, 
batıda’da hukuksuzluk olduğu vb.” türünden 
bir batıcılığı savunuyorlar. Bir uygarlık projesi 
olarak batıcılarla; bir zulüm, işkence, siyasi geri-
cilik örneği olarak batıcılar arasında kuşkusuz 
tercihte bulunma hakkımız vardır. Birinciye karşı 
ihtiyat yeterlidir; ama ikincilere karşı savaşmak 
gerekir.
        Sabetayist dönmeler belki dönmüyorlardır. 
Ama sosyalizmden devletin kucağına dönen-
lerin, “döndüğünü” biliyoruz.

        Notlar:
        1. Tahsin Yücel, A, Taner Kışlalı’ya yazdığı 
mektup, “İnanılmaz Bir Olay” Başlıklı A. Taner 
Kışlalı imzalı yazının içinde, Cumhuriyet.
        2. A. Taner Kışlalı, “Balo Maskesiz Olsun” ve 
“İnanılmaz Bir Olay”, Cumhuriyet.
        3. A.T. Kışlalı, “Normal Zekalılar İçin Bir Yazı”, 
Cumhuriyet.
        4. Yalçın Küçük, Aydınlık s. 610, 28 Mart 
1999
        5. A. Taner Kışlalı
        6. Ataol Behramoğlu, “Orhan pamuk ve 
Eleştiriler” Cumhuriyet.
        7. A. Behramoğlu, a.g.y.
        8. Enis Batur, “Son günlerin tuhaf 
tartışmasına bir bakış, Roman okumaktansa, 
yazarının canına okumak”, Cumhuriyet Kitap eki, 
s. 470, 18 Şubat 1999
        9. Fethi Naci, Eleştiri Günlüğü, Cumhuriyet 
Kitap Eki, s. 469, 11 Şubat 1999
        10. Yalçın Küçük, Nasıl Görüyorum: 
Konversos ve Orhan Pamuk, Aydınlık s: 616, 9 
Mayıs 1999
        11. Y.Küçük, Aydın Doğan’ın Aydınları 1, 
Aydınlık s. 618, 23 Mayıs 1999
        12. Y.Küçük, Aydınlık s.616
        13. Y.Küçük, a.g.y.
        14. Y.Küçük, “Üç Kapı”, Aydınlık s. 610,  28 
Mart 1999
        15. Y.Küçük, a.g.y.
        16. Y.Küçük, a.g.y.
        17. Semih Gümüş, E (Aylık Kültür ve 
Edebiyat Dergisi), s.1. Nisan 1999

edebiyat ve ucuzluk
Baş tarafı sayfa 18’de

mavi boncuk dağıtan; sosyalistlerle sosyalist, CHP’de 
delege, DSP’lilerle “akıllı solcu”, ANAP’lılarla anti-komünist, 
MHP’lilerle şoven milliyetçi; Refahlılarla dini değerlerine 
bağlı; hırsızlarla suç ortağı tiplerden sakınmak; birlikte ve 
yanyana görünmemek çok önemlidir.
        İşçi sınıfının günlük çalışma ve yaşama koşullarını “içer-
den” tanımak şarttır. Ancak içerden derken, sadece ve esas 
olarak sendika yöneticilerinin bulunduğu yerden değil; 
fabrikalarda, işyerlerinde çalışan işçilerin bulunduğu yer-
den sözediyoruz. Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, iyi 
işçilerle güçlü, samimi bağlar her iki tarafın da önünü açar.
        Sendikalar, sınıfın dönüştürülmesi, sınıf bilinçli işçilerin 
çoğalması için, asla vazgeçemeyeceğimiz örgütlerdir. 
Solculuğun fiyakasını yapacağız diye, sendikacılara gerekli 
olmayan ve çoğu zaman haklı da olmayan eleştiri ve 
hakaretler yöneltmenin yegane sonucu, kendi önünü 

kapatmaktır. Tersine, sendikacıların tecrübe ve birikimlerind-
en öğrenmek; varsa yapılabilecek katkıları ortaya koymak; 
burun kıvıranlar oldu diye, bunu yapan kişilerle sendikaları 
karıştırmadan katkıda bulunmaya devam etmek gerekir.
        İşçilerin olduğu heryerde olmak bir yana; yayınlarımızı 
ulaştırabildiğimiz iller ve ilçeler bile sınırlıdır. Ulaşılan yerlerde 
de binlerce kişiye ulaşılmıyor. Sınıf mücadelesinin kabardığı 
dönemlerde bile herkese ulaşmak mümkün olmaz. Bu 
yüzden, nerede bağ kurulabilmişse, orada ısrarlı olmak, 
öğrenici olmak, güven verici insani ilişkiler geliştirmek ve 
verimli, üretken bir ilişki yaratmak gerekir. Bazan, bir ülkenin 
bir tek şehrinde gelişen bir işçi hareketi, bütün ülkenin 
üzerinde, hatta dünya çapında yankı yaratabilir; temiz bir 
işçi rüzgarı estirebilir. 1991 yılındaki Zonguldak işçilerinin 
eylemini; yakın zamanda Bükreş’e yürüyen Romanyalı 
madencilerinin eylemini hatırlayalım. 

        İşçilerin en hızlı öğrendiği zamanlar, kitlesel eylem-
lerin içinde yeraldıkları zamanlardır. Bu bir grev de olabilir, 
işçilerin kitlesel katıldığı bir 1 Mayıs mitingi de. 1976, 1977 
1 Mayıs’ları, yüzbinlerce işçiye, büyük, güçlü bir sınıfın men-
subu olduğu bilincini, onlarca kitap okumuş gibi öğretti. 
15 ve 16 Haziran’da yığınsal direnişe katılan işçinin katıldığı 
andaki bilinciyle, eylemin sonunda ulaştığı bilinç arasında 
dağlar vardır. Başta 1 Mayısları, en sıradan işçinin bile, çoluğu 
çocuğuyla katılabileceği yığın eylemleri haline yeniden 
getirmek; çok devrimci görünen, ama işçilerin katılımının 
önüne yeni engeller çıkardığı için esasen burjuvaziye hizmet 
eden, küçük burjuva panayırı görüntülerinden, kurtarmak 
gerekir. Bu eylemlerde, küçükburjuva başıbozukluğun veya 
polis baskısının yerine işçi sınıfının disiplinini hakim kılmak; 
bu amaçla düzenleyici sendikaların işine sıkı sarılmalarını, 
baştan savmacı ürkek tutumlarını terketmeleri için yardımcı 
olmak, komünist tutumdur. 
        Bilgi ve deneyleri paylaşmak ve sınıfın ortak hafızasına 
katmak gerekir. Emekli maden işçisi Kadir Tuncer’in 

Zonguldak’ta işçi sınıfının durumu üzerine yazdığı kitap iyi 
bir örnektir. Neden tekstil işçileri için, metal işçileri için ve 
diğerleri için, o işkollarının bilgi ve deneyimini iyi-kötü tem-
sil eden işçiler tarafından benzer çalışmaların yapılmasına 
yardımcı olmayalım? Her iş kolunda, diğer işkollarıyla ortak 
yanlar olduğu gibi, farklı çalışma ve mücadele birikimleri 
var. Bu tip çalışmaların eksiği ve yanlışı kimseyi korkutmasın. 
Başka bir işçi de kendi birikimiyle doğrusunu yazar, eksiği 
tamamlar.
        Şüphesiz bütün bu faaliyetler, aynı zamanda işçilerin 
sınıf partisini, Türkiye Komünist Partisi’ni yeniden ve yeniley-
erek ayağa kaldırma amacının bir parçası değilse; başarıları 
da geçici olacaktır.
        Bu yazı kapsamında dikkat çekilmesi gereken son bir 
nokta da; işçi sınıfı ve sendikal hareket için, olumlu, güzel, 
geliştirici her çabaya, ortaya koyanlar kim olursa olsun; sahip 
çıkmak, bu örnekleri teşvik etmek üzerinedir.
        Yan tarafta böyle bir örnek var. DİSK’in yeraltı maden 
işkolundaki iki sendikası, çok uzun zamandır yapılması 

Sendikal hareket ve sosyalistler
Baştarafı sayfa 5’te
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K i t a p
         Şair ve komünist Nazım Hikmet’in mezarını 
Türkiye’ye getirme isteği saygıdeğer bir tutum-
dur; eğer bu isteğin arkasında Nazım’ın anısına 
yapılabilecek her türlü saygısızlık mevcut 
değilse.
         Bir zamanlar, komünistlikten liberalliğe 
evrilen yumuşakçalar bu işe soyunmuştu. 
Nazım’ı önce komünistliğinden soyup, hüman-
ist şair yapmaya giriştiler. Bizzat oğlu tarafından 
yayıma hazırlanan kitaplarında bile “komünist, 
kızıl, yoldaşlar” gibi kelimelerin yerine (....) işareti 
koyan rezil zihniyet; “Vasiyet” şiirinin “yoldaşlar” 
hitabını da, Genco Erkal’ın ağzında “kardeşler”e 
dönüştürmüştü. Nazım ticaretiyle geçinen, 
sanata yetenekli veya sadece kendisini herşeyi 
kullanarak pazarlamaya yetenekli, işportacılar; 
getirseler koruyamayacakları mezar için epey 
gürültü etmişlerdi. Bereket, Türkiye devleti 
Nazım’ın hatırasından bile korkuyordu da, bu 
girişime izin vermedi.
         Kepazelik bitmemişti. Bu defa, 
“vatandaşlığa tekrar kabulü” girişimleri başladı. 
Nazım’ın Türkiyeliliği için, Bakanlar Kurulu 
Kararına ihtiyaç duyanlar, bu işe ablasını sefer-
ber ettiler. Gene sağolsun devlet, “Kendisi dile-
kçe versin” diyerek,  bu girişimi de püskürttü.
          Şimdi rezillik dizi çoktan geçmiş, boğaza 

kadar dayanmıştır. 12 
Haziran 1999 tarihli 
Hürriyet’e göre, “Rusya-Türk 
İşadamları Birliği, Nazım 
hikmet’in 100. doğum 
yıldönümünden önce 
ülkesine dönebilmesi için 
kampanya” başlatmış. 
         RTİB Başkanı Ali İhsan 
Ahıskalıoğlu’nu tanımıyoruz. 
Eğer o  ve “işadamı” 
arkadaşları “dönmelerden” 
değilse, şaşarız. Niyetleri o ki, 
Nazım’ı da “özelleştirecekler” 
ve tekelci devletin turistik 
tesisleri arasına katacaklar.
         Böyle bir uğursuz 
girişimin, mutlaka şıracısı 
olur. TKP’nin eski yöneticilerinden, kendisinin 
vatandaşlığa tekrar kabulü için çaba harcayan 
Bilal Şen de, Hürriyet’in haberine dahil olmuş. 
“Arkadaşı Nazım” üzerinden kendisini şöyle 
pazarlıyor: “Hiç unutamadığı anılarından biri de, 
Nazım Hikmet’in Celal Bayar’ın hapisaneden 
çıkması için taraftarlarının açtığı kampanyaya 
katılmak istemesiydi. Ancak bu teklif öbürleri 
tarafından kabul edilmemişti.” (...) “Para sıkıntısı 

çekiyordu. Ayrıca çok da mutsuzdu. 
Vatan hasreti içinde kıvranıyordu. 
‘Biz hata ettik dışarı çıkmakla’ diyor-
du. Ama fazlasını söyleyemiyordu. 
Çünkü eğer daha fazla konuşursa, o 
zaman orada da yaşatmazlardı. Bir 
taraftan da dost bildiği insanların 
attığı çamurlarla uğraşıyordu. O 
dünyayı kendine mezar etti.”
 Mısır’da ölüleri mumy-
alamadan önce kalplerini 
çıkarıyorlarmış. Nazım’ı Türkiye’ye 
getirme kampanyaları, her 
defasında Nazım’dan birşeyler 
çalma, O’nu eksiltme kampanyaları 
halinde yürütülüyor. Bu defa 
komünistliğini, kalbini çalmakla 
yetinmiyorlar; yerine Celal Bayar’a 

özgürlük isteyen, yoldaşlarıyla anlaşamayan, 
dostlarına güvensiz, Sovyet yönetiminden 
endişeli, dünyayı kendine mezar etmiş, pişman 
bir Nazım portresi çiziliyor. Kalbi yoktur ve 
boşluğuna Bilal Şen, hatıralarım diye çer-çöp 
doldurmaktadır.
         Vera’nın Nazım’ı harcayan hatıralarını 
okumuştuk.
         Karın ve Yoldaşın böyleyse, ölmemek en 

Artık Salah Bey de yok...
        1999 Mart’ının 10’unda, türkçenin sınırlarını sürekli genişleten delifişek bir dil ustasını; türkçe şiirin 
benzersiz bir şairini, Salah Birsel’i kaybettik. 1919 Bandırma doğumluydu. İlk ve orta okul öğrenimini İzmir’de 
Saint-Joseph Lisesi’nde tamamladı. 1937’de İzmir Erkek Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Hukuk Fakültesi’nde iki yıl 
okuduktan sonra, hukuk öğrenmekten vazgeçerek Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne geçti. 1948’de 
mezun oldu. Fransızca öğretmeni, Çalışma Bakanlığı’nda İş Müfettişi olarak çalışan Birel,  önce İstanbul 
Üniversitesi , daha sonra Ankara Üniversitesi Basımevi’nin Müdürlüğü görevinde bulundu. 1972 yılında 

emekli oldu. 
      1937’de Gündüz Dergisi’nde ilk şiirleri yayımlanan Birsel, 1940-50 yılları 

arasında İnkılapçı Gençlik, Sokak, İnsan, Seçilmiş Hikayeler gibi dergilerde 
şiir yayınlamaya devam etti. Yenilik, İnsan, Sokak ve Nokta Dergilerinin 
yayıncıları arasında yeraldı. 1940 kuşağı şairleri arasında bulunmakla bir-
likte, yaşıtları olan Garip’çilerden, “40 Kuşağı Şairleri”nden, Dağlarca ve 
Necatigil’den farklı bir şiir yazdı. 
 Şiir kitapları: Köçekçeler (1980’e kadar yayımlanan bütün şiir 
kitapları),Yalelli (1994), İnce Donanma (1995), Rumba da Rumba (1995) 

Çarleston (1996), Sevdim Seni Ey İnsan (1997), Baş ve Ayak (1997), 
Nardenk (1998).

  Deneme, eleştiri, günlük:
  Şiirin İlkeleri (1952), Günlük (1955) Kendimle Konuşmalar (1969), Şiir ve 

Cinayet (1975), Kahveler Kitabı (1975) Ah Beyoğlu Vah beyoğlu (1976), 
Kurutulmuş Felsefe Bahçesi (1979), Boğaziçi Şıngır Mıngır (1980), Paf ve Puf 

(1981), Amerikalı Tolstoy (1983), İstanbul-Paris (1983) Şişedeki Zenci (1986), 
Asansör (1987), Kediler (1988), Aynalar Günlüğü (1988), Bay Sessizlik (1990), 

Yaşlılık Günlüğü (1992), Gandhi ya da Hint Kirazının Gölgesinde (1993), Gece 
Mavisi (1994), Yanlış Parmak (1996)
        Roman: Dört Köşeli Üçgen (1961)
        İnceleme: Fransız Resminde İzlenimcilik (1967), Goethe
        Bu büyük kültür insanını, çalışkan verimli ve derinlikli edebiyat adamını kendi şiirleriyle, sevgiyle, 
saygıyla, şükran duygularıyla anıyoruz. Fabrika okuyucularına elbette şiirlerini okumalarını ve tadına 
varmalarını öneriyoruz. Ancak hiç değilse, Şiir ve Cinayet, Kurutulmuş Felsefe Bahçesi, Paf ve Puf, Şişedeki 
Zenci’yi okumalarını, Salah Bey Tarihi’nde yolculuklara çıkmalarını, hayatlarını bu zenginliklerden yoksun 

    Iııh 

    Nerelerden göçmüşüm ben
    Nerelerden sızmışım
    Hangi elekten hangi kalburdan
    Elenmişim habersizce

    İlişkilerim var pitik pitik
    Evim yok arabam yok sevgilim yok
    Bleh bleh bleh
    Dostlarım yok yemezzadelerden

    Karpuzların kavunların önünde
    Korkarak bakınırım
    Iııh der iterim
    Ellerini kirişli kafaların

    Düş evimdir sokaklar
    Orta yerinden alırsam birini
    Ötekini çekinmeden
    Cebime sokarım
    
    Bir iskele bir sancak
    Tüm insancı derneklerini yoklarım
    Kapıda gönlümü çıkarır
    Ayakkabılarını giyerim tatava’nın

***
    Dünyada geçen zamanımı düşünüyorum
    Ben de akıl erdiremeden bakmıştım
    Yaprağın yeşiline
    Denizin laciverdine
    Gecenin gündüz oluşuna bakmıştım

    Beni de düşündürmüştü
    Kimi günler
    Ağaç dalı
    İnsan Eli
    Böcek kanadı...
                    G ü l e  G ü l e  S a l a h  B e y . . .

Nazım’dan ellerinizi çekin
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Sorun Yayınları

        Baştan söyleyeyim, roman eleştirmeni değil, 
roman okuyan bir komünist siyasetçiyim.
        “Övünmek gibi olmasın”, Orhan Pamuk’un 
bütün romanlarını sonuna kadar okudum.   

        “Ayıptır söylemesi”, Cevdet Bey ve 
Oğulları’nı, Beyaz Kale’yi, Kara Kitap’ı ve Benim 
Adım Kırmızı’yı çok beğendim. Örneğin Benim 
Adım Kırmızı’yı, “cinayet, giz, cinsellik” gibi “yazın 
adamlarının daha çok kusur olarak niteleyeceği 
özellikleri nedeniyle” (1) beğenmiş değilim. 
Roman boyunca, toplumsal değerleri üzerinden 
doğu-batı karşıtlığının, resim sanatı alanına 
nasıl yansıdığına; bu karşıtlığın girilen ilişkiler 
sonucu doğulu sanatçıda yarattığı çözülmeye 
dair tartışmayı; yazarın bir uygarlık projesi olarak 
batıcılığını hatırımda tutarak çok ilginç buldum. 
Ama romanı beğenmemin asıl nedeni, aldığım 
edebi taddır. Aynı tadı, belki daha da fazla, Kara 
Kitap’ın bazı bölümlerinde yaşamıştım.
        Ey okuyucu, “Övünmek gibi olmasın” 
ve “ayıptır söylemesi” ibarelerinin boşuna 
olmadığını, umarım biliyorsun.

        OKUMADIM AMA...

        Çünkü 1999 yılının, yaklaşık olarak Şubat ayı 
başından bu yana, Orhan Pamuk romanı üzerine 
konuşmak için, Orhan Pamuk’un romanlarını 
okuyamamış veya okumaya hiç niyetlenmemiş 
olmak, neredeyse önkoşul haline getirildi. 
        “Yazının başında, bu kişinin iki kitabını 
-tüm çabalarıma ve aylarca sürünmesine karşın- 
bitiremediğime değinmiştim. Ama bunu sadece 
bir ‘giriş’ olsun diye yapmıştım.
        Meğer çoğunluğu asıl ilgilendiren, işin bu 
yanıymış.
        Çünkü, her kesimden inanılmaz sayıda 
insan, meğer benimle aynı durumdaymış.” (2)
        “Saldırıların yöneldiği o yazılarda, çok somut 
iki nokta yeralıyordu.
        Birincisi bir ‘itiraf’tı!.. Orhan Pamuk’un iki 
kitabını almış, ikisini de -tüm direnmeme karşın- 
bitirememiştim. 

        Bir de ortaya çıktı ki; okurlarımın meğer 
büyük bir kesimi aynı durumdaymış... Hatta 
bunların içinde ünlü yazarlar ve yazın adamları 
bile varmış..” (3)
        “d) Pamuk’u nasıl niteleyeceğimizi, pek 
okuyamadığım için, bilmiyorum, ancak Yaşar 
Kemal Dostumuzu, resim sanatından aldığımız 
bir niteleme ile ‘naif’ yazar sayıyoruz.” (...) Fethi 
Naci Dostumuz şimdi sadece baş eğmeyi propa-
ganda eden ‘edebiyat’ eserlerini beğeniyor ve 

Pamuk’un son şaheserini eleştirmekten korkuy-
or, öyle görüyoruz.” (4)
        Madem okumamışlar, neyi eleştiriyorlar? 
        İlk iki alıntının sahibi, yeni yetme 
Kemalistlerden Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, 
görünürde, Prof. Fahir İz’in bir yazısından 
yararlanıyor. Fahir İz bey, üşenmemiş, Orhan 
Pamuk’un Yeni Hayat romanında yaptığı “sinsi 
Atatürk’ü aşağılama çabalarını” tesbit etmiş!.. 

Okuyanlar hatırlayacaklardır, Yeni Hayat’ın 
kahramanları, ıssız Anadolu kasabalarına, 
durmadan otobüs yolculukları yaparlar; bu 
kasabalarda peşinden koştukları gizemi bulmak 
isterken, kendi yolculukları kadar gizemli başka 
hayatlara karışırlar. Bilindiği gibi her kasabanın 
meydanında, ya Atatürk heykeli bulunur, ya da 
büstü. Heykel veya büst, aklı başında insanlar 
ve güvercinler için, Atatürk’ün kendisi değildir. 
Dolayısıyla güvercinler bu heykel veya büstlere 
konar, kakalarını yaparlar ve “normal zekalı” (5) 
insanlar, bunu Atatürk’e saygısızlık saymazlar. 
Bir Belediye çalışanı veya Kaymakamlık odacısı, 
heykeli/büstü ara sıra temizler ve hayat devam 
eder gider. 
        Prof. Fahir İz ve kuşkusuz A. Taner Kışlalı, Yeni 
Hayat’ta, “Sonra kasaba alanına dolanır, Atatürk 
heykeline sıçan güvercinleri ayıplar.” cümlesi-
nin pek çok benzerinin bulunduğunu söylüy-
orlar. Fahir İz, bu cümlede olduğu gibi, “Konu 
hiç gerektirmediği halde” kitapta Atatürk’e 
“sataşma” ve “dokundurma”lar olduğunu belir-
terek söz konusu parçalar çıkarılırsa romanın 
bir şey yitirmeyeceğini söylüyor. (6). Görüldüğü 
gibi yapılan sadece dedektiflik değil; aynı 
zamanda bir romanda neyin gerekip neyin 
gerekmeyeceğine dair “reçeteleri” de var. Sadece 
Atatürkçü değiller; aynı zamanda Kemalizm 
adına edebi bir eserin içinden ne çıkarıldığında, 
eserin değerinden bir şey kaybetmeyeceğine 
karar verme yetkisine sahipler. Bunun ikinci 
adımı, esere ne eklendiğinde, edebi değerinin 
artacağının “bildirilmesi” olmalıdır. Tabii ki, 
dedektifliğin soluğu çabuk kesiliyor ve “edebi 
eleştiri” yardımı geliyor. Yardım ihtiyacına ve 
yardımın kendisine sıra gelecek. Ancak “sinsi 
Atatürk düşmanlığı uzmanı” Binbaşı Emin 
Çölajanı’nın burada sahneye çıkması gerektiğini 
hepimiz biliyoruz. 
        Emin efendi ve Mahmut Makal da, Benim 
Adım Kırmızı’yı okumayanlardan. Üstelik, sinsi 
Atatürk düşmanlığı yapıldığı için, O. Pamuk’un 
önceki kitaplarını da okumamış ve okumaya 
niyeti olmadığını da söylüyorlar. Üstelik bu 

kitapları hiç kimsenin okumadığını iddia ediy-
orlar. Onların “emin” olduğu, satış rakamlarının 
da şişirme ve yalan olduğudur. “Binbaşı” bu 
iddiasını neye dayandırıyor? Hiçbir yere..Her 
zamanki gibi, işkembe-i kübradan sallıyor. Bu 
isim, gazetemizin kültür sayfasında yeraldığı 
için okuyucudan iki defa özür diliyoruz. Çünkü 
aşağıda bir kere daha geçecek.

ÖZDEN ŞAİR, KIŞLALI ELEŞTİRMEN!...

        Kışlalı’nın yazılarına yönelik cevaplar biraz 
sert olunca; Kemalist, ama şair ve “yazın adamı” 
Ataol Behramoğlu Cumhuriyet’te yayımlanan 
yazısında ve Enis Batur Cumhuriyet’in “Kitap 
Eki”nde yayımlanan yazısında, bu iki amatöre 
ağzının payını verince, konuyla ilgili yeni 
yazılarda “yardım”a daha çok atıfta bulun-
mak şart oldu ve iddiaların yanında “hem 
de Cumhuriyet sayfalarından...” sızlanmaları 
görülmeye başlandı.
        Önce Ataol Behramoğlu..
        “Bilimsel bir yapıtın, siyasal konulu bir 
yazının bütününden koparılmış cümle ve 
anlatımların bile suç konusu olup olamayacağı 
hukuksal tartışma konusuyken, bir romandan 
çıkarılmış bir kaç cümle romanın yazarına 
suçlama olarak nasıl yöneltilebiliyor? Böyle 
bir anlayış ‘sansür’e başlangıç değil midir? 
Kaldı ki, Mustafa Kemal’in kendisinin, 
‘Bozkurt’ gibi yer yer gerçekten ağır sav-
lar içeren yarı biyografik bir kitabın bile 
yayımlanmasından yana tavır 
koyduğunu bili- yoruz. Bir 
başka örnek Lenin’le 
ilgili. Devrim 
sonrasında 
R u s y a 
d ı ş ı n d a 
yayımlanan 
bir yapıtta, 
k e n d i s i n i 
ve devrimin 
öteki önderlerini küçük düşürücü biçimde 
alaya alan mizah yazarı Averçenko’nun kitabı 
konusunda, ‘İyi Bir Kitap’ başlığı altında şöyle 
yazıyor Lenin: ‘Sözkonusu olan, öfkesinden 
neredeyse çıldırmış bir Beyazmuhafız’ın, Arkadi 
Averçenko’nun 1921’de Paris’te basılan Devrimin 
Sırtına Saplanan On İki Bıçak adlı kitabıdır. Son 
kertesine varmış bu nefretin, bu ustaca yazılmış 
kitaba, nasıl yer yer gerçekten kudretli, yer yer 

gerçekten zayıf bölümler getirdiğini görmek 
ilginç oluyor... Bence kitaptaki bazı anlatılar yeni-
den yayımlanmaya değer. Yetenekli insanları 
cesaretlendirmeliyiz.’ (Bkz. Lenin ve Edebiyat, 
Payel Yayınları.) Doğru davranış budur. Tersine 
yaklaşımlar, yazar arkadaşlarım bağışlasınlar, 
bana üslup ve yöntem olarak Salman Rüşdi’ye, 
Teslime Nesrin’e, Stalin döneminin birçok yazar 
ve sanatçısına ya da ülkemizde sağcı çevrelerce 
Nazım Hikmet’e yöneltilen suçlamaları 
anımsatıyor...”(7)
        Şimdi de Enis Batur..
        “Türkiye’nin rot-balans ayarı her geçen gün 
bozuluyor. Bu negatif gelişmenin sayısız belir-
tisi görülüyor, dile getiriliyor ya, onlardan biri 
de, ülkemizdeki rol dağılımı sapmalarında açığa 
çıkıyor. Panaromadan kesit verecek olursak:
        Bir piyanist ya da antropolog, dekolteli bir 
aktüalite figürü kimliğiyle karşımıza çıkabiliyor; 
siyasetçiler onur doktorası sahibi, akademisyen-
ler politikacı, ajan provokatörler akademisyen 
oluyor; askeri darbe yöneticisi ressam, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı şair, şairler sinema oyun-
cusu, gazete genel yayın yönetmeni Pop Müzik 
mütefekkiri, Türkiye güzeli TV spikeri, cinayet 
sanığı dizi film oyuncusu, sinema yönetmeni 
Avrupa Topluluğu uzmanı, sinema oyuncusu ya 

da şarkıcı Belediye Başkanı adayı, terörist 
futbol kulübü başkanı, vaiz dinsel-
siyasal önder olarak önümüze 
geliyor. Çeyrek yüzyıl önce ‘imamın 
karısı’ ile başlayan süreçte merdi-

venin dibine indik anlaşılan.
 (...) “Rol sapmaları, Türkiye’de, 

durmadan kurbanlar üretilmesine, 
‘kötülük anlaşmaları’nın su 

yüzüne çıkmasına yol 
açıyor, rot-balans ayarı 

böylece hepten bozu-
luyor. Orhan Pamuk 

‘olay’ında da durum 
ö l ç ü s ü z l ü k t e n , 
ölçüsüzleşmeden 

kaynaklanıyor. ‘Roman’dan sözedeceksek, önce 
okuyalım. Romanın yarattığı toplumsal ilgiye 
eğileceksek, önce olup-biteni analiz edelim. 
Yoksa, dünya çapında yankı uyandıran yapıtların 
sahibinin kendi ülkesinde lekelenmek istenmesi 
(eleştirilmesi değil), tek kelimeyle açıklanabilir: 
Çekememezlik.”(8) 

K e m a l i s t l e r  O r h a n  P a m u k ’ a  n e d e n  k ı z d ı ?

edebiyat ve ucuzluk

Devamı Sayfa 17’de


