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I.
Fabrika’da yapmayı tartıştığımız değişikliklerin

haberini, önceki sayılarda vermiştik. Gene de yeni
görünümü şaşırtmış olabilir. Fabrika’nın bildiğiniz,
tanıdığınız muhtevasının alışma süresini kısaltacağını
umuyoruz. İlk sayısını 1 Mayıs 1992’de yayınladığımız
Fabrika, 47 normal sayı, özel sayılar ve broşürlerle 8
yaşını doldurmak üzere. İlk sayısındaki “Bir Fabrika
Kuracağız” başlığıyla önümüze koyduğumuz hedefe;
artan bir heyecanla, gerçeklik kazandırmaya çalışıyoruz.

Bu sayıda, okuyucularımıza yayın çizgisi bakımın-
dan da, başından beri sürdürdüğümüz çizgide değişiklik
gibi görünecek bir açıklama yeralıyor. “KOMÜNİST
PARTİSİ GİRİŞİMİ” imzalı bildiri ve bu girişime ilişkin
“Komünist Partisi Girişimi: Bir Eşik Aşıldı” başlıklı yazı;
bu siyasi insiyatifin sadece haberini vermek maksadıyla
sayfalarımızda yeralmıyor. Aynı zamanda Fabrika’nın
bütünüyle bu girişimi desteklediğini; Fabrika’nın sürekli
yazarlarının doğrudan bu girişimin içinde yeraldığını
okuyucularımıza duyuruyoruz. 

Umuyoruz ki, Girişim, komünist hareket içinde
olduğu kadar, siyasetin başka kesimlerinde de canlı tartış-
malar yaratacaktır. Bundan sonraki sayılarımızda,
Girişim’le ilgili verilecek yeni haberler olacağından emi-
niz. Emin olduğumuz başka bir şey ise, aynı haberlerin,
gene içerden, belki farklı yorumlarla başka yayınlarda da
verileceğidir. 

II.
Türkiye İMF ile yeni bir “İstikrar programı” üzerinde

anlaştı. Uğur Tekin’in, istikrar programını bütün yön-
leriyle değerlendiren yazısı, programın çeşitli unsurlarına
karşı, gündeme geldiklerinde, tekil tepkiler ortaya koy-
maya çalışan ilerici güçler için yolgösterici, dahası
uyarıcı nitelikte. Yazının dili iktisat kavramlarına aşina
olduğunu bildiğimiz okuyucu çoğunluğu için de bir
ölçüde “teknik” gelebilir. Özenli bir okumanın bu sorunu
aşmaya yardımcı olacağına inanıyoruz.

III. 
Bu sayıda kitaplar üzerine iki önemli çalışma var. 
Birincisi Vedat Türkali’nin GÜVEN romanı üzerine

Sinan Dervişoğlu’nun kaleme aldığı yazıdır. S.
Dervişoğlu, GÜVEN’den yola çıkarak, Türkiye
Komünist hareketinin hayati önemde kimi siyasal sorun-
larını tartışıyor. V. Türkali’nin katıldığı, 3 Mart 2000
gecesi Kanal 7 Televizyonu’nda yayınlanan, Ahmet

Hakan’ın sunduğu “İskele Sancak” programı, roman
dolayısıyla gündeme çıkan çok önemli tartışmaların bir
kesitini verdi. Vedat Türkali’yi sadece romanın bir kere
daha ortaya koyduğu seçkin edebi kişiliği için değil; bu
programda, Türkiye’nin önünde görünür kıldığı, söze
döktüğü başı dik, onurlu ve derinlikli komünist kimliği
için de sevgiyle selamlıyoruz.

Kanal 7 Televizyonunu ve Ahmet Hakan’ı da prog-
ram dolayısıyla kutluyoruz.

İkinci çalışma ise, Talat Turhan ve Orhan Gökdemir
imzalı “Ziverbey’den Susurluk’a Bir Mit’cinin Portresi:
Mehmet EYMÜR” kitabıyla ilgili olarak, Orhan
Gökdemir’le yaptığımız mülakattır. Geçtiğimiz günlerde
ikinci baskısı yapılan kitabın önemine işaret etmek için
yaptığımız mülakatın okuyucularımızca ilginç ve aydın-
latıcı bulunacağından eminiz. Orhan Gökdemir’le Z.
Tombak ve D. Varol görüştüler.

IV.
Hizbullah tartışmalarını, bu örgütle islamiyet, bu

örgütle siyasal islam, bu örgütle devlet politikaları ve
siyasi rejim çerçevelerinde, her şeyi kendi yerine koyarak
yapmak gerekiyordu. Z. Tombak, bu tartışmayı
yaparken, aynı zamanda genel olarak siyasal islamın
dünyada ve Türkiye’de yaşadığı süreçler üzerine değer-
lendirmelerini sürdürdü. Fabrika’nın 45. sayısında yer-
alan “Siyasal islam”la ilgili dosyanın, bu oldukça uzun
yazıyla daha kavrayıcı hale geldiğine inanıyoruz.

V.
“Kürt Meselesinde Durum” yazılarının, geleneksel

Fabrika okurlarından daha geniş bir meraklısı olduğunu
biliyoruz. Geçen sayıdaki  “Kürt meselesi ve PKK
Çözülüyor” başlığını “merak edenler” arasından, sadece
“PKK çözülüyor” olarak okuyanlar oldu. Hayatı, ne
kendimizin, ne herhangi bir okuyucumuzun hoşnut-
luğunu gözeterek yeniden kurmuyoruz. Somut gerçeği
ve bu gerçeğin gelişme yönlerini çözümlemeye; gerçeğin
şekillenmesinde ilerici olanın güç kazanmasına; bunun
için de önünü görmesine çaba harcıyoruz. Gördük-
lerimizin bizi mutsuz ettiği anlarda gözlerimizi yumarak,
zihnimizde yarattığımız hayallere bakmayı ve onları
yazıya dökmeyi; gerçekle hayal ve efsanenin yerlerini
değiştirmeyi; siyaseti ikinciler üzerinden yapmayı,
çözümleme ve siyaset saymıyoruz. Biliyoruz ki, Fabrika
okuyucusu da, ideolojik gıdasını siyasetin “gaz halinden”
almayı tercih etmeyecektir. Merak, başlıklarla yetin-
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memeli; kendisini sabır ve itinadan ayırmamalıdır. 
Dizinin 7. yazısında, tekrarlardan kaçınmak için,

önceki bölümlere atıflarda bulunuldu. Umuyoruz, eski
bölümlere de ara sıra gözatarak okumak, zenginleştirici
olacaktır.

VI.
Türkiye nükleer enerji tartışmasını iki tarzda yapıyor.

Bir bölümü Nükleer Santral ihalesine, enerji sorunu
çerçevesinde yaklaşıyor ve gereksizliğini ve tehlikesine
değmeyeceğini anlatıyor. Mevcut durumda, hiç kuşkusuz
haklıdırlar. Şüphesiz karşılarında komisyoncuların oluş-
turduğu lobiler ve onların akademik ünvanlı temsilcileri
vardır. Ancak nükleer santral tartışmasını, Türkiye’nin
emperyalistleşme çabası içindeki tekelci sermaye, yük-
sek bürokrat, siyasi elit oligarşisi, nükleer teknoloji trans-
feri çerçevesinde ve kararlılıkla ele alıyor. Refah-Fazilet
çizgisinin “İslam bombası” merakını gizlemediğini
biliyoruz. MHP’nin kimi bakanları da Türkiye’nin
“Atom bombası” sahibi olmasının, “insanlığa ve
dünya barışına bir katkı” olacağını beyan ediyorlar.
Nükleer teknoloji amaçlarını “elektrik kesinti”lerinin
karanlığıyla örtenler, bu acemilerden daha kararlı ve
karanlık bir bloktur.

Yazıyı Doğan Varol yazdı.

VII.
Şili ve İran seçimlerini Metin Kalfa değerlendirdi.

Amerikan şeriatçılarının Çeçenistan’ı içine soktuğu
yıkım savaşı sona yaklaştı. Geçen sayıdan devam edi-
yoruz.

Fabrika’da başka yazıların ve mektupların yanısıra;
öteden beri, herhalde en önce okunan bölüm olan “Çürük
Yumurta” yeralmaya devam ediyor. Ancak bu bölümü
derginin en sonuna koyduk. Böylece “sonuna kadar
okunma” dileğimize somutluk kazandırmak istedik. 

VIII.
Bu sayıda oldukça uzun bir çeviri yeralıyor.

Catherine Samary imzalı yazı Rıza Genç tarafından
türkçeye çevrildi. Yazarın tercih ettiği kavramların
bazıları, bizim tercih ettiklerimizden farklıdır. Keza sor-
duğu soruların, tartışmasını üzerinden yürüttüğü örnek-
lerin, verdiği cevapların bazıları, bizim sorularımızdan,
bizim tercih edeceğimiz örneklerden ve bizim cevap-
larımızdan farklıdır. Ancak kapitalizm içinde verilecek;
kapitalizme karşı verilecek ve yeni bir toplumun kuru-
luşu için verilecek mücadelelerin yeniden tasarlanması;
özellikle sosyalist kuruluş üzerine düşünme, tartışma ve
yeniden fikirler oluşturma çabasına tamamen katılıyoruz.
Yazının önemli tartışmalar içerdiğini söyleyebiliriz.
Tartışmaya yolaçan, mevcut tartışmaları kışkırtan
vasıflara sahip başka makalelerin çevirilerini yayınla-
mayı sürdüreceğiz. Rıza Genç’e teşekkür ediyoruz. 

IX.
Fabrika’nın 46. sayısında yeralan Cemal Kıral

mülakatı çok okundu, merak edildi, konuşuldu. Bu ilgi
tamamen, Cemal Kıral’ın Türkiye Komünist Hareketinin
saygın bir şahsiyeti oluşunun sonucudur. Ve kuşkusuz
komünist partisi ihtiyacı üzerine yürütülen arayış ve
tartışmaların yarattığı ilgi, bu mülakatı daha da merak
uyandırıcı kılmıştır. Fabrika’nın bu ilgiye katkısı ise,
açıkça ortaya koymamız gerekir ki, olumsuz olmuştur.
Hatalarımızı alt alta yazalım. 

Birincisi Cemal Kıral’ın TKP Polit Büro üyeliği yap-
tığına dair ifade yanlıştır ve bu yanlışlık tamamen bize
aittir. Mülakatın bant çözümlerini kendisine gönderip,
üzerinde gerekli düzeltmeleri yapmasını sağlamak gibi,
sıradan sorumluluklarımızdan birini yerine getirseydik;
herhalde bu ve benzeri özensizliklerden kurtulmuş ola-
caktık.

Tamamı çok daha uzun olan mülakat içinden, yayın-
lanan bölümlerin seçimini biz yaptık. İsabetsizlikler
varsa, sorumluluğu bize aittir. Konuşma dilini
değiştirmedik. Kendisi tercihinin bu yönde olmadığını,
daha sonra bize bildirdi. Yayımlamadan önce dil
konusundaki tercihini öğrenmediğimiz için, tamamen
haklıdır. Bir kere daha görülüyor ki, iyi bir işin ortaya çık-
ması için, işi yapan tarafların iyi niyetli olması yetmiyor.
Ayrıca bizim özenli, dikkatli, titiz ve yaptığımız işe
saygılı olmamız da gerekiyor. Mülakatın önemini bizim
yanlışlarımız arasında görmeye çalışan okuyucula-
rımızdan ve şüphesiz Cemal Kıral’dan özür diliyoruz.

X.
Bu sayımızın elinize geçmesiyle, yeni sayı arasında

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma
günü 1 Mayıs’ı yaşamış olacağız. Fabrika 1 Mayıs’ın
sendikalar tarafından düzenlenmesini, sınıf disiplininin
başından sonuna 1 Mayıs’a egemen olmasını; yığınsal-
lığı; yığınsallık içinde işçi katılımının büyümesini arzu
etmiştir. Yığınsallık ve işçi katılımı için, genel olarak mi-
ting ve gösteriler, ama özellikle 1 Mayıs’lar, itici,
ürkütücü, tekelci medyanın endişe yayan tutumlarına
malzeme sağlayıcı; polise bahane hazırlayıcı görüntü ve
tutumlardan kurtulmalıdır. Yığınsal katılımı daraltıcı
tutumların hiçbir devrimci gerekçesi ve izahı olamaz.
Sendikal önderlikler hakkındaki düşünce ve eleştirileri-
miz ayrıdır. Ancak 1 Mayıs’a katılan herkes, sınıfın
geleneklerine saygılı olmak ve kendisini sınıfın yerine
koyan küçük burjuva anlayışların her yıl tekrarladığı,
proleter gelenekleri tahrip edici “gösteri” ve kışkırtmalar-
dan kaçınmak zorundadır.

Yaşasın işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve
dayanışması!

Yaşasın 1 Mayıs!
1 Mayıs’ta alanlarda ve yeni bir sayıda buluşmak

dileğiyle...
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Aşağıda “KOMÜNİST PARTİSİ GİRİŞİMİ”nin,
“Komünistlere Çağrı” niteliğinde bir bildirisi yeralı-
yor. Bildiri, bir süredir komünist kişi ve çevrelere
ulaştırılıyor. Fabrika, bazı yazarlarının da içinde yer-
aldığı bu girişimin bileşenlerinden birisidir. Bu yüzden
okuyucularımıza, sadece bildiriyi sunmakla yetinmeye-
ceğiz ve Komünist Partisi Girişimi hakkında bilgi ver-
meye de çalışacağız.

İŞÇİ SINIFININ İHTİYACI:
KOMÜNİST PARTİSİ ! 

Bilindiği gibi Türkiye’de Siyasi Partiler Yasası’nın
96. Maddesiyle Komünist Parti kurulması yasaklan-
mıştır. Komünist Parti yasağı, işçi sınıfının siyasi
hareketinin kendi adı, programı ve sembolleriyle par-
tileşmesini önlemek; böylece Marksist düşünceyi yer-
altına iterek orada provokasyonlarla boğmak amacıyla
konulmuştur. 1922’den bu yana yeraltına itilen Türkiye
Komünist Partisi, sayısız tevkifata, anti-komünist pro-
pagandaya, provokasyonlara rağmen varlığını ve
mücadelesini yakın zamanlara kadar sürdürmüş;
Türkiye’yi yöneten sağ, baskıcı siyasi iktidarların ve
düzen içi muhalefetlerin her zaman baş hedefi olmuştur.

Komünist Partisi üzerindeki yasak hala sürmektedir.
Ancak ülkede “demokrasi standartlarını yükselt-
mekten” sözeden, “Avrupa standartlarında
demokrasi” talep eden ve bu arada “Komünizmin
öldüğünü” söylemeye devam eden sermaye partileri,
neden 78 yıllık bu yasağı savunduklarına, en azından bu
yasağa karşı çıkmadıklarına dair hiçbir şey söylemiyor-
lar. Üstelik bu yasakla ilgili suskunluk, ilerici, özgür-
lükçü, sosyalist, “emek eksenli” partiler ve sendi-
kalar için de geçerlidir.

Türkiye Komünist Partisi, bu yasağın varlığından
dolayı değil; yöneticilerinin ezici çoğunluğunun
çabaları ve kararıyla bir likidasyon süreci yaşamış,
“hukuki varlığına” son verilmiş ve örgütsel yapısı tas-
fiye edilmiştir.

Parti’yi komünist yapan vasıflarından uzaklaştıran

görüş ve yaklaşımlarla taşları döşenen likidasyon süre-
ci; TKP’nin örgütsel varlığına son vermiştir; ancak
dünyada ve Türkiye’de sınıfsız ve sınırsız bir
komünizm dünyası kurulmasına öncülük edecek
Komünist Partisi ihtiyacı ortadan kalkmamıştır. Aksine
daha yakıcı hale gelmiştir. Emperyalizmin Yeni Dünya
Düzeni’nde liberalizm cehenneminde yakılan işçi ve
emekçi sınıfların, uzun yıllar boyunca, ağır bedeller
ödeyerek elde ettiği kazanımlar bir bir elinden alınmak-
tadır. İşçi sınıfı ve emekçiler, sendikal haklarını, sosyal
güvenliklerini, iş güvencesini, insanca yaşamaya yete-
cek ücretlerini, parasız sağlık hizmetlerini, çocuklarının
parasız eğitimden yararlanmasını ve daha pek çok şey-
lerini kaybettiler. 20. yüzyıl boyunca yepyeni bir
dünyayı kurmanın umut ve heyecanıyla savaşan kuşak-
ların mücadelelerinden miras kalan demokratik hak ve
özgürlükler, partisiz, hafızasız ve cesaretsiz bırakılmış
bugünkü kuşakların avucundan kayıp gitmeye devam
ediyor.

Komünist Partisi, işçi sınıfının en acil, en yakıcı,
en kapsamlı ihtiyacıdır. Bu ihtiyaca cevap oluştur-
mak üzere yola çıkan “Komünist Parti Girişimi”,
Komünist Partisi yasağına karşı mücadeleyi, par-
tinin inşası sürecinin temel görevlerinden birisi
olarak görmektedir.

KOMÜNİST PARTİSİ GİRİŞİMİ
NASIL OLUŞTU?

Komünist Partisi ihtiyacını şiddetle duyan pek çok
komünist, uzun yıllar boyunca, tek tek kişiler olarak
veya çevreler halinde sınıf mücadeleleri içinde yeral-
mayı sürdürürken; bir yandan da başka kişi ve çevreler-
le biraraya gelmeye çalıştılar. Bu çabaların bazıları
başarısızlıkla sonuçlandı. 

Okurlarımız biliyorlar ki, Fabrika gazetesi, işçi
sınıfının Komünist Partisi ihtiyacını yıllardır dile
getiren; bu ihtiyaç etrafında biraraya gelişe katkıda
bulunmaya çalışan bir yayın politikası izledi. Ve inanı-
yorduk ki; başka çabalar, başka biraraya gelişler mutla-
ka vardır; komünist partisi ihtiyacını duyan başka
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yoldaşlar; mutlaka biryerlerde çalışmaktalar!..
Gerçekten de, başından itibaren haberdar olduğu-

muz, ilgi duyduğumuz, birlikte hareket etmek isteğimiz
bir süreç 1996 yılında sürgün verdi. 1996 yılının ilk
aylarında başlayan, genişleyen, bir “Koordinasyon
Kurulu” yaratarak kurumlaşmaya çalışan, bileşenlerine
ayrılan, daralan, yeniden güçlenen ve nihayet topar-
lanan ve toparlayıcı hale gelen, bu arada ülkede
neredeyse basmadık bir karış toprak bırakılmayan bir
süreç yaşandı.

Sonunda Parti ihtiyacını duyan, farklı çevrelerin
çabalarıyla biraraya gelinmeye başlandı. 1999 yılı orta-
larından itibaren, partiyi birlikte inşa etmek üzere güç
ve emeklerini birleştirenler çoğaldı. 1999 Aralık’ında,
artık “Koordinasyon Kurulu”, bir tür “Meclis”
niteliği kazandı. Kendisini “Komünist Partisi
Girişimi” olarak tanımladı ve bu toplantısının sonunda
bir bildiri kabul etti.

Bir çağrı niteliğindeki SONUÇ BİLDİRGESİ,
genişlemeye yeni bir nitelik kazandırdı: Çevre olarak
sürecin bileşeni haline gelme talebiyle karşılaşıldı. 

KATILIMIN ÖLÇÜSÜ NEDİR?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Komünist Partisi
Girişimi, Türkiye Komünist Partisi’nin örgütsel devamı
değildir. Zaten şu anda dar anlamıyla bir örgüt de
değildir. Elbette TKP’nin 80 yıllık partili mücadele
geleneği, tarihsel mirasımızdır. Ancak TKP tarihi çeşitli
örgütsel kırılmalar, kopmalar, ayrılıklar da içermektedir.
Yaşanan ayrışmaların tarafları çoğu zaman ayrı
gelenekler de yaratmıştır. Girişim, TKP tarihinin
geleneklerinden sadece birisinin partisini değil; Türkiye
komünistlerinin partisini yaratmayı amaçlıyor. 

Girişim geçmişteki ayrılıkların, tartışmaların
bugünü ve geleceğini belirlemesine yolaçacak bir yak-
laşım yerine; geçmişin birikiminden güç alacak;
geçmişin bütünsel ve nesnel bir muhasebesini gerçek-
leştirmeyi temel görevlerinden kabul eden; ancak
yüzünü bugünün ve geleceğin komünist görevlerine
çeviren bir partileşmeyi hedeflemektedir. 

Eğer partinin mevcut olduğu şartlarda tartışsaydık;
komünist tanımının unsurları belliydi: Parti programını
okumuş ve benimsemiş olmak; partiye aidat bağıyla
bağlı olmak ve bizzat bir parti örgütünde çalışmak!
Partimiz yok ve onu inşa için biraraya geliyoruz. İster
tek tek kişiler; ister bir çevre adına olsun; herkes nihai
olarak bu süreçte kendi adına yeralıyor. Bu çerçevede
katılımın ölçüleri şu ikisidir:

1. Kendisini komünist olarak gören; 2. Komünist
Partisi ihtiyacını duyan herkes, sürecin eşit haklara
sahip bileşenleri ve sürecin ortak mimarisinin şekil-
lendiricisi olarak aramıza katılabilir.

“Nasıl bir Komünist Partisi?” sorusuna hep bir-

likte karar vermek istiyoruz.
Program ve Tüzüğü bu sürecin içinde, en geniş

katılımla tartışarak üretmek istiyoruz. 
Fabrika veya süreç içinde yeralan başka eğilimlerin

yayınları; sürecin resmi yayın organı değildir. Ancak bu
konumdaki her yayın organı, sürecin sözcülerinden ve
kürsülerinden olacaktır. Bu yayınlar sürecin bilgisini
verir; süreçle ilgili kendi görüşlerini, yaklaşımlarını
ortaya koyar, farklı yaklaşımlarla tartışır ve parti inşası-
na kendi değerlerini katar. 

Komünist Partisi Girişimi, “Bildirge”de de
söylendiği gibi, hiç kimseyi bitmiş, tamamlanmış bir
oluşuma çağırmıyor. Bununla birlikte biliyoruz ki;
Türkiye’nin bütün komünistleri, çağrıdan aynı gün ha-
berdar olup, aynı gün hep birlikte sürece katılmayacak-
lar. Girişimin mesajı, geçmişin sınıf mücadelelerinden,
partili hayatından gelen kadrolara da; yeni kuşak
komünistlere de nesnelliğin gereği, adım adım ulaşıyor.
Ulaşmak yetmiyor; uzun ve ağır  yenilgi yılları içinden
geliyoruz. Bu uzun dönem boyunca farklı örgüt ve
faaliyet biçimleri içinde yeralmış eski kuşaklar; bu
örgüt ve faaliyet biçimleri içinde komünist ideallerle
tanışmış/tanıştırılmış gençler; elbette bir anda, içinde
bulundukları, mücadele ettikleri, faaliyet yürüttükleri
zeminlerin çekim alanından kendilerini kopar-
mayacaklardır. Zaten çoğu zaman buna gerek de yoktur.
Toplumsal örgütlerdeki faaliyetlerinin yoğun pratiği
içinde ilgisini Komünist Partisi üzerinde derhal yoğun-
laştıramayanlar olacaktır. Kısacası, eninde sonunda
biraraya geleceklerimizle, hemen, bir anda veya kısa
sürede birarada olamayacağız. 

Sürece katılanların derhal ortak bir dille konuşmaya
başlamalarını da beklemiyoruz. Zaten bugüne kadar da
böyle olmadı. Dolayısıyla, sürecin geçmişi de dahil,
yapılmış ve yapılacak her şey üzerine, birbirimizi özen-
le ikna etme ve kazanmaya çalışmayı sürdüreceğiz. 

Hayallerimiz ve ihtiyaçlarımız farklı olabilir. Ancak
nesnelliğimiz, önümüze büyük beklentiler koymadan,
teker teker ve sağlam adımlar atmamızı, sürekli atılan
adımları tahkim etmemizi gerektiriyor. Komünist
Partisi Girişimi, nesnel durumun bilincinde olarak
örülüyor ve nesnelliğe kendisini açık tutuyor.

Türkiye’de komünist hareketin partileşmesinin
başlangıcı 10 Eylül 1920’dir. Dolayısıyla Türkiye’deki
partili geleneğimiz 80 yıllık bir tarihe sahiptir.

Likidasyon sürecini durdurmak, partinin örgütsel
bütünlüğünün tamamen sona ermesine direnmek
isteyen eğilimlerin tarihi; likidasyon sürecinin tarihi
kadar eskidir.

Toplantıya katılanların bileşiminden dolayı, TİP ve
TKP’lilere, partilerinden sağlam kalan ne varsa sahip
çıkmaları ve Komünist Partisi geleneğini yeniden ayağa
kaldırmak üzere ortak çabalar üretmeleri çağrısını,
Fabrika adına  “I. TİP’in Kuruluş yıldönümü toplan-

4 Nisan 2000 fabrika

Komünist Partisi Girişimi



1. 12 Eylül 1980 askeri faşist darbesinin ağır baskı
ve terörü karşısında yenilen Türkiye komünist ve işçi
hareketinin tüm akım ve örgütleri, seksenli yılların
sonunda Dünya Sosyalist Sistemi’nin, kendi tarihinin
biriktirdiği sorun ve zaafların da katkısıyla Emperyalist
kamp karşısındaki çözülüşü sonucu, daha yaralarını
saramadan çok daha derin ve kapsamlı bir saldırı ile yüz
yüze geldiler.

2. Bugün girişimimiz içersinde yer alan bir çok
yoldaşın da o günkü örgütlü kimlikleriyle içersinde yer
aldıkları bu süreçte, komünist hareketimizin bütünü,
büyük bir alt üst oluşu yaşadı. Kimi örgüt ve çevreler
siyaseten iflas ederek savaşım alanını terkettiler. 

3. 1920’de, yurtiçinden ve dışından komünist
çevrelerin katılımıyla gerçekleşen Bakü Kongresiyle
kurulmuş, ülkemizin ilk, en köklü ve en yığınsal
komünist örgütlenmesi olan Türkiye Komünist Partisi
ise, yöneticilerinin ezici çoğunluğunun eliyle likidasyon
sürecine maruz kaldığı için, siyasi mücadelelerin bir
öznesi olmaktan çıkmıştır.

4. Ne var ki, yaşanan bu süreç, dünyada ve ülke-
mizde bütün şiddetiyle süregiden sınıf mücadelelerinin
her zaman yakıcı kıldığı, sınıfsız ve sınırsız komünizm
dünyasının kurucusu komünist parti ihtiyacını ortadan
kaldırmadı. İşçi sınıfının komünist partisi hem Türkiye
işçi sınıfı ve ülkemiz; hem de Dünya Komünist ve işçi
hareketi için bir ihtiyaçtır.

5. Girişimimiz bu ihtiyacın, mevcut akım ve eği-
limlerden birinin veya herhangi bir dönemin can-
landırılması ve toparlanmasıyla değil; çok parçalılığı
ortadan kaldıracak, esinini Bakü Kongresi’nden alan bir
birleşik sürecin yaratılmasıyla karşılanabileceği

görüşündedir. Komünist ve işçi hareketinin her hangi
bir parti, örgüt veya akımının doğrusal gelişimi boyun-
ca yeniden örgütlenmesi ile sorunun çözüleceğini ileri
süren görüşlerin geçersizliği, yaşanan süreçlerde yeterli
netlikte görülmüştür.

6. Geçmişte ve günümüzde, farklı örgüt ve faaliyet
biçimleri içinde yeralan; bir eğilim halinde veya kişi
olarak çeşitli toplumsal ve siyasal örgütler içinde
sorumluluk üstlenen kadın, erkek her yaştan komünist;
komünist parti oluşturma sürecininin eşit haklara sahip
bileşenleri olarak bu inşaya, topyekun çabalarını kat-
malıdır. Uzun ve ağır yenilgi yılları boyunca, sınıf
mücadelelerinde kendi yapı, ad ve sembolleriyle ko-
numlanan, direnen ve savaşımı elden bırakmayan tüm
komünist eğilim, grup, çevre ve örgütler, Komünist
Partisi inşa sürecine, birikim ve değerlerini, katmalı; bu
süreç içinde yeralma kararlılığını ortaya koymalıdır. Bu
çevre, grup ve örgütleri, girişimimizin eşit haklı doğal
bileşenleri olarak gördüğümüzü ilan etmeyi, mücadele
yoldaşlığının gereği sayıyoruz.

7. Ülkemiz komünist ve işçi hareketinin tüm değer-
lerinin mirasçısı ve geleceğe taşıyıcısı olmayı
amaçlayan girişimimiz, sürecimizin katılımcısı olan
çevrelerin bundan önceki tüm çalışma ve yayınlarını,
girişimimizi hazırlayan onurlu çabalar olarak selamlar.
Ancak bunların hiçbirisinin girişimimizi tanımlamaya
yetmeyeceğini, girişimimizin kendini önceleyen
çabaların tümünden çok daha geniş ve kapsamlı
olduğunu özellikle belirtir.

8. Girişimimiz, henüz birlikte hareket etmeyi
başaramadığımız; ulaşmaya ve birlikte hareket etmeye
çalıştığımız komünistleri; bitmiş, tamamlanmış bir
oluşuma çağırmıyor. Başlangıç adımlarını da birlikte
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tısında” 1995 yılında yapmıştık. Fabrika sayfalarında,
farklı yerlerdeki komünistlerle, yıllardır parti ve par-
tileşme üzerine röportajlar yayınlamaktayız. Bu röpor-
tajlar da, kendisini komünist hareketin bir geleneği, bir
unsuru olarak görenlere; Komünist Partisi için birlikte
yürümeye, yoldaşça bir davet niteliğindeydi.

Evet “Komünist Partisi üzerindeki yasak kalk-
sın!” istiyoruz. Türkiye işçi sınıfı yıllarca “İşçi sınıfı
partisine özgürlük!” diye alanlarda haykırdı.

Bu talebin yükseltilmesi, sadece demokrasi
mücadelesi olsun diye yapılmadı. Biz elbette, “yasal

veya gizli” değil; kendi adı, programı ve sembol-
leriyle Komünist Partisi kurmak istiyoruz. Ve
elbette, Komünist Partisi üzerindeki yasağın kalkması
için mücadele edeceğiz. Bu yasak, sermaye partileri
tarafından kendiliğinden kaldırılmayacak. “Demokrasi
paketi” açanları, “Avrupa standartlarında
demokrasi” istediğini söyleyenleri, “özgürlükleri
tarif eden bir anayasa” talep edenleri ve bütün siyasal
güçleri, özgürlükçülüğe zorlayarak, risk ve insiyatif
alarak yasağı kaldıracağız.  Komünist Partisi inşa süre-
ci aynı zamanda bir özgürleşme süreci olacaktır. 

SONUÇ BİLDİRGESİ



6 Nisan 2000 fabrika

Komünist Partisi Girişimi

biçimlendirmeyi ve birlikte atmayı öneriyor. 
Girişimimiz, tüm komünistleri kapsayacak bir

Komünist Partisi’nin oluşturulmasını hedefleyen
kollektif bir çabadır. Bu çaba sadece hepimizi altında
toplayacak bir partinin, örgütsel çatısını birlikte örmeyi
önermiyor. Asıl birleştirici olanın, sadece Türkiye’deki
ekonomik/toplumsal/ siyasal düzen  karşısında değil; en
gelişkin burjuva düzenler karşısında da cazibesini kay-
betmeyen bir toplumsal özgürleşme tasarımının; buna
uygun fikri bir zeminin birlikte üretilmesi olduğunun
altını çiziyor.

Girişimimizin hareket noktası, hiçbir komünist
çevrenin eleştirisiyle; bizce eksik veya zaaflı yanlarının
ortaya konulmasıyla sınırlı bir haklılık arayışına dayan-
mıyor. Çağrımız, bu türden eleştiri ve farklılıkları öne
çıkaran; varoluşunun gerekçelerini kapitalizme ve
emperyalizme karşı konumlanış ve mücadelede değil;
komünistler arası veya sol içi rekabet ve konumlanışın-
da bulan “eski” ve köreltici siyaset tarzının terkedilme-
si yönündedir. Bu yüzden herkesi, gelecekte birlikte
mücadele etmeyi zorlaştıracak, geciktirecek veya
engelleyecek tutum ve davranışlardan uzak durmaya
çağırıyoruz. Komünist hareket içinde yeralan bütün
yapı, grup ve kişilerin yaptığı ve yapacağı işlerin;
birarada olmadığımız şartlarda da, hepimizi etkilediği
bilinç ve sorumluluğuyla hareket ediyoruz.

9. Ülkemizin komünist partisini inşa görevi ile
çalışmalarını başlatan girişimimiz, uluslararası
komünist işçi hareketinin tüm değer ve kazanımlarının,
ilke ve ülkülerinin, ülkemiz işçi sınıfı hareketine
taşıyıcısı olmayı amaçlar. Enternasyonalizmi en güçlü
silahı sayar. İşçi sınıfının devrimci düşüncesi
Marksizm-Leninizmi günümüz gerçekliğiyle yaratıcı
bir biçimde birleştirmeyi amaçlar.

10. Girişimimiz, ülkemiz işçi ve komünist hareke-
tinin 80 yılı aşan örgütlü savaşım tarihinin bütünsel ve
nesnel bir muhasebesinin çıkarılmasını başta gelen bir
görev olarak ele alır.

11. Girişimimiz içersinde yer alarak irade birliği
sağlayan komünistleri, toplumsal yaşam içinde örgütlü
ve aktif yoldaşlar haline getirmek için gereken tüm
organizasyonları gerçekleştirmeyi acil görevi sayar.

12. Girişimimiz, sürecin her aşamasında,
demokratik hak ve özgürlükler alanının genişletilmesi
yönündeki mücadelelerde, aktif ve sorumlu rol üstlenir. 

13. Girişimimiz, Türkiye’de Komünist Partisi
üzerindeki yasağın kaldırılması için mücadeleyi,
ülkedeki demokratik hak ve özgürlükler alanının
genişletilmesi mücadelesinin kritik bir alanı ve öncelik-
li bir görev olarak görür. Yeni bir yüzyılın başında,
ülkemizdeki komünist parti yasağı utancının ortadan
kaldırılması görevinin sadece komünistlerin değil, tüm
ilerici, sosyalist, sol ve demokratik parti ve akımların da
görevi olduğunun bilinciyle bu uğurda sonuç alıcı ortak
savaşımı örgütlemeyi önüne görev olarak koyar.

Girişimimiz, önüne koyduğu görevleri, Türkiye
Komünist hareketinin, uzun ve onurlu tarihi boyunca
yarattığı değer ve birikime layık olma sorumluluk ve
kararlılığıyla gerçekleştirmek üzere yola çıkmıştır. 

Yolumuz açık olsun! 

Komünist Partisi Girişimi
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Süleyman Demirel, yeniden Cumhurbaşkanı
seçilmek isteniyor.

ABD’nin Avrasya stratejisinin ihtiyaçlarını karşıla-
yarak, bölgesel emperyalist bir güç olma isteğiyle yanıp
tutuşan, devleti denetler konumdaki yüksek
bürokrasiyle ve siyasi elitle bütünleşmiş tekelci oligarşi
Demirel’i yeniden seçtirmek için her şeyi göze alıyor.
Demirel için, Anayasa ile düzenlenmiş siyasi sistem
değiştiriliyor. Bu amaçla, sadece Cumhurbaşkanlarının
bir kere seçilebileceği hükmü değiştirilmiyor. Yanısıra
düne kadar kurulu düzene yönelik en büyük tehdit
olduğu iddia edilen “siyasal islam”ın taleplerini karşıla-
mak üzere değişikliklere gidiliyor.

Rejim, emperyal hayallerinin ve AB üyeliği ile
gündeme gelen “görüntüyü düzeltici” değişim ihti-
yacının, bir “Gorbaçov” elinde, denetimden çıka-
bilecek süreçlere yolaçmasından endişe ediyor.
Yunanistan için, 1974’te Cunta rejimi Kıbrıs macerası
bozgunla sonuçlanıp, ansızın yıkılırken, deneyimli
sağcı politikacı Karamanlis’i Paris’ten getirmişler ve
kaptan köşküne oturtmuşlardı. Karamanlis, anti
komünizm ve halk düşmanlığı üzerinde yükselen cunta
rejiminin temelleri baki kalmak koşuluyla; köklü bir
demokratikleşme talep eden halk hareketinin insiyatif
almasını önleyerek, tekellerin “demokrasisine” geçişe
nezaret etmişti.

Şili, Arjantin, İspanya vb. hep anti-komünistliği,
halk düşmanlığı denenmiş nezaretçilerin elinde, “nor-
malleştirildiler.” 

Türkiye’nin bölgesinde, vurucu gücünü oluştura-
cağı emperyalizmin ihtiyaç duyduğu dış gerilimlere
hazırlık olmak üzere, iç gerilimlerini gündemden çıkar-
maya yönlendiriliyor. Bu ille de, kendi içinde köklü bir
barış inşa etmesi anlamına gelmiyor. Tersine, üstle-
nilmek istenen rolün gerici, halk düşmanı karakteri;
içerde geliştirilecek süreçlere de damgasını vuracaktır.
Gerilim potansiyellerini ezmek, bastırmak, saptırmak
ve bileşenlerine ayırarak, uygun olanları gerici ittifaka
dahil etmek de bir yoldur. Ve bu yolun büyük ustası
Süleyman Demirel’dir. Bütün siyasi hayatı boyunca,
çürütmüş, kokuşturmuş, sündürmüş ve kıyıcılıkta tered-
düt etmemiştir.

TBMM’de Deniz Gezmiş’in idam cezasının onay-

landığı oylamada, ayağa fırlayarak, en yüksek sesle ve
duyduğu hazzı gizleme ihtiyacı duymadan “Kabul”
diye bağıran, Süleyman Demirel’di. 

Süleyman Demirel yeniden Cumhurbaşkanı
seçilmemelidir.

İÇSAVAŞIN BAŞKOMUTANI

Süleyman Demirel, 1960’ların ortalarından
itibaren, Türkiye’de sosyalizme, işçi hareketine ve
ilerici güçlere karşı, emperyalizmin ve tekelci ser-
mayenin açtığı savaşın başkomutanıdır. Siyasi
kariyerini içsavaşta yapmıştır. Şimdi kendisini
Cumhurbaşkanlığına aday gösteren Bülent Ecevit
ise, aynı içsavaş boyunca, Demirel’in başını çektiği
cephe adına, solun içini boşaltma; solu iktidarsız
kılma misyonunu üstlenmiştir. Sınıf mücadelele-
rinin, sermaye saflarındaki ikiz kardeşleridir.
Aralarında bir dönem yaşanmış gerginlik; solun
işini bitirme yöntemi konusundaki farkın gereğidir.
Sistem, 12 Eylül’de, “sivil siyasetçiler eliyle yapıla-
mayacak” pis işleri cuntaya yaptırmış, bu ikiliyi dinlen-
meye almıştır. Sol gündemden bütünüyle çıkarıldıktan
sonra, sosyalizm işçi sınıfı başta olmak üzere, toplumun
hafızasından silindikten sonra; Altan Öymen, Murat
Karayalçın, Deniz Baykal, Azimet Köylüoğlu sol
zannedilir hale geldikten sonra; yeniden sahnede yer-
lerini almışlar; ikiz kardeşler olmaktan çıkarak; yapışık
ikizler olmuşlardır.

Bu ikili, Kontrgerilla Cumhuriyeti’nin, düzenin
mafyalaşmasının, toplumun dindarlaştırılmasının,
siyasetin islamileştirilmesinin, Türkiye’nin Yeni Dünya
Düzeni’ne teslim edilmesinin, 12 Eylül’e hazırlığın ve
12 Eylül’ün ürünlerinin tekeller adına toplanmasının
mimarlarıdır. Özal, Erbakan, Türkeş, Çiller, Süleyman
Demirel’in siyasi hayata armağanlarıdır. Erdal İnönü
gericisi, baba evinde başladığı siyasi eğitimini
Süleyman Demirel’in dizi dibinde tamamlamıştır. Ne
Susurluk, ne Hizbullah türü örgütleri doğuran siyasi
zemin bu ikilinin adı geçmeden, aydınlatılabilir. Aile
fotoğrafında yeralan Cavit Çağlar, Kamuran Çörtük,
Ali Şener; ailenin küçük bir kısmıdır. Demirel’in
yardımıyla yutmaya çalıştığı son lokma boğazına

Demirel yeniden seçilmemelidir



takılan Kemal Ilıcak, KKTC Hava Yolları’nı bitirinceye
kadar, devletin bütün memelerini emmiş Ümit Utku ve
daha onlarcası, malum ailenin başka fotoğraf
karelerinde yerlerini almışlardır. 

Türkiye’de halkın adalet duygularına ters düşen
herhangi bir gelişme yoktur ki; Demirel’in adı dolaysız
olarak geçmesin...

Şimdi bu Süleyman Demirel’in yeniden
Cumhurbaşkanı olması için parlemento içindeki tez-
gahı, bu Ecevit kuruyor. Doğan grubu, Sabancı Grubu,
Koç grubu, Çukurova grubu, Uzan grubu, medyalarıy-
la, sözcüleriyle, yazarlarıyla, siyasetçileriyle halkın
beynine girmiş, hafızaları siliyor. 

Demirel’in yeniden seçilmesine karşı çıkanlar,
medyada meczup, terörist, vatan haini konumuna soku-
luyor.

Süleyman Demirel, yeniden Cumhurbaşkanı
seçilmemelidir.

İSTİKRAR VE LİDERLİK

Ecevit’e göre, Süleyman Demirel, sadece
Türkiye’nin değil; bölge ülkelerinin de “manevi lider-
liği” konumuna yükseldiği için ve ülkenin istikrarı için,
yeniden Cumhurbaşkanı seçilmeliymiş.

Süleyman Demirel’in siyasi hayatı, Türkiye’nin
istikrarına değil; istikrarsızlığına işaret etmektedir. İki
defa askeri darbe yaşamış, ikisinde de Başbakanlı
görevini terketmek durumunda kalmıştır. Demirel’in
Başbakan veya Cumhurbaşkanı olduğu dönemler,
Türkiye’de en fazla kan dökülen dönemler olmuştur.
O’nun dönemlerindeki yolsuzluklarla, sadece Özal
dönemi yolsuzlukları yarışabilir. Kaldı ki Özal’ı
siyasete sokan da kendisidir. Yargı kararlarını bizzat
kendisi kaale almayan bir Cumhurbaşkanı olarak; Cavit
Çağlar’ın bir dizi mahkeme kararıyla yapımı yasaklan-
mış Bursa “Yeşilkent”inin kurdelasını yargı kararlarının
üzerine basarak kesmiştir. Yargı kararına rağmen Koç
Üniversitesi’nin açılışını da yapmıştır. Yeğeni Murat
Demirel’in bankası, Hazine gözetimine alındıktan sonra
2 milyar dolar civarında hortumlanmıştır. “Verdimse
ben verdim” dediği İlksan yolsuzluğu henüz hatırlar-
dayken, İzmit’te Seka fidanlığının ücretsiz olarak Koç-
Ford ortaklığına verilmesinde de önayak olmuştur.

Dini duyguları siyasete alet etme şampiyonudur ve
laikliği koruma şampiyonluğuna soyunmuştur. Ençok
İmam Hatip Okulu açmakla övünürdü, kapatma dönem-
inin başında, istekle bulunmuştur. İrticayı en büyük tehdit
olarak gördüğünü ilan ederken, Fethullah Gülen’in elin-
den ödül almıştır. Meclis’ten geçtiği zaman, “Hükümetin
büyük başarısı” ilan ettiği “Vergi reformu”na, bir kaç ay
sonra açıktan savaş açmış; bu yasada yapılan değişiklik-
leri gene “büyük başarı” ilan etmiştir. KİT’lere otuz küsur
yıl yandaşlarını doldurmuş; sonra KİT’lerin hantallığın-

dan şikayet ederek özelleştirme şampiyonluğu yapmıştır.
1991’de askerlik süresini kısaltmış; iki yıl sonra yeniden
uzatmış ve iki kararıyla da övünmüştür. Emeklilik yaşını
düşürerek övünmüş ve sonra İMF’nin istediği “Sosyal
Güvenlik Yasası” ile işçilerin emekli olmasını imkansız
hale getirerek gene övünmüştür. Bütün hayatı, yaptık-
larını bozmak ve yapmakla övündüğü işlerin tersini yap-
makla geçmiştir.

Bizzat yeniden seçilme girişimi bile, Anayasa’da
bir dizi değişikliğe yolaçmıştır. 

Süleyman Demirel’in temsil ettiği istikrar,
Tekellerin çıkarlarının istikrarı, ülkenin ABD’nin
bir eyaleti olmasında istikrar, yargı kararlarının
“aile mensupları” ve tekeller tarafından istikrarlı
olarak çiğnenmesi; kontrgerilla faaliyetlerinin, sis-
tematik işkencenin, faili meçhul cinayetlerin
istikrarlı olarak soruşturulmaması ve özgürlüklerin
istikrarlı olarak daraltılması anlamına gelmektedir.

Süleyman Demirel, yeniden Cumhurbaşkanı
seçilmemelidir.

Sadece Türkiye’nin değil, bölge ülkelerinin de
manevi lideri olduğu palavrasında zerre kadar
inandırıcılık olsa, Anayasa’yı değiştirmek madem ki bu
kadar kolaydı, Cumhurbaşkanı’nı halkın doğrudan
seçmesi yönünde bir değişiklik yaparlardı. Türkiye
halkının, kendisini zerre kadar kaale almayan oligarşik
iktidar yapısının; tekelci medyanın, kılkuyruk siyaset
erbabının bütün gayretlerine rağmen, Demirel’e oy ver-
meyeceğinden emindirler.

Bölgenin lideri olmuş da; Balkanlar’da,
Kafkasya’da ve Asya’da bir kaç ülkenin, “Türki-
ye’nin ulusal meselesi olan” KKTC’yi resmen tanı-
masını sağlamış? Hiç!..Bosna Devleti bile
Büyükelçiliğini Güney Kıbrıs’ta açıyor.

Ne Kırgızistan, ne Türkmenisten, ne Kazakistan, ne
Tacikistan Demirel’in “manevi liderliğini” benimsemiş
görünüyor. Bu devletlerin bazıları “Şangay Beşlisi”ni
oluştururken, hepsi de Rusya ile ilişkilerini güçlendiri-
yor. Haydar Aliyev, Türkiye’nin Kafkaslardaki en
yakın müttefiki görüntüsünü verir, başı ağrıdıkça
Ankara’ya uğrarken; Ermenistan-Azerbaycan sorununu
kilitleyerek, Türkiye’nin önünü kapamaya devam edi-
yor. Aylar önce AGİT Zirvesinde “Büyük zafer” ilan
edilen Bakü-Ceyhan hattı, Gürcistan’la pürüzler gide-
rilemediği için gündemden düşme yolundadır.

Demirel tekelci oligarkların manevi lideridir ve
Türkiye’deki her türlü gericiliğin manevi babasıdır.

Bektaşı’ye iki testi şarap verip hangisinin daha iyi
olduğunu sormuşlar. Birisinin tadına baktıktan sonra,
“öbürü” demiş. 

- Nereden biliyorsun, onun tadına bakmadın ki?
- Bundan kötü olamaz.
Süleyman Demirel, yeniden Cumhurbaşkanı

seçilmemelidir.
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ADAYLIK BAYRAMI

Avrupa Birliği, 10 Aralık 1999’da Helsinki’de
düzenlenen zirvede, Türkiye’yi  “üye adaylığına”
kabul etti. Türkiye’yi yönetenler; iktidarıyla, mu-
halefetiyle TBMM’de temsil edilen siyasi partiler;
büyük medya ve TÜSİAD, TİSK gibi patron örgütleri,
Türkiye’nin ulusüstü bir birliğe üye adaylığını,
“ulusal bayram” haline getirdiler. Türkiye’nin
adaylığı konusunda, en çok ABD ısrarlı olmuştu ve
kararı ilk kutlayan da ABD Başkanı Clinton oldu.
Liberal-sivil toplumcu eğilimler, PKK, siyasal islamın
ana gövdesi, HADEP ve MHP ve Türkiye solunun
kimi kesimleri, AB üye adaylığını istemekteydiler
veya kabul kararını olumlu bir gelişme olarak değer-
lendirdiler. Bu arada, “ulusal bağımsızlık” ve “ulus
devletin tasfiyesi” endişesiyle; Avrupa’nın bir
Hıristiyan Birliği olduğu ve Türkiye halkının
Hristiyanlaştırılmasına yol açacağı endişesiyle AB
üyeliğine karşı çıkanlar olduğu gibi; Türkiye’nin
emperyalist bir blok olarak Avrupa Birliği ile kapita-
list entegrasyonuna karşı çıkanlar da oldu. 

Siyasal islamın Hristiyan ve Yahudi düşmanlığını,
hiç değilse karar organlarının dil ve üslubunda terke-
derek, düne kadar bu gerekçelerle karşı çıktığı Avrupa
Birliği’ne olumlu yaklaşması, bu hareketin emperya-
list küreselleşme politikalarına uyum kabiliyetini;
pragmatik, faydacı kimliğini ve siyasal ideolojisinin
eklektik yapısını da ortaya koymaktadır. Fazilet parti
kapatmanın, kapatılan parti yöneticilerine getirilen
siyaset yasağının, kendi kadroları için, TCK. 312.
maddeden alınmış cezaların yolaçtığı siyaset
yasağının, okullarda ve başta TBMM olmak üzere
kamusal alanda başörtüsü yasağının ve benzerlerinin
AB adaylığı ile zorlaşacağı beklentisi içindedir.
Şüphesiz “Avrupa standartlarında demokrasi”
denilirken, talep ettikleri standartlar işaret ettiğimiz
başlıkların ima ettiği kendi cephelerinin ihtiyaçlarıyla
sınırlıdır. Ekonomik liberalizmi mülk sahibi sınıflar
için isterken; işçi sınıfının sendikal hak ve özgürlük-
lerinin genişletilmesi yönünde bir talepleri olmadığı

gibi; baskı ve yasaklar altındaki toplumsal eğilimler
için siyasal özgürlük talepleri de sözkonusu değildir.
Dahası şimdilerde Erbakan’ın mahkumiyeti nedeniyle
“demokrasi önündeki en büyük engel” olarak tanım-
ladıkları TCK 312. maddesinin, daha iki yıl önce
değiştirilmesi gündeme geldiğinde, bu siyaset esnafı
Yaşar Kemal ve Eşber Yağmurdereli gibi solcu aydın-
lar yararlanacak diye, değişikliğe karşı en şiddetli iti-
razlarda bulunmaktaydılar.

Uzun süredir, Türkiye’deki devletçiliğin “sosya-
list” bir zihniyetin tezahürü olduğu şeklindeki,
dünyanın en riyakar, en utanmaz ve en salakça tezini
diline dolamış liberal takımı için AB üyeliği, başta
ekonomik liberalizmin önündeki engelleri kaldıracak-
tır. Bu takımın önemli isimlerinin çoğunluğu siyasi
liberalizm diye, sadece Fethullah Gülen cemaatinin ve
Fazilet’in önünün açılmasını anlamakta ve anlatmak-
tadırlar. Zaten sendikaların varlığını bile ekonomik
liberalizmin önünde engel olarak gören bir zihniyetin,
gerçek bir demokratikleşme sürecinden sözettiğini
düşünmek için fazla bir neden bulunmamaktadır.

Türkiye tekellerinin ve gerici siyasi partiler yel-
pazesinin Türkiye ile AB arasındaki kapitalist enteg-
rasyonu istemesi ve bu yolda üye adaylığını başarı
kabul etmesi, belli rezervlerle birlikte anlaşılır bir
durumdur. 

Kürt hareketinin çeşitli eğilimleriyle AB yan-
daşlığı ise, Kürt meselesininin çözümünde, dış
dünyanın Türkiye yöneticilerini etkileme gücünün AB
üyeliği sürecinde artacağı beklentisine dayanmaktadır.
Şüphesiz “idam cezasının kaldırılması” gibi acil bir
talebin, AB nezdinde güçlü bir destek bulmuş olması
da Kürt hareketinin desteğini aktif kılmaktadır.
Umudunu Türkiye’yi yönetenlerden kesmiş; bu yüz-
den ABD ve AB’nin müdahalelerinin Kürt sorununun
çözümü için bir yol olduğuna, uzun süredir inanan ve
etkiledikleri yığınları bu doğrultuda harekete geçiren
Kürt örgütlerinin AB üyeliğini, AB’den bir çözüm ve
demokratikleşme bekleyerek desteklemesi de; bizim
açımızdan onaylanacak bir yaklaşım olmamakla bir-
likte, şaşırtıcı değildir.

Özgürlükler savaşarak
kazanılacak!



Diğer taraftan, Aydınlıkçıların yaptığı türden;
sanki burjuva devletinden başka bir “ulus devlet” var-
mış gibi; AB üyeliğine “ulus devletin tasfiyesini
önleme” adına karşı çıkmanın; orduyu Türkiye
siyasetinin en solundaki gücü olarak tanımlamanın ve
kendisini de “sosyalist”  ilan etmeye devam ederek
ordunun hemen soluna iliştirmenin gülünçlüğü kesin
olmakla birlikte, anlaşılır bir yanı yoktur. 

Komünistlerin Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin yak-
laşımlarını, aşağıda ortaya koymaya çalışacağız.

TÜRKİYE’NİN GELECEK PERSPEKTİFİ
VE AB

Türkiye’nin, ABD’nin bölgedeki müttefiki olarak,
alt-emperyalistleşme ve bölgesel bir güç olma yönelişi
yeni değildir. Bu çerçevede Balkanlar’da,
Ortadoğu’da, Kafkaslar ve Asya içlerinde izlemeye
çalıştığı politikaların sağladığı nüfuz imkanları,
bölgede ve dünyada hakimiyetini büyüten ABD için
gözardı edilemeyecek önemdedir. Altı ay önce
Türkiye’ye kapılarını kapatan AB’nin Helsinki’de
fikir değiştirmesinde; Almanya’da gerçekleşen iktidar
değişikliği gibi faktörlerden ziyade, ABD’nin ısrarlı
dayatmaları rol oynamıştır. Zaten ABD Başkanı Bill
Clinton Helsinki metnini kendisinin yazdığını,
İngiltere Başbakanı Blair’le birlikte son düzeltmeleri
yaptıklarını ve zirveden bu metnin karar olarak çık-
tığını açıklamıştır. Görmek gerekir ki, 1990’ların
başında bir emperyalist blok olarak gelişmesini
sürdüren AB; günümüzde ABD’nin dünyadaki hege-
monya mücadelesinin rakibi olmaktan çıkmış; büyük
ölçüde bu hegemonyanın bir alanı ve parçası haline
gelmiştir.

Bölgede ABD-Türkiye-İsrail ittifakının oluşması,
Türkiye’nin Ortadoğu’da bölgesel güç olma perspek-
tifinden bağımsız olarak göze alamayacağı bir tercihi
çoktan yaptığını ortaya koyuyor. Balkanlar, Kafkasya
ve Asya içlerinde izlediği çizgi ise, aynı tercihin
devamıdır.  Rusya ile giderek artacak bir gerilim süre-
ci açıkça göze alınmıştır. Artık “tarihi ve kültürel
bağlar”, “ortak dini inançlar”, “iyi komşuluk ilişkileri”
üzerinden değil; emperyalist hegemonyanın bir unsu-
ru ve güç ilişkileri üzerinden bölgesel bir politikanın
izleneceği anlaşılıyor. Dünya’da, son yılların en büyük
askeri ihalelerinin Türkiye tarafından açılması,
helikopter ve tank ihalelerinin teknoloji transferini
vazgeçilmez şart olarak öngörmesi tesadüf değildir.
AB’ye üyelik ilkesel olarak “Batı’da” sıcak çatışma
ihtimalini en aza indirdiğine göre; silahlanma yolun-
daki devasa girişimler; ABD’nin Avrasya stratejisi
içinde üstlenilmeye talip olunan rolün bir gereğidir.
Osmanlı ilgisi, “emperyal vizyon” edebiyatı, içeride
“siyasal islam”ı rejimin en büyük tehdidi olarak ilan

ettikten üç yıl sonra Çeçen şeriatçılarına gösterilen
sempati, emperyalistleşme perspektifiyle uyum
içindedir. 28 Şubat sürecinde siyasal islama karşı
açılan savaşın hemen hemen daima dışında tutulan ve
Türkiye’nin değil ABD’nin bölgedeki nüfuz araçların-
dan biri durumundaki Fethullah Gülen “organizas-
yonuna” karşı, Başbakan Ecevit’in devlet içinde geril-
imlere yolaçacak ölçüde açıktan himayeci tutumlar
alması da, aynı çerçevede değerlendirilmek duru-
mundadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri Balkanlar, Kafkaslar,
Asya, Ortadoğu ve Afrika’nın pek çok ülkesinin ordu-
larını eğitmekte, eğitim amaçlı birlik değişimleri yap-
makta, subay ve kurmay subay yetiştirmektedir. Bu
ilişkiler Türkiye’yi “askeri yardım” ve silah ihraç eden
ülkeler arasında bulunduğu yerden üst sıralara tır-
manan bir ülke konumuna hazırlamaktadır.

Başta Koç grubu olmak üzere, Türkiye tekelleri
ekonominin militarizasyonundan sadece hoşnut değil;
aynı zamanda militarizasyonun mimarları ve dolaysız
pay sahipleridir. Bu gruplar, ordunun iaşe
ihalelerinden başlayarak tank, helikopter, zırhlı araç,
jeep ve akla gelebilecek her türlü ihalesine talip
durumdadır.

Bu gelişmeler; Türkiye’nin, batının değerlerini
kendi bölgesine ve doğusuna siyasal nüfuz yoluyla
taşımaya; bölgede mensubu olduğu batı blokunun
stratejik çıkarları için gerilim yaratmaya ve askeri
çatışmalara hazırlanmakta olduğunu ortaya koy-
maktadır. Bu hazırlanışın, ülke içinde bir
demokratikleşmeye tekabül etmeyeceği açıktır.

ABD hegemonyasındaki “Batı” bloku ile ideolo-
jik, siyasal, askeri düzeylerde yüksek bir entegrasyonu
zaten gerçekleştirmiş bulunan Türkiye’nin, ana eğilim
itibariyle ekonomik düzeyde küresel bütünleşmeye
yöneldiği; bu doğrultuda mesafe aldığı ve daha
fazlasına hazır ve istekli olduğu görülmektedir.

AB İÇİN ISRAR NEDEN?

Sistemle çok yönlü bütünleşmenin her düzeyde
mesafe alınmış kanalları zaten mevcutken; Türkiye’yi
yönetenlerin AB ısrarı nasıl açıklanabilir? Bu sorunun
yanına, ABD’nin Türkiye’nin AB’ye katılma poli-
tikasına verdiği desteğin anlamı nedir? Ve son soru,
AB üyesi ülke yönetimlerinin, Türkiye’nin adaylığına,
görünürde pek çok sorun varken “evet” demelerinin
gerisinde hangi nedenler bulunmaktadır?

Önce tam aksi yönde görünen bir önerinin
üzerinde duralım:

Aydınlık gazetesinin dış politika yazarı Özcan
Buze, Helsinki Zirvesi’nin hemen öncesinde kaleme
aldığı yazısında şunları söylüyor: “...Avrupa’da artık
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sofra kalkmak üzere. Yenen yendi, içilen içildi.
Avrupa için artık gelecek yok. Dünyada Atlantik
sistemi geride kalıyor. Avrasya’nın dahil olduğu
bir Pasifik sistemi kuruluyor. Yirmi yıl sonra Batı
Avrupa, dünyanın merkezinden uzakta, kenarda
kalmış bir köşe olacak. Bize orada kırıntılar bile
değil, sadece sofrayı kaldırıp bulaşıkları yıkamak
düşecek.”

(...) “Bizim işimiz artık kalkmakta olan sofraya
yetişmek değil, kurulmakta olan sofraya katılmak
olmalıdır. Türkiye tarihte eşitsiz gelişme yasası
uyarınca Batı dünyasındaki gelişmelere yetişeme-
di. Şimdi katılmaya çalıştığı dünya, gençliğini yitir-
miş, gelişme potansiyelleri olmayan bir dünyadır.
Olmayacak şey olsa ve biz bu dünyaya dış kapının
mandalı olarak katılsak bile, bundan ülkemiz gele-
ceği için elde edeceğimiz bir şey yok. Asya’da yeni
bir dünya kuruluyor. Bunun kuruluşuna
katılarak, tercihimizi Avrasya’dan yana yaparak
kazanacağımız bir gelecek var.”( Aydınlık, s.647, 12
Aralık 1999)

Kendi ülkesinin emperyalist tekelleriyle “ülke
çıkarları” üzerinde uzlaşmış; ancak ülke geleceğinin
Avrupa’da değil, Asya’da olduğuna onları ikna etme-
ye çalışan; aklına da sofra, yemek-içmek, kırıntı gibi,
yoksul ekonomist imgelerden başkası gelmeyen; her-
halde sosyalist olduğuna inanmaya devam eden bir
“saf”la veya aynı anlama gelmek üzere, bir “kurnaz”la
karşı karşıyayız.

Halbuki Türkiye AB’ye üyelik için ısrar ederken;
Avrupa’da yaratılan değerlerden pay almaya gitmiyor.
AB ısrarı, medyanın propaganda ettiği gibi,
Türklerin Asya’dan batıya doğru yüzlerce yıl
süren yürüyüşlerinin devamı değil. O ısrar
Kurtuluş Savaşı sonunda, Kemalizm tarafından
batının değerler sisteminin bütünüyle kabul
edilmesi ile bitti. Kemalizm, Doğu’nun en batısın-
da ve Doğu’nun sancaktarı olan Türkiye’yi;
Batı’nın en doğusuna ve Batı’nın doğu karşısında
sancaktarı olarak yerleştirdi. Böylece Türkiye, batı
değerlerinin ve kuşkusuz esas olarak batı çıkar-
larının, Doğu önünde ileri karakolu oldu. Bugünkü
yöneliş ise, sırtını Batı ittifakına dayamış; yüzünü
Doğusuna çevirmiş ve Batı’nın sancaktarı olarak
silahlarını parlatmaya başlamış bir Türkiye’nin
yönelişidir. Ve bu yöneliş aynı zamanda, Türkiye
emperyalist tekellerinin, Türkiye ile savaşıdır.

Özcan Buze’nin temenni ettiği gibi Batı, Türkiye
eliyle, Asya’da kurulan “sofra”dakilere el koymaya;
bölgedeki enerji kaynakları başta olmak üzere stratejik
kaynaklar üzerinde Rusya’nın ve Çin’in denetim kur-
masını engellemeye ve denetim kurmaya gitmektedir.
Batı Avrupa, dünya ticaretini küreselleştirmeye
başladığı 16. yüzyıldan bu yana, bunu yapıyor.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, AGİT Zirvesi
esnasında şöyle söylemişti: “Atlas Okyanusu’ndan
Çin Seddine kadar bir dünyayı kucaklamışsın. Bu
Türkiye’siz olur mu? Olmaz. Avrupa değerlerini,
oralara kadar götürecek olan Türkiye’dir.” Batı
emperyalizmi kucaklayacak ve Türkiye kucaklanan
coğrafyaya, Çin Seddi’ne kadar, batının değerlerini
götürecektir. Demirel’in, Aydınlık yazarı Özcan
Buze’nin yüreğine su serptiği kesindir.

Artık AB üyeliğinde ısrar konusuna gelebiliriz.
Türkiye burjuvazisi, Cumhuriyet tarihi boyunca,

emperyalizmin her türlü uluslararası kurumuna gir-
meye istekli olmuş; aynı zamanda yabancı sermayenin
Türkiye’ye yatırım yapmasından büyük sevinç duy-
muştur. Bu tutum, başlangıçta burjuvazinin sınıf
tabanının zayıflığıyla ve yanıbaşında gerçekleşmiş
Ekim Devrimi’nin kendisinde yarattığı endişeyle açık-
lanabilirdi. Ancak kısa süreli ve nisbi demokratik
dönemlerin istisnai; sağ, baskıcı bir burjuva diktatör-
lüğünün asıl olduğu, 77 yıllık burjuva tarihten
sözediyoruz. Her zaman halka güvensiz, her zaman
kıyıcı, her zaman vahşi ölçüde sömürücü ve yasaklar-
la ayakta kalmış bir sınıfın, ancak emperyalist ittifak-
lar içinde veya kendi yatırımlarını korumak için,
Türkiye’deki sınıf savaşlarının doğrudan tarafı olaca-
ğından emin olduğu yabancı sermayenin varlığı şart-
larında kendisini güvende hissettiği de gerçektir.

Kemalistler, daha Kurtuluş Savaşı içinde dönemin
en büyük emperyalisti İngiltere ile gizli-açık ilişkiler
geliştirmişlerdi. (Fabrika, s. 46, “I. Meclis’te Gizli
Celse” yazısına bakınız.) Savaştan hemen sonra
İngiltere sermayesine özel imtiyazlar tanınmak isten-
miş; buna ABD’nin “İmtiyaz olmaz, ‘Açık kapı’
ilkesi uygulansın” itirazı üzerine, geri adım atılmıştı.
II. Dünya Savaşı öncesinde, en şiddetli anti-
komünist zihniyetin bir tezahürü olarak, İngiltere ve
Nazi Almanya’sı ile eşzamanlı olarak flört edilmiştir.
Savaş sonrasında “ikili oynamanın” bedeli olarak
yalnızlaşınca, bu defa “Sovyet Tehdidi” abartılarak,
ABD’nin himayesi talep edilmiştir. Bir yandan da
“Marshall Programına” dahil edilmek için, İnönü
CHP’si, hazırladığı Beş Yıllık Planı ve hazır-
layıcılarını çöpe atmış, yenisini hazırlatmıştır. Kore’ye
ABD’den sonra en büyük askeri birlik Türkiye’den
gitmiştir. Bu heves, NATO üyeliğini her şeyden çok
isteyen Türkiye burjuvazisinin ödüllendirilmesini
sağlamıştır. NATO’ya girmekle kalınmamış, Süper
NATO’ya da girilmiştir. ABD yönetimindeki Süper
NATO’nun, Türkiye halkına karşı Kontrgerilla
faaliyeti yürütmesini ve sayısız suç işlemesini, 50 yıla
yakın süredir bir devlet politikası olarak destekleyen
ve örten burjuvazi; bu örgütün içlerinde çok sayıda
tanınmış aydın, gazeteci, öğretim üyesi, sendikacı da
olmak üzere, öldürdüğü binlerce insanın, Atatürk



Kültür Merkezi’ni yakma, vapur batırma gibi sabo-
tajların; Kahramanmaraş, Çorum, Sivas ve Gazi
Mahallesi provokasyonlarının egemen sınıf olarak
sorumlusudur. ABD’nin isteğiyle CENTO kurucusu
olunmuştur. İMF ve Dünya Bankasına gene hevesle
girilmiştir. AB üyeliğine başvurunun tarihi 40 yılı bul-
maktadır. Körfez savaşında Irak’a karşı Türkiye’den
“Cephe açma” fikri “ABD’nin koltuğu altında
bölgesel güç olma” perspektifinin mimarlarından,
tekellerin politikacısı Özal’a aittir. Irak’a, bugün de
İncirlik üzerinden kalkan ABD ve İngiliz uçakları
bomba yağdırmaktadır. Somali’ye, Kosova’ya,
Arnavutluk’a; ABD emperyalizminin müdahale ettiği
bütün sıcak çatışma bölgelerine Türkiye asker gönder-
mektedir.

Türkiye burjuvazisinin 77 yıllık tarihi boyunca,
emperyalizmin çıkarlarına hizmette gösterdiği bu
inanılmaz sadakat; kendi halkına karşı düşmanlık
ölçüsünde yabancılığının, kendisinde yarattığı endişe-
den kaynaklanmaktadır. Batı ile ne kadar entegre
olursa, kendisini, Türkiye halkı karşısında o kadar
güvende hissetmektedir. Çok tuhaf olmasa, Türkiye
burjuvazisi ABD, Kanada ve Meksika’nın tarafı
olduğu Kuzey Amerika Birliği NAFTA’ya da üyelik
için başvurur. Şimdilerde en büyük üzüntüleri
“Avrupa Güvenlik Kimliği” dışında bırakılmak
olmuştur.

Şüphesiz, burjuvazinin tarihi korkularının
yanısıra; uluslararası rekabetin gerektirdiği teknolojik
yenilenme ihtiyaçları; AB’nin üye olmayanlara karşı
uyguladığı korumacı politikaların, üyelik halinde
Türkiye’nin AB’deki pazar payını yükseltmesi bek-
lentisi; ithalatta karşılaşılan zorlukları aşma ve en
önemlisi, ekonominin sermaye açığını karşılama gibi
unsurlar da, AB üyeliğinde ısrarın sebeplerindendir.
Beklenebileceği gibi, güncel olarak öne çıkarılan
ekonomik saikler ve halkı ikna etmek için söyle-
nen, AB aday üyeliği ile başlayacak refah,
demokratikleşme ve özgürlük masallarıdır. Bu
masalları anlatan tekelci medya ve patron kuru-
luşlarının, demokratikleşme ve özgürlükleri bu
kadar çok istedikleri halde, neden bugüne kadar
demokrasi ve özgürlük düşmanlığı yaptıkları ve
düşmanlığa  devam ettikleri sorusu ortada duru-
yor.

ABD, Türkiye burjuvazisinin bu ısrarını, onların
gönlünü okşamak için desteklemiyor. ABD’nin çıkar-
ları, bölgedeki rolünü oynayabilmesi ve bütün potan-
siyellerini bu doğrultuda seferber edebilmesi için, iç
gerilimlerini çözmüş, istikrarlı bir Türkiye’yi gerek-
tiriyor. AB üyeliği, Türkiye’nin ekonomisine de, iç
politikalarına da, devlet kurumlarının işleyişine de,
yasal mevzuata vb. de, standartlar getirmesi bakımın-
dan,  istikrar sağlayıcı bir eşik olacaktır. Kaldı ki,

Birlik üyelerinin istikrarsızlık yaratıcı iç gelişmeler-
ine, Birliğin diğer unsurlarının teker teker veya birlik-
te müdahale etmelerinin mekanizmaları da vardır ve
Avusturya’da faşistlerin hükümet ortağı olmasından
sonra görüldüğü gibi, işlemektedir. 

AB’nin Helsinki Zirvesinde, ortada gerçekten bir
dizi ciddi sorun varken kapıyı aralaması ise,
“Türkiye’yi daha rahat sömürmek, Türkiye’yi pazar
haline getirmek” falan değildir. Türkiye Avrupa ve
Amerikan sermayesinin Türkiye’ye gelmesine ve
faaliyetine herhangi bir sınır getirmiş değil. Gümrük
Birliği yabancı sermaye için önemli avantajları zaten
sağlamış bulunuyor. Avrupa Birliği, Türkiye’nin
“patent hakları”, “kara para”, “bankacılık siste-
mi”, “rekabet”, “çocuk emeği-haksız rekabet”,
“tahkim”, “özelleştirme” ve benzeri  konularda
atmasını istediği adımlarda ısrarlı ve aceleci oldu.
İnsan hakları, demokrasi standartları, ifade özgürlüğü,
“azınlık hakları”, “sendikal haklar” ve benzerlerinde
ise, “Doğu için iyi” anlayışını korumaya devam edi-
yor. Bu alanlarda görmezden gelme veya atılan
sadece görüntüyü düzeltmeye yönelik adımları
“gelişme sayma”, daha fazlası için, sadece telkinde
bulunma yaklaşımlarını sürdürüyor. Avrupa sermaye-
sinin Türkiye’de özgürleşmesi ve yatırımlarının
güvenliği ile Türkiye’nin batı çıkarları için bölgesinde
rol üstlenebilecek bir istikrar yakalaması esastır. Diğer
konularda ısrar etmemenin gerekçesi ise, uzun bir üye
adaylığı süresinin öngörülmesi olacaktır.

TEHLİKELER VE İLKESEL TUTUMLAR

Komünistler, elbette Türkiye tekellerinin ülkeyi
emperyalist batı bloku ile bütünleştirme çabalarına
karşı çıkıyorlar. Türkiye’nin bölge halkları karşısında,
emperyalizmin vurucu gücü haline getirilmesi
yönelişine karşı savaşacağız. Emperyalizmin ve tekel-
lerin Türkiye halkıyla, bölge halkları arasına düşman-
lıklar sokmasına karşı mücadelede yerimiz tereddüt-
süz, bellidir. Bölgesel güç olma emellerinin, Türkiye
işçi sınıfına, emekçilere ve kardeş halklara kandan ve
zorbalıktan başka vaadi yoktur. Bellidir ki, böyle bir
gelecek, Türkiye komünistlerine, ilerici güçlerine,
yurtseverlere ciddi ve bedeli olan sorumluluklar yük-
lüyor.

Emperyalist bloklardan birisiyle entegrasyona
karşı çıkıyor görünen ve başka bir emperyalist blok
oluşturmayı öneren tutumların da ilericilikle bir ilgisi
yoktur. Türkiye işçi sınıfı, Ortadoğu’nun,
Kafkaslar’ın, Rusya’nın ve Balkanlar’ın işçi
sınıflarıyla, emekçi halklarıyla birlik ve dayanışmasını
güçlendirmek zorundadır. Bu zorunluluk, sınıf
savaşımlarının iki yüz yıllık tarihe sahip olduğu
Avrupa’nın işçi sınıfıyla birlik ve dayanışma için de
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geçerlidir. Komünistler dünya devriminden vazgeçip,
kendi burjuvalarının bir kanadının kuyruğuna
yapışarak, ulus devlet diye, tarihi boyunca emperya-
lizmle her düzeyde bağımlılık ilişkileri kurmuş;
Türkiye işçi sınıfına en küçük demokratik hak ve
özgürlükleri tanımamış; partisini, sendikalarını,
basınını, düşünme ve örgütlenmesini yasaklamış bir
zorbalık kurumuna övgüler düzemez.

Avrupa Birliği’ne adaylık; Türkiye’yi ekonomik
bakımdan, Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleriyle birlik-
te, emperyalist Avrupa’nın Birlik içindeki yarı-çevre
ülkelerinden biri halini kalıcılaştıracaktır. Uluslararası
sermaye, daha şimdiden, Türkiye işçi sınıfına işsizlik,
esnek-kuralsız çalışma, sendikasızlaştırma getirmekte,
çevrenin tahrip edilmesine büyük bir pervasızlıkla
devam etmektedir. Avrupa Birliği içindeyse, uzun
süredir faşist, ırkçı, yabancı düşmanı eğilimler güç
kazanmaktadır. Bu gerici akımların baş hedefiyse,
öncelikle Avrupa’daki Türk işçi ve emekçileridir.

Türkiye tarihi boyunca demokrasi ve özgürlük-
lerin düşmanı olan Koçlar, Sabancılar, Uzanlar, Doğan
Grubu, Çörtük’ün Bayındır Grubu vb.lerinin medya
eliyle yaymaya çalıştığı, AB üyeliğinin demokrasi,
özgürlük, refah getireceği yalanlarının açığa çıkarıl-
ması komünistlerin ve ilerici güçlerin öncelikli göre-
vidir. 

Tekelci oligarşinin, ABD ve AB ile kapitalist
bütünleşmesine hayır!  Avrupa ülkelerindeki kapital-
izme, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, kapitalist küre-
selleşmeye karşı çıkan güçlerle, başta komünist parti-
ler olmak üzere birlik, mücadele, dayanışma!

SİYASET ALANI

Yukarıdaki çözümlemeler, tesbitler ve ilkesel
tutumlar; henüz politika değildir. 

“Türkiye’nin AB ile kapitalist bütünleşmesine
hayır!” veya daha nüanssız bir sloganla ifade edildiği
gibi “AB’ye hayır!”; siyaset değildir. Evet, yukarıda-
ki çözümlemeler; tesbitler ve ilkesel duruşların belir-
lenmesi, siyaset oluşturmak için yapılmaktadır. Ancak
siyaset bütün bunlara işaret etmekten ve solculuğu-
muzu garanti eden “hayır!”ları, uygun yerlere koy-
maktan ibaret değildir. Siyasetin bize veya solun diğer
unsurlarına bir şey söylemesi elbette gereklidir. Ancak
asıl amaç, yığınlara söylenen ve söylendiği zaman,
haklılığı ve yakıcılığıyla onları kavrayan; harekete
geçiren; bunu başardığı ölçüde yığınların özgüvenini
güçlendiren, düzeni sarsan ve kazanımları ancak nihai
hedefe doğru yürüyüşü sürdürerek korunabilecek,
bütünlüklü, gerçekleşebilir bir mücadele önermektir.
Solun mevcut etkisizliği şartlarında “AB’ye hayır!”la
yetinmek, susmaktan ve konuyla ilgilenmemekten
farklı bir tutum değildir. Bu veya benzeri sloganların

altına, Avrupa Birliği’nin, emperyalistliği üzerine,
siyasi gericilik üzerine, 12 Eylül döneminde veya
Özel savaş boyunca Türkiye’yi yönetenlerle girilmiş
kirli ilişkiler üzerine sayfalar dolusu gerçek gerekçeler
yazmak da politika değildir. Sonuçta politika, negatif
değil; pozitif önermelerle yapılan bir iştir.

Türkiye işçi sınıfı, emekçi yığınlar, ilerici gençlik
ve aydınlar, esasen bir bütün olan iki ciddi sorunun
karşısında duruyor. Birincisi demokratik hak ve
özgürlüklerimiz çok sınırlıdır ve sınırlandırma süreci
bitmiş değildir. İkinci sorun ise, hak ve özgürlükle-
rimizi korumak ve geliştirmek için mücadele etmemi-
zin önünde bir dizi ağır engel vardır. Düşüncelerimizi
İfade etmemiz, düşüncelerimiz temelinde özgürce
örgütlenmemiz ve harekete geçmemiz, başka bir
ifadeyle, eylem; ağır bedellere bağlanmış; etkisiz-
leştirilmiş ve yığınları harekete geçirmek bakımından
neredeyse imkansızlaştırılmıştır. Gelişkin, kurum-
laşmış, en ince ayrıntılarına kadar her şeyin plan-
landığı ve harekete geçmekte hiç bir tereddüt yaşa-
mayan bir devlet terörü, hiçbir hukuki veya
demokratik kural tanımaksızın pervasızca uygulan-
maktadır. Herhangi bir demokratik nitelikli toplumsal
talep için mücadele; karşılaşması süreklilik kazanmış
ölçüsüz şiddet nedeniyle; amaçlarına ulaşamamakta;
ölçüsüz şiddet her defasında harekete geçirilebilen-
lerin kitleselliğini daraltmaktadır.

Yığınlar kendi eyleminden öğrenir. Yığınlar
kazanmanın yolunun mücadeleden geçtiğini de
eylemlerinden öğrenir; eylemlerinin etkisizliğini,
değiştirici, dönüştürücü bir rolü olmadığını da.. Bu
ikincisi genellikle eylemi örgütleyen önderliklerin
hatalı tutumlarının, politik zaaflarının veya çapsız-
lıklarının ürünüdür. Ve neticede gerçeğimizdir. Bu tür
örnekler üst üste bindiği zaman; katılımlar giderek
düşer.

Bu tür başarısızlıklar karşısında, önderliklerin
“hatalarından öğrenmeleri” eğer devletin “öğren-
mesinden” daha yavaş gerçekleşiyorsa; başarısızlık-
ların süreklilik kazanması kaçınılmazdır.

Burada genel olarak söylenenlerin hepsi, uzun
süredir Türkiye’de yaşananlardır. İşçi sendikaları,
kamu çalışanlarının sendikaları, öğrenci gençlik
hareketi, emekçi mahalleleri ve başka toplum kesim-
leri bu süreçleri yaşadı.

Böylece, pek çok ilerici çevre kendisini iki yolun
ağzında buldu. Ya yığın eyleminden vazgeçerek,
“kararlı militanların”; “demir disiplinli parti
üyelerinin” eyleminin yığın eylemlerinin yerine
geçirilmesi; ya da şarkısı bile yazılıp, bestelenen “bi
şey yapmak lazım” anlayışıyla; demokratik toplum-
sal mücadeleyi amaçsız, gevşek, perspektiften yoksun
bir rotaya sokmak.. Her iki tercih de, zaten tercih
değil, çaresizliktir. İlkinde kararlı militanların sayısı



ve militanlığı giderek azalır; demir disiplinli parti
üyeleri, yığınların eylemini örgütleyemedikleri ölçüde
devlet terörüne daha çok maruz kalırlar. Sürekli hale
gelmiş başarısızlık ise, en militan, en demir disiplinli
toplulukları bile böler ve parçalar. İkincisinde ise, hep
birlikte ne yapacağını bilmeyenlerden bazıları, kendi
başına veya birileriyle “yapacağı işler” olduğunu bir
süre sonra hatırlar ve o işlere bakar. Birarada durma-
nın hedef olarak anlamı bir süre sonra zayıflar ve azal-
ma orada da yaşanır.  

Şimdi AB konusuyla bu söylenenlerin ne ilgisi
var; onun üzerinde duralım. Bilindiği gibi, sınıf
mücadelelerinde saf imkanlara veya saf kötülüklere
pek az raslanır. Uç bir örnek verelim: 12 Eylül, işçi
sınıfına bugünle kıyaslayınca, müthiş sayılacak bir
işgüvencesi getirmişti. İşçisini işten çıkardı diye
sıkıyönetim tarafından gözaltına alınan, tutuklanan
patronlar oldu. Faşist darbenin sağladığı işgüvence-
sine burun kıvıran solcular çok olacaktır. Ama evine
işsizlik değil, ekmek götürmek zorunda olan milyon-
larca işçi, bu uygulamaya burun kıvırmadı. AB süreci
de ne saf kapitalist kötülükler; ne “Emeğin
Avrupası”nın saf iyilikleridir. Birbirine “nüfuz
etmemiş” iki Avrupa yok.

AB’nin Türkiye’ye demokrasi, özgürlük ve refah
getireceği, şüphesiz yalandır. Ama “Kopenhag kriter-
leri”nin; Türkiye’deki işkence uygulamasına göster-
ilen tepkilerin; ifade özgürlüğü konusunda Türkiye’yi
eleştiren “raporların”; kayıtdışı, çocuk, hatta
sendikasız işçi çalıştırmanın “haksız rekabete
yolaçtığı” yönündeki baskıların; Türkiye’de
demokratikleşme talep eden, hak ve özgürlüklerini
korumak ve geliştirmek isteyen milyonlarca işçi ve
emekçi için, öğrenci ve aydın için, kendi taleplerinin
meşruiyetini güçlendiren unsurlar olarak görüleceği
kesindir. Üstelik bu meşrulaştırıcı rol, AB ülkeleri
hükümetlerinin gerçekte niyeti ne olursa olsun,
gerçektir.

27 Mayıs Anayasası’nı hazırlayanlar; Türkiye işçi
sınıfının ve komünistlerin önünü açmak için; bu
niyetle bir tek madde veya fıkra kaleme almadılar.
Ama Anayasa’nın sağladığı imkanların açtığı özgür-
leşme alanları; işçi sınıfının eylemiyle, sosyalist
düşünceyle, öğrenci gençliğin yığınsal hareketiyle
dolduruldu, genişletildi ve uzun süre kalıcı kazanımlar
haline geldi. Anayasa’ya bugün hatırlanan anlamını,
ilerici hareket kazandırdı. Sorun, ilerici hareketin o
gün ortaya koyduğu yaratıcı bakışı; sadece
metropollerde değil; memleketin her tarafında işçi
sınıfı ve emekçi halkla sahici ilişkiler kurma karar-
lılığını; bugün yeniden gösterip gösteremeye-
ceğimizdir. Şüphesiz AB konusu gündeme gelmese
de, bunları yapmak zorundaydık ve bunlar
mümkündü. Yapılmadıysa; yapmadığımızdan, yeter-

sizliklerimizden, çapsızlığımızdandır. Ancak madem
ki bugün, böyle bir meşruiyet arttırıcı süreç var;
sadece “AB’ye hayır!” negatif ve keskin önermesiyle
yetineceğimize; bunu sınıf mücadelesi için bir imkan
haline getirelim. Zaten biz “evet” de desek; “hayır” da
desek; eğer etkisizliğimizden kurtulmayacaksak;
emperyalist küreselleşmenin bu boyutu da kendi
mekanizmaları içinde yürüyüp gidecektir.

“EN DEMOKRATİK BURJUVA
REJİMİNDEN...”

Komünistler, “en demokratik burjuva rejimin-
den” bin defa daha özgürleştirici bir toplumsal pro-
jenin sahipleridir. Türkiye’nin emekçilerine, Avrupa
“demokrasilerini” ideal diye sunulmasından neden
rahatsız olalım? Zaten o rejimlerin demokratik ve
özgür yanları da, en az iki yüz yıldır süren sınıf
mücadelelerinin; emeğin Avrupası’nın kazanımlarıdır.
Daha fazlasını sadece hayal etmiyoruz; daha fazlasını
zaten Komün’de ve Ekim Devrimi’nde yapmıştık.
Gene yaparız ve yapacağız.

AB mevzuatının Türkiye’ye aktarılmasıyla, çok
sınırlı da olsa, mevzuat düzeyinde bazı demokratik
iyileştirmeler olacaktır. Bunlara “kağıt üzerinde” diye
burun kıvıracağımıza; içini dolduralım; kullanılan
haklar haline getirelim. Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne başvuru hakkı da kağıt üzerindeydi.
Ama özellikle Kürt muhalefeti bu hakkı gerçek bir
kazanıma dönüştürdü.

Enternasyonalizmin somut içeriğini geliştirmek
için bir imkandır; sendikal hareket, Avrupa’da da hayli
zayıflatılmış sendikal hareketle birlikte örgütlenmeyi;
birlikte hareket etmeyi, greve birlikte çıkmayı, ortak
talepler için eşzamanlı eylemler örgütlemeyi; şimdi
daha kolay yapabilir. 

Partilerimiz arasında daha kapsamlı ve somut güç
ve eylem birlikleri, dayanışmalar gerçekleşebilir.
Burjuvazi, böyle bir amacı olmamakla birlikte;
Avrupa kapitalizmiyle bütünleşirken; Türkiye sosya-
listlerinin de Avrupa’daki yoldaşlarıyla daha çok
tanışmalarını, daha çok görüşmelerini ve birbirinin
gündemini öğrenerek mücadeleyi ortaklaştırmalarını
bir ihtiyaç olarak önümüze koymuştur. Aynı ihtiyaç,
Balkanlar, İran, Ortadoğu, Rusya, Ermenistan,
Azerbaycan, Gürcistan ve diğer ülkelerin işçi sınıfları
ve komünist partileriyle ilişkiler için de şimdi daha
acil olarak önümüze çıkmıştır. Türkiye tekelci ser-
mayesinin bağlantı ve ilgileri önemli ölçüde enter-
nasyonalize olmuştur. Türkiye komünist hareketinin
enternasyonalizmini bir ruh hali, bir inanç ve ilke
olmaktan çıkarma; gerçek bir mücadele yoldaşlığına
dönüştürmesi, şimdi acil bir siyasi görev haline
gelmiştir.

14 Nisan 2000 fabrika
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Türkiye'nin 40 yıllık Avrupa Birliği (AB) koşusu,
dönemin Türk hükümetinin 31 Temmuz 1959'da
Avrupa Ekonomik Topluluğu AET'ye tam üyelik
başvurusunda bulunmasıyla başladı. Türkiye'nin aday
ilan edilmesine varan uzun ince yolun hikayesi şöyle:

Ankara Anlaşması: Türkiye-AB ilişkilerinin
temelini olan Ankara anlaşması, 12 Eylül 1963'te
imzalandı ve 1 Aralık 1964'te yürürlüğe girdi. 

Ekonomide içe kapanıyor: AB ile ortaklık ilişk-
isinin ve gümrük birliğinin temsil ettiği kalkınma
modeli dışarıya açık, bütünleşmeyi öngören bir mo-
delken; Türkiye, 1970'li yılların tamamı boyunca bu
modelin tam tersini sembolize eden içe dönük, ithal
ikamesine dayanan politikalar uyguladı. Bu nedenle
80'li yıllara kadar ilişkilerde ilerleme olmadı. 

12 Eylül darbesi: Türkiye-AB ilişkileri
1980'deki askeri müdahaleden olumsuz yönde et-
kilendi. Topluluk, müdahalenin ardından, Türkiye ile
ilişkilerini dondurmaya ve 4. Mali Protokolü de bloke
etmeye karar verdi. Turgut Özal hükümetinin 1983
yılı sonunda kurulmasıyla,  ilişkiler kademeli bir şe-
kilde normalleşme sürecine girdi. 

Tam üyelik başvurusu: Türkiye, ilişkilerdeki bu
canlanma ile birlikte 14 Nisan 1987'de 40 yıllık AB
koşusunda önemli bir adım daha atarak tam üyelik
için resmen başvurdu. Tam üyelik başvurusunu
değerlendirmeye alan Avrupa Komisyonu, 18 Aralık
1989'da başvuruyu reddetti. 

Gümrük Birliği: Türkiye ile AB Ortaklık
Konseyi'nin 6 Mart 1995'te yaptığı toplantıda gümrük
birliğinin son aşamasına geçilmesine ve mali işbir-

liğinin yeniden başlatılmasına karar verildi. Türkiye
ile AB arasındaki Gümrük Birliği 1 Ocak 1996'da
yürürlüğe girdi. 

Avrupa'dan red kararı: 12-13 Aralık 1997 ta-
rihlerinde Lüksemburg'da yapılan AB zirvesinde
Türkiye'ye yer verilmedi. Eski Demokratik Halk
Cumhuriyetleri aday ülke olarak ilan edilirken,
Türkiye dışlandı. Türkiye'nin görünürdeki tepkisi sert
oldu. Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz, AB ile
siyasi diyaloğun Türk-Yunan, Kıbrıs ve insan hakları
konularında kesildiğini açıkladı. 

Birlikten geri adım: 15-16 Haziran 1998'deki
Cardiff Zirvesi'nde, Türkiye'ye, Başkanlık bildirisinin
genişlemeye ilişkin bölümünde yer verilirken,
Cardiff'te ayrıca AB Komisyonu tarafından hazır-
lanan Türkiye için Avrupa Stratejisi onaylandı. 

Marshall ile başladı 

Marshall yardımı ve Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu'yla başlayan Avrupa Birliği serüveni,
Türkiye'nin de aday ilan edilmesiyle coğrafi olarak
Avrupa kıtasını aştı ve Anadolu ile Asya'ya adım attı.
6 ülke ile başlayan Avrupa Birliği her geçen gün biraz
daha genişliyor. 

O zaman adı AET idi 

Türkiye yola 1963'de Ankara Anlaşması'yla çıktı,
12 Eylül'de mola verdi. Dönemin Başbakanı Turgut
Özal 1987'de adı AET olan birliğe tam üyelik başvu-
rusu yaptı ama kabul görmedi. 1995'deki Gümrük
Birliği AB hayallerini artırdı. Avrupa, adaylık tekli-
fiyle Lüksemburg hatasından dönmüş oldu. 

Türkiye uzun ince bir yoldan geçti

Burada yığınsal bir mücadelenin imkanı ve alanı
haline gelebilecek başka pek çok boyuttan sözedebili-
riz.

Önemli olan AB-Türkiye ilişkilerini “ilkelerimizi”
bir kere daha ilan edeceğimiz bir mevzu olarak
görmek yerine; siyaset üreteceğimiz; hangi konuda
olursa olsun siyaset belirlerken dikkate alacağımız,
öyle görünüyor ki, kalıcı bir faktör olarak ele almaktır.

Türkiye tekelleri, AB üyeliğinden kendileri için
bir kazanç amaçlıyorlar. 

Türkiye-AB ilişkilerini, Türkiye işçi sınıfı için,
demokratikleşme ve özgürlük mücadeleleri için bir

imkana dönüştürebilirsek, kazanan biz oluruz. Bunu
gerçekleştirmek hem mümkündür ve hem de zorun-
luyuz.

Şimdi tekrar yazabiliriz:
Tekelci oligarşinin, ABD ve AB ile kapitalist

bütünleşmesine hayır!  Avrupa ülkelerindeki kapita-
lizme, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, kapitalist küre-
selleşmeye karşı çıkan güçlerle, başta komünist parti-
ler olmak üzere birlik, mücadele, dayanışma! Bölge
halklarıyla barış ve kardeşlik!

Bütün dünyada, demokrasi, barış, özgürleşme ve
sosyalizm için: Proletarya Enternasyonalizmi!..



Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 9 Aralık 1999
tarihinde IMF başkanına yazdığı niyet mektubunun
kabul edilmesi ile yürürlüğe giren son istikrar programı
büyümeyi sürdürürken enflasyonu düşürmeyi hedef-
leyen iddialı bir istikrar programı olarak tasarlanmıştır..
Bu programın iddialarını ayrıntılı olarak incelemeden
önce oluştuğu genel çerçeveyi ele almakta yarar var.

1.Krizlerle Sarsılan Küreselleşme Süreci ve
IMF’nin Meşruiyet Krizi

İlk olarak küreselleşme sürecinin günümüzde içinde
bulunduğu aşama, kontrolsuz büyüme ve zafer
sarhoşluğunun ve bunların yarattığı “global refah artışı”
iddialarının ardından, sürecinin kendisini tehdit eden
ciddi bir kriz olasılığı ile tanımlanabilir.  Özellikle Asya
krizinin ardından karşı karşıya kalınan “ahbap-çavuş
kapitalizmine -crony capitalism-” özgü ilişkilerin pek
de Asya ile sınırlı olmadığı, gelişmiş kapitalist ülkelerin
de bu ilişkiler ağının içinde yer aldığı net olarak
anlaşılmıştır.  Dünya piyasalarında mutlak bir egemen-
lik kurma gücüne sahip olacak kadar etkili bir konuma
ulaşan mali sermaye, taşıdığı nitelikleri gereği ahbap-
çavuş kapitalizminin temel taşlarından biridir.  Ulaştığı
devasa gücü ile krizlerden beslenen mali sermaye kon-
trol edilebilir olmaktan çıkmıştır.

Siyaset planlamacıları tarafından adım adım örülen
küreselleşme süreci zaman zaman spekülatif atakların
yarattığı istikrarsızlıklarla zora girmektedir.  Buradaki
temel zorluk, küresel faaliyeti düzenleyecek, ortaya
çıkan anlaşmazlıklarda başvurulacak bir küresel
hukukun olmamasıdır.  Küresel hukukun yokluğunda,
siyasi istikrarsızlığın yarattığı boşluğu, NATO’nun
görev tanımını değiştirmek yoluyla kendisine dünya
ölçeğinde meşruiyet kazandıran, ABD’nin ateş gücü
doldurmaktadır.  

Siyasi planda varolan boşluk şimdilik doldurulmuş
gibi gözükmekle birlikte iktisadi alanda varolan boşluk
henüz doldurulamamıştır.  Bu boşluğu birlikte doldur-
maya aday üç uluslararası kurum vardır: mali
piyasalardan sorumlu komiser, IMF; doğrudan yabancı
yatırımlardan ve ticaretten sorumlu komiser DTÖ
(Dünya Ticaret Örgütü); sosyal politikalardan sorumlu

komiser, DB (Dünya Bankası).  Ancak boşluk doldur-
maya ve dünyayı düzen altına almaya aday komiser-
lerin özgeçmişlerine bakıldığında ise büyük bir
meşruiyet krizine neden olan başarısızlıklarla karşılaş-
maktayız.  Şimdilik son ikisini bir kenara bırakacak
olursak, IMF’’nin kuruluşundan bu yana, kalıcı
başarıya ulaşmış herhangi bir istikrar programına sahip
olmadığı hemen göze çarpmaktadır.  Gerçi seksenli yıl-
ların sonlarına kadar IMF’nin önerdiği istikrar prog-
ramlarının açıklanmayan temel hedefinin dış borçların
ödenmesinin garanti altına alınması olduğu
düşünüldüğünde o kadar da başarısız olmadığı, dolayı-
sıyla meşruiyet krizinin aslında sadece IMF program-
larından hep kalıcı istikrar beklemeye alıştırılmış ülke-
ler nezdinde olduğu düşünülebilir.

Gerek IMF’nin yayınlarında, gerek prestijli ekono-
mi dergilerinde, son zamanlarda, dünya çapında merkez
bankası işlevi görecek bir kurumun gerekli olduğu pro-
pagandası yapılmaktadır(bkz. Stanley Fisher’in yıl
sonunda yazmış olduğu makaleler).  Bu türden bir kuru-
ma duyulan ihtiyacın gerekçesi olarak da dünya mali
piyasalarında hızlı ve denetimsiz bir şekilde dolaşan
spekülatif sermayenin denetim altına alınarak yarattığı
yıkımın engellenmesidir.  Sözkonusu role, dünya
merkez bankası olma işine, IMF taliptir.  Dünya merkez
bankasının kurulması ile, bir anlamda dünya ölçeğinde
geçerli bir ödeme aracı yaratılması için en önemli adım
atılmış, diğer bir deyişle dünya pazarı için para birliği
sağlanmış olacaktır.  Bunun gerçekleşebilmesi
sözkonusu ödeme aracının üstünde hükümranlık
hakkının bir ifadesi olarak “son başvurulacak kurum”,
yani ödeme aracının herhangi bir ödeme aracı ile
değiştirilebilmesinin garantisini verecek kurumun
yaratılması anlamına gelecektir.  Böylece dünya
ticaretinde büyük bir ödeme kolaylığı yaratılacağından
dünya pazarlarının bütünleşmesi tamamlanmış olacak-
tır.  Sözkonusu rolün IMF tarafından üstlenilmesi,
klasik merkez bankalarında olduğu gibi, IMF’nin
likidite yaratma ve likideteyi kontrol etme hakkına, yani
dünya ölçeğinde para politikası oluşturma hakkına
sahip olması anlamına gelir.  IMF’nin bu işlevi yerine
getirebileceğini ispat etmesi, hiç olmazsa kendisi
tarafından tasarlanmış bir istikrar programının bütün

16 Nisan 2000 fabrika

İstikrar programının ardından
Uğur Tekin



iktisadi kriterler açısından başarıya ulaştığının görülme-
si gerekmektedir.  Türkiye’de uygulanan istikrar prog-
ramı bu açıdan IMF için bulunmaz bir fırsattır.

2. Dünya Enerji Kaynakları, Kafkasya ve
Küreselleşme Sürecinde İstikrar Sorunu

Dünya ekonomisi yetmişli yıllarda yaşadığı büyük
krizden çıkmak için, bir yandan petrol ihtiyacını azalta-
cak teknolojik yatırımları gerçekleştirmenin (enerji
tüketimini azaltan yeni nesil motorlar, vb. gibi), diğer
yandan da petrol arzını artırmak üzere yeni kaynakları
bulmanın yollarını aramıştır(kuzey denizi petrolleri,
vb.).  Bu arayışlar kısmen sonuç verdiğinden krizden
çıkış mümkün olmuş tekrar büyüme sürecine giril-
miştir.  Petrol piyasasında son yirmi yıla bakıldığında,
dünya ekonomisinde yaşanan büyümeye paralel olarak
petrol talebinin sürekli arttığı buna karşılık arz eğrisinin
aynı tempoda artmak bir yana neredeyse dik sayılacak
ölçüde sabit kaldığı görülmektedir.  Bu genel eğilim
yüzünden, petrol piyasasında dönemsel arz şokları ve
buna bağlı fiyat dalgalanmaları ile karşılaşılmaktadır.
Arz şoklarının görüldüğü dönemler incelendiğinde,
şokların, talep eğrisi üzerinde, şoka neden olan petrol
üreticisi ülkelerin(OPEC) lehine ciddi gelir artışı yarata-
bilecek bir eğime gelindiğinde ortaya çıktığı görülmek-
tedir; diğer bir deyişle, talebin fiyat esnekliğinin düşük
olduğu dönemlerde şokların ve fiyat artışlarının gerçek-
leştiği anlaşılabilir.  Petrolü temel enerji kaynağı olmak-
tan çıkarmaya dönük girişimler ve/veya enerji tasarrufu
sağlamaya dönük teknolojik yenilikler bir anlamda,
petrol talep eğrisinin fiyat esnekliğini artırmaya yönelik
girişimlerdir.  

Ancak, son yirmi yılda yaşanan teknolojik
gelişmelerin etkisi, aynı dönemde yaşanan büyümeye
bağlı etkiyi ortadan kaldırmaya yetmediğinden bugün-
lerde OPEC fiyat artırmak için elverişli bir ortam bul-
muştur.  Petrol fiyatları 1998 yılındaki 9 - 10 dolarlık
seviyesinden 18 Şubat 2000’de 30 $ seviyesine kadar
yükselmiştir.Petrol fiyatlarında iki yıl içinde üç katına
varan fiyat artışı petrol ithal eden ülkelerde iktisadi açı-
dan sıkıntı yaratabilecek boyutlara ulaşmıştır.

Dünyanın tek pazar olması yolunda ortaya çıkan her
istikrarsızlık bu süreç üzerinde olumsuz etkiler yarata-
bilir; özellikle siyasi planda yol açılabilecek sıkıntılar,
düzensizlik ve karmaşanın bu sürecin hamileri açısın-
dan maliyeti yüksek olur.  Büyümeden vazgeçmek
süreklilik arzeden bir iktisadi politika olamayacağına
göre ve günümüz koşullarında teknolojide görülebile-
cek ilerlemeler ile alternatif enerji kaynaklarının yakın
bir gelecekte eneji sorununa bir çözüm oluşturması
sözkonusu olmadığına göre sorunun halledilmesi yeni
petrol alanlarının hızla açılmasına bağlıdır.  

Bu çerçeveden bakıldığında Kafkasya petrollerinin

hızla dünya pazarına sunulmasının önemi anla-
şılmaktadır.  Ancak buradaki sorun ise Kafkasya’nın
siyaseten istikrarsız karakteridir.  Öte yandan, doksanlı
yıllardan bu yana eski sosyalist ülkelerde uygulanan
“geçiş” programının temelde vahşi bir sömürü prog-
ramı olması, bu ülkelerde ciddi sayılabilecek bir dizi
muhalefet odağının da güçlenmesini sağlamıştır.  Son
seçim sonuçlarına ve kamuoyu yoklamalarına
bakıldığında komünistlerin iktidar için tekrar ciddi bir
aday olma ihtimaline karşılık güvenlik kuşağı oluştur-
mak amacıyla Rusya’nın Türki Cumhuriyetlerle
kuşatılması projesinde, bölgede Pax Americana’nın
kurulması aşamasında Türkiye’ye kilit bir rol biçilmek-
tedir.

Türkiye’nin siyaseten bu rolün altından kalkabilme-
si güçlü ve istikrarlı bir ekonomik yapıyla mümkündür.
Dolayısıyla istikrar programı etrafında oluşan büyük dış
siyasi desteğin ve ABD’nin Türkiye’nin “halkla ilişki-
ler” faaliyetlerini gönüllü olarak üstlenmesinin ardında-
ki neden de anlaşılmaktadır.  Halkla ilişkiler faaliyetini
ciddiyetle yürüten ABD Türkiye - AB ilişkilerini,
AB’nin insan hakları, hukuk ve iktisadi normlarına rağ-
men tahminlerin ötesine taşımıştır.  Siyasi destek tüm
gücüyle sürmektedir.  Hatırlanabileceği gibi, AB’nin
Türkiye’yi aday üyeliğe kabul ettiği toplantılarda, sol
kanat milletvekilleri Türkiye lehine tavır alırken sağ
kanat ise ikna olmuş gözükmemekte, halen Türkiye’nin
aday üyeliğine dahi karşı durmaktadır (aslında, bu
tartışma Türkiye’nin müslüman kimliği etrafında dönen
bir Avrupa kimliği tartışması çerçevesinde alınan
pozisyonların ifadesidir).  Fransız senatosunda ise  sol
kanadın getirdiği Ermeni soykırımı ile ilgili önerge,
fransız sağcılarının oyları ile reddedilmiştir.  Fransız
sağı, hem AB ile Türkiye arasında sorun çıkartma, hem
de sosyalist hükümeti güç durumda bırakabilecek bir
fırsatı kullanmamışlardır.  Küçük detayların dahi göz-
den kaçırılmadığı siyasi destek oldukça güçlüdür.
Kuvvetli siyasi destek bu türden istikrar programları
için önemli bir şanstır.

3. Türkiye’de Enflasyon: Bitmeyen Soygun

Enflasyon en basit tanımıyla fiyatlar genel
seviyesinde görülen artış olarak ifade edilebilir.  Fiyatlar
genel seviyesi bir ortalamayı, ortalama fiyatı ifade eder.
Bu ortalamayı oluşturan unsurların bir bölümü doğal
olarak ortalamanın altında, bir bölümü ise üstünde
seyreder.  Bu durum, hem bireysel olarak tek tek iktisa-
di karar birimleri arasında farklılık yaratır, hem de sek-
törler arasında farklılıklar oluşturur.  Bunun nedeni,
fiyat artışlarına uyum gösterme sürecinin farklılıklar
içermesidir.  Örneğin, ücretliler, ücret artışlarında kon-
trata bağlı olduklarından aniden ortaya çıkan fiyat
artışlarına ancak kontratları sona erdiğinde uyum
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gösterebilirler.  Arada uğradıkları kaybı ne ölçüde telafi
edebilecekleri ise pazarlık güçlerine bağlıdır.  Buna
karşılık talebi canlı bir malın satıcısı / üreticisi, ani fiyat
dalgalanmalarının doğurduğu belirsizlik ortamından
kaynaklanan risk primini de içerecek bir şekilde fiyat
artışlarına uyum gösterebilir.  Dolayısıyla, enflasyonun
en temel sonuçlarından birisi de, göreli fiyatların
değişmesine bağlı olarak gelirin yeniden bölüşümüne
yol açmasıdır.  Gelirin yeniden bölüşümü sırasında,
bundan zarar görenler olduğu gibi, rant elde edenlerde
olmaktadır.  Uzun dönemli yüksek değişkenlik gösteren
bir enflasyonist ortamda (kesintisiz, yaklaşık 25 yıl ile
Türkiye erişilmez bir dünya rekorunun sahibidir)
enflasyondan rant elde edenlerin anti-enflasyonist prog-
ramlara karşı oldukça güçlü bir direnç göstermeleri de
doğaldır.  Ancak, Türkiye burjuvazisinin kökleşmiş
kesimi, önünde açılan büyük kapıların ve küreselleş-
menin getirdiği büyük tehlikelerin farkına varmıştır; bu
ise enflasyona karşı önemli sayılması gereken bir uzlaş-
ma cephesinin kurulmasına, neden olmuştur.  Saflar
netleşmiştir.

Buna karşılık, Türkiye’de enflasyonu besleyen ve
anti-enflasyonist politikaların uygulanmasını güç-
leştiren yapısal sorunların varlığı da kabul edilmelidir.
Bunların en önünde kayıt-dışı ekonomi ile suç-
ekonomisinin varlığı gelmektedir.  Doksanlı yıllarda iç
savaşı finanse etme bahanesi ile devlet içindeki
örgütlenmesini genişleten, ayrım gözetmeksizin tüm
siyasi partilerin içinde köşe başlarını tutan, uluslararası
bağlantılarını oluşturan ve nihayet devletin en tepesinde
kendine yer bulan “suç ekonomisi” siyasi-bürokratik
yapıyı (Yunan Komünist Partisinin tekelci burjuvaziyi
de içine katan güzel adlandırmasıyla “plütokratik oli-
garşi”) bir çete olarak örgütlemeyi başarmıştır.  Kalıcı
başarıyı sağlamak durumunda olan bir anti-enflasyonist
programın nihayetinde bu çeteyi dağıtmak zorunda
olduğu açıktır.  Ancak bu konuda herhangi bir sistem-
atik yaklaşımın izine rastlanmamıştır.  Yurt içinde ve
dışında pek çok taşaron-tetikçi yakalanmış, doğrudan
üst düzey siyasi bağlantısı olanları kontrollü bir şekilde
serbest bırakılırken diğerleri ise konu mankeni olarak,
dubleks odalı stüdyo tipi lüks hapihanelerde misafir
edilmektedirler.  Çetenin siyasi-bürokrat örgütüne uza-
nabilecek her türlü delil yok edilerek, karartılarak
çetenin açığa çıkması engellenmektedir.  Hatta, çetenin
siyasi-silahlı gücünü kullanarak yeni oluşacak ortama
uyum gösterecek bir uzlaşma arayışı içinde olduğu
söylenebilir.  

Bu çetenin faaliyetlerinin ekonomi üzerinde ne
kadar büyük bir yük oluşturduğu çete içi rant kavgası
sırasında ortaya dökülen kirli çamaşırlardan anlaşıl-
maktadır.  Bu konuya bir örnek olarak son günlerde
ortaya çıkan cep telefonu lisansları ihalesinde dönen
dolaptır.  İki adet GSM lisansı ihalesi hatırlanabileceği

gibi DSP-ANAP hükümetinin önemli icraatlarından dı.
Emin Çölaşan’ın yazdığına göre, bu ihale öncesi
Kinsley adında bir uluslararası danışmanlık firmasına
aylığı 120,000 dolardan bir rapor hazırlatılmış;
sözkonusu rapora göre, bir GSM lisansının bedeli
400,000 abone ile sınırlanmak koşuluyla yaklaşık
1,400,000,000$ civarındadır.  Danışmanların verdiği
raporu okuyan hükümet ise GSM lisansının tanesini
500,000,000 dolardan ve herhangi bir abone sınırlaması
getirmeksizin ihale etmiştir.  Şimdi basit bir hesap
yapalım; bugün yaklaşık 3,500,000’i Turkcell’de,
1,500,000’i Telsim’de olmak üzere toplam 5,000,000
GSM abonesi bulunmaktadır.  

* Önce kaybedenler: eğer raporu biraz dikkate alıp
insaflı bir soygun planı yapılarak abone sayısı 500,000
ile sınırlanmış 10 adet GSM lisansı tanesi 1 milyar
dolardan satılmış olsa iki yılda fazladan 9milyar dolar
gelir elde edilirdi.  Geçen yıl ödenen dış borç servisinin
6-7 milyar dolar civarında, toplam dış borcun 100 mil-
yar dolar dolayında olduğu düşünüldüğünde hazinenin
uğradığı zararın boyutu daha iyi kavranabilir.  Öte yan-
dan, istikrar programı çerçevesinde IMF’den talep
edilen kredinin iki yılda 4 milyar dolar olduğu da
unutulmamalı.

* Kazananlara gelince: iki GSM lisansı kapsamında
iki yılda toplanan “sabit ücretin” yaklaşık 1 milyar dolar
olduğu hesaplanıyor; yani ödenen para iki yılda sadece
sabit ücretlerle geri alınmış durumda.  Normal konuşma
ücretinden elde edilen kâr da hesaba katıldığında, 1 mil-
yar dolarlık yatırım tahminen bir yıl içinde geri alın-
mıştır.  İki yıl önce 500 milyon dolara satın alınan
Turkcell’e bugün biçilen değer 25 milyar dolardır.  İki
yılda 50 katına çıkan, yatırım bedelini bir yıl içinde geri
ödeyen 500 milyon dolarlık “yatırım”.  Dünyada bu
kadar yüklü ve başarılı bir soygun daha zor bulunur.  
Yatırımcının kimliğine gelince, biri ANAP’ın kurucu-
larından Karamehmet ailesi, diğeri ise saldırgan tutumu
ile ün yapan Uzan ailesi.  Pasta bu kadar büyük olunca
bu işten çıkar sağlayanların “geniş bir aile” oluştur-
duğundan kuşku duyulmamalıdır.

İrili ufaklı binlerce soygundan(enerji
özelleştirmeleri başta olmak üzere tüm özelleştirmeler
ve ihaleler) sadece bir tanesinin faturası incelendiğinde,
soyguncu siyasi-bürokratik yapının hırsızlığının ne
kadar büyük olduğu anlaşılmaktadır.  Bu çete dağıtıl-
mazsa, asalakların tahribatı daha da büyüyecektir.
Çetenin dağıtılması oldukça güç olmakla birlikte
imkansız değildir.  Güçlük, çetenin elde ettiği gelirin bir
bölümünü kendini çevreleyen geniş bir kesime aktar-
masından kaynaklanmaktadır.  Çetenin dağıttığı gelirin
harcanması ile kimi yerlerde yerel ticaretin canlanması
gelirin yayılımına ve mafya-çete ahlakının toplumda
yaygınlaşmasına giderek kimi yörelerde kökleşmesine
yol açmaktadır.  İşsizlik, sosyo-ekonomik sorunlar çete
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ahlakının yaygınlaşması için uygun bir ortam yarat-
makta, yerel çetelerin ufak işleri bile bu anlamda
“değer” kazanmaktadır.

Aslında bu konuda toplum iki temel kampa bölün-
müş durumdadır: “çetseverler” ve “çete karşıtları”.  Bu
kamplaşma, sınıfsal açıdan net bir kamplaşma değildir.
Çete-severlerin arasında düşük gelirli lümpenleşmiş
unsurların yanısıra türedi yeni zenginlerin ve büyük
burjuvazinin en asalak kısmını oluşturan mali ser-
mayenin geniş bir bölümü bulunurken, diğer kesimde
ise emeğiyle geçinen geniş bir kesimin yanısıra çetenin
kimi unsurlarıyla halvet olduktan sonra artık bu birlik-
telikten rahatsız olmaya başlayan büyük sermayenin bir
bölümünü görmekteyiz.  Bu kamplaşma AB gibi,
cumhurbaşkanlığı seçimi gibi konularda karşımıza çık-
maktadır.  TÜSİAD’ın Demirel’in yeniden seçilmesin-
den rahatsızlık duymakta oluşu, AB normlarına bir an
önce uyum sağlanması amacıyla demokratikleşme
konusundaki açık tutumu bu çerçevede anlam kazan-
maktadır.  Ayrıca rejimin 12 eylülden bu yana her
seferinde çeşitli doğrultularda keskin bir kamplaşma
içine girmesi, sürekli bir istikrarsızlık yarattığından,
TÜSİAD’ın rejimin sürekliliğini garanti altına almak
amacıyla daha fazla demokrasi ve demokrasinin
koruyucusu olarak da geniş bir orta sınıf yaratma strate-
jisinin savunuculuğunu yaptığı anlaşılmaktadır.  Zaman
zaman bu konuda devletin içinde yuvalanmış şahinlerin
duvarına tosladığını da izlemekteyiz. (Güneydoğu
Raporu’nun ve Demokrasi Raporu’nun başına gelen-
ler).

4. Yeni İstikrar Programının Temel Özellikleri

Yukarıda geniş bir biçimde ele alınan koşullar altın-
da istikrar programının temel hedefi enflasyonu 2-3 yıl
içinde tek haneli rakamlara düşürmektir.  Enflasyonla
mücadele ise, fiyat artışlarını kontrol altında tutmak
üzere bir çıpa kullanılmasına dayanmaktadır.
Türkiye’de uygulanmakta olan programda çıpa döviz
kurudur; buna göre Merkez Bankası döviz kuru sepe-
tinin 18 ay boyunca günlük olarak değerini program
bazında açıklamış durumdadır.  Merkez Bankası uygu-
layacağı para programı ile ve Hazine de kamu açıklarını
azaltma programı ile bu hedefin gerçekleştirileceğini
garanti etmektedirler.  Belirlenen döviz kuru sepetinin
değerinin fiyat artışlarının yaklaşık olarak %15-20
kadar altında kalması planlanmaktadır.  Dolayısıyla
TL’nin reel olarak değer kazanması öngörülmektedir.

Bu tür programlarda geçmişte karşılaşılan önemli
güçlüklerden biri buradadır; TL reel olarak değer
kazandığında ihraç ürünlerinin fiyatı arttığından ve ithal
ürünlerin fiyatı düştüğünden bir dış ticaret açığı sorunu
oluşabilir.  Daha önce uygulanan programların başarısız
olmasına yol açan temel neden de buydu.  Ancak,

teknik açıdan üzerinde çok düşünüldüğü belli olan bu
programda sözkonusu sorun olasılığına karşı çok sayı-
da önlem düşünülmüş.

* Birincisi, daha önceki anti-enflasyonist politikalar
çıpa yoluyla fiyatların kontrol altına alınmasının
yanısıra, büyümenin düşürülmesi yoluyla talebin de
kontrol altına alınmasına dayanıyordu.  Büyümenin
düşürülmesi çıpa olsun olmasın tüm anti-enflasyonist
politikaların ortak paydasını oluştururdu.  Bu program-
da dikkati çeken ilk özellik büyümenin sürdürülmesidir.
Bu özelliği belirli ölçüde programın en önemli soru-
nunu oluşturan siyasi riske karşı hükümeti rahatlatmak
amacını taşımaktadır.  Çünkü, büyümenin azalmasının
refah üzerindeki olumsuz etkisi siyasi iktidarların özel-
likle güçsüz siyasi iktidarların seçmenlerine anlatmakta
zorluklarla karşılaşacakları br durumdur.  Dolayısıyla,
bu tür önlemler, genellikle siyasi iktidarları zayıf
düşürdüğünden, bir süre sonra programın bütünlüğünü
bozacak şekilde çeşitli tavizlerin verilmesi kaçınılmaz
olmaktadır.  IMF, bu defa Türkiye’de siyasi açıdan bir
rahatlama sağlaması bakımından büyümenin
sürdürülmesi konusunda israrcı davranmaktadır.
Program çerçevesinde, doksanlı yıllarda ardı ardına
gelen krizler yüzünden %70’ler civarında dolaşan ka-
pasite kullanım oranlarının artırılarak bu büyümenin
sağlanabileceği düşünülmektedir.  Böylece, yatırımlar
için fon sağlama işlevini yerine getirebilmesi amacıyla
stabilize edilmesi gereken finansal piyasalarda ihtiyaç
duyulan önlemlerin alınabilmesi için de zaman
kazanılmış olunacaktır.

* İkinci olarak, Merkez Bankası üç yıllık program
yapılmasına rağmen çıpa uygulamasını 18 ay ile sınırlı
tutarak bir “çıkış” koymuştur.  MB 18 ayın sonunda bir
değerlendirme yaparak, gerekirse çıpayı kaldırabile-
ceğini ilan etmiştir.  Bunun anlamı eğer ithalatın art-
masıyla birlikte üretimden vazgeçme eğilimi ortaya
çıkarsa döviz kurlarını hızlandırarak bu konuda tedbir
alabileceğini ifade etmektir.

* Üçüncü olarak, büyüme ve TL’nin değer kazan-
ması normal şartlarda dış ticaret dengesini olumsuz etk-
iler; çünkü, üretimde ara malı bakımından dışa bağım-
lılık azalmakla birlikte azımsanmayacak ölçüde yük-
sektir; dolayısıyla, üretim arttıkça ithalat artar.  Öte yan-
dan, TL değerlendikçe ihracat zorlaşır ve dış ödemeler
dengesini zorlayacak bir döviz kaybı sorunu ortaya çı-
kabilir.  Orta vadede bu yapısal sorunu ortadan kaldır-
mak üzere üretim deseninde değişiklik ve üretim
teknolojisinde iyileştirme öngörülmektedir.  Dış
ticarette, talebin fiyat esnekliği düşük olan mallara
yönelmek veya geleneksel ihraç mallarımızın fiyat
esnekliklerini düşürücü önlemler almaya yönelik strate-
jilerin planlandığı anlaşılmaktadır.  Bu doğrultuda
yapılmak istenenlere bir kaç örnek vermek gerekirse: 

- GAP ile birlikte “yoğun tarım”, endüstriyel bitki
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tarımı ve buna bağlı tarımsal sanayiinin gelişimi (bu
noktada, uzun zamandan beri büyük yatırımların
yapıldığı ve bundan dolayı negatif değer ifade eden
GAP’ın artık gerçekleşen üretimlerle birlikte pozitife
dönmesinin de, iç savaşın sona ermesi ve komşularla
barış kadar önemli bir avantaj olduğu unutulma-
malıdır); 

- turizmde ülke imajının farklılaştırılması yoluyla
fiyatın ve turizm gelirlerinin artırılması fırsatının
yakalanması (bu konuda da Clinton’ın kişisel reklam
faaliyetleri, ABD’den gelen turist sayısını artırmaya
yönelik geniş kapsamlı organizasyon, Alman, İspanyol
ve Fransız sermayesi ile ortaklıkların gerçekleştirilmesi,
ve hepsinden önemlisi Yunanistan ile işbirliğine
gidilmesi 10 milyar dolarlık turizm geliri hedefine
ulaşılabileceğini göstermektedir);

- yeni pazarlara daha saldırgan bir tutumla çıkıl-
ması.

Bütün bu önlemler büyümenin iç talebi fazla can-
ladırmadan büyümenin sürdürülebilmesinin mümkün
olduğunu göstermektedir.

Bu programın Türkiye’nin daha önce uyguladığı
programlardan temel farkı ise yapısal dönüşümün ciddi
bir programla ele alınmasıdır.  Yapısal dönüşüm dört
temelde ele alınmaktadır: tarım programı, kamu mali
yönetimi ve şeffaflık, vergi politikası ve idaresi, sosyal
güvenlik reformu.

4.1. Tarım reformu

Tarım reformunun temel özelliği, piyasa fiyatlarına
müdahale yoluyla gerçekleştirilen destekleme sistemi-
nin kaldırılarak yerine asgari gelir desteği sistemi geti-
rilmesine dayanmaktadır.  Bugüne kadar dünya fiyat-
larının çok üzerinde fiyatlarla destekleme alımı yapıl-
ması ve herhangi bir tarımsal planlamanın uygulanma-
ması tarımda etkinliği ortadan kaldırıyordu.  Ayrıca,
destekleme alımları çok üreten , yani büyük toprak
sahibine çok, az üretene, küçük toprak sahibine, az, ve
üretemeyene diğer bir deyişle topraksız köylüye ise hiç
bir desteğin verilmemesi anlamına gelmekteydi.  Bu
niteliğiyle destekleme alımları, kırsal gelir dağılımı
üzerinde oldukça olumsuz sonuçlara yol açmaktaydı.
Yeni önerilen sistemde ise çifçilerin piyasada oluşan
fiyat sinyallerini dikkate alarak üretim desenine karar
vermelerine, devletin bir tür “piyasa yapıcı” rolü
üstlenerek isteyen çiftçilere üretim deseni konusunda
yol gösterici konumda kalmasına dayanmaktadır.
Tarımsal desteğe ayrılan fonun önemli bir bölümü ise
asgasri gelir düzeyini tutturamayan çiftçi veya topraksız
köylü hanesine doğrudan gelir aktarımı yoluyla dağıtıl-
ması planlanmaktadır.  Böylece, kırsal alanda gelir
dağılımının düzeltilmesi, sağlanacak kısmi refah artışı
ile birlikte kırdan kente göçün kontrol altına alınması,

ve vasıfsız emeğin biraz daha kalifiye emeğe dönüşme-
si sağlanabilecektir.

Tarım reformu, programın siyasi olarak en zayıf
noktasını oluşturmaktadır.  Bilindiği gibi, sağın
Türkiye’deki oy depoları kırsal alandır; özellikle
MHP’nin son seçimlerde aldığı oyların haritadaki
dağılımına bakıldığında tarım programından göreli
olarak olumsuz etkilenecek kesimin MHP’nin oy depo-
larını oluşturduğu anlaşılabilir.  Dolayısıyla, MHP seç-
meninin karşısına onların elde ettiği rantı kesen bir parti
olarak çıkmak durumunda kalacaktır.  Üstelik kendisi
ile aynı tabana oynayan DYP ve FP de muhalefette-
dirler.  MHP’nin siyaseten kendisini güç durumda
bırakacak bu programa ne kadar destek olabileceği
şüphelidir.  Ancak, bu hükümeti ayakta tutan garip bir
özellik programın sürdürülmesindeki kararlılığın bozul-
mayacağı yönünde bir beklentinin oluşmasına neden
olmaktadır: Apo’nun asılmaması konusunda MHP
tabana yönelik mesajlar haricinde hemen hemen hiç
karşı çıkmamıştır; DSP Kıbrıs konusundaki tezlerinden
kolayca ödün verebilmiştir.  Bütün bunlardan sonra
MHP’nin tarımda yapısal reform konusunda fazla bir
sıkıntı çıkaramayacağı düşünülebilir.

4.2. Kamu Mali Yönetimi ve Şeffaflık

Seksenli yıllardaTürk toplumuna ve siyasi hayatına
yerleşen “işbitiricilik”, bürokrasiden şikayet eder
görünüp işleri hızlandırmak amacıyla, kural tanıma-
mayı ilke haline getirmişti.  Çok kısa bir zamanda kural
tanımamanın aslında denetimden kaçmak amacıyla
yaratılmış bir bahane, bir perde olduğu anlaşıldı; ve
toplumdaki hızlı çürümenin, her ne yoldan olursa olsun
işimi hallederim anlayışının en tepeden başlayarak be-
nimsetilmesinin temel ilkesi oldu.  Bu anlayışın kamu
maliyesindeki yansıması ise bütçe dışı fonların kurul-
ması şeklinde ortaya çıktı.  Herhangi bir bütçe kalemi
altında yeralması gereken gelir veya harcama kalemleri
kendi aralarında birleştirilip fon adı altında bütçe dışına
çıkartılmışlardır.  Bütçe dışına çıkartılan sözkonusu fon-
larda biriken paralar ise bütçe disiplininden uzak bir
şekilde ve çoğunlukla yeterli denetime tabi olmaksızın
harcanmaktadır.  

Bu program kapsamında kamu gelirleri artırılırken
kamu harcamalarının da disiplin altına alınması temel
ilke olarak benimsenmiştir.  Bu çerçevede, daha önce
oluşturulmuş bulunan 61 fonun aşamalı olarak 2000
haziran ayına kadar kapatılarak hesaplarının bütçeye
devredilmesi öngörülmektedir.  Böylece bazı bakanlık-
ların bütçe ve meclis denetimi dışında istedikleri gibi
harcama yapma imkanlarının kısıtlaması amaçlanmak-
tadır.

Siyasi partilerin seçim sonrası taraftarlarına dağıt-
tıkları rüşvetin ve tarımsal destekleme alımlarının temel
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mekanizması kamu bankaları tarafından verilen ve
hazine tarafından sübvanse edilen kredilerdir.  İstikrar
programı, 2001 yılına kadar, kamu bankaları kanalıyla
gerçekleştirilen sübvansiyonların bütçeye dahil edilerek
sınırlandırılmasını öngörmektedir.  Dolayısıyla kamu
bankaları aracılığıyla rüşvet dağıtımı belirli ölçülerde
denetim altına alınmaktadır. 

4.3. Vergi Politikası ve İdaresi

Türk vergi sistemi bilindiği gibi büyük adaletsizlik-
ler içermektedir.  En önemli sorun kayıtdışı ekonominin
büyüklüğünden kaynaklanmaktadır.  Türkiye’de elde
edilen gelirlerin önemli bir bölümü vergilendi-
rilmemektedir.  Ayrıca, vergilendirilen kesimde de
büyük adaletsizliklere yol açan bir teşvik sistemi bulun-
maktadır.

Vergi politikası sözzkonusu programın en zayıf
noktalarından birini oluşturmaktadır.  Bu başlık altında
önerilen yapısal dönüşüm programında kayıtdışının
kayıt altına alınması ve giderek suç ekonomisinin
finansal kaynaklarının kurutulması amacına dönük kap-
samlı bir değişiklik sözkonusu değildir.  Bu tür bir sis-
tem değişikliğini öneren ve uygulamaya koymaya
çalışan son bakan bir yıl içinde “emekli milletvekili”
ünvanına kavuşturulmuştur.  Bunun başarılması, ülkede
bu konuda herhangi bir direncin görülmemesi, ülkede,
sermaye ve rantiye ile bu konuda ortak çıkarlara sahip
geniş bir kesimin varlığını göstermektedir.  Kapsamlı
bir vergi reformu olmadan vergi idaresinin şeffaf ve adil
olması mümkün değildir.  Bu konuda bir toplumsal
iradenin olmaması, sözkonusu irade olmadan da vergi
reformunun gerçekleştirilmesi bir yana gündeme alın-
masını bile engellemektedir.

4.4. Sosyal Güvenlik Reformu 

Çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren niteliğiyle
en fazla tartışılan konu sosyal güvenlik reformu olmuş-
tur.  Bu konunun sorun haline gelmesinin nedeni, yıl-
lardan beri toplanan primlerin plase edilmek yerine
bütçe açını kapatmak üzere kullanılmasıdır.  Ortada
plase edilen varlık olmadığından primlerden yıllar
boyunca kazanılması gereken nema elde edilememiş ve
emekli maaşlarının ödenebilmesi için hazinenin kay-
naklarına başvurulması gerekmiştir.  On yıl kadar önce,
cari dönemde prim üretimini artırmak amacıyla “süper
emeklilik”, ve işsizliği azaltmak amacıyla “erken
emeklilik” gibi cinlikler uygulamaya konulunca, saadet
zincirinin tıkanması büyük bir hızla gerçekleşmiştir
(Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin TİTAN saadet
zincirinden hiçbir farkı yoktur).  

Günümüzdeki yapısıyla sistemin sürdürülebilmesi
olanağı yoktur.  Fiili olarak, devlet, sosyal sigorta primi
adı altında çalışanlardan cebren borç almış ve bugün bu
borçları ödeyemez duruma düşmüştür.  Zaten IMF de
herhangi bir istikrar programının uygulamaya konula-
bilmesi için “sosyal güvenlik sisteminde” reformun
gerçekleştirilmesini şart koşmuştu.  Ancak bu reform-
dan anlaşılan, prim üretiminin ve primlerin plasmanının
hükümetten bağımsız bir uzmanlar grubu tarafından
gerçekleştirilmesi, mevcut sigorta sistemleri (SSK,
Bağ-Kur, Emekli Sandığı) arasındaki hizmet kalitesi ve
sosyal haklar bakımından bulunan farklılıkların gide-
rilmesi, sigorta sistemindeki büyük soygunların engel-
lenebilmesini sağlayacak idari reformun gerçekleşti-
rilmesi vb. değildir.  Reform adı altında yapılan emekli
maaşı ödemelerinin bütçe üzerinde yarattığı yükü bir
süre için artırmayacağı düşüncesiyle emeklilik yaşının
uzatılması; ve kazanılan bu süre içinde kısa yoldan özel
emeklilik fonlarının devreye sokulması yani devletin
sosyal güvenlik sistemine olan borçların tasfiye edilme-
si düşüncesidir.

5. Sonuç

Türkiye’de 1999 yılının sonundan itibaren uygula-
maya konulan istikrar programı, gerek diğer 17 IMF
programından nitelik olarak farklı ve teknik açıdan iyi
hazırlanmış olmasıyla gerek dış siyasi ortamın son
derece uygun olması dolayısıyla üç yıllık hedeflerine
büyük ölçüde ulaşabilecek bir programdır.  Program
çerçevesinde, Türk ekonomisinin bazı yapısal sorun-
larına çözüm getirilmesi üç yıl içinde ulaşılabilecek
hedeflerin kalıcı olmasını sağlayabilir.  Ancak toplum-
sal istikrarın sağlanması için gerekli çok temel reform-
ların eksik bırakılması, suç-ekonomisinin kontrol altına
alınmasını kolaylaştıracak iktisadi altyapının hazırlığı
konusunda ciddi bir düşüncenin olmaması (bankacılık
sektörü konusunda öngörülenler bir ölçüde disiplin
getirmektedir ve bu programın en önemli parçasını
oluşturabilecek kadar iyi bir başlangıç sayılabilir, ancak
bu başka bir yazı konusu olacak kadar ayrıntılı işlen-
mesi gereken bir konudur) önemli eksikliklerdir.  Fakat,
bu talepleri toplumun gündemine getirecek, siyasi ikti-
dara dayatacak bir halk hareketinin olmadığı, bu
hareketin önderliğini üstlenmek durumunda olanların
ise bu konuda herhangi bir kapsamlı fikri hazırlıktan
yoksun bulunduğu koşullarda daha iyisini beklemek
saflık olurdu.  Bitirirken, bu tür bir fikri hazırlığın
yapılarak toplumsal taleplerin oluşturulması konusunda
sol güçlerin ataleti devam ettiği sürece, ülkede
demokrasi mücadelesinin önderliğinin de TÜSİAD’a
kaptırılabileceğinin altını çizmek gerekir.
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Enerji Sektöründe Yağma

Türkiye gündemine Nükleer enerji konusu 1970’li
yıllarda girmişti. Nükleer enerji uluslararası yeni
emperyalist ekonomik şekillenmenin yaşandığı bu
günlerde, Türkiye’de nükleer enerji santralları kuru-
luşu için açılan ihaleyle gündemin ön sıralarına yük-
seldi. AGİT zirvesi, DAVOS toplantıları, Doğalgaz ve
Petrol boru hatlarının güzergahlarının tespit edildiği
devlet başkanları toplantılarında; Türkiye’nin
emperyalist küreselleşme stratejileri içinde üstlen-
meye talip olduğu/yönlendirildiği yeni rol ile,  enerji
politikaları içiçe konuşuluyor. Bu esnada Türkiye’yi
yönetenlerin nükleer enerji ve teknolojiye duyduğu
ilgi ile, Türkiye’nin alt-emperyalistleşme ve bölgesel
bir güç olma yönelişi arasındaki ilişki gözlerden sak-
lanmaya çalışılıyor; konu, sadece enerji açığının
giderilmesi için bir çözüm yolu olarak nükleer enerji
santralları çerçevesinde konuşuluyor. 

Türkiye enerji sektöründe İMF isteklerine uyarak
devlet tekelini tasfiye etme adımlarını tamamlamak
üzere.  Çokuluslu  sermayenin istediği TAHKİM
anlaşmalarına uygun yasal düzenlemeler, Tahkim
hükümlerinin geriye doğru işletilmesi dahil, tamam-
ladı. Burjuvazinin bir kanadının, “Ulus devletin tas-
fiyesini önleme” gibi, sahte ve savunucularının
gerçekleri tahrif ederek “bağımsızlıkçı” bir gelenek
haline getirmeye çalıştığı ve övünçle sahiplendiği 80
yıllık işbirlikçilik tarihi bilindiğinde, hiçbir
inandırıcılığı olmayan itirazlarını, bir yana koyabiliriz.
İşçi sınıfının 12 Eylül sonrasında derinleşen, “her açı-
dan örgütsüzlük” durumunun aşılamaması, sonuçta
sermaye politikalarının bu alanda başarı kazanmasını
getirmiştir.  Uluslar ötesi  sermaye ile programlı bir-
leşme süreci, enerjide de inisiyatifin küreselleşmeci
unsurlara devredilmesini getirecekti ve öyle de olmak-
tadır. Bir zamanlar “solcu” zannedenler olduysa da,

her zaman sağcı bir politikacı olan Ecevit ve pek
uyumlu çalıştığı faşist MHP’nin gayretleriyle ve
özelleştirmeyi daha çok bir vurgun ve yolsuzluk
imkanı olarak gören ANAP’ın ülkenin ve halkın
çıkarlarını her zaman olduğu gibi “umursamayan”
tutumlarıyla ve kuşkusuz, Süleyman Demirel’in
patronajında; enerji sektörünün çokuluslu emperyalist
tekellerin denetimine ve mülkiyetine girişi yaygınlaşa-
caktır. 

Son on yıldır  ulus ötesi firmalar arasında da bir-
leşmeler yaşanıyor. Bankacılık, Petrol, kimya, enerji,
çelik ve elektronik, otomotiv gibi sektörlerde daha
büyük güçler oluştu. Türkiye’nin tekelci sermayesi,
kendi çıkarlarını, “ulusüstü hukuk” olarak tüm
Dünya’ya dayatan bu güçlerle birlikte; ülke sanayiini,
enerji alt yapısını, doğal kaynaklarını yağmalamayı,
Küresel ve çağdaş politika diye yutturmaya çalışıyor.
Türkiye’yi yönetenler, Cumhuriyet tarihi boyunca “en
geleneksel ihraç malı” olarak gördükleri, ülkenin
“stratejik önemini”, emperyalizmin Avrasya’yı dene-
timine almasında bir köprü, bir koridor olmak gibi,
yeni ve onursuz bir yorumla pazarlamaya çalışıyorlar.
“Koridor” rolü, halka 2000’li yılların Türklerin asrı
olacağı safsatasıyla yutturulmaya çalışılıyor. Halka
verilen bu sözde rüşvet, Avrupa’dan geleceği
vaadedilen, refah, demokrasi ve özgürlük yalanlarıyla
güçlendiriliyor. Soğuk Savaş döneminde, emperya-
lizmin bölgedeki “ileri karakolu”na demokrasi, özgür-
lük ve refah yerine; bölge halklarıyla yabancılaşma,
ülke içinde kontrgerilla, baskı ve sağ diktatörlük
geleneği gelmiş; sağ diktatörlüğün normal işleyişi
yeterli olmayınca “batı uygarlığının” desteğinde 12
Mart, 12 Eylül darbeleri yapılmıştı. Şimdi ise, bölge
halklarıyla yabancılaşma değil; açıktan düşmanlık,
gerilim ve sıcak çatışma vaadedilmektedir. Bu durum-
da, refah ve özgürlük çokuluslu sermayeye ve yerli
tekelci ortaklarına; demokrasisizlik, devlet terörü ve
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aşırı sömürü ise emekçi sınıfların payına düşecektir. 

Enerji Açığımız Var mı?

Ülkenin enerji talebinin önemli kısmını başta
sanayi olmakla birlikte, genel olarak üretim ve hizmet
sektörünün ihtiyaçları biçimlendirir. Elbette halkın
kullanımı da bu talebin tümünü etkiler. Enerji poli-
tikalarının geliştirilmesinde ve enerji üretiminde
dengeyi yakalamak için talebin ve muhtemel talebin
doğru belirlenmesinin büyük önemi vardır. Bu süreç
olabildiğince teknik ve politik bir süreçtir.

Türkiye’nin enerji konusundaki gerçek durumu
nedir?  Enerji politikalarını tarihsel olarak nasıl biçim-
lendirmiştir.? Teknik anlamda talebin ne olabileceğini
DPT tesbit etmektedir. DPT kararını oluştururken,
DSİ, TKİ, MTAE, EİEİ, TEK’dan  gelen verileri
Enerji Bakanlığının yetkilileriyle değerlendirmekte ve
son olarak kararı üretmektedir. Bu işleyiş kararın çok
teknik bir süreç içinde üretildiği izlenimi verebilir.
Fakat durumun tam da öyle olmadığını konumuzu
daha da  aydınlatacak bir örnek ile açmaya çalışalım. 

1970’lerin başında DPT enerji açığımızın 10-15
yıl içinde had safhaya ulaşacağını ilan ederek, 2000
yılına girmeden 1970’deki enerji kapasitesinin iki katı
enerji üretmek gerektiğini açıkladı.  Bu enerji
talebinin de ancak 8  nükleer santral kurularak gide-
rilebileceğini başka bir yolun olmadığını enerji poli-
tikası olarak açıkladılar. 1972’de TEK bünyesinde
Nükleer santraller Dairesi kuruldu ve konu ile ilgili
araştırmalara başladı. Bu daire bir dizi çalışmadan
sonra 1987’de “Türkiye’nin nükleer enerjiye ihti-
yacı olmadığı” gerekçesiyle lağvedildi. İşte size
teknik politika.

Nükleer enerji politikalarına mecbur olduğumuzu
söyleyen devlet yetkililerinin bilimsel ve teknik
olarak, sicillerinin mide bulandırıcı ölçüde kirli
olduğunu 17 Ağustos depremiyle daha iyi görmüş
olmamız gerekir. Bilimsel planlama fikriyle en küçük
tanışıklığı olan bir devletin; ülkenin bütün sanayi,
ulaşım, nüfus ve enerji altyapısını, İstanbul, İzmit,
Adapazarı gibi,  1. derece deprem kuşağının üzerine
toplaması; üstelik bunu, 1. sınıf tarım arazilerini
sanayi ve sanayinin çektiği nüfusa konut alanı haline
getirerek yapması; on yıllar boyunca yapılan bütün
bilimsel eleştirilere rağmen, bu plansızlıkta ısrar
etmesi mümkün müdür? Bütün siyasi hayatı “Plan
değil pilav” popülist demagojisi üzerine kurulu, plan-
lama fikrine, anti-komünist önyargılarla tamamen
karşı olan Demirel ve benzeri sağcı siyasetçilerin;
şimdi birden enerji konusunda planlamacı kesilmesi
ve planlama fikrini, nükleer santralların kurulması için
şahit göstermesi nasıl inandırıcı bulunabilir?..

Türkiye kendine yeten enerji kaynakları potan-

siyeli olan bir ülkedir. Doğu Anadolu başta olmak
üzere Orta Doğu’nun en zengin su yataklarına sahip-
tir. Güneş enerjisi Ege ve Akdeniz’de etkin olarak kul-
lanılıyor. Rüzgar enerjisi konusunda Kocaeli Üniver-
sitesi’nden Dr. Tanay Sıdkı Uyar şu bilgiyi veriyor:
“Rüzgar enerjisi teknik potansiyelimiz, ülkemizde
tüketilen  toplam elektrik enerjisinin iki mislinden
fazlasını üretebilecek durumdadır.” (15.02.2000
Milliyet) Türkiye alternatif kaynaklar için de; Katar,
Cezayir, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Irak,
İran ve Rusya ile hali hazırda Doğalgaz ve petrol taşı-
ma anlaşmalarıyla enerji imkanları konusunda çok
büyük bir potansiyel yaratmış bulunuyor.  Bu imkan-
ların yurtsever amaçlarla halkın yararlanacağı şekilde
planlamasını elbette iktidardaki tekellerin siyasetçi-
lerinden beklemiyoruz; fakat, “Bu kadar da olmaz”
dedirten, tüm potansiyeli bir yana itip nükleer santral
projesinin yegane kurtuluş formülü olarak ileri
sürmeleridir. Sermaye sınıfının politikacısı olmak ve
sağcı olmak; ille de bütünüyle rasyonal ölçülerin bir
yana bırakılmasını zorunlu kılmaz. Elbette, nükleer
santral yatırımlarından pay almaya çalışan nükleer
lobisinin etkisini, komisyoncu siyasetçileri; santral
ihalelerine katılan “aile” mensuplarının varlığını
küçümseyemeyiz. Santralları Türkiye’ye tabiri caizse
“kakalamaya” çalışan çokuluslu şirketlerin, Tür-
kiye’nin karar mekanizmaları üzerindeki nüfuzunu
tahmin etmek de zor değildir. 

Gene de, bütün dünyada ve özellikle nükleer
teknolojinin sahibi ülkeler, nükleer enerji yatı-
rımlarından vazgeçer ve mevcutları sökerek alternatif
kaynaklara yönelirken Türkiye’deki nükleer lobisinin
çoğu yalan ve demagojiden oluşan argümanlarla,
ısrarlı bir kampanya yürütmesi dikkat çekicidir.

Enerji sektüründe örgütlü sendikalar, akademik
kuruluşlar, konunun uzmanı bilim adamları ve
demokratik kitle örgütleri şunları söylüyorlar:

1- Türkiye’de enerji yetmezliğinden değil enerji
iletim yetersizliğinden bahsedebiliriz. Türkiye’nin
kurulu enerji kapasitesi, ihtiyacın oldukça üzerindedir. 

2- İletim şebekelerinin onarımı yapılırsa enerji
fazlası ortaya çıkacaktır.

3- Dünya standartlarının çok üzerinde kayıp oranı-
na sahip enerji iletim şebekesi onarılmadan Nükleer
enerji nasıl dağıtılacaktır.

4-Nükleer atıklar bu gün bile çöplerden, hur-
dacılardan çıkıyor. Atıkların yok edilmesi ve Nükleer
santralın sökülmesinin maliyetinin kuruluş maliyeti
kadar çok olduğu (santraller 15-20 yıl kullanılabiliyor)
kuruluş ve yok ediliş maliyeti çok büyük olan bu
teknoloji ekonomik değildir. 

5-En küçük nükleer kazanın bile milyonlarca
insanın hayatını tehlikeye attığı tecrübelerle belliyken,
risk etkilerinin giderilmesi ile ilgili hiçbir alt yapı yok-
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tur.
Bütün eleştiri ve uyarılara karşı kendileri susan ve

nükleer lobicilerin demagojilerine ortam hazırlayan
ülke yöneticileri, Türkiye’yi nükleer rollere hazırla-
maya kararlı  görünüyorlar.                

Nükleer enerji tercihi, ulusüstü sermayenin ve
yerli ortaklarının stratejik işlerinden olunca, bunu
topluma benimsetme kampanyasını Süleyman
Demirel’in başlatması şaşırtıcı değildir.
Cumhurbaşkanlığının “kişiye özel bir makam” haline
getirilerek, padişahlık yetkileriyle Süleyman
Demirel’e tahsis edilmesi son ayların ağırlıklı gün-
demiydi ve gözler hep ondaydı. Kasım ayı sonlarında
Cumhurbaşkanı Demirel, Çankaya Köşkü’nün elek-
triklerinin “günde altı defa” kesildiğini söyledi:
Böylece Türkiye’nin enerji sıkıntısı olduğunu
anlamıştı. Felaket senaryosunun inandırıcılığını arttır-
mak için, özellikle yılın en soğuk aylarında,
hükümetin planlı elektrik kesintileri başlatıldı. Bu
arada “bütün su kaynakları ve bütün kömür potan-
siyelleri”nin enerji üretimi planlamasının yapıldığı;
doğalgaz santrallarının da keza planlandığı; gene de
ufukta enerji darboğazının görüldüğü, hergün elektrik-
leri en az 3-4 saat kesilen halka ilan edildi. Devlet
“büyüklerinin” açıklamalarına göre, değerlen-
dirilmeyen tek enerji kaynağı vardı; Nükleer
Santrallar.

Nükleer sahne kurulmuştu ve artık aktörler rolleri-
ni oynamak için sıraları geldikçe sahneye çıkabilirler-
di. Hükümet’in nükleer enerji ile ilgili kararını Aralık
ayı başında Başbakan Ecevit açıkladı.  Hürriyet yazarı
Bekir Coşkun  Ecevit’in yaklaşımını veciz biçimde
açıklıyor: “Başbakan Bülent Ecevit, herzamanki
gibi önce “içime sindiremiyorum” dedi. Sonra
“içime sindiremiyordum ama şimdi içime sindiri-
yorum” diye ekledi. Çünkü bu büyük bir ranttır.
Kimse önünde duramaz.” (9 Aralık 1999).   Ecevit,
Hizbullah’tan çıkan Batman Valiliğinin ithal ettiği
silahlar olayında da aynı çizgiyi izlemişti. “Bu bir
bataklıktır, kaygılanıyorum” diye başladı ve
“kaygılanacak bir şey yoktur. Meşru kaynaklar
kullanmıştır” diye bitirdi. Hatırlanacaktır, siyasi
kariyerinin çok önemli bir motifi olan “Kontrgerilla”
konusundaki çizgisi de, tıpa tıp aynıdır.
“Kontrgerilla’dan hesap sormak” üzerine kurulu
seçim kampanyasından sonra, dönemin Genelkurmay
Başkanı’na, Orgeneral Kenan Evren’e “konuyla
ilgilenmesi” rica edilmiş ve iş bitmişti. 

“Aman, Geç Kalıyoruz..”

Devlet Planma Teşkilatı, enerji ihtiyacı ve yatırım-
larının da planlamasını yapıyor. DPT “nükleer enerji
yatırımlarını gerektirecek bir enerji açığı yok” diyor.

DPT’nin enerji açığımızla ilgili farklı tespitlerine rağ-
men, Enerji Bakanı Cumhur Ersümer, uluslararası
nükleer enerji korosunun amigoluğunu yapıyor. Enerji
Bakanı Cumhur Ersümer; “Nükleer santral
ihalesinin son tarihinin  31 Aralık 1999 olduğunu,
eğer o tarihe kadar kararımızı vermezsek, bu treni
de kaçırmış olacağımızı” söylüyor ve ekliyordu:
“1997’den beri nükleer santral satan firmaları oyalı-
yoruz. Olumlu bir cevap vermezsek süreyi bir daha
uzatmayacaklar.” Demirel de Aralık başında yaptığı
açıklamada aynı şeyleri söylüyordu: “Ay sonuna
kadar zaten ihale kararı verilmemiş olursa
Türkiye bu işi unutacaktır. Yani, Türkiye böyle bir
santral alacak memleket bulamayacaktır...
Şirketler obsiyon vermiş, ‘Şu tarihe kadar geçerli
demişler’. Sonra devletimiz ‘Bunu Aralık sonuna
kadar uzatın ‘demiş. Uzatmışlar. Ay sonunda
obsiyonlar bitiyor.” 

Görülüyor ki DPT, ya işini iyi yapmıyor; ya da
yaptığı işi, hükümetlerin ciddiye aldığı yok. Yaptığı işi
kimsenin ciddiye almadığı bir başka kurum ise, başın-
daki bakanıyla birlikte Çevre Bakanlığı. Bakan beyin
konuyla ilgili görüşleri şöyle: “Nükleer enerji proje-
si ile ilgili bilgim yok.” “Yemin ediyorum, bana bile
bu santral hakkında doğru dürüst bilgi verilmedi.
Bir Amerikan şirketinden gelen uzmanlar
birşeyler anlattılar ama tam olarak zararları nedir
ben de bilmiyorum...” (3 şubat 2000 Milliyet)
Bakanlığını doğrudan ilgilendiren stratejik bir konu
hakkında Sayın Bakan’ın açıklamaları bunlar. 

MHP’li Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz ise,
“kalitesini” ortaya koyuyor: “nükleere karşı çıkan
gerzektir.” Bu faşist kafa, her konuda olduğu gibi
nükleer santral karşıtlığında da, Türkiye’yi par-
çalamak isteyen güçlerin parmağı olacağını söylüyor.
Bu “parmak meraklısı” zihniyet, ülke kaynaklarını
kendileri yağmalarken veya sermayeye yağmalatırken
veya emperyalizme peşkeş çekerken, işlerini karanlık-
ta yürütmeyi tercih eder. Kim, yapılan işleri halkın
önünde tartışmak, aydınlığa çıkartmak isterse; bu zih-
niyetin siyasi seviyesine ve alışkanlıklarına uygun
olarak; “gerzek” ve benzeri hakaretlere maruz kalır
veya “parmak atıyorlar” feryadıyla karşılaşır. 

Toplumun gene de ikna olmamış kesimleri için;
örneğin “ulus devlet elden gidiyor”cular için, farklı bir
adresin gündeme getirililmesi kaçınılmazdı ve nükleer
lobisinin “köşe yazarları” gecikmediler. Sedat
Sertoğlu: “Genelkurmay bile nükleer teknoloji isti-
yor.” (5 Ocak 2000 Yeni Binyıl). TİSK Başkanı Refik
Baydur ise, nükleer enerjinin sakıncalarından söze-
denlerle polemik görevini üstlenenler arasında yerini
aldı: “Kaza olur diye trafiğe çıkmayalım diyebilir
miyiz?” Toplumun ikna edilmesinde şantaj ve işkence
kaçınılmazdı. Çankaya Köşkü’nün elektriklerinin
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kesilmesi ile nükleer enerji bağlantısını hemen kura-
mayan halkımız ve bunu “ucuz bir numara” olarak
nitelendiren konunun uzmanları, kışın en soğuk gün-
lerinde uzun süreli doğalgaz ve elektrik kesintileriyle,
üşüme, aç ve susuz kalma, hastalarının endişesine
düşme şantajı ve işkencesi yapıldı. Türkiye’nin yöne-
timine el koymuş tekelci oligarşi çetesinin halka karşı
suç işlemede pervasızlığının ölçü tanımazlığına yeni
bir örnek yaratıldı: Ya nükleer enerjiye razı olun, yada
çağdaş yaşamın bütün imkanlarından bir anda yoksun
ve çaresiz kalın!.. Soğuk gecelerde yapılan sıcak
medya şırıngaları ile nükleerin yararları halkımıza
radyasyonlandı. Tekelci oligarşi ve medyasının halk
düşmanlığı yanında, nükleer enerjinin masum kaldığı-
na biz de şahitlik ederiz. Ve nihayet, halkın yeteri
kadan terbiye edildiğine inandılar ki, Ocak ayı sonun-
da “neyin değişmiş olduğu” açıklanmadan, bir anda
elektrik kesintilerinden vazgeçildi. Bu kadar kolay
işte. AB’ye girerken, Türkiye’yi yönetenlerin işkence-
den vaz geçebileceğini zannedenlere yanıldıklarını
gösteren iyi bir örnek. Elektrik çok yüksek voltajlarda
da işkence için kullanılabiliyor. Yaratıcılığın sonu
yok....

Devletin çalışma şekilleri konusunda engin
tecrübe sahibi S. Demirel, tam da bu yazı üzerinde
çalışırken; gene yüksek devlet tecrübesini ortaya
koyan bir vecizesiyle yazımızın ana fikrinin oluşu-
munu sağladı: “Devlet bazan rutin dışına çıkabilir.”
Bu konuyu incelerken göreceğiz ki, devlet nükleer
enerji konusunda da rutinin dışına bizzat Demirel
tarafından çıkarılmıştır. 

Bazen işkence, bazen ihalelere fesat karıştır-
mak, banka boşaltmak, darbe tezgahlamak, ordu kur-
mak, bazen de vatansever sermayemizin çıkarları için
küçük nükleer yalanlar  söylemek, rutin dışı olarak
devletin “yüksek menfaatleri” için yapılan
faaliyetlerdir. Demirel’li yıllar, halka, 12 Eylül devle-
tinin bile rutin çalışmasını özleyecek duruma getirdi.
Ne Anayasa, ne yargı kararları, ne DPT gibi kurum-
ların otoritesi...sermayenin her iptiyaç duyduğunda
delmediği hiçbir şey kalmadı.

Nükleer santral konusu; kaçınılmaz olarak, ünlü
“aile fotoğrafı”nın da içinden geçmektedir. Aile’nin
unsurlarından Kamuran Çörtük, basında yeralan
haberlere göre, aile fotoğrafında olduğu gibi, Nükleer
işinin de ortasında görünüyor: “Nükleer  Çörtük.
Bayındır Holding Başkanı Kamuran Çörtük,
inşaat, enerji ve sağlıkta yatırım atağına kalktı.
Çörtük, nükleer enerji santralı kurmaya
talip...Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede nük-
leer enerji olmamasını eksiklik sayıyorum.” dedi.
(Radikal Gazetesi)            

İddialar ve Asıl Maksat

1- Gelecek asır enerji alanında nükleer asır ola-
caktır.

Teknolojideki gelişmelerle birlikte enerji kay-
nakları konusunda da gelişmeler hızlanmaktadır.
“Füzyon enerjisi” (hidrojen bombası’nın kökeninde-
ki enerji), “Hızlı üretken reaktörler”,”Uzaya Güneş
Panelleri” konularında çalışmalar nükleer santrallara
alternatif olarak geliştirilme aşamasındadır. Bunun
yanında gerek nükleer, gerekse güneş enerjisi
konusunda araştırmalar devam etmektedir. Fakat ener-
ji konusunda bütün ülkeleri tek bir şablon içinde
değerlendirmek hiç de doğru değildir. Ülkenin doğal
kaynaklarının ne olduğunun, stratejik tercihlerde çok
büyük bir önemi bulunmaktadır. Su kaynakları zengin,
rüzgar enerjisi veya denizlerden elde edilebilecek
Dalga enerjisi potansiyeli yeterli olan veya petrol
zengini bir ülke, önce kendi kaynaklarını etkin değer-
lendirme durumundadır. Avustralya iyi bir örnektir;
Dünyanın en zengin uranyum rezervine sahiptir fakat
toplumun bilinçli tepkilerini dikkate alarak nükleer
teknolojiye karşı çıktığından rezervlerini hem kendi
kullanmamaktadır hem de dış dünyaya satmamak-
tadır. Dünya’da bugün için gelişen konjonktür nükleer
santrallerden kaçış yönündedir. Nükleer klüp üyesi
emperyalistler, kendi ülkelerinde artık santral kurma-
maktadırlar. 

2- Nükleer santrallerden elde edilen enerji
ucuzdur.

Nükleer santrallerin ucuzluğundan önce, basına
yansıyan bir elektrik maliyet hesabı üzerinde duralım.
Bu hesap Türkiye’de ucuzluğun nerede olduğunu çok
iyi ortaya koyuyor. Bilgi Dünya Bankası raporundan
(Meral Tamer 10 Şubat 2000) . Botaş’ın eski Genel
Müdürü aktarıyor: “Yap-işlet-devret’le yapılan 5
santral (Trakya, Esenyurt, Unimar, Ova ve Çamlıca
Santralleri)  ürettikleri elektriği  9 cent’e TEAŞ’a
satarlar. TEAŞ da bu elektiği 4 sente TEDAŞ’a satar.
TEDAŞ da aldığı elektriği 6.5 cente vatandaşa
satar...Aradaki farkı devlet bu özel santrallara öder...
Devlet işletmesi Ambarlı ise elektriği TEDAŞ’a 3.5
cente satar....”

Nasıl hesap ama... 
Gelelim başka bir “karışık” hesap konusuna:
Nükleer santrallerin maliyeti ile ilgili DSP İstanbul

milletvekili Zafer Güler’in rakamlarını kullanacak
olursak; 200 milyon Dolara bir nükleer reaktör inşa
ediliyor. Sökmek için ise 2 milyar dolar harcanıyor-
muş. Alman Yeşiller Partisinden milletvekili Hans-
Josef Fell ise 1982 rakamlarıyla bir nükleer santralin 5
milyar Marka mal olduğunu söylüyor. (Radikal, 10
Şubat 2000) 

Oral Çalışlar nükleer santrallerde üretilen elek-
triğin maliyetiyle ilgili rakamlar veriyor: “ABD Enerji
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Bakanlığının danışmanlarından C. Komanoff, 1968-
1990 yıllarını kapsayan geniş araştırmasında, nükleer
enerjinin KW/saatinin 7.2 cent olduğunu saptadı.”
(Cumhuriyet, 19.12.1999).

Türkiye’de, bir santralın kurulmasından değil,
sekiz santralın kurulmasından bahsediliyor ve ihalenin
şimdi tamamlanması halinde, üretime geçişin on yılı
alacağı hesaplanıyor. Bu maliyete niçin katlanıyoruz?
Bir yandan devlete yük oluyor diye özelleştirme
yapılıyor, diğer yandan da enerji kapasitemize yüzde
on katkı yapacak diye milyarlarca dolar 10 yıl sonrası
için uluslar ötesi sermayeye aktarılıyor. Maliyet
sadece kurma ve ömrü bitince kaldırma değildir.
Atıkların yok edilmesi için harcanması gereken mik-
tarı kimsenin bilmediği ortada. Çünkü şu ana kadar
atık sorununu, hiçbir tahribat yapmayacak ve uzun
vadede güvenli biçimde çözebilmiş hiçbir devlet veya
şirket yok ki, maliyet diye bir kavramdan bahsede-
bilelim.  

3- Nükleer santral  doğayı korur, güvenilirdir ve
temiz bir enerjidir.

Bu tez fosil yakıtların atmosfer üzerinde sera etkisi
yarattığı gerçeğinden hareketle, yıllar önce nükleer
enerji taraftarlarınca ortaya atılmıştı ve o günkü termik
santral teknolojisinin eleştirisi olarak doğruydu. Fakat
nükleer santralların kullanıma geçmesiyle riskin fosil
yakıtlardan hiç de az olmadığı görülmeye başlan-
mıştır. İnsanlık tarihinin en büyük felaketlerinin
yaşanmasıyla da bu nükleer güvenilirlik tezi bilimsel
bir doğru olmaktan çıkmıştır. “Prof. Dr. Hayrettin
Kılıç’ın aktardığına göre sadece ABD’de bugüne
kadar Nükleer Denetleme Komisyonu’nun kayıt-
ları, felakete yol açabilecek derecede 169 kazayı
ortaya koydu. Japonya’da 1992 yılında 20 tane
nükleer kaza rapor edildi. 1992 yılında Rusya,
uluslararası kuruluşlara 205 kaza rapor etmek
zorunda kaldı...İngitere’de gizlenen 17 ciddi nük-
leer kaza yaşandı.” (Cumhuriyet 11 Ocak 2000.)
Boyutları insanlık tarihine iz bırakmış olan
İngiltere’de Winndscale Nükleer Kazası, Çernobil
Nükleer Kazası ve 1999’da Japonya’da olan
Takaimura kazası, en gelişmiş teknolojiye sahip
ülkelerde kazaların olması açısından öğreticidir.
“Uzmanlara göre nükleer santral kazaları kaçınıl-
maz. Çünkü karmaşık ve birbirleriyle sıkı bağlan-
tılı ve eşlenik bir milyon civarında irili ufaklı; elek-
tronik, mekanik, pnömatik, elektromekanik mo-
düllerden oluşan bilgisayar kontrollü bir işletim
sistemine sahip nükleer santrallarda , en ufak bir
modülde meydana gelebilecek aksaklıkta ve arıza-
da, ona bağlı başka sistemlerin devre dışı kalması,
aynı zamanda da kestirilemeyen bir çok zincirleme
aksaklığın ortaya çıkması olası.” (Cumhuriyet 11
Ocak 2000)

Diğer önemli bir nokta nükleer atıklar konusudur.
“Ortalama gücü 1000 Mw olan bir nükleer santral,
yaklaşık 27 ton yüksek, 250 ton orta, 450 ton da
düşük düzeyli atık üretiyor. Bu atıklar tükenmiş
yakıt çubuklarının, 10-20 yıl reaktörün içindeki ya
da yanındaki havuzlarda radyasyon seviyesinin
düşmesi bekleniyor. Henüz Dünya’nın hiçbir böl-
gesinde, nükleer atıkların saklanması ve imhası
için, lisanslı nihai bir çözüm ve depolama alanı
bulunmuyor.” (Cumhuriyet 11 Ocak 2000)   Nükleer
reaktör nükleer enerji üretiminin yanında nükleer
radyoaktivite oluşturur. Yanma sonucu oluşan atık-
lar içinde en tehlikeli madde “plütonyum” ancak
250 bin yıl içinde radyo aktif ışınımı sona eriyor.
Bu maddenin çok iyi bir korumayla saklanması
gerekiyor. Nükleer atıklar konusunda Türkiye iyi
bir çözüm bulmuş görünüyor: Atıkları  hur-
dacılara satmak! Bu çözüm Dünya’ya örnek olur mu
bilinmez ama prof. ünvanlı yetkilileri, “az miktarda
radyasyon erkeklik gücünü arttırır” diyen bir Atom
Enerjisi Kurumu’na sahip olan Türkiye’de, halkın cin-
sel gücünün desteklenmesi, devletin nükleer poli-
tikasının bir yan amacı olarak, şüphesiz devam ede-
cektir. Bu yüzden, erkek nüfusunun bizim kadar iddi-
alı olmadığı batı ülkelerinde önemli bir sorun olarak
ortaya çıkan “atıkların saklanması” sorununu; Türkiye
hükümetlerinin ciddiye almayacağından emin olabili-
riz. İşte taze bir örnek:  “Zonguldak’ta Soğuksu
mevkiindeki Küçük sanayi sitesinde Muzaffer
Karayol’a ait hurdacı dükkanının deposunda,
üzerinde ‘radyoaktif’ ibaresi olan içi dolu bir
metal kutu bulundu.” (26.01.2000 Radikal).
Bulunmuş işte, yani kayıp değil. Yetkililer gerekli
zabtı da tutmuşlar.” Konu, nükleer santral ihalesine
talip tekelci basın grupları açısından kapanmıştır. O
kadar!

4- Nükleer Santral  nükleer gücün ilk adımıdır.
Zurnanın zırt dediği yer de burasıdır. “Türkiye’nin

atom bombası sahibi olması, insanlığa ve barışa
önemli bir katkı olacaktır.” diyen bakanlara sahip
bulunan Türkiye, bölgesel güç olma hevesiyle birlik-
te, nükleer teknoloji sahibi olma peşine düşmüştür.
Halka yönelik olarak, ikna için yalan, şantaj, tehdit
dahil her yolun kullanılmasının arkasında, gözka-
maştırıcı rant rakamlarıyla birlikte, nükleer güç olma
hevesi durmaktadır. Nükleer bir güç olacaksınız ama
nasıl? En basit silah parçasının NATO istemezse
alımına engel olunabildiği ilişkiler içerisindeki
Türkiye, ancak piyon bir nükleer güç olabilir.  Nükleer
reaktörün bir vidasını bile yapamazken nükleer güç
olmayı nasıl hedefleyebilir? Diyelim hedefe ulaşıldı,
nükleer gücünüzü kime karşı yönlendireceksiniz?
Büyük devlet olmak, bölgesel güç olmak hedefi, bu
soruların cevaplarına dair iyi düşünülmüş cevaplar
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olmasa bile, nükleer teknoloji edinme çabalarını hız-
landırmaktadır. İsrail, Pakistan, Hindistan, nükleer de-
nemeler yapan, nükleer silah üreten “Nükleer Klübe”
sonradan ve son ikisi istenmedikleri halde dahil
olmuşlardır. Türkiye, nükleer teknolojiye sahip olmak
için, yolun nükleer santrallardan geçtiğini bilerek; bu
konuda bir ambargo tehdidi altında değilken; fırsatı
değerlendirmek isteyen yöneticiler eliyle bu yola
girmektedir. Böylece sadece korkulan bir bölgesel güç
olmakla kalınmayacak; aynı zamanda bütünleşilen
emperyalist blok içinde de pazarlık gücü büyüyecek,
vazgeçilmez müttefik konumu güçlendirilecektir.

Ana tezler olarak bu çerçevelerde savunulan nük-
leer santraller ile nükleer teknoloji konusu birbirine
karıştırılmamalıdır. Nükleer enerji ile ilgili araştır-
malar ve  gelişmeler, bugünkü mevcut sakıncaları
gidermenin yollarını aramaya dönük olarak devam
etmektedir. Şu anda da Dünyanın bir çok ülkesinde ve
Türkiye’de Atom Araştırmaları Kuruluşları bu doğrul-
tuda araştırmaları devam ettiriyorlar. İnsanlığa ve
doğaya zarar verecek riskler henüz aşılabilmiş

değildir. 
Nükleer lobisinin ısrarlı çabalarına karşı çıkan;

güçleri sınırlı da olsa, toplumun zihnine lobinin tezler-
ine ilişkin şüphe tohumları ekmeyi başaran nükleer
karşıtı güçlerin çabalarının büyük değeri vardır. Bu
çaba içinde yeralan bütün girişimleri alkışlıyoruz.

Bununla birlikte, bugünkü haklı itirazları, gelişme
imkanlarından bağımsız biçimde mutlaklaştırarak,
naif gerekçelerle toptan reddiyeci bir yaklaşım
geliştirmenin ve bilimselliği kuşkulu karşı çıkışlarla
teknolojik gelişmenin kendisine karşı çıkmanın yan-
lışlığına dikkat çekmek istiyoruz. Zayıf ve bütünlük-
ten yoksun karşı çıkışlar ancak düşmanın elini
kuvvetlendirir. Türkiye’ye nükleer santral satmaya
çalışan çokuluslu sermayenin ve lobi mensuplarının
girişimlerine; nükleer silahşörlük hevesindeki yerli
tekellere ve onların siyasetçilerine karşı mücadelenin
kalıcı başarılar kazanması; bu mücadelenin özgürlük,
bolluk ve dayanışma üzerine kurulacak yeni bir dünya
için mücadeleyle birlikte ele alınmasının eseri olacak-
tır.
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Geçtiğimiz aylarda Vedat Türkali’nin iki ciltlik ve
1000 sayfayı aşan eseri GÜVEN  yayınlandı, ve geniş
hacmine rağmen, kısa zamanda “en çok satan kitaplar”
listesinin başına geçti. Buna karşılık, bu popülariteye
erişmesinden bu yana birkaç ay  geçmesine rağmen,
kitaba ilişkin hiçbir yankıya, günlük basında lehte ya da
aleyhte hiçbir kayda değer yoruma tanık olmuş değiliz.
(*) Önceleri, biraz şakayla da olsa, “kimsenin bitirmeye
nefesi yetmiyor”  şeklinde yorumlar yapıldıysa da,
kitabı eline kim alırsa alsın farkedilen akıcı üslup, daha
baştan bu tür “açıklamaları” geçersiz kılıyordu.  Kitabı
sağlıklı bir şekilde, yani dikkatlice ve yorumlayarak
okuyan her okuyucu, burada gene eski hilelerden,
devrimci yayıncılığın karşısına dikilegelmiş olan eski
bir tuzağın varlığını farketmektedir: Sessizlik yoluyla
unutulmaya terketme.  Son derece önemli konuları ele
alan, hep unutulagelmiş, ama  oldukça çarpıcı bir
gerçeği yansıtan, bu açıdan yalnızca 1940’lı yılları
değil, hatta belki de daha fazla (aşağıda ele alacağımız
sebeplerden ötürü) günümüzü ilgilendiren bu kitap,
unutkanlığın, sessizliğin tuzağından kurtarılarak bilince
çıkarılmayı, daha da ötesi gündemin başına geçmeyi
hakediyor. Bu yazımızın, bu doğrultuda bir adım
olmasını diliyoruz.

TARİH ROMANI

GÜVEN, 1940’lı yıllarda TKP üyesi ve sempati-
zanı devrimcilerin siyasi iktidarla olan mücadelerine
odaklanarak hem komünist hareketin, hem de kemalist
siyasi iktidarın 1920’lerden itibaren gerçekleşen
oluşum ve şekillenme sürecine de ışık tutan bir yapıt.
Bu noktada, her tarihi romanın incelenmesinde geçerli
olan bir zorluk karşımıza çıkıyor. Her tarihi romanda,
en mütevazi olanında bile, yorumlar, iddialar, kimi-
lerinde de bilinçli olarak işlenmiş tezler vardır. Buna
karşılık onlar, birer akademik eser değil, son tahlilde
birer romandır ve o düzlemde ele alınmaları gerekir. Bu
eserler birer bilimsel referans kitabı olarak kullanıla-
mayacağı gibi, bu kitaplardan “alıntı” yaparak onlarla
“polemiğe girmek”, ya da “çürütmek” söz konusu ola-
maz.  Bu tür bir yaklaşım, temelsizliği bir yana, eserin
edebi dokusunu incelemek ve değerlendirmek  görevi-

ni çoğunlukla ikinci plana iter. Buna karşılık tümüyle
edebi formları ele alan bir yaklaşım ise kitabın esas
zenginliğini, yaratmak istediği etkinin ağırlık merkezi
olan görüş ve tezleri, kısaca içeriğini göz ardı edebilir.
Biz eserin edebi yönüne ilişkin kısa bir değerlendirme
yaptıktan sonra, kitapta işaret edilen kimi olguları
ortaya koyacak, bunların siyasi anlamını ise kitabın
çerçevesinin dışında tartışacağız.

GÜVEN, gerek üslup, gerekse kurgu açısından son
derece akıcı bir eser. Metnin büyük bir ağırlığını oluş-
turan içe dönük diyaloglar, onları yaşayan kahramanın
kafasında olduğu kadar okuyucu için de gerçek bir
sorgulamanın, bir iç hesaplaşmanın başlatıcısı duru-
mundadır. Romandaki kahramanların kafalarından
geçen her düşünce, ister bir duygunun ifadesi, ister bir
tutum alış, isterse de bir çözümleme olsun, mutlaka o
kişinin özgül durumuyla içiçe bir dizi lehte ve aleyhte
argümanın çatışmasıyla berraklaşmakta, ve bu, yalnızca
eserin realist dokusunu pekiştirmekle kalmayıp, aynı
zamanda okuyucu için de oldukça geliştirici bir
“diyalektik antrenman”niteliği taşımaktadır. Romanda
yazarın sosyalist inançlarının çizdiği (ve bizim de
yürekten katıldığımız) genel çerçeve dışında, kişilere
(özellikle de gerçekten yaşamış kahramanlara) yönelik
herhangi bir önyargı, ya da benzeri bir sübjektif tavıra
rastlanmamaktadır. Özellikle yazarın daha önce yayın-
lanmış “Bir Gün Tek Başına” adlı eserinde belirgin olan
Doktor Hikmet Kıvılcımlı’nın mitleştirilmesi, bu kitabı
ilk defa eline alanlar için de açıkçası bir tedirginlik kay-
nağıydı. Ancak kitap okunduğunda, Türkiye Komünist
Hareketinin gerçek şahsiyetlerine yönelik çok daha
olgun, dengeli, tarafsız, ve en ufak bir değeri dahi ziyan
etmemeye yönelik bir hassasiyet göze çarpıyor. Bir
miktar İsmail Bilen’e yönelik olumsuz bir tavırdan,
kimi kahramanların ağzından biraz “hınçlı ve hırçın”
yorumlardan  söz edilebilir; ancak onun dahi Nazım  ile
beraber “İşçi Muhalefeti” adlı hareketteki yeri (ki bizce
bu olumlu bir noktadır) teslim ediliyor. Diğer isimsiz
komünist, demokrat, burjuva, faşist eğilimli kahraman-
ların da oldukça gerçekçi bir şekilde yansıtıldığı
söylenebilir. Gerçi, “gerçeklik katmak için” sık sık kul-
lanılan bir motifin, cinselliğin bir miktar dozunun
kaçtığını söylemek mümkün.  Doğaldır ki, cinsellik gibi
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bir motifin kullanılma seviyesini belirleyen bir “stan-
dart” söz konusu olamaz; ve bu noktada yazarı bağla-
ması gereken tek kaygı, eserin estetiği ve kurgusal
bütünlüğü olabilir. Tam bu açıdan, kimi noktalarda,
özellikle Necla’nın romanın sonlarına doğru netleşen
cinsel tercihinde olduğu gibi, cinsellik romanın bütün-
lüğü içinde biraz “pot” yapmakta ve eserin finaline zor-
lama bir unsur katmaktadır.

GÜVENİN ESAS DEĞERİ

Bu saptamaların ötesinde eserin temel değeri, yani
onu ilericiler ve sosyalistler için önemli kılarken, burju-
va aydınlarını hesaplaşmaktan kaçmaya  ve bu yüzden
de sessizlikle geçiştirmeye mecbur kılan temel olgu,
Atatürk ve İnönü dönemlerinde ağır baskılar altında
mücadele etmiş bir komünist hareketin, onu somut-
laştıran bir komünist kimliğin açığa çıkmasıdır.  Son on
yıldır kültürel yaşamda siyasi iktidar yanlılarının
estirdikleri rüzgar, Sol’u 1968 kuşağına indirgemek
olmuştur. 1975 sonrasından pek bahsedilmemektedir;
zira (Bahçelievler katliamı örneğinde olduğu gibi) bu
dönem, yaşayan mağdurları ve iktidara geçen failleri ile
hala canlıdır ve hafızalarda taptaze olan anıları can-
landırmanın siyasi istikrara darbe vuracağı açıktır. 68
kuşağı ise nispeten geride kalmıştır ve 60 milyonun
kalbine gömülü olan kahramanlarının anısı,  biraz
demagojiyle kolayca “gençlik heyecanına” indir-
genebilir.  Ancak 1950 öncesi için yapılacak hiçbir şey,
denenecek hiçbir atraksiyon ve manevra yoktur.
Tercihini genel bir sol düşünceden değil, açıkça
komünizmden, yani 3.Enternasyonalin savunduğu
biçimiyle marksizm-leninizmden yana yapmış,
Nazım’dan Orhan Kemal’e, Reşat Fuat’tan Behice
Boran’a, Abidin Dino’dan Pertev Boratav’a kadar bir-
birinden değerli insanlardan oluşan bir aydınlar ve işçi-
ler kuşağı, devletin tabulaştırdığı iki liderin, yani
Atatürk’ün ve İnönü’nün yönetimi altında dışlanmış,
tutuklanmış, hapse atılmış, işkence görmüş, ve kimi
durumlarda da katledilmiştir. Resmi ideolojiyi aklama
tüccarlarına yapacak hiçbir şey kalmamaktadır:
Mağdurlar mazur gösterilecek tarafı yoktur (açıkça
komünisttir) ve “gençlik heyecanı” yaftası ile
cilalanamıyacak kadar yetişkin bireylerdir. Öte yandan,
“sol’a baskı yapan bir Atatürk” gerçeği, son derece yeni
ve şok edicidir.  Kendini “sol” olarak gören, DSP’ye oy
verenlerden bir kısım sosyalistlere kadar milyonlarca
insan Atatürk’ün ve tek parti yönetiminin yalnızca
irticaya ve Kürt hareketine baskı uyguladığını düşün-
mekte, sosyalist harekete uygulanan baskılar konusun-
daki bu bilinçsizlik resmi ideolojinin tahakkümünün
hem temel dayanağını, hem de yumuşak karnını oluş-
turmaktadır. Temel dayanaktır; çünkü bu bilgisizlik ve
onun yolaçtığı yanılgı sayesinde kendi solculuklarının

Atatürk’ü kendine sembol seçmiş mevcut devlet
tarafından dışlanmadığı illüzyonuna kapılmakta,
devletin temel niteliklerine yönelik bir iyimserliği
muhafaza etmekte, böylece solculuk, antikomünist
yönü maskelenmiş bir Kemalizm yoluyla ehlileşti-
rilmekte ve düzene bağlanmaktadır.  Öte yandan
yumuşak karnıdır, zira bu efsane yıkılıp gerçekler kitle-
ler çapında kabul gördüğü zaman mevcut siyasi önka-
buller ve onların üzerine oturan politik denge altüst ola-
caktır. Vedat Türkali’nin eserini sessizlikle geçiştir-
menin ardında yatan temel kaygılar da bunlardır.

Ancak güneş balçıkla sıvanamamaktadır.  1920’den
1950’ye kadar yüzlerce değerli insan; ülkesine, halkına
ve insanlığın yüce değerlerine yürekten bağlı yüzlerce
aydın ve işçi, kurtuluş  yolu olarak komünizmi seçmiş,
yalnızca baskı görmekle kalmamış, tarihten bahisleri
silinerek hiçliğe mahkum edilmeye çalışılmıştır.
Bunların birçoğu, ancak geleceğe miras bıraktıkları
eserleriyle bu duvarı delebilmiş, Türkiye toprağında
ölümsüzlüğü yakalamış, ama onları bağrından çıkaran
zemin olan komünist hareket, yani solun Türkiye tari-
hinde en yalnız ve çaresiz olduğu dönemde başkaldırma
yiğitliğini gösterenler, resmi tarihin üzerlerine çektiği
süngerle hafızalardan silinmeye çalışılmıştır. İşte Vedat
Türkali’nin kitabı bizi bu yiğit ve güzel insanlara
yeniden kavuşturmaktadır. Bugünün Türkiyesi’nde
özgürlük ve sosyalizm için mücadele eden genç kuşak-
ların, bundan 50, 60, hatta 70  yıl önce de aynı idealler
için savaşan, aynı umutları ve acıları paylaşan kuşak-
ların varlığından haberdar olması, dahası, onlarla kendi
günlük yaşamlarının doğallığı ve gerçekliği içinde
tanışması, yalnızca kültürel yaşantımıza değil, sol
hareketin siyasal yaşamına da ciddi bir katkı olarak
değerlendirilmelidir.  Romandaki tarihsel kişiliklerin
yanında yer alan kahramanların, ne denli hayal mahsu-
lu olursa olsun, çizilen profilleri ile büyük bir gerçekliği
yansıttıklarını anlamak için, o kuşaktan birkaç insanı
tanımış olmak yeterlidir. Bu gerçeklik hissi, sol için bir
güç kaynağı olabilir ve olmalıdır. Her Türkiye’li sosyal-
ist,  kendisini 1970’lerde kurulmuş A veya B örgütünün
uzantısı, ya da X veya Y dergilerinin taraftarı olarak
değil, 1920 Baku Kongresiyle başlayan  muazzam bir
tarihsel atılımın parçası ve günümüzdeki temsilcisi
olarak görmeyi başarmalıdır.  GÜVEN’de anlatılan
Halil, Turgut ve arkadaşlarının mücadelesi, 1960’larda
FKF ve DevGenç’lilerin, 1970’lerde İGD’den
YDGF’ye kadar yüzbinlerce gencin, 1980’lerde
Mehmet Akif Dalcı’nın, 1990 ‘larda Manisa’lı gençle-
rin mücadelesi ile tek bir bütün olarak kavranmalı, yer
yer daralan, yer yer de genişleyerek bir çağlayan gibi
akan bir tarihsel ırmağın, tarihsel bir Uzun Yürüyüş’ün
merhaleleleri olarak algılanmalıdır. Yakalanması
gereken nokta yalnızca sol güçlerin değil, aynı zaman-
da gericiliğin de 75 yıllık tarihsel sürekliliğidir.

fabrika  Nisan 2000 29

Tarihe ve geleceğe güven



Düşmanını “12 Eylül darbesi”, Türkeş, Demirel, 1950
sonrası sağ partiler ..vs olarak tanımlamanın ne denli
hazin bir darkafalılık olduğunu algılamak için gene
GÜVEN’i okumak yeterlidir. Bugün solu ezmek için
kullanılan yöntemlerin, faili meçhuller ve gözaltında
kayıplar dahil, 1923’ten beri siyasi  iktidar tarafından
sistematik olarak uygulanageldiğini bilmek, bizi çok
daha farklı bir “düşman” kavramına götürecektir.
Sosyalistlerin karşısındaki en büyük hasım ve muarız,
konjonktürün karşımıza çıkardığı A ya da B partisi ya
da lideri değil, 1923’ten itibaren solu ezmek için
mevzilenen ve örgütlenen devlet aygıtıdır. Atatürk
dönemi ve İnönü dönemi, Tek Parti dönemi ile DP
dönemi, 1960 öncesi ve sonrası gibi arada farklılıkların,
hatta zıtlıkların olduğu vurgulanan bir dizi dönemde,
devletin asla değişmeyen temel niteliklerinden birinin
bu olduğu açıkça görülmektedir. Yalnız kendi hareke-
timizin değil, düşmanın bu sürekliliğini algılamak da,
bizim Türkiye toprağı için önereceğimiz toplumsal pro-
jemizin ufkunu genişleten ciddi bir tarihsel boyut olarak
ele alınmalıdır.

Elbette ki, her süreklilik , bir farklılaşma ve kopma
ile iç içedir, ve onu tamamlar. 1950  öncesi komünist
hareketin, 1960 sonrası sol hareketimizle benzerliği
kadar farklılığı, bütünlüğü kadar kesintileri de önem-
lidir. Gerek ülke içinde, gerekse dünya çapında
komünistlere ve sosyalizmin yegane kazanımı olan
Sovyetler Birliği’ne saldırıların azgınlaştığı bir
dönemde sosyalizmi seçenlerin kişilik profiline, döne-
min çetin koşullarının damgasını vurması kaçınılmazdır
ve bu gerçek , romanda da tüm netliği ile karşımıza çık-
maktadır. Öncelikle dünya devrimci hareketinin o gün-
lerdeki tek kazanımı olan Sovyetler Birliği’ne sarsılmaz
bir bağlılık (Kızıl Ordunun zaferlerini harita üzerinde
izlemek, Kemal Tahir ve Orhan Kemal dahil o dönemi
yansıtan birçok eserde göze çarpan bir olgudur) , başta
Stalin olmak üzere o ülkeyi ve Uluslararası Komünist
Hareketi yöneten önderlere karşı kişiliksizlikten uzak,
derin, ve heyecan dolu bir saygı, günlük yaşamda ise
sosyalist düşüncenin ülkedeki bir avuç temsilcisinden
biri olmanın sorumluluğuyla ahlaki ilkeler konusunda
son derece titiz bir yaklaşım, göze çarpan  ana özellik-
lerdir. Bu gerçek “daha yeni” olanın ille de “daha iyi”
olmayacağının da somut bir göstergesidir . 1940’ların
komünistleri bu özellikleri ile, 1960 sonrasının  bir
kısmı uluslararası perspektif ve kavrayıştan yoksun,
gündelik ilişkilerdeki ilkeleri de daha serbest ve gevşek
olan solcularından daha olgun ve gelişkin bir profil
sergilemekle kalmıyor, bugün yükseltmek durumunda
olduğumuz mücadele için de örnek alınması gereken
bir kimlik ortaya koyuyorlar.

KİTAPTAKİ TARİHSEL OLGULAR  

Romanda yer tutan ana öğelerden biri, devrimci
gençlerin partiyle temas kurmak istedikleri dönemde,
partinin Komintern kararıyla feshedilmiş olması. Resmi
literatürde “desantralizasyon” veya “separat” kararı
olarak geçen bu olgu, yer yer partinin 1920’lerdeki
durumunda yapılan geri dönmelerle birlikte sık sık
tartışılıyor. Vedat Türkali’nin Komintern belgelerine ve
kişisel birikimine dayanarak topladığı bilgiler, roman-
daki kahramanların (özellikle ikinci ciltte Rahmi Usta
ve Sahir Bey’in) konuşmalarında okuyucuya yansıyor.
Burada, roman kahramanlarıyla “polemik yapma”
hatasına düşmeden, dile gelen olguları sıralıyalım, ve
bunları, bu sefer romanın çerçevesi dışına çıkarak poli-
tik planda tartışalım:

1) 1921’de Mustafa Suphi ve yoldaşlarının
öldürülmesi sonrasında Türkiye Komünist Hareketinde
bir belirsizlik yaşanmış; durumu inceleyen Komintern,
Türkiye’de marksizmi en sağlıklı kavramış kadro
olarak Şefik Hüsnü’yü benimsemiş ve seçmiştir.

2) Şefik Hüsnü, Kurtuluş Savaşı esnasında İstanbul
işçi hareketi içinde örgütlenen bir partiyi yönetmiş, bu
örgütten Kurtuluş Savaşı’na direkt bir katılım olmamış,
mücadele uzaktan desteklenmiştir.

3) 1923 sonrası komünist hareket üzerine baskılar
yoğunlaşınca parti kemalizme karşı tavrını sertleştirmiş,
onu terör uygulayan bir burjuva diktatörlüğü olarak
teşhir etmiştir. Ancak bu çatışma içinde parti kitlelere
açılamamış, dar bir çerçeve içinde sıkışmıştır.

4) Partinin örgütsel tıkanıklığı kadrolar arasında
huzursuzluk yaratmakta gecikmemiş; Nazım Hikmet’in
de içinde bulunduğu ve tabanda belli bir desteği bulu-
nan bir muhalefet hareketi “İşçi Muhalefeti” adı altında
örgütlenmiştir. Muhalefet, Şefik Hüsnü önderliğindeki
parti yönetimini anlamlı, etkin bir mücadele çizgisi izle-
memekle suçlamış, onu yalnızca Komintern’e belli
faaliyet raporları (“... kadar bildiri dağıtıldı” türünden)
sunabilmeyi temel alan bir çizgi izlediği gerekçesiyle
eleştirmiştir. Muhalefet Komintern ile direkt ilişki
kurarak gerçek Parti’nin kendileri olduğunu  ve kendi-
leri ile temas kurmaları gerektiğini iletmiş, ancak
Komintern Şefik Hüsnü yönündeki tercihini sürdür-
müştür. Sonrasında, parti yönetimi başta Nazım olmak
üzere tüm muhalefete “troçkist” yaftası yapıştırmış,
Nazım uzun yıllar parti yönetimi açısından gözden
düşmüş bir aydın olarak politik yaşantısını sürdür-
müştür.

5) Komintern önceleri TKP’nin başarısızlığı üze-
rine yetkin ağızlardan (Togliatti, Pieck ...) durumu ana-
lize yönelik çalışmalar yapmış; bunlar pratikte partinin
darlığını gidermemiştir. 1940’lara gelindiğinde savaşta-
ki cepheleşme Komintern politikasını belirlemiş, TKP
anlamlı bir etkinlik üretmeksizin kemalizmi dışladığı
için kısır bir çizgi izlemekle suçlanmış, Komintern
yönetimi TKP’yi kemalizmin olumlu ve ilerici yönleri-
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ni görmeye ve kitlelerle buluşmak için gerekirse CHP
ve diğer kemalist örgütler içinde çalışmaya davet
ederek Moskova’daki merkeze desteğini kestiğini açık-
lamıştır. “Desantrantralizasyon” olarak bilinen  bu
karar, pratikte partinin likidasyonu anlamına gelmiştir.

TKP’DEKİ TIKANIKLIĞIN TEMELİ

Öncelikle kitap komünistler ve kemalistler arası
kıyasıya çatışmayı, sınıfsal karşıtlığı ve buna eşlik eden
mücadeleyi , ve bu mücadele içinde kemalistlerin bur-
juvazinin çıkarlarını ne şekilde savunduğunu aktarması
açısından önemli bir işlev görüyor. 1960 sonrasında
Türk Solu’na musallat olan “Atatürk’çü solcu” , ya da
“hem kemalist, hem sosyalist”  türü tanımların nasıl bir
ahmaklık ya da sahtekarlık olduğunu anlamak için
kitabı okumak yeterli olacaktır. Ancak kemalizmi
eleştirmek ve ondaki burjuva özü teşhir etmek bir şey,
onun etkinliğini kırarak kitlelerle kucaklaşmak başka
şeydir. TKP birincisini yeterince (ve büyük darbeler
yeme pahasına) yapmış, ancak ikincisini başara-
mamıştır.  Bu başarısızlığın salt o döneme ve o dönemin
TKP’sine ait konjonktürel bir olgu olduğunu düşün-
mek, bugün aşmamız gereken temel yanılgılardan
biridir. Türk Solu, 75 yıldır resmi ideolojinin bu etkin-
liğini kıramamakta, en kitlesel olduğu dönemlerde bile
(1975 - 80 arası gibi) bu sorunun “kenarından dolaş-
makta”, pratikte bir yandan ise resmi ideolojinin izleri-
ni ve güçlü etkisini kendi içinde taşırken, öte yandan da
ona karşı etkin, ikna edici, popülerleşme gücü olan bir
söylem geliştirememenin tıkanıklığını yaşamaktadır.
Bugün solun taraf olduğu her kitlesel çıkış (insan hak-
ları, Kürt sorunu..vs)  şiddetle ezilirken, bu şiddete eşlik
eden (onu mümkün ve meşru  kılan) resmi demagojinin
ana öğesi Atatürk’çülük, kemalist cumhuriyetin korun-
ması olmakta; sol ise bu konuda ya sessizliği seçmekte,
ya da “kemalizmin bir burjuva ideolojisi olduğunu” tek-
rarlamakla yetinmektedir. 1930’larda olduğu gibi,
2000’lerin başında da resmi ideolojinin egemenliğini
sosyalist açıdan zorlayan, sarsan ve bunun yarattığı
atılım ile kitlelerle buluşan bir ideolojik çıkış, bir politik
söylem geliştirilememiştir.

1930’lara tekrar dönelim. Partinin kemalizmle gi-
riştiği mücadelenin sertliği ve uğranılan kayıplar, sık sık
izlenilen yolun doğruluğunu tartışma konusu yapmakta
ve kemalistlerle, hiç değilse onların belli bir kanadıyla
beraber çalışmanın mümkün olup olmadığı sorusunu
gündeme getirmektedir. Kitapta da sık sık dile gelen
sorular şunlardır: “Hiç mi iyi bir şey yapmadılar?
Şeriata darbe vurdular, çürümüş saray aristokrasisini
dağıttılar, eğitim seferberliği başlattılar..” Bir tereddütü
yansıtan bu sorular, 1942’de Komintern’in ağzında bir
talimata dönüşecektir: “Sürekli kemalistleri şikayet
ediyor, onların yaptıkları olumlu şeyleri görmüyor-

sunuz. Gerektiğinde gidin Halk Partisi’nde çalışın”.
Ancak mevcut ikilemin, yani “sert muhalefet -

“işbirliği yapma” ikileminin her iki tarafının da çıkmaz
olduğu, biraz dikkatli bakıldığında anlaşılmaktadır.
Kanımızca kitapta Reşat Fuat Baraner ile parti üyesi işçi
Rahmi Usta arasında geçen şu hayali diyalog, bu
gerçeğin özlü bir ifadesi niteliğindedir. Kemalistlerle
işbirliğini zorlamamakla doğru yapıp yapmadıklarını
soran Rahmi Usta’ya Reşat Fuat şu cevabı verir:
“Rahmi, onlarla bir kez işbirliği yaptık, o da Kurtuluş
Savaşı’nda. Sonucunu biliyorsun.”  Burada dile gelen,
yalnızca geçmişten kaynaklanan bir tarihsel küskünlük
değil,  açık bir politik gerçektir.  Emekçilerin yoğun
olarak katıldıkları bir halk hareketinin başında iktidara
gelen, ancak burjuva bir siyasal yapı oluşturan kema-
listlerin yapabilecekleri şeyler de, sınıfsal tercihleri
dolayısıyla yapamıyacakları şeyler de son derece açık-
tır. Yaptıkları “iyi şeyler”i övmek için komünist olmaya
gerek olmadığı gibi, bunların övülmesi için kemalist-
lerin komünistlere zerre kadar ihtiyacı yoktur ve bunu
yaptıkları için komünistlere herhangi bir hak tanımaları
da söz konusu olamaz. Yapamadıkları (ve sınıfsal ter-
cihleri yüzünden de asla yapamayacakları)  işlerden
ötürü onları eleştirmek de zaten onları karşıya almak
demektir ve bu da çatışma politikasına kaçınılmaz geri
dönüştür. Sonuçta onlarla girilen işbirliğini bu çıkmaz-
dan kurtarmanın tek yolu, yaptıklarını sol adına rasyon-
alize etmek, “evet, bu ve şu işleri yapmıyorlar; ama
bunlar zaten şu aşamada yapılamaz” diyerek 1930’larda
Kadro dergisinin, 1960 sonrasında da Cumhuriyet
gazetesinin yaratmak istediği “devlete biat eden solcu”
konumuna gelmektir. Bunun ne kadar “solculuk”
olduğunu anlamak için Cumhuriyet’te özellikle son
zamanlarda çıkan tiksindirici yazıları okumak, devlete
kapılanmanın bir solcuyu nasıl çirkinleştirdiğini
görmek yeterlidir. Sonuç olarak kemalizme kafa tut-
mak, baskı, işkence ve tecrit getirmiş; ama işbirliği poli-
tikası ise, bir taraftan ceset, öte taraftan dönek yaratan
bir değirmen gibi komünist hareketi 75 yıldır öğüt-
müştür.

Bundan nasıl kaçınılabilirdi?  Bu soru, yukarda
değindiğimiz nedenlerden ötürü yalnız 1930’ları değil,
2000’lı yılları ilgilendiren güncel bir soru niteliğini
korumaktadır. Resmi ideolojinin egemenliğinin kırıl-
ması açısından, Türkiye Komünist Hareketinin
geçmişine yönelik bu tartışmayı derinleştirmenin gün-
cel bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunun
cevabının anahtarı kanımızca kitapta aktarılan
Komintern raporunun satır arasında geçmekte; yakın
dönemde Bilal Şen tarafından yayınlanan
“Cumhuriyetin İlk Yıllarında TKP ve Komintern İliş-
kileri” kitabında, biraz yoruma açık tarzda da olsa, dile
getirilmektedir. Raporda Pieck ve Togliatti TKP’ye şu
eleştiriyi getirmektedir: “Kurtuluş Savaşına bile esaslı
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biçimde sahip çıkmadınız, onu Kemalistlere terket-
tiniz”. İşte üzerinde durulması gereken temel nokta
budur.

GANDİ  OLABİLMEK

Bu temel noktadır, zira kemalizmin o dönem (ve
bugün hala) kitleler üzerindeki prestijinin temel kay-
nağı, bir milletin esaretten kurtulma savaşına ettiği
önderlik dolayısıyla, o savaşı bütünüyle sahiplenme-
sidir. Yalnız inkılap adı verilen dönüşümleri değil, başta
komünistler olmak üzere tüm muhalifler üzerinde baskı
uygulamasını mümkün kılan politik güç bu prestijden
gelmektedir.  Bu prestiji paylaşmadan, yani Ulusal
Kurtuluş Savaşı hakkında kendine çıkaracak bir payı
olmadan, bu zaferin onurunun tümüyle kemalistlerde
olduğunu kabul eden bir partinin, kurtuluş sonrasında
kendine yaratabileceği harekat alanı son derece sınırlı
olacak, yapacağı muhalefet oldukça eşitsiz koşullarda
başlayacak ve baştan ezilmeye mahkum olacaktır.
Gerçekleşen de bu olmuştur.  “Kurtuluş Savaşı’nı
kemalistlere kaptırma” olgusu iki seviyede, pratik
seviyesinde ve söylem seviyesinde  ele alınmalıdır:
Birincisi pratikte ulusal mücadelenin önderliğini kema-
listlere terketmek; ikincisi ise siyasal söyleminde bu
mücadeleyi kemalistlerin eseri olduğunu kabul etmek,
en azından bunu sorgulamamak şeklinde tanımlanabilir.
Türkiye Komünist Hareketi tarihinde her iki hata da
yapılmış olmakla birlikte, gerek 1930’lar , gerekse
günümüz için önem taşıyan (birincisi için yapılacak
birşey olmadığı için) ikinci hatanın aşılmasıdır. 

Pratik düzeydeki insiyatif kaybını ele almadan önce
ilginç bir örnek aktaralım. 1960’larda, Vietnam devrimi
önderi Ho Şi Minh ile görüşen Hindistan Komünist
Partisi yönetiminden bir delegasyon, sohbet esnasında
HKP ve Vietnam İşçi Partisi’nin yüzyılın başında eşit
güçlerle işe başladığı, HKP de oldukça güçlü olduğu
halde, niçin Vietnam’ın zafere ulaşıp, kendilerinin hala
burjuva bir Hindistan’da muhalefet yapmaya devam
ettiklerini sorar. Ho’un cevabı şu olur: “ Sizde, HKP ‘in
yanısıra bir de Gandi faktörü vardı. Burada ise Gandi
benim !” 

Yalnız Vietnam’da değil, Çin, Yugoslavya,
Bulgaristan, hatta Fransa ve İtalya’da işgale karşı
mücadelenin komünistlere ne denli büyük bir güç kat-
tığı, şayet bu mücadelede böylesine bir katılım
olmasaydı komünistlerin bizzat bu ülkelerde ne denli
marjinalleşecekleri ortadadır. Anadolu’daki 1919 -
1923 arası ulusal mücadelede ise komünistlerin ciddi
bir katılımı olmuş, Sovyet desteği faktörüyle de birlikte
mücadelenin bağrında ciddi bir sol etkilenme doğmuş-
tur. Anadolu’ya geçmeye çalışan Mustafa Suphi’nin de
amacı, kendisinin de yazılarında açıkça belirttiği gibi,
mücadeleye sosyalist bir üslup katmak ve hatta

mümkün olduğunda bu üslubu egemen kılmaktı. Ancak
gerek yönetici ekibin alçakça katledilmesi, gerekse
kalan kadrolara uygulanan baskı, öte yandan da
mücadele içinde yeşeren sol potansiyelin yeniliği ve
dayanaksızlığı, bu gücün dağıtılmasını mümkün kılmış,
bu dönemeçten sonra Kurtuluş Savaşı açıkça burjuva
bir yörüngeye girmiştir. Türkiye Komünist Hareketi’nin
en büyük talihsizliği burada başlamaktadır. 1923 son-
rasında TKP’yi devralan ekip ile Kurtuluş Savaşı’na
katılan ekip arasında bir örgütsel kesinti ve politik bir
farklılık vardır. Öncelikle, Şefik Hüsnü’nün önderlik
ettiği ve Akaretler’deki ilk kuruluş kongresinde TKP’yi
kuran ekipte, Salih Hacıoğlu dışında Kurtuluş
Savaşı’na aktif katılmış kimse yoktur. Bizzat Şefik
Hüsnü’nün kendisi ve işgal esnasında İstanbul’da
yönettiği parti (TİÇSF) Kurtuluş Savaşı’na katılmamış,
onu desteklemekle yetinmiştir. Romanda, Şefik Hüsnü
Sahir Bey’le olan sohbetinde (“niye katılmadığı”
sorusuna biraz da sinirlenerek) “İstanbul’daki işçi
hareketini boş bırakamazdık; gene de Ankara’yla bazı
temaslarımız vardı” şeklinde bir gerekçe iletir.
Romandaki bir diyalogtan hareketle, üstelik kofluğu
böylesine aşikar olan bir gerekçeyi temel alarak Şefik
Hüsnü’yü eleştirmek söz konusu olamaz. Ancak Şefik
Hüsnü’nün Komintern’deki konuşmalarında geçen ve
aşağıda yer alan paragraf, maalesef romanda sözü
geçen yaklaşımdan daha da olumsuz (ve bu sefer
gerçek) bir yaklaşımı yansıtmaktadır:

“Milli bağımsızlık hareketleri, zafere ulaşmadan
önce de, sonra da iktisadi bakımdan burjuvazinin hege-
monyası altında kalmak zorundadır. Ancak bu, prole-
tarya devrimi açısından o kadar kötü bir şey değildir,
çünkü burjuvazi iktisadi alanda sürekli olarak
emperyalist sermayeye karşı mücadele etmek zorun-
dadır. Bu, çok çetin bir mücadele olacaktır. Bu
mücadelede genç burjuvazinin müttefiklere ihtiyacı
vardır. Bu müttefikler şunlardır: Dış siyaset alanında
uluslararası proletarya ve Sovyetler Birliği, ülke içinde
ise o ülkenin proletaryası.” (Komintern Organlarındaki
Yazı ve Konuşmaları s.100)

“Ulusal kurtuluş mücadelesi milli burjuvazinin
işidir” mantığı, 1900’lerin başında “demokrasi mücade-
lesi burjuvaziye , sosyalizm mücadelesi işçi sınıfına”
şeklinde dile gelen ve Lenin’in “Ne yapmalı”da
eleştirdiği yaklaşımın 30 yıl sonra ezilen halklar özelin-
deki uzantısı gibi görünmektedir. Bu tesbitten ama-
cımız, komünist harekete büyük emeği geçmiş fedakar
ve yetenekli bir önder olan Şefik Hüsnü’yü dışlamak ve
bir bütün olarak mahkum etmek değil, en değerli insan-
ların dahi hata yapabileceğini unutmadan hareketimizin
geçmiş (ve şimdiki) tıkanıklarının üzerine titizlikle
gitmektir. Esasen Şefik Hüsnü’nün bu yaklaşımı, o yıl-
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larda SBKP’de Buharin’in, Komintern’de de “İşçi
Hükümeti” tezlerinin etkinliğiyle belirlenen “sağ”
döneme denk düşmektedir, ve Komintern yalnız
Türkiye’de değil, birçok ülkede (hazin bir örnek olarak
da Çin’de) ulusal mücadeleyi burjuvaziye havale etme
yaklaşımını sürdürmektedir.  Sonuçta, ele aldığımız ilk
düzey olan pratik düzeyde, Kurtuluş Savaşı  içindeki
komünist birikim etkinliğini sürdürememiş, komünist
hareketi bu savaşın dışında kalmış kadrolar devralmış,
savaşın bağrında oluşan sol birikim sonraki komünist
harekete devredilememiş ve yansıtılamamıştır.

Ancak yanılgı burada bitmemektedir. Şayet pratik
kopukluğa rağmen, ideolojik motifler, politik tezler ve
partinin günlük siyasi söylemi düzeyinde, Kurtuluş
Savaşı’na ve ondaki sol birikime sahip çıkma süre-
bilseydi, pratik kopukluk bu kadar tahripkar olmaya-
bilirdi. Başka bir deyişle, parti Kurtuluş Savaşı’nın bur-
juvazinin değil, Anadolu emekçilerinin eseri olduğunu,
onlara değer veren halkçı ve sol bir söylem olmasaydı
bu insanların desteğinin asla sağlanamayacağını, bu
yönelimin en tutarlı savunucuları olan komünistlerin de
mücadeleye aktif katıldıklarını, onların tasfiye edilme-
siyle Kurtuluş Savaşı’nın halkçı özüne ihanet edildiği-
ni, bu tasfiyenin yegane amacının Batı emperyalizmine
yeşil ışık yakmak olduğunu,  böyle bir yola girildikten
sonra emperyalizmle şu ya da bu aşamada yeniden
uzlaşmanın kaçınılmaz olduğunu ve Kurtuluş
Savaşı’nın ideallerinin yegane tutarlı savunucularının
komünistler olduğunu ortaya koyan bir siyasi söylemi
1923’den itibaren geliştirseydi gene baskıyla karşılaşa-
cak, ancak soyut bir “sosyalizm” fikri yerine kitlelerde
hala son derece canlı olan değerlerle bağ kurarak etkin-
liğini onlar üzerinden geliştirme gibi bir şansa sahip ola-
bilecekti. Bu yapılmamış, dahası Kurtuluş Savaşı biti-
minde kemalist kadro şu şekilde selamlanmıştır:

“Müdafaa-yı Hukuk gibi ülkemizi yüzde yüz ölüm-
den kurtarmış bir örgüte yardım etmek boynumuzun
borcudur. Fakat bu yardım onun göstereceği her adaya
kesinlikle oy vermek demek değildir...O zaman,..resmi
listelerde adı geçen kişiler arasında ... en ileri düşünceli,
halkın haklarına en saygılı olanları ayırıp özellikle
onlara oy vermek doğru olur.” (Türkiye’de Sınıflar,
s.157)

Daha yukarda belirttiğimiz türde bir radikal söylem
ancak 1930’larda, Komintern’in de “sol” dönemine
denk düşecek şekilde, başlamış; fakat bu da esas olarak
kemalizmin burjuva özünü vurgulayan ve ulusal
mücadeleye fazla referansta bulunmayan bir çerçevede
gerçekleşmiştir.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Bilal Şen’in
“Cumhuriyet Döneminde TKP - Komintern ilişkileri”
adlı kitabı, yukardaki tespitlerimize benzer bir sonuca

varmakta, temel yanılgının Ulusal Kurtuluş Savaşına
gereken önemi vermemek olduğunu ifade etmektedir.
“Benzer” diyoruz, zira yapılması gerekenin , yani
“önem verme”nin ne olduğunu Bilal Şen açıkça ortaya
koymadığı için, doğruya varma kadar büyük yanılgılara
varma şansı da mevcut olacaktır. Ulusal harekete önem
verme şayet savaşa bizzat katılma, güçlerini mücadele
içindeki diğer güçlerle birleştirme, ancak bu çerçeve
içinde önderliğe oynama, ve bizzat mücadele içinde
müttefiklerin kaypaklığını kitleler önünde fırsat bul-
dukça teşhir ederek (Mao’nu Çankayşek’e, Tito’nun
Mihailoviç’e yaptığı gibi) güç ve prestij kazanma ve
önderliği ele geçirme olarak algılanıyorsa doğrudur ve
bizim tespitimizle çakışmaktadır. Ancak kasdedilen
“kemalistlerin önderliği altındaki yapıya bu önderliği
sorgulamadan katılma” yaklaşımı ise, bu yaklaşımın
solu 75 yıldır kemalizmin stepnesi haline getiren yakla-
şımdan hiçbir farkı olmadığını, bu tesbitin hiçbir yeni-
liği de olmadığı, bununla Bilal ŞEN’in kazanabileceği
yegane yeni şeyin, devletin kendisine vereceği  bir geri
dönüş pasaportu olacağını belirtelim.

ARAŞTIRILMASI GEREKEN BİR OLGU: 
İŞÇİ MUHALEFETİ

Hareketin bu tıkanıklığının tabanda yarattığı huzur-
suzluk, çeşitli iç çatışmalara kaynak teşkil etmekte
gecikmemiştir. Kitapta bunlardan biri olarak aktarılan
“İşçi Muhalefeti” ilginç bir olgu olarak karşımıza çık-
maktadır. Şefik Hüsnü yönetimi, bu eğilimden “troç-
kist” olarak bahsetmekle birlikte, 1960’lara kadar
Türkiye’de hiçbir gerçekten troçkist, 4. Enternasyonal
yanlısı  eğilim ya da kadro olmadığı bugün bilinmekte,
“troçkist” sıfatının o yıllarda geçerli olan sol içi bir tür
politik hakaret olarak kullanılmak istendiği ortaya çık-
maktadır. Bu muhalefeti ilginç kılan şey, yaptığı
suçlamadır.  Partinin içinde bulunduğu, daha doğrusu
belli objektif  ve sübjektif faktörler sonucu kendini içine
soktuğu dar alanda, kemalizme karşı cepheden giriştiği
saldırıların yol açacağı kayıplar baştan bellidir. Bu tür
saldırıları temel alan bir çalışma tarzında başı dik ve
militanca bir özün bulunduğu, ve bu yüzden bugün de
saygı duyulması gerektiği açıktır. Ancak oluşan tahribat
belli olmasına rağmen aynı üslupta ısrar devam ettikçe,
bunun en hafif deyimiyle politik kısırlık, daha az
iyimser bir yaklaşımla da yönetimin Komintern’e hesap
verebilmek için sürdürdüğü bir tür politik rutin olarak
algılandığı görülmektedir (örneğin illegal bildiri dağıt-
mak riskli hale geldiği için bu iş için apolitik adamların
parayla tutulduğu gibi bir iddia yer almaktadır). Bütün
bunlara karşı, İşçi Muhalefetinin ne önerdiği ise, bu
hareketle ilgili pek az yazılı belge açığa çıktığı için
doğru dürüst bilinmemektedir. Ancak bilinen bir şey
vardır: Bu hareketin merkezinde adı geçen Nazım,
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Türkiye tarihinde sosyalist düşünceyi ülkenin tarihi,
halkın geleneksel değerleri, ve onların içinde  yer alan
yurtsever ve demokratik öğelerle bütünleştirme yolun-
da hiç kimsenin başaramadığını başarmış, soyut bir
sosyalizm propagandası yerine, sosyalizmi popüler-
leştirme yönünde en zor zamanlarda dahi sola güç kata-
bilen muazzam bir politik-kültürel eser ortaya koymuş-
tur. Onun açtığı bu yolda yürüyerek sosyalist düşünceyi
Anadolu halklarının 1000 yıllık kültürel birikimi ile,
özellikle onun içindeki emekten, özgürlükten ve
toplumsal gelişmeden yana öğelerle birleştirmek, o gün
olduğu gibi bugün de burjuvazinin ideolojik egemen-
liğini sarsmanın ve kırmanın tek yolu olarak karşımız-
da durmaktadır.

TASFİYE

1942’de Komintern tarafından alınan desantrali-
zasyon kararı, partinin örgütsel sürekliliğine önemli bir
darbe vurmuş, kitapta da bahsedildiği gibi, devrimci
mücadeleye atılmak isteyen genç kadrolar partiyi “ara-
mak” gibi garip, garip olduğu kadar da riskli bir durum-
la karşı karşıya kalmışlardır. Bu kararın ertesinde
Moskova’daki TKP kadroları ülkeyi terketmek zorunda
kalmış, bir kısmı Türkiye’ye dönerek polisin yakın
gözetimi ve sürekli tacizi altında yasal bir yaşam kur-
mak zorunda kalmıştır. Türkiye’de kararı bilen kadro-
lar, parti disiplini gereği karara uymuş, yani TKP adı
altında bir siyasal aktiviteye girişmekten kaçınmıştır.
2.Dünya savaşının ağır koşulları altında mutlaka ör-
gütlü bir mücadelenin gerekli olduğunu düşünen bazı
fedakar kadrolar ise, başta Reşat Fuat olmak üzere yer-
altına geçmiş, parti merkezi adına bildiri yayınlamış,
ancak polis operasyonu sonrası yakalanmıştır. 

Komintern’in TKPyi tasfiye kararı, aslında yak-
laşan genel bir tasfiyenin yalnızca bir ön adımıdır. 1943
yılında Komintern örgüt olarak tasfiye olmuş, gerekçe
olarak “artık tarihsel işlevini tamamladığı”, “ ya da
“Hitlerciliğe karşı ortak cephenin kurulmasını kolay-
laştırmak için kapatıldığı” gibi geçersizliği ilk bakışta
ortaya çıkan argümanlar ileri sürülmüştür. Bu
gerekçeleri tartışmak bu yazının kapsamının dışındadır.
Ancak açık olan şey, TKP’ye yapılan tavsiyenin, daha
sonra Komintern’in tasfiyesini de belirleyen kafa
yapısını yansıttığıdır. Partiye, savaş koşullarında
Türkiyenin tarafsız ülke konumunda olduğu, bu açıdan
CHP hükümetiyle diyalog geliştirmek gerektiği söylen-
miştir. Bu, kısa vadeli Sovyet dış politikasını, genel
devrimci bir politikaya ikame etmek ve onun üstüne
çıkarmaktan başka birşey değildir.  “Reel politika”cılık
olarak da nitelenen bu zaaf, 1989’da Sosyalist Sistem
dağılana kadar varlığını korumuştur. Bu tür bir politika
adına, bir ülkenin işçi sınıfını örgütsüzlüğe mahkum
etmek ise madalyonun öbür yarısıdır ve maalesef TKP

bu konuda tek veya ilk örnek değildir. 1939’da, savaşın
arifesinde, Komintern benzer bir kararı Polonya için
almış, içinde sapma olduğu gerekçesiyle Polonya
KP’yi, işçi sınıfının belki de ona en çok ihtiyaç duyduğu
anda feshetmiştir.

Bu kararın Türkiye’de uygulanışı açısından ilginç
nokta, kitapta Şefik Hüsnü’ye mal edilen tavırdır.
Romanda Vedat Türkali, Ş.Hüsnü’nün bu kararı
nerdeyse benimsediğini, özellikle “CHP ile birlikte
çalışma” kararının  “kendisini haklı çıkardığını”
düşündüğünü iddia etmektedir. Bu iddiayı doğrulayan
resmi bir belge bildiğimiz kadarıyla mevcut değildir ve
ispatlanmaya ihtiyacı vardır. Ancak şayet doğruysa,
Ş.Hüsnü önderliğinin tek parti yönetimine ve kema-
lizme karşı isteksizce mücadele ettiği yolundaki İşçi
Muhalefeti tezleri de anlam ve geçerlilik kazanacaktır.
Bu da, TKP’nin uzun yıllar süren gerileme ve tıkanık-
larının kaynağına yönelik tartışmalara yepyeni bir bo-
yut eklemektedir.

BİZİM SOKAĞIMIZA DA...

GÜVEN, solun uzun yıllar gündemine girmemiş bir
konuyu, belki de en gerekli ve anlamlı olacağı bir
dönemde solun ve aydın kesimin gündemine getiren
yararlı ve başarılı bir eser.  Onu yararlı kılan bir diğer
faktör, sosyalist solun büyük bir atalet ve kısırlık içinde
olduğu, egemen güçlerin bu solu gündemden silmek
için çabaladığı bir dönemde, kültür yaşamına güçlü bir
giriş yaparak “sosyalist kahraman” düşüncesini,
okuryazar kitle içinde yeniden güncel kılması, bunu da
tarihsel gerçeklere dayanarak yapmasıdır. Bu kahra-
manların inançlarının saflığı, kararlılığı, sosyalist dü-
şünceye ve devrimci pratiğin kazanımlarına duydukları
sarsılmaz güven, öte yandan onları daha da gerçek
kılan, ve belki de bu yüzden bizi bir kat daha onlara
bağlayan eksikleri ve zaafları, ilerici genç nesil için eşi
bulunmaz bir eğitim kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer
alan ilginç bir alıntı ise, bugün tüm sosyalistlerin
fazlasıyla ihtiyaç duyduğu iyimserliği 60 yıl öncesinden
bizlere iletmektedir. Moskova’da eğitim görmüş parti
üyesi Rahmi Usta, tüm komünistler gibi 2.Dünya
savaşı’nı yakından izlemekte ve Moskova radyosunu
dinlemektedir. Başlangıçta durum oldukça kötüdür.
Nazi orduları akıl almaz bir hızla ilerlemekte, Kızıl
Ordunun cepheleri birer birer düşmektedir. Kiev ele
geçmiş, devrimin başkenti Leningrad her an düşmeyle
sonuçlanabilecek bir kuşatmanın altına girmiş, düşman
Moskova önlerine varmıştır. Türkiye’de ve dünyada
tüm antikomünistler (faşist veya liberal) sevinç çığlık-
ları atarken, ilericiler ve komünistler ise endişe ve ge-
rilim içinde olanı biteni izlemektedir. İşte bu ortamda
Kızıl Ordunun başkumandanı J.Stalin, Moskova
radyosundaki konuşmasında bütün bunların bir gün
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biteceğini ve Sovyet iktidarının yine kazanacağını
sarsılmaz bir inançla dile getirir ve konuşmasını şu
sözle noktalar:
“ Bizim sokağımıza da bir gün bayram gelecek !”

Tüm dünyaya verilen bu mesaj, sosyalizme gönül
vermiş milyonlar için umudun sesidir. Bu, kara gün-
lerde komünistleri ayakta tutan, yalnız Auswitz ve
Dachau’da değil, Sansaryan hanının hücrelerinde,
MİT’in ve Siyasi Şube’nin cellatları karşısında onların
başlarını dik tutmalarını sağlayan inancın ve umutun en
sade ifadesidir. Bu, yalnız 1942’de değil, 2000’lerin
başında, eski sosyalist ülkelerin Batılı akbabalar tarafın-
dan yağmalandığı, her türlü çürümenin ve alçaklığın

göklere çıkarıldığı, kapitalist barbarlığın bayram yaptığı
günümüzde de bizlere yön vermesi gereken temel
değerin, yani umudun ifadesidir.

1945’te  Büyük Zafer ile, Avrupa başkentlerinin
yarısına kızıl bayrağın çekilmesiyle gelen bayramın,
2000’li yıllardaki gelişi daha az ihtişamlı olmayacaktır.
Bu çerçevede yalnız 1960 sonrasının değil, 1920 - 1960
arasındaki yasadışı mücadelenin tüm isimsiz kahraman-
larının, Türkiye halklarının kalbinde layık oldukları yeri
alacağı günler uzak değildir. Bu soylu amaca varmak
için verilen mücadelede önemli bir katkı sağlayan Vedat
Türkali’yi kutluyor, onun kalemiyle yeniden can bulan
tüm TKP savaşçılarının değerli anısı önünde bir kez
daha saygıyla eğiliyoruz.

fabrika  Nisan 2000 35

Tarihe ve geleceğe güven

(*) Bu sessizlikle karşılama tutumunun önemli istisnası 3 Mart 2000 gecesi Kanal 7 Televizyonunda,
22.45’te başlayıp, 03.30’a kadar süren, Ahmet Hakan’ın sunduğu İskele-Sancak programıdır. Programa
konuk edilen Vedat Türkali de, Ahmet Hakan da, romandan hareket etmekle birlikte, komünist hareket,
komünist düşünce, TKP, sosyalist sistem, Türkiye tarihi, siyaset, edebiyat, insan ilişkileri vb. her konuda, çok
yönlü, kengin ve zenginleştirici bir konuşma gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca programa Vedat Türkali’nin çocuk-
ları Deniz Türkali ve Barış Pirhasan’ın yanısıra çok sayıda konuk telefonla katılmış ve kendi bilgisine veya
meşrebine göre programa katkıda bulunmuştur. Vedat Türkali’nin ilerlemiş yaşına rağmen zihin berraklığı ve
dinçliyle hepimizi sevindirdiğini belirtmeliyiz. Bu programı hazırlayan ve katkıda bulunan herkese teşekkür
ediyoruz.



Necla Fertan Ertel’i, Ocak ayının 10’unda yitirdik. 
O’nu yaşı genç komünistler, Behice Boran’ın

mezarı başında konuşurken hatırlıyorlardır; Sosyalizm
mücadelesine 1960’larda katılanlar, belki TİP toplan-
tılarından; ama en çok 12 Mart mahkemelerinde, TİP
davasının savunucularından biri ve önde
geleni olarak...Hukukçular, adliye kori-
dorlarından, duruşmalardan, Baro çalış-
malarından...

Sessiz, alçakgönüllü, ama büyük bir
hayatın kısa hikayesi, Fabrika için, bir
yakının kaleminden şöyle özetlendi:

“Avukat Necla FERTAN ERTEL,
29 Haziran 1926 yılında İstanbul’da
doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun olduktan
sonra, 1951 yılında Avukatlığa
başladı.

Türkiye’nin siyasi hayatını kesin-
tiye uğratan, insan hak ve özgürlük-
lerini tamamen ortadan kaldıran
sıkıyönetim yıllarında Askeri mahkemelerde,
(Avukat olarak) görev yaptı. Türkiye İşçi Partisi
(TİP) üyesi olan Necla FERTAN 12 Mart askeri
darbesi sonrasında açılan ve partinin kapatılmasıy-
la sonuçlanan TİP davasının en önemli savunucu-
larındandı.

Adliye koridorlarında geçirdiği 47 yıl boyunca
her fırsatta insan hak ve özgürlüklerini savundu.

İnandıkları uğrunda mücadeleden asla
vazgeçmedi. Zekaya, Hukuka, İnsana, Yaşama
inandı.

Uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına
yenildi.”

Necla FERTAN ERTEL’İ Yakından tanımış olanlar
ne kadar titiz, disiplinli, çalışkan bir hukukçu
olduğunu, kendi gözlemlerine dayanarak anlatıyorlar.
Baro’nun devamlı delegelerinden; son günlerine kadar
çalışma komitesi üyeliğini sürdürdüğü Çağdaş
Avukatlar Grubu’nun seçkin üyelerinden biriydi. Son
zamanlarda, hastalığı nedeniyle katılamadığı toplan-
tıları da, özenle hazırlayıp gönderdiği yazılı çalış-
malarıyla, önerileriyle zenginleştirmeyi sürdürdü.

İnanmış bir sosyalistti. Hayatını adalete,
Türkiye’nin özgürleşmesine, demokratikleşmesine,
insan haklarının korunup geliştirilmesine, barışa ve
sosyalizm ülküsüne adamıştı. Doğru bildiğinden şaş-
mayan; ama aynı zamanda, doğru bildiğini söylemekte

tereddüt etmeyen bir kişilikti.
Arkasından yazanlar, hep seçkin
bir kişiliğin, bu türden güçlü çizgi-
lerinden söz ettiler.

TİP yöneticilerinin yargı-
landığı ve olağanüstü mahke-
melerin kuruluş sebebine uygun
olarak sekizer yıla mahkum
edildikleri, aynı zamanda partinin
kapatıldığı davanın cesur,
soğukkanlı ve hukukçu kişiliğiyle
öne çıkan savunucusuydu.
Hukukçu bilgisiyle, zekasıyla da-
vanın seyrine önemli müdahaleler
gerçekleştirmiş; sert üslubu ve
kararlı tutumlarıyla, mahkeme

heyetini kürsüde değil, diken üstünde oturur hale getir-
mişti.

Siyasi savunmayı yapan Behice Boran ve hukukçu
Necla Fertan Ertel; sıkıyönetim mahkemesi karşısında,
faşizmin yüzündeki maskeyi, korkusuzca yırtan iki
müthiş kadın olarak da Türkiye’nin tarihine geçtiler ve
adlarını geleceğe yazdılar. 

TİP’nin kapatılmasından sonra, TİP listesinden
seçildiği İstanbul Belediye Meclisi üyeliğinden, “siyasi
nedenlerle” olduğunu bildirerek istifa etti. 

İkinci dönem TİP’nde de adı öne çıkmadan, ancak
saygın bir isim olarak katkısını sürdürdü. Genç Öncü
üyelerinin en gençleri, daha kıdemli olanlara sorar-
lardı: “Necla Fertan, Behice Boran’ın kardeşi değil
mi?” 

“En zor zamanlarda, en zor mekanlarda, en zor
durumlarda” ihtiyacı duyulanlardandı. Ve hep en zor
zamanlarda, mekanlarda ve durumlarda “açık ve
endişesiz” oradaydı.

Arkasında, bir sosyalist kişilik örneği bırakarak,
aramızdan ayrıldı. Zenginliğimizdir.

Anısını saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz.
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Zeki Tombak: “Mehmet Eymür, Ziverbey’den
Susurluk’a, Bir MİT’çinin Portresi”, Orhan
Gökdemir, Talat Turhan imzasıyla, Sorun Yayınları
tarafından yayımlandı. Sizin kitabınızla hemen hemen
aynı günlerde, Soner Yalçın ve Doğan Yurdakul tarafın-
dan kaleme alınmış, Hiram Abas’ın hayatını anlatan
“Bay Pipo” kitapçı raflarında göründü. Gazeteciler,
araştırmacılar, muhalif ve dolayısıyla mağdur şah-
siyetler, MİT’çiler, MİT’çilerin “dostları”, belki başka
ekiplerin “yazarları”, Meclis Araştırma Komisyonları,
doğrudan veya dolaylı olarak, MİT’e, devletin içine
dair, kitapları ve raporlarıyla uzunca bir süredir; ancak
giderek yoğunlaşan şekilde yazıyorlar. 

Bu yoğunluk, aynı zamanda, toplumsal
mücadelelerin bu alanda bir yoğunluk kazanmış olduğu
anlamına mı geliyor?

Orhan Gökdemir: Mücadele zaten vardı. Ama bu
alanda müthiş bir bilgi birikimi oldu. Mehmet Eymür
ve Hiram Abas’ın durumundaki farklılık birçok kereler
kızağa alınmalarına rağmen, tekrar MİT’e
dönebilmeleridir. 12 Eylül’ün hemen sonrasında  birkaç
kez ayrılıp döndüler, MİT’e damgalarını vurdular. 

M.Eymür’ü yazmayı planladığımız da henüz
görevinin başındaydı. Biz yazarken bu gelişmeler oldu.
Yurtdışına gitti, hakkında dava açıldı. Bu kitap kon-
jonktür düşünülerek yazılmış bir kitap değil ama,
diğerini bilmiyorum. Bay Pipo yayınlanmadan önce
aynı yayın kuruluşundan (Doğan kitapçılık) iki tane
Mehmet Eymürle ilgili övücü kitap çıktı. M.Eymür’ün
anılarını bastılar. Biz orada bir süreklilik görüyoruz.
Milliyet Yayınları, Doğan Kitapçılık, fark etmiyor, aynı
şey. Ardından M.Eymür’ün bir arkadaşının anı
niteliğinde yazdığı bir kitap, Eymür hakkında haksızlık
yapıldığını, Susurluk konusunda söylenenlerin doğru
olduğunu, ama Mehmet Eymür’ün bunları engellemeye
çalışan bir vatandaş olduğunu söyleyen bir kitap. Çok
da eski değil tarihi, bir yıl. Yani bu açıdan Doğan
Kitapçılık’ın Eymürle ilgili,  sizden duyduğum kadarıy-
la söylüyorum, niteliği tartışma götürmekle birlikte

muhalif bir kitap yayınlaması bir takım dengelerin
değişmeye başladığını gösteriyor.

Z. T. : Kitabın muhalif olduğuna dair şüphelerim
olduğunu belirtmeliyim. Şundan: olgular arka arkaya
kronolojik sıra içinde, oldukça sürükleyici bir dille ve
güzel konulmuş. Sizin kitabınızla, Pay Pipo’da ortaya
konulan olgular bakımından zaten büyük ölçüde bir
çakışma var. Fakat Bay Pipo’yu okuyan ve başlangıçta
Susurluk, Gladyo, Kontrgerilla vb. konularda az çok
tutum geliştirmiş okuyucu, “Vay namussuz” da diye-
bilir, meşrebine göre, “Helal olsun Türk James
Bond’una!” da diyebilir. Olguları ortaya koyan, ancak
tutum almayan; bu bakımdan da bana, popülerlik şan-
sını muhaliflikle “yaralamamaya” özen gösteren bir
kitap gibi göründüğünü söyleyebilirim.

O. Gökdemir: Olgular kendi başına devrimci
değiller ya da kendi başına çözücü değiller. Söylenen
şeylerin anlamı nedir? Mehmet Eymür’ü eleştirmek ne
demek? Mehmet Eymür  zaten kendini eleştiren bir
adam. Hayali ihracata katıldığını inkar etmiyor ki, zaten
söylüyor. Ya da Kürtleri ortadan kaldırma, kaçırma, faili
meçhul cinayetlere karıştığını inkar etmiyor ki... Bunu
söylemek Eymür’e muhalif olmak değil zaten. Kendisi
bunlardan pişman değil. Bunlar iyi, makbul şeyler ona
göre. Yani son dönemde biraz Susurluk’la çok gündeme
gelince ve çok tekrarlanınca biraz rahatsız oldular.
M.Ağar ne diyor: “Şerefimizle yaptık, vatan göreviydi,
vatanın ihtiyaçları böyleydi, biz de öldürdük” diyor.
Sonuçta reddetmiyor. “Biz bir şey yapmadık, cami
avlusunda yakaladınız, bizim hakkımızda iftira ediyor-
sunuz” demiyor. Sadece bu değil, “Öteki İslam”ın
mahkeme safahatında benzer şeylerle karşılaştım. Bir
Albay dava açtı. Mahkemede, “Yahu bu adamlar bize
iftira ediyorlar” demiyor. Savunması şu: “Bunları yap-
tık ama emir verildi, emirle yaptık, bu görevdir.”

Z. T. : Neden görev verenler hakkında dava açmı-
yor?

O. Gökdemir: Biz de öyle söyledik, “yanlış yere
dava açıyorsunuz.” dedik. Mesela bize  “general olma-
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ma engel oldunuz” diye dava açmaya kalktı. Yanlış
adres!.. Hakikaten biz senin hakkında haksız şeyler
yazmış olabiliriz fakat...

Z. T. : Sorun Yayınlarının Yüksek Askeri Şura
yetkilerine talip olduğunu sanmıyorum.

O. Gökdemir:Şöyle bir şey de var tabii. Susurlukla
ilgili, çetelerle ilgili, çok satanlar, az satanlar, yazılanlar,
yazılmayanlar, bunlar okuyucu nezdinde, çok rağbet
görmüyor olabilir, ama, ben adresine ulaştığını
düşünüyorum. Bu işle uğraşanlar okuyorlar, yazılanlar-
dan sonra epey dengeler değişiyor, mahkeme safahat-
larından biliyorum.

Z. T. : O zaman, okuyucularımıza kolaylık sağla-
mak üzere şuradan başlayalım: Kim bu Mehmet Eymür
ve Hiram Abas? Sorunun cevabı hakkında herkes bir
şeyler biliyor belki ama kısa bir özet yaparak konuya
girelim, adres de daha iyi anlaşılsın...

O. Gökdemir: Bir yazar olarak Mehmet Eymür’ün
kişisel macerasıyla ilgili değilim. Mehmet Eymür’ün
tarihi Ziverbey işkencehanelerinde başlıyor. Yani 12
Mart’ta sola karşı mücadeleleriyle başlıyor. Bu adam
hakkında düşülen ilk kayıt da budur. Önemli olan
Mehmet Eymür değil, içlerinden bir tanesini seçtik. Bu
zihniyeti, devlet içindeki bu durumu temsil eden bir
adamdı, Mehmet Ağar’ı seçseydik bundan daha anlam-
sız olmazdı. Mehmet Ağar da bu anlamda temsil
kabiliyeti olan birisi..

Z. T. : Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurulduğu
günden bu yana, hatta kurucu kadro olarak Kemalistler,
daha Kurtuluş Savaşı içinde, komünizme karşı zaten
çok net tutumlara sahiptiler. Mustafa Kemal’in öz
yeğeni Reşat Fuat Baraner, dayısı Cumhurbaşkanı ve
devletin her şeyi iken, komünist olduğu için, TKP üyesi
olduğu için, diğerleriyle birlikte, “annesine
küfredilmemesi dışında” bir ayrıcalığa sahip olmak-
sızın, işkence tezgahlarından geçirildi, daha 1930’larda
işkencede öldürülüp kaybedilenler var vs.vs.
Dolayısıyla komünistlere, sola karşı mücadelelerinde,
Mehmet Eymür, Hiram Abas, Mehmet Ağar benzer-
lerini farklı kılan şey nedir?

O. Gökdemir: Şunu söyleyebilirim: Bu farklardan
bir tanesi, Cumhuriyet’in başlangıcında da böyle şeyler
var ama, muhalefet bu kadar yaygın değil, sokağa yayıl-
mamış.. Devlet için, yani Osmanlı için tehlikenin
anlamı başkaydı, Teşkilat-ı Mahsusa’yı kurarken.
Balkanlar’da sorunlar vardı, yani tehlike biraz daha
dışardaydı. Toplayıp cezaevindeki insanları, örgüt kur-
dular. Bu yöntemler eskiden beri kullanılıyor. Fakat 60-
70’ler Türkiye’de sola açılma dönemi, bu anlamda,
anti-komünist mücadelede sıçramaya yolaçtı. Bu
dönemde yaygın bir takım yeni gelişmeler var. Bir kere
NATO diye bir örgütlenme var. Bu adamlar götürülüp
bizzat işkence yapma yöntemleri konusunda eğitilmiş
insanlar. Polisin içinde de böyle. Dünyanın geri kalanıy-

la ilişkilendirmeden bunları anlamlandırmak kolay
değil.

Z. T. : Anti-komünist mücadelenin “enternasyonal-
ist” olduğu bir dönemin, uluslararası karşı-devrim
örgütünün faaliyetleri çerçevesinde görevlerini yapan
kadrolarından sözettiğimizi söylüyorsun..

O. Gökdemir: Evet, öyle. Şimdi şunu söyleyeyim,
bütün bunları çok kaba şekilde özetlemeye kalkarsak,
bu bir ihtiyaca denk düşüyor. Bu sadece Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin ihtiyacı değil. Kapitalist-
emperyalist sistemin korunma güdüsü, sistem kendini
koruma güdüsüyle, karşı devrimci örgütlenmesini oluş-
turuyor. Yani bu devrime karşı oluşturulmuş değil,
çürüyen sistem kendi varlığını sürdürmek için, karşı
devrim örgütlenmesini günbegün yapmak, örgütlen-
mek, yaymak ihtiyacıyla karşı karşıya. Bu olayların
arkasında bu ihtiyaç var artık. Yani kabaca Mehmet
Eymür’ün hayatına baktığımızda, mafyayla ilişki var,
uyuşturucu, kara para ticareti, silah ticareti, vs. bunlara
bir şekilde bulaşmış. Türkiye’ye özgü şeyler de var.
Hayali ihracaat olayının içinde. Bu adam suçlu bir
adam, uyuşturucu işine de bulaşıyor, hayali ihracat işine
de bulaşıyor. Bunlar öbür işleri finanse etmek için
yürütülen örgütlü bir faaliyet. Bu işlerden büyük vur-
gunlar vurmuşlar filan ama büyük ölçüde, kontrgerilla
dediğimiz örgütü finanse etmek için kullanıyorlar.
Benim izleyebildiğim kadarıyla Kemal Horzum Emlak
Bankası gibi bir bankayı kendi başına dolandırabilecek
yetenekte bir adam değil. Hakikaten böyle bir adam
değil. Çok orta malı bir adam. Çok düz bir adam. Fakat
inanılmaz şeyler yapmış görünüyor. Kemal Horzum bu
örgütlenmenin kasası, lojistik destek sağlıyor. Ne yapı-
yor? Emlak Bankasından alınan paralar bir şekilde
oraya aktarılıyor. Kemal Horzum’un cebine girmiyor.
Böylece Kemal Horzum yakalanmadan yıllarca
bankaları dolandırıyor, bir takım karanlık işlere
bulaşarak DGM Savcılarıyla yüzgöz olarak, polislerle
MİT’çilerle düşüp kalkarak devam ediyor. Bu koruma
içersinde adamlar bu ilişkileri kişisel menfaatleri için
kullanıyor olabilirler. Ama bu ilişkilerin varlık sebebi
bu kişilerin kişisel menfaatlerini koruyor olmaları değil,
ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Yani emirle yapıyorlar. 

Mehmet Eymür Bulgaristan’a gittiğinde, bu bir
amaç içindir. Bakıyorsunuz, Bulgaristan’da bulunduğu
dönemde hakikaten enteresan şeyler olmuş. Türkiye’de
çok enteresan şeyler olmuş. Bu olayların sıçrama tahtası
Bulgaristan. Mehmet Eymür Bulgaristan’da, Ülkücüler
Bulgaristan’da, önde gelen mafya liderleri
Bulgaristan’da. Bunlar raslantı değil. Böyle bakmak
lazım. Eymür’den önce yok muydu bunlar? Evet vardı.
Ama işte Eymür Ziverbey, 12 Mart, sokaktaki devrim-
cilerin kitleler halinde cezaevine doldurulması ilk defa
o zaman olmuş. Ondan önce de Komünist tevkifatları
var. 50 kişiyi almışlar içeriye. Zaten izleniyor, kontrol

38 Nisan 2000 fabrika

ORHAN GÖKDEMİR İLE RÖPORTAJ



altında. 60-70 dönemi, sonraki dönem, hem iç savaş
var, hem kontrol edilebilir çaptan çıkma eğiliminde.
Dikkat ederseniz, böyle dönemlerde devlet panikle yeni
şeyler bulmaya çalışıyor, yani kontrol altına almaya
çalışıyor. İslamcı hareketle devletin ilişkileri böyle.
Yani kontrolden çıkma eğilimi hissettikleri anda çok
şiddetle üzerine gitmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla buna
göre de devletin içerisinde yeni şekillenmeler, örgüt-
lenmeler oluşuyor.

D. Varol: Şöyle kronolojik bir yapı içerisinde olayı
çözümlemeye çalışırsak, NATO’ya girişten önce de
Türkiye hakim sınıflarının aslında bu tip yöntemlere
başvurmakta tereddüt etmeyen, anti-komünizmin en
şiddetli biçimlerini benimseyen bir devlet üretmiş
olduğunu görüyoruz. Fakat NATO’ya girişten sonra,
emperyalizmin patronluğunda kurulan ulus-üstü ilişki-
ler, bunların daha sistematik şekilde devletin tüm
dokusuna işlemesi sürecinin önünü açıyor. NATO ile
birlikte Türkiye nelerle karşılaşıyor? İstihbarat
örgütünde, Ordu’da, sermayenin kendi içinde, NATO
ile birlikte yeni ne tip bir olguyla karşılaşılıyor?
Mafyalaşma süreci de dahil buna. 

Bu konuyla ilgili yazılıp çizilen ve kamuoyuna yan-
sıtılanlarda, Mehmet Eymür/Hiram Abas ekibinin Nuri
Gündeş ekibiyle veya Mehmet Ağar ekibiyle, Hanefi
Avcı’yla, kısacası kendi içlerindeki çatışmalar çok fazla
öne çıkarılıyor. Ordu-siyasal islam karşıtlığı, istih-
baratçı ekiplerin iç cepheleşmeleri... Aslında bütün bun-
lar, aynı stratejik yaklaşımın, belirli bir konsept içinde
yanyana hareket etmiş, birbirini tamamlayan rolleri
oynamış unsurları..Farklı bir dönemde, başka bir kon-
sept oluşturulduğunda bazı figürlerin devreden çıkarıl-
malarının daha iyi anlaşılması bakımından, sürecin baş-
langıcını daha net ortaya koyabilir misiniz?

O. Gökdemir: Sizin söylediğiniz tarihe baktığımız
zaman, bu tür karşı devrim örgütlenmelerinde
Türkiye’nin özel bir öneminin olduğuna inanıyorum.
Türkiye sadece NATO ile birlikte Kontrgerillayı almış
örgütlemiş bir ülke değil. Türkiye aynı zamanda kontr-
gerilla tipi örgütlenmenin yaratıcılığını yapmış, kaynağı
burada. Teşkilat-ı Mahsusa’yı düşünün. Teşkilat-ı
Mahsusa’dan MAH’a, MİT’e kadar giden bir tarih var.
Sadece bu değil; Teşkilat-ı Mahsusa sadece bir istih-
barat örgütü değil tek başına. Dağda gerillaya karşı kon-
trgerilla yöntemleriyle savaşıyor; dağdaki çetelere karşı
bastırma yapacak. Asker gibi olmayacak.

Z. T. : Aynı zamanda ayaklanma örgütleyecek,
ayaklanacak, hatta devlet kuracak...

O. Gökdemir: Evet ayaklanma yapacak, Afrika’ya
gidecek ayaklanmayı bastıracak, hükümet kuracak.
Bunlar o kadar önemli değil. Bence asıl önemli olan,
NATO- Kontrgerilla, onun diğer ismi Süper NATO,
kuruluşu hemen II. Dünya Savaşı’nın sonu. Ne var
bunun arkasında? Sovyetler Birliği savaştan umul-

madık biçimde kazanımlarla çıkmış. Doğu Avrupa’nın
sosyalizme kazanılmasıyla komünizmin daha geniş bir
coğrafyaya egemen olması..

Z. T. : Bir de tabii, savaş sonrasında, kapitalist blok
içerisinde kalan Avrupa coğrafyasında komünist parti-
lerin durumu var. Bu partiler antifaşist mücadeleye,
direnişlere, ayaklanmalara önderlik etmiş, ülkesinde
yurtseverliğin en güçlü temsilcisi olarak halk yığınları-
na kendisini kabul ettirmiş, büyük itibar kazanmışlar.
Fransız Komünist Partisi, İtalyan Komünist Partisi,
Yunanistan Komünist Partisi ve başka partiler örnek
olarak hemen akla gelenler. Emperyalizm, komünizmi,
sadece Dünya Sosyalist Sistemi’nin sınırlarında durdur-
ma telaşında değil; aynı zamanda kapitalist ülkelerde de
durdurma telaşında...

O. Gökdemir: Kontrgerillanın varlık sebebi de bu
zaten. Kendi içindeki komünistlere karşı bir örgütlen-
me, iç mücadeleye yönelik bir örgütlenme.
Kontrgerillanın kurulacağı yıllarda bakın çok enteresan
bir hikaye, Stoddart adında bir CİA ajanı, bizim
anladığımız anlamda ajan değil ama, CİA içinde
Fukuyama tipi insanlar var. CİA’ye bağlı üniversiteler,
enstitüler var. ABD’de sistem bizimkinden, bize garip
gelecek ölçüde farklı çalışan bir sistem. Böyle bir adamı
Türkiye’ye gönderiyorlar. Amacı Teşkilat-ı Mahsusa
hakkında araştırma yapmak. Geliyor buraya, 1958’de,
araştırmasını doktora tezi olarak ABD’de bağlı olduğu
üniversiteye sunuyor. Geçtiğimiz yıllarda ARBA
yayınlarından basıldı bu kitap. Yani bu adamın
Türkiye’ye gönderilmesi akademik meraktan dolayı
değil, o zaman oluşturulacak örgüt hakkında bir fi-
zibilite araştırması yapmak. Nasıl yapılacak?  KADRO
hareketinin tezi, 1930’lu yıllarda sınıflarüstü devlet
anlayışı, siyaset teorisine Türkiye’den katkıdır, ben
tersini söylüyorum. Ondan önce katkısı budur. Yani
kontrgerilla mücadelesi. Neden böyle? Çünkü Osmanlı
imparatorluğu o çöküş dönemini daha önce yaşamış bir
devlet. Sürekli çareler aramış, kendi içerisindeki mil-
liyetçi kalkışmaları bastırmak, orada buradaki ayaklan-
maları bastırmak için çareler aramış. Kendi yöntemiyle
de bulmuş.

Z. T. : Emperyalist-kapitalist sistem, çöküş endişe-
si içerisine girince, daha önce bu endişeyi yaşamış ve
buna karşı önlemler geliştirmiş Osmanlı Devletinin
tecrübesine başvuruyor.

O. Gökdemir: Bunun başka bir izahı yok. Stoddart,
buraya salt bilimsel bir amaç için gelmemiş, zaten
biliniyor. Başka dergilerde de yazıldı, Stoddart’ın gelişi
salt bilimsel amaçla değil. kitabın kendisinde de böyle
bir şey var. Mesela bunun Kontrgerilla teorisi içerisinde
ana kavram olan Özel Harp kavramının, Teşkilat-ı
Mahsusa’nın “mahsusa”sından kaynaklandığını
söylüyor. Demek ki literatüre de bu Teşkilat-ı Mahsusa
hakkındaki araştırmanın etkisi olmuş. Bir kere böyle
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enteresan bir tarihi var.
D. Varol: Alman Ordusuyla Osmanlı Ordusu ve

sonra, Türk Silahlı Kuvvetleri arasında uzun yılların
getirdiği ilişkiler ve Alman Ordu İstihbaratının başında
olan Gehlen’in savaştan sonra CİA’ye çalışması ile ta-
rihsel bağ kurulmuş oluyor. Gehlen örgütün bir anti-
komünist nüve olarak CİA tarafından geliştirildiği ve
kontrgerillanın Avrupa’da ilk uluslararası testinin
yapıldığı yazıldı.

O. Gökdemir: Evet, Sorun Yayınları Gehlen’in
biyografisini de yayınladı. Orada OSS’nin (CİA’nin
öncülü) büyük ölçüde Gehlen tarafından örgütlendiği
kayıtlıdır. Bu işin içindeki Nazi subayı, sadece Gehlen
değildir, bir çok subay var, Kissinger’in geçmişini
düşünün..

Z. T. : Evet Kissinger bu işin mimarlarından...
O. Gökdemir: Teoriyi oraya taşıyan asıl adam

odur. Yani Gehlen belki CİA’nin anti-komünist
örgütlenmesinde çok etkili olmuş olabilir. Ama teoriyi
oraya taşıyan Kissinger’dir. Zaten Nazi olduğuna dair
de söylenti vardır. Nazilerle işbirliği yaptığı söylentileri
vardır. Böyledir bence Amerika’nın da Dünya
Savaşının sıcaklığı içinde SB’ye karşı böyle bir şey
geliştirmeyi düşündüğünü sanmıyorum. Amerika’da da
o tarihlerde Sovyetlere karşı büyük bir sempati vardır,
en nihayet Nazileri durduran Sovyetlerdir. Onlar
içerisinde bu paranoyanın gelişmesi, devletin derinlik-
lerinde istihbarat yapılarındadır. Mücadeleyi, belki
oradan başlatabiliriz, komünizme karşı mücadele,
sonra, sizin söylediğiniz gibi, İtalya’da, Fransa’da
Avrupa ülkelerinde komünist partilerin çok güçlenmesi,
yani faşizme karşı mücadele vermiş ülkelerdeki
mücadeleyi bizzat komünist partilerin yürütmüş
olmasının yarattığı korku, bu partilerin halk nezdindeki
meşruluğunu engelleyebilmek için başvurulan bir yön-
tem NATO. “MGK kaldırılsın” deniliyor. Bir kere
MGK bize özgü bir kurum değildir. NATO’ya üye olan
ülkelerde MGK olmak zorundadır. NATO örgütlenmesi
böyle bir örgütlenme.

D. Varol: NATO yasalarında zorunluluk mu geti-
riliyor?

O. Gökdemir: NATO üyesi olan bütün ülkelerde
var bu.

Z. T. : Gladyo var, MGK diye tarif edebileceğimiz,
belki her yerde bu isimde değil, bu çerçevede kurumlar
var.

O. Gökdemir: Yani sonuçta paralel bir örgütlenme
olmak zorunda, çünkü diyelim ki NATO’nun amacı
örtük anti-komünizm. Bu şekilde ifade etmeyebilirler,
ama bize göre komünizme karşı mücadele edecek.
Sadece İtalya’da komünizme karşı değil, uluslararası
alanda,  ona uygun bir örgütlenme. NATO askeri pakt.
Onun içinde Süper NATO diye yeraltında çalışacak,
birbirine bağlı tek merkezden yönetilen bir başka yapı.

NATO’nun Shape adındaki önemli karargahlarından
biri Belçikada’dır. Sanırım Süper NATO’nun önemli
karargahlarından biri de Belçika’dadır. Onun için
Belçika kontrgerillası diğer Avrupa kontrgerillalarının
üstündedir. Yönetim mekanizması olabilir yani.
Belçika’nın ne önemi olabilir? Fransa var, İngiltere var.
Oradaki yapının ulusal bir özelliğinin olmadığını gös-
teriyor aynı zamanda. Bu Eymür’ü izlerken de göre-
ceğiz, Papa’ya suikast olayı bütün bu ilişkileri, bu bağı,
aynı anda içiçe görebileceğimiz örnek olaylardan bir
tanesidir. Yani Papa Suikasti olayından MHP’ye uza-
nabilirsiniz, kontrgerillaya gidebilirsiniz, Mason
localarına da gidebilirsiniz. Çokuluslu bankalara da
gidersiniz, Vatikan’a da gidersiniz, Vatikan’ın kutsal
bankalarına da gidersiniz, Oradan Kissinger’e de gider-
siniz. Her yere gidebilirsiniz. Çok tipik bir olaydır. 

Z. T. : O yüzden hiçbir yere gidilemedi sanıyorum.
O. Gökdemir: Hayır, bir yere gidildi. Bence gidil-

di. Gelli’nin mahkemeye verdiği ifade: “Nedir
kardeşim bu iş?” Cevap: “Ben Kissinger’den emir alı-
yorum. Bana şu kadar para veriyordu, Vatikan’ı şöyle
bu işin içine soktum” dediği anda ne yapacak İtalya
Hükümeti?.. Ya ABD’ye savaş açacak, ya da vazgeçe-
cek. Yani böyle bir şey olmadığı için vazgeçildi. Bunlar
o dosyalar izlenince görülüyor zaten. Her şey apaçık.
Bu işe bizim köylü çocuğu M.Ali Ağca’nın nasıl
bulaştığı bile apaçık.  Uğur Mumcu’nun yazdıklarında
da var bunlar. Yazılması önemli değil, sonuca varmak
bir yorum meselesi. Yorum yapılamayınca sonuca
varılamıyor.

Z. T. : Delil çokluğundan beraat durumu...
O. Gökdemir: Evet, delil çokluğundan beraat edi-

yorlar. Sonuçta bakıyorsun İtalyan devleti için de aynı
şey sözkonusu. Ağca önemli değil ki.. Ağca’ya giden
bir mekanizma var. O mekanizmayı çözmedikten sonra
Ağca’yı ne yapacaksın? Köylü çocuğunun böyle bir şey
yapması mümkün değil. Ülkücülerin Avrupa’da böyle
serbestçe dolaşmaları.. Bize vize koyuyorlar, adamlar
serbestçe dolaşıyor. Şöyle bakmamak lazım. Bu Türk
devletinin başarısı değil, MİT istiyor da bunlar dolaşı-
yor değil. Tuncay Özkan’ın söylediği bir şey var:
Bunlar NATO şemsiyesi altında, NATO koruyor.

Z. T. : Türk vatandaşı değil, NATO vatandaşı..
O. Gökdemir: Evet NATO vatandaşı. NATO

desteğini çektiği zaman hepsi dökülmeye başladı zaten.
Yani Avrupa’da yakalanıyor, orada burada yakalanıyor-
lar. Enteresan bir durum. Onun için diyorum ki,
Eymür’ün kişisel hikayesine baktığımızda şunu görü-
yoruz. Bir yandan diyor ki, ben MİT içinde CİA ajanı
yakaladım. Bir yandan bakıyorsun, adam her sıkıştığın-
da Amerika’ya gidiyor. MİT elemanının elini kolunu
sallayarak Amerika’ya gitmesi normal midir? CİA bun-
dan haberdar değil midir?

Z. T. : ABD’nin Türkiye’deki temsilciliklerinde
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Türkiye’nin günlük gazeteleri herhalde okunuyordur.
O. Gökdemir: Elbette, arşivleniyor da..Onun dışın-

da Savaşman’ın anılarını okuduğunuzda da diyor ki
Savaşman, bir MİT görevlisinin CİA ajanlarıyla ilişki-
sine bakarak ona CİA ajanı diyemezsiniz. Çünkü CİA
ajanıyla ilişki kurmayan herhangi bir MİT görevlisi
yoktur.

D. Varol: MİT’in teknik ve eğitim alt yapısının
tümünü CİA kurmadı mı?

O. Gökdemir: Savaşman’ın görüştüğü iddia edilen
CİA ajanının, MİT nezdindeki CİA görevlisi olduğu
söyleniyor. Hergün yüzyüze görüştüğüm adamla
görüştü diye, Savaşman’ı tasfiye ediyorlar. Tabii o da
başka bir şey. Bütün bunlar, diyelim ki, M. Eymür ile
M. Ağar arasında bir kavga olmayacağını da göster-
miyor. Ayrıca onu da söyleyeyim, iç kavgalara takılıp
kalmamak lazım. Ama kavgaları da görmemezlikten
gelemeyiz. Çünkü bugün sahip olduğumuz bilgilerin
önemli bir kısmı bu kavgalar sebebiyle sızıyor.

Z. T. : İç kavgaların nedenlerini konuşalım. Bunlar
sadece komünizme karşı mücadele etmiyorlar.
Kendilerine komünizme karşı mücadele için sağlanan
bir dizi mali operasyon imkanları var. Uyuşturucu
ihaleleri, kara para, silah kaçakçılığı, hayali ihracaat, bu
tür örgütlenmelerin dolandırmasına her zaman açık
tutulan kamu bankalarına yönelik dolandırma operas-
yonları gibi imkanları kullanarak faaliyetlerini finanse
ediyorlar. Dolayısıyla ellerinden büyük paralar geçiyor.
Büyük paraların kontrolü mü iç kavgaların kaynağı?..

O. Gökdemir: Tabii büyük paralarla oynuyorlar.
İkincisi mafyayla ilişkiler sadece raslantı değil. Onu
kitabımızın bir bölümünde yazdık. 1945’te,
Amerika’nın Sicilya çıkarması sırasında mafyayla
kurulmuş resmi bir ilişki var. Buraya bakabiliriz. Oraya
çıkarma yapmak için mafyayla işbirliği yapınca Sicilya
mafyasının kendi içinde örgütlenmesinin kapısı açılmış
oluyor. Neticede mafyayı devlet komünizme karşı
mücadelede yasal bir müttefik olarak kabul ediyor.
İlişkilerin kurulmasının başlangıcı budur.

Mesela Türkiye’ye bakalım, bir takım genel kanıyı
bozmayacak örnekler dışında mafya “milliyetçiyim”
der, bu milliyetçiliği nereden geliyor?

Z. T. : Tamamına yakını da asker kaçağıdır, askere
gitmemek için çürük raporu almıştır bu milliyetçilerin..

O. Gökdemir: Önemli değil, milliyetçiyim diyor.
Mafyanın bu şekilde organize olmasının temelinde anti-
komünist mücadele var. İzin veriliyor, kapı açılıyor. P-
2 olayında bakın mafya nerede başlıyor, devlet nerede
bitiyor, P-2 nerede başlıyor, kontrgerilla nerede bitiyor
bunu anlamak mümkün değil. Sonuçta şunu söylemek
lazım, devletin gizli organizasyonları mafyozi örgütlen-
me zaten. Karşı devrimci olduğu için de suç örgütü
kesinlikle suç örgütü. O istihbarat raporlarında da
söylendiği gibi, dünya üzerinde, herhangi bir istihbarat

örgütünün şemsiyesi olmadan 1 gram uyuşturucu işi
yapmak mümkün değildir.

D. Varol: 12 Mart, Ziverbey, 12 Eylül öncesi ve
sonrası ve benzerlerinde olduğu gibi, sola karşı
operasyonlarda MİT veya Ordu veya Emniyet, kendi
içlerinde tepişen “ekipler” olduğu halde, hareket edi-
yorlar. Fakat 1970’lerde 1. ve 2. Babalar Operasyonu
yapılıyor. Operasyonda mafya babalarından alındığı
söylenen bilgilere dayanarak raporlar hazırlanıyor.
Basına da sızdırılan bu raporlarla devletin çekirdeğinde
yeralan pekçok isim deşifre ediliyor: Bakanlar, Genel
Kurmay Başkanları, Emniyet ve MİT’çiler mafya
bağlantılı olarak açıklanıyor. Her raporda veya bilgi
sızdırma kampanyasında değişmeyen ve karşımıza
çıkan isimler var, Şükrü Balcı, Nuri Gündeş, Mehmet
Ağar gibi... Zaten bu isimlerin öne çıkarılmasından
anlaşılıyor ki, rapor yazan ve sızdıran ekip Mehmet
Eymür- Hiram Abas ekibidir. Artık ekiplerin varlığı ve
mücadelesi, köy kahvelerinde bile herkesin malumudur.
Sonuçta, hakkında rapor yazılanlar tasfiye olmazken,
raporcuların tasfiye edildiğini, sonra hacıyatmazlar
olarak tekrar geri döndüklerini biliyoruz. Susurluk
olayında da kamyonun altında kalan bunlarmış gibi
görünmesine rağmen bugün değişen bir şey yok. Sistem
aynen devam ediyor. Görünüşte ise gruplararası çatış-
malar artık gündeme gelmiyor. Bu gruplar ortadan kalk-
tı veya kaldırıldı mı?

O. Gökdemir: Bunu şöyle söyleyelim. Tek bir
insanın bu gruplar içinde ne olduğu o kadar önemli
değil. Söylediğimiz bir şey var. Diyelim gittiniz
komünistleri öldürdünüz falan filan. O mantalite siste-
mi içinde vatansever, milliyetçi filan, sonuçta vatanı
koruyorsunuz, komünizme karşı. Bu işleri kolay-
laştırıyor. Kapıları açıyor. Ne kadar anti-komünistseniz
o kadar iyi. Bir gruba dahilsiniz. Şimdi ilk babalar
operasyonu; Eymür, gitmiş bir takım adamları gözaltı-
na almış, gitmiş işkence etmiş. Yani adamlar Eymür’ün
gözaltına almasıyla deşifre olmuş, ortaya çıkmış değil
ki.. Bunlar zaten var, biliniyor. Devlet diyor ki, “topla
getir bakalım bunları”. O ilk babalar operasyonu bir
şeyi açığa çıkardı. Bu mafyozi tiplerin tek başına
olmadıklarını. çünkü bir asker, bir de polis müdürü çıktı
içinden. Birisi Şükrü Balcı, biri de o zaman Beşiktaş
Askerlik şubesi Başkanı Hamsi Fuat, Albay rütbesinde
sanıyorum. Nedir bu adamların rolü? belki bizim
anladığımız anlamda değildir. Bu işten nemalanıyordur.
Mafya babasını koruyarak kolay kazanılan paranın bir
kısmını kendisine alıyordur. Bir kısmını Şükrü Balcı
alıyordu. Şunu açıklıkla söyleyebiliriz. Şükrü balcı bu
tip operasyonların içinde. Bu tip dejenerasyonları
örgütlemiş bir insan. Polis içinde rüşvet almayı meşru-
laştırmış, örgütlemiş, organize, sistematik hale getirmiş.
Şimdi bu neden böyle? Söylediğimiz ilişkilerden dolayı
böyle..
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Z. T. : Yeşil’in söylediği bir laf var: “Tamam ye,
yeme demiyorum. Tek başına yeme diyorum.” Bu
felsefenin babası Şükrü Balcı.

O. Gökdemir: Şimdi iyi bir noktaya geliyoruz. Bu
örgütlerin tarihine baktığımız zaman, bir tür örgüt tipi
vardır. Suçlu dayanışması. Bu nedir? Kriminal bir
örgüt. Suçlu dayanışmasına dayanan bir örgüt. Ben suç
işledim, sen suç işledin, sen de suç işledin. Bu bizi
yanyana getirir. Kimse kimseyi ihbar edemez. Suçlu
dayanışması ortaya çıkar. Sistemin evrilmesi böyle.
Şimdi rüşvet alındı diyelim, büyük miktarda. Onu pay-
laşıyorsun, sen gidip rüşvet aldı diyemiyorsun, sen de o
mekanizmaya dahilsin. O mekanizmaya dahil
olmazsan,  zaten o kuruma girmen, girmişsen barın-
mam mümkün olmadığı için, başka şansın yok. Devlet
denilen bu kurumun sırf komünizmi engellemeye yöne-
lik bir organizasyon haline gelmesi, dolayısıyla
komünizme karşı mücadele eden memurunuzun rüşvet
alması artık önemli olmaktan çıkıyor. Tıpkı Şükrü Balcı
olayında olduğu gibi. Mehmet Eymür diyor ki, Ş. Balcı
rüşvet alıyor, kara para, uyuşturucu ticaretiyle uğraşı-
yor, kadın satıcılığı ve bilmem ne yapıyor. O zaman  1.
Ordu Komutanı Faik Türün “Adam komünizme karşı
mücadele ediyor. Biz bunu rüşvetçi, eroinci filan diye
basına lanse edersek zor durumda kalırız. Bak görüyor
musunuz, komünizme karşı mücadele eden milliyetçi-
ler nasıl adamlar, diye propaganda yaparlar” diyor.

Dolayısıyla komünist olmamak şartıyla bütün
suçlar meşru hale gelmeye başlıyor. Mafyanın meşru
hale gelmesi böyle. Başka şeyler de var. Mafyozi çalış-
ma tarzı meşrulaştıkça sistem mafyalaşıyor. Uyuşturucu
ticaretini düşünün: 1 liraya alacaksınız, 100 bine sata-
caksınız. En karlı kapitalist sektör bu. Bundan daha
karlı iş var mı? Giderek Alman iktisatçıları bir isim
uydurmuşlar, çok hoş bir laf, “katiller kapitalizmi”.
Kapitalizmin yeni hali katiller kapitalizmi. Suç
örgütlenmesi. En kolay para kazanma şekli, yatırım
yapmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Bunun getirdiği bir
şeyler var. Mafya ahlakı gibi. Nedir bu? Mehmet
Ağar7a ne zaman bir suçlama yöneltilse, “Ben şerefli
bir adamım” diyor. Bu şeref denilen şey, o mafya
örgütlenmesinin, feodal değer sisteminden kaynak-
lanıyor. Mehmet Ağar hakkında hiçbir şey bilmeseydik
bile, yüksek bir devlet memurunun, bürokratının her
sıkıştığında ben şerefli biriyim demesinden yola çıkarak
onun zaten bu tür işlere bulaştığını anlayabiliriz. Çok da
karmaşık yorumlara gerek yok. Belli ki etrafında
varolan insanlar böyle insanlar. Şeref nedir?
Kapitalizmde şeref olur mu? Ne olduğunu kendisi de
bilmiyor zaten. Önemli olan bu değil. Bu böyle örtük,
kapalı, anlamı bilinmeyen değerler sistemi, bir yeni
örgütlenmeye, çağların ötesinden getirilen sıva niteliği
görüyor. Mehmet Eymür’ün hayat hikayesine bak-
tığımızda da kendi öyküsünü anlatırken: “Vurduk,

vurulduk.” diyor. Bunlar için vurmak vurulmak iyi bir
değer. Bir tür modernize olmuş aşiretler bunlar.

Z. T. : Tansu Çiller’in “Devlet için vuran da vuru-
lan da şereflidir.” lafı var.

O. Gökdemir: Çiller sadece tekrarlıyor, onlardan
öğreniyor. Kontrgerillanın çekirdeğinde, merkezinde
olan ülkücü-faşistleri toplayan, uyuşturucu mafyasın-
dan adam devşiren, polis içinde işkenceci yetiştiren, bu
işleri yönlendiren birileri var. Mehmet Eymür, Hiram
Abas, Mehmet Ağar, Şükrü Balcı gibilerini buraya
oturtabiliriz. Karar mercii değiller ama etkililer.
Operasyonları bizzat yönlendiriyorlar, tetikçileri seçi-
yorlar. İşin bizzat içinde oldukları için, kendilerini koru-
mak üzere bu feodal değerleri önemsiyorlar. Herhangi
bir çıkar çatışmasının anında bir içsavaşa dönüşmesi de
bu yapılanmanın doğası gereği kaçınılmaz oluyor.
Birbirlerine de kurşun sıkabiliyorlar. Aşiret olma hali
budur. Bu işlerin görülmesinde bazan istihbarat rapor-
ları da kullanılıyor. Genelkurmay Başkanlığı ve
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bu raporlar kul-
lanılıyor bazen. Geçmişte olmuştur bu. Sadece MİT
içerisinde ekipler arasında değil; Ankara polisiyle İstan-
bul polisi arasında da çatışmalar olmuştur.

İstanbul polisi bu bölgeye kendi bölgesi diye bakar.
Sen gelir o bölgede adamına dokunursan, bu bir savaş
ilanıdır.

Ulusal devletlerin bağımsız küçük küçük derebey-
liklere bölünmesi anlamına geliyor bu aynı zamanda.
Bir takım dükalıklar kuruluyor bu işin içerisinde.
Mehmet Eymür-Hiram Abas isimlerinin, diğer bütün
isimlerin yanında bir de böyle bir pozisyonu var. Hiçbir
zaman MİT’in tepesine çıkamamış, ayağı kaydırılmış
falan. Ama herhangi MİT ajanı değiller bunlar. Hem
böyle dükalıkları var, hem de bunun yanında ulus-
lararası ilişkileri var. Devletin içersinde de onların
üzerinde olan, kaderlerini belirleyecek olanları yanları-
na almaya çalışıyorlar. Doğal olarak Özal veya Tansu
Çiller korumasındalar. Bu mekanizmayla o anayasada
belirtilen resmi çerçevenin dışında fiili bir durum ortaya
çıkıyor. Ama genellikle MİT içinde vurucu kadro kura-
bilmek için sizin o uluslararası organizasyon içerisinde
yer almanız gerek. Bekir Çelenk, bu ilişkiler içinde çok
önemli bence. Aynı zamanda MİT’in bir elemanı
olduğu yönünde, MİT’in kimlik kartını taşıdığı
yönünde bilgi var. Belki bir iki tanesi hariç, adı mafya
babası diye geçenlerin hepsinin cebinde bundan bir tane
bulunduğundan eminim. Devletin dışında bir organi-
zasyon bu. Dolayısıyla nasıl bir mekanizma kul-
landığını açıkca bilmiyoruz. Mesela MHP diye bir
örgüt var. MHP paramiliter bir örgütlenme. Neyin
örgütü? Gladyonun paramiliter örgütü. Ne yapacak?
Ayaklanma çıkarsa bunlara karşı savaşacak hazır bir
güç, daha uygun bir güç olabilir mi? Şimdi ben diyorum
ki, bu MHP’nin tabanındaki bu çocukları, Ağcaları,
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Çatlıları, Papa suikastine yönlendirirken; P-2 Locasının
şefi şöyle bir mekanizma ile hareket etmiyor. Diyelim
MHP’yi arayıp, şurdan gönderseniz 3-4 tane tosuncuk,
Papa’yı vurduralım, demiyor. Sistem şöyle işliyor.
Lucio Gelli’nin, İtalyan kontrgerillasının bu önemli
adamının, Papa ile sorunu var. Topuğundan vurduru-
rarak sorununu halletmesi lazım. Gidiyor iş ortağı
Suriyeli Henry Aralanyan’a söylüyor. Aralanyan
Gelli’nin iş ortağı, karapara eroin, esrar, her işi yapıyor-
lar. Aralanyan’ın ortaklarından biri ise Bekir Çelenk.
Bekir Çelenk bu çocuklarla MHP’den daha yakın ilişki
içinde. Bekir Çelenk Bulgaristan’da, bu çocuklar, 12
Eylül’den sonra Bulgaristan’a kaçıyorlar, buluyor,
parayı ve işi veriyor. Avrupa’da serbest dolaşmasını
sağlıyor. Bekir Çelenk her şeyi biliyor, yakalanıyor
“Konuşurum.” diye tehdit ediyor, bir gün kalp krizinden
ölüyor. Konuşamıyor, konuşamaz.

Bu örgütlenmeyi böyle takip etmek lazım. Çok düz
bir örgütlenme yok. Asıl kontrol eden güç başka bir
yerde. Dolayısıyla bütün bu işlerde Mehmet Eymür’ün
rolüne bakmak için, bu Avrupa’daki İtalyan mafyasına
bakmak lazım. Bizim mafyamız İtalyan mafyasının alt
birimidir çünkü.

İtalyan mafyası Ortadoğu’ya yönelik silah
kaçakçılığı vs. işlerini geçmişte Lice lobisiyle yapıyor-
du. Sonra bir gün Türk Devleti Lice Lobisini tasfiye
etmeye karar verdi. Ama bunu şöyle yapma yetkisi yok.
Ben bunları istemiyorum, öldüreceğim bunların hepsini
arkadaş diyemiyorsunuz. Lice Lobisinin de o organi-
zasyon içinde rolü ve etkisi var; bunları bir takım
mekanizmaları işletmeniz lazım, birilerini ikna etmeniz
lazım ki bunları yapabilesiniz. Vakitsiz yaptığınız
zaman başınıza bir takım işler geliyor. Mekanizma
böyle. O dönemdeki gelişmelere bakmak lazım. Belki
böyle bir çalışma yapılabilir. Kürt işadamlarının birden-
bire 1992’de öldürülme kararı alınmasından sonra
Türkiye’deki para dolaşımına bakmak lazım, neler
olmuş, doların trendine bakmak lazım neler olmuş,
Türk ekonomisinde Kürt hareketine karşı mücadelenin
getirdiği bir yapılanma var, bunu bir takım askeri kay-
naklar da söylüyor, Avrupa ülkeleri zannettiler ki,
Türkiye Kürtlere karşı mücadeleyi askeri olarak
sürdürebilir fakat finansman olarak sürdüremez, bunun
altında kalır. Bunu götüremez. Ekonomik kaynakları
yeterli değil. Halbuki Kürtlere karşı mücadelenin
finansmanını Avrupa’ya yaptırdılar. Uyuşturucu
ticareti. Avrupa’dan akan uyuşturucu parasını Kürtlerle
mücadeleye harcadılar. 

Z. T. : Bu arada zenginleştik bile...
O.Gökdemir: Tabii.. Türkiye’nin karapara ile ilgili

yasaları çıkmıyor. Nasıl çıksın? Uyuşturucuyu bir kere
aldınız mı, bir daha almam diyemiyorsunuz. Bunu
sürekli almanız gerekir. Türkiye’de bir yozlaşma var.
Kürtlere karşı mücadele bu yozlaşmayı ülkenin her yer-

ine yayıyor. Daha vahimi bu işe halkı da ortak ettiler.
Yani Türkiye’de bu mafyanın böyle meşru bir biçimde
ortalıkta dolanması, halkın, önemli kesiminin de bu
işlere ortak edilmesindendir. Nasıl? İlla uyuşturucu
satarak değil, otopark mafyasına müsaade etmekten
tutun da, başka şeylere kadar. O sokağı kesip para alan
adam da, “Ben milliyetçiyim, vatanseverim” diyor.
Zihniyet aynı. Diğer yandan bu yeni durum, dünya ka-
pitalizminin ihtiyaçları ile de örtüşüyor. Mafyalaşma,
başında da söylediğim gibi, Türkiye’ye özgü bir
gelişme değil, kapitalizm bir bütün olarak buraya doğru
gidiyor. Komünizme karşı kontrgerilla mücadelesi
vereceğim diye Sicilya Mafyası ile Japon Mafyası
Yakuza ile işbirliği yapan Emperyalist-kapitalist sis-
temdir. Mafyalaşmanın yolu böyle açılmıştır.

Z. T. : Mafya ile işbirliği kararını veren kim?
O. Gökdemir: Bugünkü çürümenin altında,

arkasında olan kişiler ve kurumlar. Kontrgerilla
örgütlenmesini ABD yönetimine öneren kişi azgın ka-
pitalist Rockefeller ailesidir; çok uluslu şirketlerinin
çıkarlarını korumak üzere bir mobil müdahale gücü
kurulmasını öneriyor; Süper NATO böyle doğdu.
Giderek ABD dış politikasına yön verenler bu çok zen-
gin ve seçkin kapitalistlerdir. CFR, Trilateral Komisyon
ve Bilderberg gibi kuruluşlarla içerde ve dışarıda dış
politikayı yönlendiriyorlar. Yönetime o kadar hakimler
ki, ABD’de bu örgütlerden birinin üyesi olmayanın
başkan seçilme şansı yoktur. Bizde de böyledir, son
otuz kırk yıla bir bakın; Bilderberg’e üye olmayan bir
Başbakan göremezsiniz. Yeni Dünya Düzeni
dediğinizde de bakmanız gereken yer burasıdır.
Mafyalaşmaya gelince, bunun altından da Kissinger’ın
çıkması kimseyi şaşırtmamalıdır. Kissinger, CFR,
Trilateral ve Bilderberg örgütlerinin hepsine birden üye
olma şansını yakalamış ender kişiliklerden biridir. Bu
yüzden Kissinger’in yönetimdeki rolü Başkanlardan da
üstündedir. Nixon dönemine boşuna “Niksıngır” döne-
mi denilmiyor. Amerika’da doğmadığı için yasal olarak
başkan olamayan bu adam ABD’yi uzun yıllar fiilen
yönetmiştir. Uzun yıllar Ulusal Güvenlik Konseyi
başkanlığı yapmıştır. Şimdi İtalya’daki P-2’nin altından
bu adamın çıkması, kararı verenin kim olduğunu gös-
teriyor. Daha önemlisi, bizim bir türlü ortaya çıkarıla-
mayan P-2’mizin arkasında da kesinlikle bu adam
vardır. Demirel her fırsatta onunla görüşüyor; Ecevit
O’nun yetiştirmesidir.

Öte yandan Türkiye kapitalizminin bu karanlık
labirentinde yeni mesafeler katediyor. CFR bir üst kuru-
luştur ve bu yönetim merkezine ABD yurttaşı
olmayanın üye kabul edilmesine olanak yoktur. Rahmi
Koç geçtiğimiz aylarda bu kuralı yıkarak CFR’ye üye
kabul edildi. Türkiye’nin geleceği açısından kaygı veri-
cidir. Yeni planların habercisidir.

Z. T. : Türkiye kontrgerilla konusundaki katkısını

fabrika  Nisan 2000 43

ORHAN GÖKDEMİR İLE RÖPORTAJ



burada da gösterecek sanıyorum.
O. Gökdemir: Araştıran, anlamaya çalışan insan-

lar açısından çok şanslı bir ülkede olduğumuzu
zannediyorum. Teşkilat-ı Mahsusa’daki yaratıcılığı-
mızın Kontrgerillada da sürdüğünü düşünüyorum.
Çünkü Türkiye sürekli içsavaş koşulları yaşayan bir
ülke, Kurtuluş Savaşı olmuş, Kürtlerle kavga etmiş,
komünistlerle kavga etmiş, sürekli bir savaş halinde,
Ayrıca çok nitelikli olmayan unsurlarla çalışan bir ülke.
Kontrgerillayı ilk ortaya çıkaran ülke de 1970’li yıllar-
da Türkiye’dir. İnsanları doldurmuşlar cezaevlerine,
işkencehanelere, “Biz kontrgerillayız” demişler;
dolayısıyla cevazevinden çıkan çocuklar bir şekilde
bunları kayda geçirmiş.

Z. T. : Özellikle belirtmemiz gerekir; bu işi
Türkiye’de bütün belgeleriyle, herkesin önüne koyan
Talat Turhan’dır. Başından beri, Türkiye’deki muha-
liflerin sahip olduğu kaynakların nereden geldiğine
bakarsak, hepsinin altında Talat Turhan’ın emeğini, ti-
tizliğini ve cesaretini görürüz. 

O. Gökdemir: Şunu da söylemek lazım. O
dönemde bu işin mağdurları olanlar bunları kayda
geçirmiş ama, Talat Turhan’ın yazılarının etkili olması,
inatla uzun yıllar sürdürmesinden kaynaklanıyor. 

Z. T. : Türkiye’nin gündeminde her zaman yeni pek
çok konu oldu; ama Talat Turhan, gündeminin birinci
sırasında daima kontrgerillayı gördü.

O. Gökdemir: Gerçekten, dünyadaki gerçekliğe de
baktığımız zaman, o kadar ısrarlı olmazsak, adım ata-
mayacağımız ortaya çıkıyor. Büyük skandallar, arkasın-
da büyük güçler olduğu için unutturuluyor, ısrarla
arkasını takip etmek gerekiyor.

Z. T. : M.Eymürlerin, H. Abasların insan kalitesine
baktığım zaman, örgütün ne kadar önemli bir unsur
olduğunu bir kere daha anlıyorum. Her iki MİT
raporunda da, bayağı bir dedikoduculuk; kaleme alanlar
açısından ağır bir kişiliksizlik görülüyor. Bu tıynette bir
komşun olsa, birlikte bir kahve bile içmezsin. Ama bu
kalitedeki adamlar Türkiye’de binlerce insanın hayatıy-
la ve şüphesiz Türkiye’nin de kaderiyle oynuyor.
Teşkilatın içinde nitelikli, iyi yetiştirilmiş adamlar ola-
bilir; ama mekanizma o kadar kuvvetli ki, son derece
kalitesiz bir malzeme de bu mekanizma içinde
faaliyetin sürmesini sağlayabilir.

O. Gökdemir: Erdem ve zeka yok evet. Deniliyor
ki, Türkiye’de devlete dayanmadan, hiçbir şey yapa-
mazsın. M. Eymür’ün kişiliğine baktığımda da onu
görüyorum. Fransız devriminde hainler var, Fouche
örneğin, siyaseti koklayan, çok zeki, tüm politik
gelişmeleri politikanın içindeki insanlardan önce
kavrayan ve manevra yapan bir adam. Bir dönem
bakıyorsun devrimci; bir dönem polis müdürü, bir
dönem terörist, kimin kazanacağını herkesten evvel
hisseden ve hemen onun yanında yeralan. Hayran ola-

bilirsiniz. Ama şimdi bu tablo içerisinde böyle değerler
bulamıyorsunuz. Bu işleri yapmak için yetenek de
gerekmiyor. O burjuvazinin yükseliş dönemine ait
değer, çöküş döneminde insan tiplemesi böyle oluyor.
Bu Eymür’lerin Abasların bu işleri çevirdiği dönemde
Türkiye’nin Başbakanı T. Özal’dır. Yani ne Eymür’den
fazlası var, ne eksiği..

Z. T. : Bizi yanıltan şey, büyük güçler, büyük
mekanizmalar işin içine girince, büyük vasıflar da arı-
yoruz. Fakat mekanizma büyük olunca içinde küçük
adamların olması problem teşkil etmiyor. 

O. Gökdemir: Zaten böyle bir mekanizmanın
içinde insani kaliteleri olan birinin ne işi olabilir?... O
tür yetenekli insan hem yetişmiyor, hem siyasal iklim
buna uygun değil, ihtiyaç da yok. Adamlar şimdi “vur-
dum, vuruldum” diyor. Ne yapmış? Ulaş Bardakçı’nın
öldürülmesi; çelik yelekli timleriyle, cemselerle, polis,
MİT timleriyle apartman dairesini basıyorlar. Buna rağ-
men H. Abas, Ziya Yılmaz tarafından vurulmayı
başarıyor; ölümden dönüyor. Yani vurdum-vuruldum
dediği bu. 3 kişi için 1000 kişiyle operasyon yapıp,
buna rağmen vurulmak!..Asla şovalyece değil.

D. Varol: Başarı ödülleri alan H.Abas, yurtdışı
görevlerinin tümünde derhal deşifre olmasıyla da
meşhur. Belki de Türkiye’nin en deşifre MİT’çisi H.
Abas... Buna rağmen nasıl “çok başarılı istihbaratçı”
kabul ediliyor?

O. Gökdemir: Bir istihbarat görevlisi olamayacak
kadar ortadadır. 3 dönem kapı dışarı ediliyorlar, kapı
dışarı edildikleri zamanlarda suskunluk yasasını bozu-
yorlar. Birdenbire ellerinde varolan bilgilerin tehlikesiz
olan bölümlerini, hızla basına yaymaya başlıyorlar. Bu
şu demek, bu işi sürdürürseniz ben de gidip konuşurum,
tipik şantaj. Şantaj sayesinde 3 defa dönmeyi başardılar.
Başarılarının sırrı ellerindeki bilgilerdedir..

Z. T. : Aslında onların kendi aralarındaki çatışmalar
veya şantajlar; kontrol altında tutulmazsa, sistemin
yapısını ve işleyişini gözler önüne seren bilgilerin
sızdığı çatlaklar haline geliyor. Hanefi Avcı ile Mehmet
Eymür arasındaki, mahkemelere düşmüş bilgi kusma
dalaşı çok faydalı bir çatlak olmuştur. Daha sonra, artık
araya kimler girdiyse, birbirleri hakkında “aslında
düzgün bir adam” diye başlayan uzlaşma konuşmaları
yaptılar; ama bizim için çok öğretici olduğunu
belirtmeliyiz.

O. Gökdemir: Aslında birbirlerinin varlık sebe-
bidirler. Bu çatışmalar eninde sonunda belli bir konsen-
sus  üzerinde yürüyor. Her bilginin karşılığı öbür tarafta
da var. Sonuçta dönüp dolaşıp sistemi vurma olasılığı
yüksek. Bunun şu yararı olabilir. Hanefi Avcı’nın
Meclis Susurluk Komisyonu’nda verdiği ifadeler,
diğerlerini bir tarafa koyuyorum, sadece Hanefi
Avcı’nın verdiği ifadelere bakarak Türkiye’de bu
çeteleşmenin ne boyutta olduğu, nereden nereye
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gelindiğini anlamak mümkün. Yani bence söyledikleri
samimidir. Söyledikleri samimi olduğu için de diğer
tarafı fazla ürküttü..

Teorik olarak doğru. Söylenenler içinde çok fazla
bir şey yok. Söylediği şu: “ 1992’de yeni bir karar
alındı. Emniyet, polis, Jitem içinde birer ekip kuruldu.
Bu emri veren güç kim, ona bakmak lazım. Bu güç belli
ki 1990’ların başında iktidarda oturuyor. MGK’da
kararlar alınıyor. Kim bunlar: İşte Tansu Çiller, Erdal
İnönü var, kuvvet komutanları var.. İşin enteresan tarafı,
adı geçmemekle birlikte, ortada eğer işlenmiş bir suç
var ise, burada Erdal İnönü’nün rolü Mehmet Ağar’dan
daha ağırdır. Çünkü kararı veren odur. Tetiği çeken
Mehmet Ağar’dır ama tetiği çekme kararı veren Erdal
İnönü’dür. Dolayısıyla önce Erdal İnönü’den, sonra
Mehmet Ağar’dan hesap sormak gerekir. Diyelim ki
MGK böyle bir karar almadı, göz yummak da bir devlet
yöntemidir. Örneğin, işkenceciye göz yummak, kolla-
mak, korumak, az ceza yemesini sağlamak.. Polis
memuru şunu bilir, ben bir komüniste işkence yaptım,
ne olabilir ki bunun yaptırımı.. Bunu engelleye-
mezsiniz, yapmasını engelleyemezsiniz. Tam tersine
teşvik edersiniz. Çünkü devlet içersinde seçme
mekanizması var. Zaten başka türlüsünü almıyor; adam
fiilen anti-komünist olduğu bilindiği için polis teşkilatı-
na alınmış.. Yasanın yapmayın demesi yetmez, aynı
zamanda yapılmasını engelleyecek, durduracak, önlem
alması gerekecek. Bu işler için oturup karar almış da
olabilirler, göz yummuş da olabilirler. 1. Mit raporu
sadece Mehmet Eymür’ün kişisel durumundan kay-
naklanan bir şey değildi ki, M. Eymür’ün kişisel hırsıy-
la Özal’ın hırsı birleştiğinden bu rapor hazırlanabildi.
Mehmet Eymür o kadar cesur değildir. Hatta o zaman-
lar Özal, referandum öncesiydi, çok önemli bir açıkla-
ma yapacağım demişti basına, sonra vazgeçti. Sanırım
o açıklama Mit raporundan alınan bilgilerin sızdırıl-
ması, basına açıklanmasıydı. Ne olduysa, Özal’ın gücü
yetmedi. O zaman uluslararası ilişkilerine bakmak gere-
kiyor. Niye güçleri yetmiyor? Hepsinin uluslararası
bağlantıları var. Asıl oraya bakmak lazım.

Z. T. : Dünya çapında, konsept değişikliği
nedeniyle kısmi tasfiyeler var. Türkiye’nin MİT-gladyo
bağlantılı suçluları yakalanıp iade ediliyor. Hizbullah
tasfiye ediliyor. Mehmet Ağar’ın dokunulmazlığını
yeniden kaldıracaklar gibi görünüyor. Ayhan Çarkın’a
üçer senelik cezalar veriliyor arka arkaya. Susurluk
davası karar aşamasına geldi. Verilecek ceza bu
adamları cezaevine sokmasa da, devletle memurluk
ilişkilerine son verecek..Eymür, hakkındaki çok sayıda
suçlama nedeniyle polis tarafından “aranıyor.”

Bu görünenler gerçek bir değişikliğe mi işaret edi-
yor?

O. Gökdemir: Konuşmanın bir yerinde İtalyan
mafyasıyla Türk mafyasının paralel ilişkilerinden bah-

setmiştik. İlk çözülme, ilk tasfiye hareketi bu anlamda
İtalya’da oldu. Ne oldu İtalya’da ona bakarsak, belki
Türkiye’deki konsept değişikliklerini anlayabiliriz.
İtalya’da bu örgütlenmenin ortaya çıkmasının önemli
sebeplerinden birisi, Polonya operasyonudur. İtalya’da
P-2, kontrgerilla, Kutsal Vatikan devleti, CİA,
Polonya’daki sosyalist düzenin çözülmesi, giderek
bütün sosyalist sistemin alaşağı edilmesi için biraraya
getirildi. Böyle bir operasyon yapılıyor. Operasyonun
önemli ayaklarından birisi Vatikan’dı. Vatikan’ın başına
gelen Papa II. Jean Paul’den önceki Papa şüpheli bir
biçimde ölüyor. Bizde Cumhurbaşkanlarına otopsi
yapılmaması gibi, Vatikan’da da papalara otopsi
yapılmıyor. Biliniyor ki, bu operasyona pek sıcak bak-
mayan bir Papa. Vatikan’ın Opus Dei isimli illegal
örgütü var. Binlerce sempatizanı olduğu söyleniyor.
Vatikan’ın bankaları var. Öyle bir sonuç ortaya çıktı ki,
bu örgütlenmenin önemli ayaklarından biri Vatikan.
Neden böyle? Vatikan’ın komünizme karşı örgütlen-
menin önemli bir parçası olduğu ortaya çıkıyor. Vatikan
Bankası, İtalyan Kontrgerillasının lideri Gelli’nin kon-
trolünde. Bütün bunlar ortaya çıktığı zaman Vatikan bu
örgütlenmeden desteğini çekmeye yelteniyor. Gelli’nin
sahip olduğu bankaların soruşturması sürerken, işin
ucunun kendisine dokunacağını anlayan Vatikan, ortak-
lığı bozunca, kontrgerillanın bir tarafı diğer tarafı bu
davranışının karşılığı olarak cezalandırma kararı alıyor.
Bu karar Papa’nın vurulmasıdır. Bizim tosuncukların
oraya taşınmasını, anlatmıştım. Bu iş 1980’li yıllarda,
demek ki 1980’lerden beri hala mahkemelerde sürüyor.
Oranın Susurluk’u da çok fazla çözülebilmiş değil.
Ama biz biliyoruz ki, Gelli, mahkemede Kissinger’in
emir verdiğini söyledi ve iş orada bitti. Mekanizmayı
ortaya çıkaramadığınız zaman, tasfiye nedir? Tasfiye,
komünizmin çözülmesi operasyonu içindeki kirli
adamların tasfiyesiydi. Kontrgerilla İtalya ile birlikte
ortaya çıkınca, Avrupa’da “zaten biz kapatmıştık”
denildi. Şunu asla akıldan çıkarmamak lazım: Kürt
sorunu belli bir dengeye çekilmiş olabilir. Ama Türk
devleti için tehlikeler bitmez, yani yarın başka bir soru-
nun çıkmayacağının güvencesi yok.  Dolayısıyla bu
mekanizmayı dağıtmaları düşünülemez. Ama bu işin
içinde yeralan çok fazla deşifre olmuş adamları
götürdüler. Tasfiye süreci kapitalizmin ihtiyaçları ile
ilgili bir süreç. Ama bizim Hizbullah’ın tasfiyesi başka
bir versiyon. Türkiye’de İslami hareket bizim anlat-
tığımız karşı devrim örgütlenmesinin önemli hal-
kalarından biriydi. Özellikle 12 Eylül sonrası, toplumun
islamileştirilmesi hareketi.. Nereden çıktı bu?
Komünizmin topluma yayılmasını engellemek. Bu
ortam 1990’lara kadar Refah Partisi’nin birden fırla-
masına, bir takım islami örgütlerin ortaya çıkmasına
neden oldu. Avrupa’da en büyük islamcı örgütü
devletin kendisi kurdu; Diyanet İşleri, Türk- İslam
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Birlikleri...
Z. T. : 1991’den itibaren Dış İşleri Bakanlıkları

DYP-SHP hükümetlerinde daima SHP’de oldu ve bu
örgütlerin oluşturulmasında SHP’li Dış İşleri
Bakanlarının büyük “emeği” vardır. Şimdi hepsi
CHP’de yıldız.

O. Gökdemir: CHP denilince tüylerim diken diken
oluyor. Emniyet içerisinde işkenceleriyle ünlü DAL’ın
hikayesi şudur. MİT ile ilgili sorunlar çıkınca, dönemin
İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Ecevit, MİT’e
alternatif polis örgütünde istihbarat teşkilatı kurmak
istediler. H. Fehmi Güneş gidiyor, Ankara polisi
içersinde DAL’ı örgütlüyor. DAL’ın kurucusu bizzat
Ecevit’tir.  

CHP sol falan değildir. Türkiye’de işlenen suçların
içinde Demirel kadar bunların da payı vardır. DAL diye
bir yapı kuruyorlar. Enteresandır, H. Fehmi Güneş,
bunu da övünerek anlatıyor. 12 Eylül’de en büyük
işkenceler orada yapıldı.

MİT’in içinde bu adamların gücü bir ölçüde kırıldı.
Devlet bütün bunları da biliyor. Geride çok fazla safra
bırakıyorlar, biraz derlenip toparlanma görüntüsü
gerekiyor. 1995-96’larda başladı bu, Askeriyenin
tepesinde solcuların bir kısmının söyleyişiyle, ilerici bir
hareket başladı. Çevik Bir’i gösteriyorlardı. O da
Amerikancı çıktı. Mümkün değil tabii. O 12 Mart önce-
si belki olabilirdi. Şimdi birebir sermayenin gücü olan
bir kuvvetle karşı karşıyayız. Bütün emekli generallerin
bir sürü şirkette yönetim kurulu üyesi olduğu şartlarda...

Z. T. : Emekli olan paşalar şirket yönetim kurulları-
na tenezzül etmeseler de değişen bir şey olmaz. Zaten
Türkiye’nin en büyük sermaye gruplarından birisi
OYAK, tekelci bir güç. General olduğun anda, bu
büyük tekelci grubun, OYAK’ın yöneticilerinden olu-
yorsun. Sanayi var, sigorta var, mağazalar zinciri var,
geniş çaplı bankacılık için “Mevduat Sigorta Fonu”na
devredilen bankalardan birisine talip olacaklarını basın-
dan okuyoruz. Daha ne olabilir?

O. Gökdemir: Dünya üzerinde tektir bu herhalde,
doğrudan sermaye grubu bir ordu.

Z. T. : Emperyalizmin uluslararası kurumlarıyla
dolaysız ilişkileri olan; açtıkları ihalelerle çok uluslu şir-
ketlerle doğrudan temas kuran ve sürdüren; ülkede ser-

maye gruplarıyla bu ilişkileri çok daha yoğun ve kar-
maşık biçimlerde gerçekleştiren ve yüksek kademeleri
zaten doğrudan bir tekelci grubu da yöneten, bir heyetin
kendisini, yeşil-kuşak, Türk-islam sentezi, ılımlı islam
vb projelerden bağımsız hissetmesi herhalde mümkün
olmayacaktır. Neticede bütün bunlar kapitalizmin
dünya çapında bekası için öngörülen anti-komünist pro-
jeler...

O. Gökdemir: Dolayısıyla sonradan ağlamaya da
hakları yok bence. Türk-islam sentezi henüz yürürlük-
teyken, devlet içinde bunun savunuculuğunu yapanlar
onun çok getirisini gördüler. Bizim “Öteki İslam”
kitabımızda da var, sınıf arkadaşlarından 5 sene, 10 sene
önce terfi ettiler, ta 1994/95’e kadar. 95’ten sonra poli-
tika değişince, zamanında Türk-islam sentezinin
savunucusu olmaları kapı dışarı edilmelerine neden
oldu.

Z. T. : Hızlı yükseldiler, hızlı düştüler.
O. Gökdemir: Düştüler de ne oldu? Şimdi islam-

cılaştırdıkları Türbanlı öğrencilere Atatürkçülük dersi
veriyorlar. İmamlara psikolojik harp dersleri veriyorlar.
Mehmet Eymür için daha değişik bir durum var. Her
dönem olduğu gibi yine devletle devlet içi gruplarla bir
takım sorunları var. Bu dönem için kaybetmiş görünü-
yor. Tekrar gelebilir. Muhtemeldir. Nerede?
Amerika’da. Ne yer ne içer. Bu adam diyelim ki emek-
li maaşı alıyor. Şeker Fabrikaları A.Ş’den emekli. Nedir
Şeker Fabrikalarında üst düzey bir bürokratın emekli
maaşı, 400 milyon. ABD’de nasıl yaşar bu parayla...

Z. T. : 4x4 Çeroke jeep seven bir adam, bu parayla
Türkiye’de nasıl yaşar?..

O. Gökdemir: ABD’den her dönüşünde yüklü pa-
ralarla dönüyor. ABD’de iş yapmıyor, tatil yapıyor.
Türk devleti onu kapı dışarı edince, o ABD’ye gidiyor
ve yüklü paralarla daha güçlü olarak geri dönüyor. Bu
da gösteriyor ki, başkalarının da kullandığı bir adam.
Milliyetçi Mehmet Eymür MOSSAD’a gitmiş, CİA’ye
gitmiş, oralardan maaş aldığı gazetelerde yazılmış.
Onlar yurtsever, bizler hain. Tablo bu. Mehmet Eymür
içinde çizilen tip, bütün işi komünist kovalamak olan,
bütün hayatını buna vakfeden memurlar için geçerli. 

Z.T. : Teşekkür ederiz, seni yorduk.
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Fabrika: Son yıllarda, “NATO”, “Süper NATO”,
“Gladio”, “Kontr-Gerilla”, “Çeteler”, “Mafya”,
“Susurluk”, ve benzeri ad ve kavramları konu edinen
araştırma kitaplarının sayısı çoğaldı, bu tür araştır-
malara yönelik ilgi arttı. Bu gelişmeyi nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

S.Ö. : Bu olguyu doğal karşılıyoruz. Ayrıca konu
üzerine bilimsel yöntemlerle eğilenlerin giderek art-
masını da sevinçle karşılıyoruz.

Neden doğal? Kapitalist anarşi sosyal ömrünü
tamamlamıştır. Hegemonlar arası kriz derinleşiyor.
Emperyalizmin ne olduğu evrensel ölçekte daha net
ölçülerde somutlaşıyor. “Sosyalist Sistem”in çözülüp
başka bir yapıya dönüşmesiyle, kapitalizm, Devrimci
ve Marksist Sol’un krizi ve başarısızlığını da yedeğine
alarak, her alanda (dil, literatür, kavram, terminoloji,
teori başta olmak üzere, sosyal, ekonomik, siyasal,
kültürel, askeri, etik, ahlak ve moral değerler vb.) insana
ve insanlığa karşı bir saldırıya geçti. “Yeni Dünya
Düzeni”, “Küreselleşme”, “Serbest pazar-piyasa” gibi
argümanlarıyla, bu kez vitrinini düzenleme becerisini
gösteriyor...

Bu kez, hegemonların deneyimleri ışığında,
dünyanın ezilen ve sömürülen halklarının ayağa kalka-
cağından asla kuşkuları yoktur.

Kapitalizm baskı ve zora başvurmadan ayakta kala-
maz. Baskı ve zor kapitalizmin doğasında vardır.

“NATO, Süper NATO, GLADIO, Kontr-Gerilla,
Çete, Mafya, vb. örgütlenmeler, hakim gerici sınıfların
çıkarlarını koruyup-kollamak içindir. Paris Komünü,
Ekim Devrimi vb. gibi sermaye sınıfının diktatörlüğünü
alaşağı eden girişimler bir daha tekerrür etmesin diye,
hegemonların yapmayacağı şey yoktur. 150 yıldır
sosyalizme-komünizme sövüyorlar. Çok yönlü ideolo-
jik bombardımanların yanı sıra, bu türden örgütlen-
melere de büyük bir ihtiyaç duyuyorlar. Gizli cinayet
şebekeleri oluşturarak, komünizme karşı, bir yandan
ortaçağ karanlığını temsil eden kara gericiliği, öte yan-

dan ırkçı ve faşist gericiliği, “vatan, millet, ezan,
bayrak” edebiyatıyla boşuna besleyip pompalamıyorlar.
Bu “koro”ya, “sol”dan da katılanlar oluyor... 

Günümüzde hakim gerici sınıflar, nisbeten daha
“şık”, liberal, postmodern baskı ve şiddet yöntemlerini
geliştiriyor; Emekçi halkları binbir manipülasyonlarla,
“tavşana kaç, tazıya tut” yöntemleriyle, çeşitli illüzyon-
larla birbirine karşı boşuna kışkırtmıyorlar. Basın-
yayın, TV, sinema, spor, seks vb. gibi araçlar, psikolojik
savaşın emrinde, emekçi halkların sosyal uyanışını
önleyebilmek için can havliyle raiting yapıyor...

İşçi sınıfının, emekçilerin, yoksul köylülüğün,
öğrenci gençliğin, kamu çalışanlarının, işsizlerin, bir
gün, birleşip bütünleşebileceklerini yeterince kavrayan-
lar, artık bu türden örgütlerle dahi iktidar edemeyecek-
lerini biliyorlar. Sanırım suni ve sahte gündemleri ters-
yüz edecek örgütlenmeler gerçekleşecek. Süreç kapital-
izmin tarihsel-sosyal karşıtlarını da üretiyor.. İlerici
insanlık, bütün namuslu insanlar kapitalist anarşinin,
kapitalist ahlaksızlığın işleyişini geç de olsa kavrıyor.
Bütün “kirli işler”, ilişkiler bir bir ortaya çıkıyor.
Doğallıkla da sözünü ettiğiniz olgular öne çıktıkça, bu
konudaki kitap ve yazılarda da bir artış görülüyor.

Fabrika: Bu türden kitapların hepsi, okuyucuya,
düzenin, devletin, sistemin karanlıkta kalan mekaniz-
malarını, eylemlerini, işleyişini deşifre edeceğini vaad-
eden bir sunuşla piyasaya çıkıyor. Ancak gerçek amacı
ve işlevi farklı olanlar da az değil...

S.Ö. : Elbette, herkesin muradı da rivayeti de bir
değil. Donanımlı okur bu olguyu yerli yerine koyacak-
tır. Her kitabın işlevini, yazar-yayınevi ilişkileri başta
olmak üzere, ideolojik, sınıfsal kimliğine göre değer-
lendirmek gerekir.

Konuya kişisel merak, tatmin, öne fırlamak, raiting,
sansasyon ve magazinleştirmek vs. gibi etkilerle bakan-
lar olduğu kadar, kapitalist anarşinin ipliği pazara çık-
mışken, “hamamın namusunu kurtarmak” isteyen çok

S ırr ı  Öztürk:
“Yapılan devrimci bir iştir!”



ince ve sinsi hesaplarla yazılan kitaplar-yorumlar da
vardır. Dahası, bu süreci “restorasyon” olarak görüp,
yanılsamalı görüşleri ileri sürenler de, “Barış,
demokrasi, özgürlük v.s.” literatürüyle, “YDD”nin
açtığı kanallara gönüllü girenler de eksik değildir. Bu
konuda CİA-MOSSAD, MİT yanlısı çalışmalar olduğu
gibi, “psikolojik savaş”ın uzantısında yazılmış kitaplar
da piyasaya sürülmektedir. Kolektifimiz, böyleleriyle
“eşit” ve “özgür” koşullarda yarışmıyor. Donanımlı
okur her şeye rağmen okuyacağı kitapla mutlaka
buluşuyor. İlerici okur, bütün bunları ayırdedecek bilinç
ve donanıma sahipse mesele yoktur.

Fakat, asıl mesele yeterli bilinç ve donanımdan yok-
sun bizim insanımızı bu türden tuzaklardan koruyarak,
doğruları kavramasına yardımcı olmaktır. Evet son yıl-
larda, kimi “malumatfuruş” yarım-aydınlar, pekçok
yarım-doğruları geveleyip duruyor. Ellerinde büyük
“olanaklar-bulanaklar” var. Radyo-TV, renkli basın
ellerinde... Fakat konuya “moda” olarak yaklaşanlar,
sosyal mücadelelerin keskin dönemeçlerinde yıldız
misali kayıp gideceklerdir.

Fabrika: “Yarım doğrular”la neyi anlatmak iste-
diğinizi, daha açık ifade eder misiniz?

S.Ö.: Bize göre en tehlikeli şey, yarım-doğruları
dile getirmektir. Mesela “derin devlet” ve benzeri
kavramlarla bazı saptamalar yapılıyor ve konu nokta-
lanıyor. Kapitalizmin-emperyalizmin kimliğini açığa
vurmak gerekiyorken, halkımıza bilimsel ve doğru bi-
linç vermek gerekiyorken, konu hikayeleştiriliyor,
romanlaştırılıyor... Doğruları tama dönüştürecek
örgütlere ihtiyaç var...

Fabrika: Sorun Yayınları Kolektifi, başta Talat
Turhan’ın araştırmaları olmak üzere, bu alanı konu alan
kitapları yayınlamaya uzun yıllar önce başladı. Orhan
Gökdemir’in “Öteki İslam” adlı değerli araştırmasını
da aynı alana yönelik bir çalışma olarak ele almak
gerekir. Gene emperyalizmin uluslararası faaliyetlerini
anlamakta kaynak değeri taşıyan çeviriler de yayın-
ladınız. Örneğin “Gehlen” kitabının yayınlanmasının
çok önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. 

Sorun Yayınları’nın bu kitapları üretirken izlediği
politika nedir? Hangi amaçla, hangi düşüncelerle bu tür
çalışmaları yayınlamaktasınız?

S.Ö.: Amaç-araç, niyet vb. her şey gün gibi ortada.
Özel bir yorumu yok ki... Kolektifimiz, siyasi bir karar
ve yönelişle, “Emperyalizmin Gizli Örgütleri
Dizisi”ni projelendirmiş, bu diziden şimdilik 6 kitap
üretmiştir. (*) Bu bir ortak siyasi karar ve iradenin yan-
sıtılmasıdır. Kolektif üretimimizde rol üstlenen
arkadaşlarla birlikte iş yapıyoruz. Yapılan iş Devrimci

bir İş’tir. Biz, Devrimci Hareket’in yeni nitelikler
kazanması mücadelesinde taş üstüne taş koyduğumuz
iddiasındayız. Kapitalizme hizmet eden kiralık kalem-
leri, onların sağlı “sol”lu sinsi kuşatmalarını açığa
vuruyoruz. Böylelikle insanımızı düşündürmek ve
kazanmak istiyoruz. Birilerinden farklı kaygılarımız
var. Tecimsel bir kaygı ve ilişki içinde değiliz.
İnandığımız, ilkesel olarak doğru bulduğumuz işimizi
yapıyoruz. Bunun sonuçlarına da katlanıyor, asla da
yakınmıyoruz. Hayat ve mücadele bu yönelişimizi
doğrulamıştır.

Önceleri “SORUN BİRLİKTE SOSYALİST
DERGİ’de, sonraları çeşitli dizi ve kitaplarımızla bu
konuları bilinçle-sabırla işledik. Dergi ve kitaplarımız
boşuna toplatılmadı; boşuna yargılanmadık; ağır para
ve hapis cezalarını boşuna çekmedik; bürolarımız
“keyfe-keder” kundaklanmadı; arama-tarama-”hırsız-
lık” vs. olayları, öyle “umuru adiyeden” olaylardan
değildi. Yayın kurulumuzdan, bilinçli ve militan
arkadaşımız Orhan Kaplan’ın kahpece katledilmesini
unutmadık...Eloğlu hala kitaplarımıza “sansür” uygula-
yarak, boşuna Kolektifimizi “safdışı” bırakmak için çır-
pınmıyor. Dışımızda yayınlanan kitaplarla kolekti-
fimizin ürettiği kitaplar aynı terazide tartılmaz. Bunlar
farklı şeylerdir. Kimileri “telif ücreti”, sahte ün ve kari-
yer için her şeyi mübah sayıyor. Mesela; Talat
Turhan’ın eserlerinden yararlanır, dipnot göstermez;
Talat Turhan ismi otuz yerde geçer, fakat isim dizininde
buna yer vermez. Piyasadaki pekçok kitabın yüzde
otuzunun malzemesi Talat Turhan’dan ve bizim kitap-
larımızdan alınmıştır. Esin kaynağını göstermek,
yapana, üretene saygı göstermek diye devrimci
geleneklerimiz çarçur edilmek isteniyor. Osmanlı dahi
“Kılıç Hakkı”nı teslim  ediyorken, birilerinin bu hakkı
teslim etmek diye bir sıkıntısının olmadığını görüyoruz.
Böylelerinin “vukuatı”nı sınıfsal tevazuumuzu koru-
yarak, şimdilik izlemekle yetiniyoruz. Uyarı ve eleştiri
dahi yapmıyoruz. Çünkü “Eğreti ata binen çabuk iner.”
diyoruz.

Talat Turhan ismi, günümüzde öne çıkıyorsa, her
kesimden, özellikle de bürokrasinin her iki kanadından
kimileri ona hakedilmiş bir saygı duyuyorsa, bu onun
bir kurmay subay olarak Türkiye’de ilk kez işkence
gören kişiliğiyle ilgili değil, tutarlı biçimde emperya-
lizme, onun gizli-açık cinayet şebekelerine karşı
mücadelesi yüzündendir. Devrimci mücadelede tutar-
lılık, ısrar, inat ve düşmanın yaptığına sınıfsal kin
duyma vb. nitelikler çok önemlidir. Talat Turhan
arkadaşımız, eserleri ve bu nitelikleriyle, ezilen,
sömürülen, baskı ve acı çeken bütün insanların (hep-
imizin) “intikamını” alıyor; iş ve emek sevgisi ve
çalışkanlığıyla (Ayrıntılı bilgi için bakınız: S.Ö. 12
Mart 1971’den Portreler, C:1, s.307-347, 6. Baskı,
1999, Sorun Yayınları) doğruların ve hakikatın kav-
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gasını büyütüyor; gerekli bir İş’i yerine getiriyor; bun-
ları yaparken kitapları yüzünden de yargılanıyor, ağır
hapis ve para cezası tehdidi altında, çok yönlü kuşat-
malar altında ayakta durmanın, işlevsel ve onurlu olma-
nın savaşını veriyor. 

Orhan Gökdemir, her yeni kitabı çıktığında işinden
atılıyor; Kolektifimiz’in hiçbir kitabı TV’lere çıkamı-
yor. Basında yer almıyor. Her yerde satılmıyor. Fakat
hemen hemen herkes bu zengin kaynağı anmadan kitap
yazıyor!.. Gözümüz yok, Allah versin. Asla yakınmı-
yoruz. Gündemimizde bütün bu kuşatmalara karşı nasıl
mücadele etmek gerekir diye bir sorunumuz olmalıydı;
vardı da...

Kolektifimiz, bedelini ödeyerek, taa zamanında bu
türden konulara ilk olarak değindi. Zor koşullarda sözünü
esirgemedi. Günümüz başka bir gündür. Şimdi gelinen
noktada kimileri çok rahat bir “iklimde” kitap üretiyor.
Sözünü ettiğiniz kitap yazarları ve yayınevleriyle

kendimizi mukayese etmediğimiz gibi, onlarla bir “reka-
betimiz” asla sözkonusu değildir. Bu türden kitaplar
bizim muhatabımız da değildir. Biz başka bir İş’i yapı-
yoruz. Başka bir mesleğin gereklerini yerine getiriyoruz.
Sınırlı bilgilerimizle emperyalizmin gündemini ve kim-
liğini açığa vurarak, cenahımızın derlenip toparlan-
masını, ülkedeki bu engin sosyal muhalefetin (potan-
siyelin) enerjiye dönüşerek, Türkiye’nin sosyal devrimi-
ni gerçekleştirmesinin devrimci ütopyasını kuruyoruz;
elbette yalnızca kitap üretmiyoruz, bu ütopyanın ete
kemiğe bürünmesi için Devrimci İş’ler de yapıyoruz.

Sözünü ettiğiniz kitapları, birileri “casus romanı”
okur gibi okuyor...Halbuki Devrimcilerin canı ve kanı
pahasına, bedeli ödenerek elde edilen bilgi birikiminin
bir ürünü olan kitaplar ise, sistemi açığa vurmak gibi bir
işlevselliğe sahiptir. İşlediğimiz konular hayati öneme
sahiptir. Kolektifimiz’in ürettiği kitapları ötekilerle
karıştırmamak gerekiyor.
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(*) 1. GLADİO: NATO’NUN GİZLİ TERÖR ÖRGÜTÜ, Jens Mecklenburg 152. s. 1999
2. General Reinhard GEHLEN: CİA BAĞLANTISI, Mary Ellen Reese 272 s. 1999
3. MEHMET EYMÜR: ZİVERBEY’DEN SUSURLUK’A BİR MİT’ÇİNİN PORTRESİ, Talat Turhan-Orhan
Gökdemir, 304 s. 1999 (2. Baskı)
4. EMPERYALİZMİN BATAKLIĞINDA İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ- DORUM OPERASYONU, Talat Turhan, 272.
s. 1999 (2. Baskı)
5. ABD EMPERYALİZMİ- ULUSLARÜSTÜ KURULUŞLAR VE İŞKENCE, Talat Turhan, (Baskıda)
6. DEVLETİN DİN OPERASYONU- ÖTEKİ İSLAM- , Orhan Gökdemir, 178 s. 1998.
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HADEP’li Diyarbakır, Siirt ve Bingöl Belediye
Başkanlarının, 19-20 Şubat’ta “hoyratça” gözaltına
alınmaları ve tutuklanmaları; “Öcalan’ın İtalya’da
yakalanmasına tepki olarak açlık grevi yaptıkları”
iddiasıyla, “bölücü örgüte yardım ve yataklık yap-
mak” suçundan haklarında dava açılan HADEP
Merkez yöneticilerine, tam da aynı günlerde 3’er yıl
9’ar ay hapis cezası kesilmesi, konuyu yakından
izleyenler açısından bir sürpriz oluşturmadı.
Başkanların tutuklanmasına yönelik tepkilerin yük-
selmesi ve serbest bırakılmaları da öyle..

Avrupa Parlementosu üyelerinin, cezaevindeki
Leyla Zana ile görüşme talebinin reddedilmesi, bu yüz-
den Türkiye-AB Karma Komisyonu’nun planlanmış
toplantısının ertelenmesi; İsveç Dışişleri Bakanı’nın
Diyarbakır’a gitme talebinin de aynı akıbete uğraması;
bakan hakkında basında açılan yakışıksız kampanya,
yamaçtan kopmuş yuvarlanan ve büyüyen “çığın” yak-
laşmakta olduğunun habercisiydi. Artık yeni ve çok
yönlü bir kriz döneminin başlamış olduğu kesindir.
Karşımızda duran münferit ve geçici değil; kalıcı
bakış açısı farklarından kaynaklanan; açı farkını
daraltacak adımlar atılmazsa derinleşmesinden
kimsenin kaçınamayacağı bir kriz sürecidir. Daha
çok uluslararası ilişkilerden kaynaklanan saiklerle
gerilim zaman zaman azalmış görünebilirse de;
sürecektir.

AKAN KAN DURDU AMA...

1999 yılı ortalarından başlayarak, kanın durması,
“münferit” bir kaç olay dışında silahların susması; Kürt
meselesinin çözümünde mesafe alınması için bir fırsat-
lar dönemi yaratmıştır. PKK Genel Başkanı Öcalan ve
PKK yönetiminin, “anti-sömürgeci” tezleri ter-
ketmesi; başlangıçta “Bağımsız, Birleşik Kürdistan”
amacıyla yola çıkan PKK’nin program zeminini
çözmesi; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin toprak
bütünlüğü içinde kalarak, “demokratik cumhuriyet”
temelinde siyasal dönüşümler talep eden bir stratejiye
yönelmesi; dahası, Öcalan’ın, neredeyse tamamen

“merkez sağ” değer ve yaklaşımlar üzerinden siyasi
fikirler oluşturmaya  yönelmiş olması, elbette Türki-
ye’yi yönetenlerin çözüm yolunda adımlar atmasını çok
kolaylaştırmıştır. PKK bu yönelişiyle birlikte “federas-
yon, özerklik” gibi tartışmalara kendi açısından son ver-
miş; Kürt kimliği ve kültürel hakların tanınmasının
çözüm yolunda kritik eşiği oluşturduğunu ilan etmiştir.
Bu yöndeki açıklamalarda, zaten kimi hakların fiilen
kazanılmış/tanınmış olduğu da dile getirilmiştir.

Uzun yıllar siyasal bir adım atılması için “kanın
durması gerektiğini” söyleyen Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin yöneticileri ve iktidarda veya muhalefette
olsun siyasetçiler; böylece Silahlı Kuvvetlerin ve
güvenlik güçlerinin yürütmekte oldukları “PKK’yi
askeri yöntemlerle çözme” hattının dışında hangi
siyasetleri üretebileceklerini ortaya koyma durumunda
kalmışlardır. 

Kuşkusuz geçmişte Kürt meselesi diye bir mesele
olmadığını sürekli tekrarlamak; konuya sadece
“PKK’nin dış mihrakların desteğinde Türkiye’ye
saldıran bir taşeron terör örgütü”, hatta “çete”
olduğunu iddia etmek herkesin benimsemeye zor-
landığı resmi görüştü. Türkiye’yi yönetenler, yönetenler
gibi yönetmeye talip olanlar veya sırasını bekleyenler,
daha sonra arkasında durmamak koşuluyla “uçakta
yapılan konuşmalar hariç”, resmi görüşü tekrarlıyor-
du. Herhangi bir “dış tahrik”in, ortada köklü ve birikmiş
sorunların oluşturduğu bir zemin yoksa, bu büyüklük ve
kapsamda bir kalkışmaya yolaçamayacağını görmek
için gerekenin; sadece, vasat bir siyasi kavrayış düzeyi
olduğu açıktır. Devletin bölgede, koruculuk kurumuyla
feodal yapıyı yeniden güçlendirmekte olduğuna göz-
lerini kapayarak; konunun sadece feodal yapıdan kay-
naklanan bir bölgesel azgelişmişlik olduğunu, savaşın
sürdüğü 15 yıl boyunca iddia eden Ecevit’in de netice
itibariyle diğerlerinden bir farkı yoktur.

Açıktır ki, Türkiye sağının, DSP ve CHP dahil, hem
siyasi hem maddi planda rantından faydalandığı bu
savaşın ne sebepleri hakkında aydınlanmak ve halkı
aydınlatmak diye bir derdi vardı; ne de savaşın bitmesi
yönünde bir arzusu ve çabası. Zaten silahların sustuğu

KÜRT MESELESİNDE
DURUM - 7
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şartların ortaya çıkması da, savaştan sebeplenenlerin
eseri olmamıştır. PKK uluslararası konjonktürün bir
zafer vaadetmediğinin farkına varmış ve 15 yıldır süren
savaşın, (nedenlerinin neler olduğunu daha önce
yazmıştık) Türkiye emekçi sınıflarından ve bölgeden
ihtiyaç duyulan desteği alamamış olmasının da etkisiyle
moral üstünlüğünü kaybetmiş; Türk Silahlı Kuvvetleri
silah, teçhizat ve strateji itibariyle gerillanın faaliyet
alan ve imkanlarını iyiden iyiye daraltmış;  ABD,
Avrasya stratejisinin bir gereği olarak, Anadolu toprak-
larındaki çatışmanın sona erdirilmesi için Öcalan’ın
Türkiye’ye teslim edilmesinde insiyatif almıştır.

Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilmiş olmasıyla
konunun kapandığını; bastırılmış, bitirilmiş bir isyan
karşısında bulunduklarını; dolayısıyla “yenilmiş olan-
ların” üstünde keyiflerince tepinebileceklerini sanan
çapsız siyasetçiler ise; Öcalan’ın yargılanma sürecinin
her safhasını, Türkiye’nin geleceği açısından müthiş bir
sorumsuzlukla “bölücü”, aşağılayıcı ve düşmanlık
tohumları ekici tarzda kullanmışlardır. 

“SAVAŞIN BIRAKTIĞI İZ..”

Öcalan’ın ve PKK’nin barış sürecinin oluşması ve
güçlenmesi için yaptıkları, beğenelim beğenmeyelim,
ortadadır. Öcalan yeni dönemin stratejik açılımlarını
yapmış; saygınlığını sonuna kadar silahların susması
için bir imkan haline getirmiş ve bütün bunları idam
tehdidini hergün bir şova dönüştürerek dillendirenlerin;
aşağılama kampanyalarının eşliğinde ve İmralı’da
gerçekleştirmiştir. Gerilla’nın önemli bir bölümü
ülkeyi, güvenlik güçlerinin ateşi altında terketmiştir.
Temsili nitelikte iki heyet, yurtdışından gelerek teslim
olmuştur. Bütün bunların, hakim psikoloji itibariyle
PKK için oldukça zor işler olduğunu görmek gerekir.

Buna karşılık devletin yaptığı, muhatapları tarafın-
dan defalarca aşağılayıcı bulunarak reddedilmiş “piş-
manlık yasası”nı yeniden çıkarmaktan ibarettir.
Öcalan’ın idam cezasının Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir kararı nedeniyle ertelen-
mesi bile, çok büyük bir fedakarlık sayılmış ve siyasi
kriz havası yaratılmıştır.

Bu esnada çok kimsenin gözünden kaçmış olabile-
cek bir gerçekçi tutuma dikkat çekmek gerekir.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, çoğu zaman
sözlerinin arkasında durmamasıyla ünlü olsa da, yakın
zamana kadarki tutumu gözönüne alındığında, AİHM
kararına ilişkin tartışmalarda tabiri caizse kendisini
aşmıştır.

Önce pragmatizm; Koalisyon liderlerinin 12 Ocak
2000 tarihli AİHM’in ihtiyati tedbir kararı karşısında
tutumlarını belirledikleri zirvede alınan karar için
söylüyor: “Böyle bir karar aynı zamanda ülkedeki
istikrarın değerini bilme bakımından da çok önem-

li idi. İstikrar, sorumluluk isteyen bir şeydir. 2000
yılının başında Türkiye’de yepyeni umutlar doğ-
muştur. Ve bu umutların gerçekleşebilmesi,
istikrarın devamına bağlıdır. İçeride, dışarıda
Türkiye’den beklentiler var. Bu beklentilerin
gerçekleşebilmesi de siyasi istikrarın devamına
bağlıdır.”

Demirel, idam kararının infaz sürecinin, AİHM
kararına rağmen işletilmesinin istikrarı bozacağını ve
Türkiye’nin yepyeni umutlarına zarar vereceğini
söylüyor. 

Sözlerinin bir bölümü itiraftır: “Yalnız, halkın
hissiyatını değerlendirirken de halka doğruların
söylenmiş olması, halkın doğrulardan mutlaka ha-
berdar olmuş olması gerekir. Bu gibi hallerde pro-
vokasyonlar, tahrikler çok kolayca yapılabilir. O
tahriklerin nereye kadar gideceği de belli olmaz.”

Cumhurbaşkanı’nın, halka doğruların söylen-
memiş, halkın doğrulardan haberdar edilmemiş
olduğunu ve bu nedenle provokasyonlara, tahriklere
açık bir ortamın bulunduğunu, kendi üslubuyla
söylediğini düşünmek mümkündür.  

Ve gerçekçi bir tesbit: “Bu olayın terör kısmı
sonuca yaklaşmış bile olsa, bıraktığı ize dikkatli
bakılması lazım. Ve ben, 50 sene devletin hizmetinde
olan biri olarak vatandaşıma, milletime söyleye-
ceğim şudur: Bölünmeyi değil, bütünleştirmeyi
düşünmemiz lazım. Herkese söylüyorum. Daha
barışçı hareketlerin içinde olmamız lazım.” (Radikal
14.1.2000)

S. Demirel, bu demecinden yaklaşık iki hafta önce,
2 Ocak 2000’de bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada,
kendi tabiriyle “halka doğruları” söyleme ihtiyacı duy-
muş ve 15 yıllık savaşın bıraktığı ize gene dikkat çek-
mişti. İki yıldır “Otuz bin kişinin, kırk bin kişinin
katili” diye Öcalan suçlanırken, S. Demirel, döküm
veriyor: “Demirel, bu olaylarda beş bin güvenlik
mensubunun şehit olduğunu, 11 bin kişinin yara-
landığını, beş bin vatandaşın hayatını kaybettiğini
ifade ederek, ‘Ve nihayet 25 bin tane de gencecik
insanlar yanlış yola sevk edilmiş. Bu insanların ha-
yatına malolmuş bu hadise.. Bu hadiseyi, kimse
savunamaz, savunmaz. Bir de ayrı bir olay var.
Türkiye bölünmemelidir. Türkiye’de bu hadisenin
önemli izleri var. Çok önemli izleri var. Henüz
kamuoyu bunu ne kadar biliyor o ayrı mesele. Pek
çok kimse bu ülkede bu yanlış macerayı tasvip
etmiyor. Ama bu hadise olmuştur. Ve bir iz bırak-
mıştır. Bu izi daha çok derinleştirme veya daha çok
bölünmeye götürme veya bütünleştirme... verilecek
kararda fevkalade önem taşır.” Devletin resmi
rakamlarıyla 17.600 faili meçhul cinayet; yüzbinlerce
gözaltı ve işkence mağduru; on binleri bulan tutuklu ve
hükümlü; 2000’e yaklaşan idam kararı, bu bilançoya
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eklenmelidir. Boşaltılan ve yakılan köyler de..Halkın
malını mülkünü, hayat tarzını kaybetmesi de... Zorunlu
göçler ve sürgünler de eklenmelidir. Şüphesiz
eklenecek daha çok şey var. Belki en çarpıcı olanı
şudur: Binlerce genç kız, dağa çıktı, silah kuşandı,
savaştı. İz sadece acıların bıraktığı değildir; feodal
toplumsal ilişkileri darmadağın eden, parçalayan;
siyasal eyleme en yoğun yerinden başlayan binlerce
genç kadının bıraktığı iz de var. Vs. vs.vs...Bütün bu
izlerin toplamı ise; en önemli nokta budur, Kürtlük
bilinci etrafında PKK’yi de, HADEP’i de aşan bir
kitleselliğin oluşmuş bulunmasıdır.

Süleyman Demirel, “olayın terör kısmının sonuca
yaklaşmış” olduğunu söylerken başka kısımlarına ve
özellikle geride bıraktığı ize dikkat çekiyor. Çok isabet-
lidir. Çünkü başka kısımların ve izin varlığı, sorunun
kapsamına işaret ediyor. Ancak bu kapsam görüldükten
sonra, ona uygun çözüm arayışlarına, siyaset üretimine
yönelmek mümkündür.

Soru şudur: Türkiye’nin siyasetçileri, yöneticileri,
sorunu bütün kapsamıyla görmüş ve siyaset üretmişler
midir?

Bu sorunun önemi şuradadır: Eğer Türkiye çözüm
yolunda adım atarsa ve mevcut ortamı değer-
lendirirse; sorun Türkiye’de çözülür. Herkesin de
bu yolu tercih etmesi gerekir. Türkiye bunu yapmak
yerine, askeri başarının tadını çıkartmakla
yetinirse; dahası tahrik ve provokasyonlar sür-git
devam ederse; o zaman çözüme ihtiyaç duyanların
arayışları başka muhataplar, destekler aramaya ve
bulmaya başlar. Öyle olmuştur.

Yukarıda akıllı sözlerini aktardığımız Cumhur-
başkanı, CNN Türk adlı Amerikan televizyonunun bir
gün kapatılmasına yolaçan “Öcalan Mandela olabilir
mi?” sorusunu şöyle cevaplandırıyor: “Mandela
siyahilerin lideridir.” Ne kadar veciz, ne kadar akıl
dolu bir cevap!..

SİYASALLAŞLA MESELESİ VE SİYASET

Siyasetin önünde kavranması gereken iki problem
var. Birisi devletin endişesini duyduğu, PKK’nin
siyasallaşması, dolayısıyla Öcalan’ın Mandela’laş-
masıdır. Diğeri ise,  “milli” bir eksende siyasallaşmış
ciddi büyüklükte bir kitleselleşmenin; aynı anlama
gelmek üzere “yabancılaşmanın” nasıl giderileceğidir.
PKK’nin siyasallaşması sorunundan başlayalım.  

Öncelikle belirtelim ki, biz PKK’yi her zaman
siyasi bir örgüt olarak gördük ve öyle görmeye de
devam etmekteyiz. Şimdi devam edebiliriz:

PKK, Türkiye topraklarında silahlı çatışmalardan
kaçınıyor ve gerillanın da önemli bir bölümünü güneye
taşıdı. 7. Kongre’sinde ARGK ve ERNK’nın adlarını
değiştirdi, Kürdistan kelimesini de isimlerden çıkardı.

Ancak gerillanın ateş ve manevra kabiliyetini büyüt-
meyi, böylelikle kayıplarını azaltmayı; Güneyde ise
ağır silahlarla askeri bakımdan güçlenmeyi önüne hedef
olarak koydu. Önceki yazımızda yapılan analiz hatır-
lanmalıdır.

“Siyasallaşma” ile kastedilen, bir “özgürlük
hareketi” olarak uluslararası destek bulma süreci ise,
PKK’nin geçmişte böylesi destekler bulmayı
başardığını hatırlıyoruz. Ancak Türkiye’nin ve sistemin
paralel çabaları ile PKK’nin Türkiye’de ve Avrupa’da
yaptığı bir dizi halka zarar veren yanlış eylem sonucu
“PKK terör örgütüdür” tarifi, hükümetler ve ulus-
lararası kurumlar nezdinde yaygınlık kazandı.
Yunanistan, Suriye ve bir ölçüde İran’ın desteklerinin
sebebi ise, PKK’nin “özgürlük hareketi” olarak
görülmesi değil; bu ülkelerin Türkiye ile geleneksel
hesaplarıdır. PKK, dağda gerilla savaşı veren,
şehirlerde “cephe gerisine yönelik silahlı eylemler
yapan”, silahlı bir örgüt olarak uluslararası planda “bir
ulusal kurtuluş hareketi” kimliği kazanmasının
güçlüklerini görmeye başladığı için ve Türkiye’nin
DEP milletvekillerini sille tokat cezaevine gönderme-
sinin de katkısıyla, uluslararası planda kendi eyleminin
meşruiyetine katkıda bulunmak üzere “Sürgünde Kürt
Parlementosu”nun oluşumuna destek verdi. 

Ancak gayet kapsamlı bir savaş, bütün hızıyla sü-
rerken; bu savaşın yöneticisi olmayan bir “Meclis”in
hiçbir kıymeti harbiyesinin olmayacağı kısa sürede
görüldü. Tersine bir örnek ise Kurtuluş Savaşı’nın
yönetici organı olarak TBMM’dir. TBMM savaşanları
meşrulaştırırken; SPK’nın meşruiyetini, artık ne kadar
meşruiyetse,  PKK’nin savaşı sağlamaktaydı. SKP,
uluslararası planda ciddiye alınır bir saygınlığa hiçbir
zaman sahip olamadı. Dahası PKK için maddi-manevi
bir yük oluşturduğunu görmek gerekir.  “Lobi” faaliyeti
yürüten bir heyet olarak kendisini bir süre Avrupa’da
dolaştırdı ve her geçen gün kendisinden daha az
bahsedilir oldu. Sonunda da feshedildi. 

Gerek SKP’nin “ulusal kurtuluş mücadelesinin”
temsilcisi olarak uluslararası platformlarda meşru bir
kurum kimliği kazanması hedefi; gerekse doğrudan
PKK’nin bu çerçevede bir meşruiyeti aynı platformlar-
da oluşturma çabaları başarılı olamadı. Bu sonuç önce-
likle; doğrudan doğruya PKK’nin bir örgüt olarak ken-
disini tanımladığı niteliklerin ve Ortadoğu’da, başta
Türkiye olmak üzere Irak ve İran’dan koparılacak
parçalarla (Suriye’nin neden adının geçmediği daha
önce yazılmıştı), “Bağımsız Birleşik Kürdistan
devleti” kurma hedefinin; mevcut uluslararası konjonk-
türle uyuşur yanının bulunmamasından dolayıdır.
Yetersizlikler, hatalar vs. sözkonusu olmasaydı da,
sonuç değişmezdi. 

Öcalan’ın ve PKK’nin 1990’ların neredeyse ilk yıl-
larından itibaren yapmaya çalıştığı açılımların bu uyuş-
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mazlığın farkına varılmış olmasının ürünü olduğunu
biliyoruz. Sözkonusu açılımlar ise, bütünüyle işaret
edilen konjonktüre; başka bir deyişle ABD emperya-
lizminin kabullerine kendini uydurma; böylece sistem
nezdinde siyasallaşma amacına dönüktür. Bazı çevre-
lerde sanılmaktadır ki, siyasallaşma, silahlı mücadele
vermeyenler için mümkündür; silahlı mücadele veren-
ler siyasallaşamaz. Siyasallaşma kavramının son derece
dar ve Marksist terminoloji bakımından yanlış kul-
lanıldığına işaret etmek gerekir. Ama aynı bağlamda
kullanmak koşuluyla; örneğin Doğu Timor’un
Endenozya’dan bağımsızlığı için silahlı mücadele
veren örgüt ABD tarafından pekala siyasal bir muhatap
olabilmiştir. Nikaragua’ya ve Küba’ya yönelik kotra
örgütleri de ABD tarafından siyasal örgütler olarak
görülmüş ve desteklenmiştir. Barzanı’nın KDP’si ve
Talabani’nin KYB’si de silahlıdır ve siyasal bir örgüt
sayılmaktadır. Aynı zamanda ABD’nin İRA karşısında-
ki tutumu da, PKK’ye olduğu gibi açık ve net bir red-
detme şeklinde değildir. İRA karşısındaki tutumun çok
özel olduğunu ve ABD iç politikasıyla  ilgili uzantıları
bulunduğunu kaydederek, genel olana bakalım. Ölçü
nedir? Ölçü ABD emperyalizminin ve onun siyasi
öncülüğünü yaptığı Batı Bloku’nun çıkarlarını tehdit
etmemek; bu çıkarlara zarar vermemek; bu çerçevede
istikrarsızlık unsuru olmamak ve asıl, bu çıkarlara
hizmet etmektir. Şüphesiz aynı zamanda  bu hizmete
ihtiyaç duyulmasıdır.

PKK’nin elbette sistem nezdinde, siyasallaşma
yönelişinin başarı şansına bu çerçevede bakmak
gerekir. Kanaatimiz odur ki, PKK kendisinde yaptığı
köklü dönüşümlere rağmen; sistemin ihtiyaç duyduğu
ve sistemin çıkarlarına hizmet etmeye başlamış, fiilen
bir hizmet gerçekleştirmekte olan bir örgüt değildir.
“Hizmete talip olunduğunu” biliyoruz.

Ancak devleti yönetenler bütün dikkatlerini “15
yıldır savaştıkları PKK”ye yoğunlaştırdıkları için ve
bölgedeki her unsuru, “son tahlilde PKK’nin bir
bileşeni” olarak gördükleri için; ne PKK’nin açılım-
larını, ne de silahların susmuş olmasından kaynaklanan
farklılaşma potansiyellerini farketmektedir. 

Buradan ikinci probleme geçebiliriz:
Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesinden ve artık bili-

nen açılımlarını yapmasından sonradır ki, “Kürt
siyasetinde bütün ırmakların aktığı büyük nehir
olarak PKK” manzarasının değişme koşulları yavaş
yavaş belirmeye başladı. HADEP, (HEP, DEP) daha
önce, çalışsa da, çalışmasa da gerillanın yarattığı
birikimin üzerinden oy alıyor, savaşın uzağındaki
büyük şehirlerde, kendisinin yaratmadığı kimlik mese-
lesi dışında siyaset üretmeyi başaramıyor ve hatta
bunun için çabalamıyor; sadece eşeğini dövemeyen
semerini döver hesabı, devletin kendilerine yaptığı
baskıları, gözaltı, tutuklama ve hükümleri efendice

yaşamayı partili mücadele zannediyordu. Düzenin ken-
disinden istediği, kendisine dayattığı PKK’den bağım-
sızlaşma baskısının ise, sonuç yaratması mümkün
değildi. Velev ki parti yöneticileri böyle düşünseler bile;
tabanı yaratan, oluşturan ve motive eden PKK’nin var-
lığı ve mücadelesiydi. 1980’lerin ortalarında, hatta son-
larında, yaşadığı çevrede “Ben Kürdüm” demeyen,
“Kürt” olduğunu gizleyen veya unutan pek çok insan,
zaman içinde Kürtlüğünü keşfetmiş; dahası Özal gibi,
soyundaki Kürtlerden hareketle “Kendisinde de
Kürtlük olduğunu” övünerek söyleyenler çoğalmıştı.
Bu yöndeki gelişme HADEP veya öbür partilerin eseri
değildi; ama HADEP ve öbür partiler,  bu zemin
üzerinde varoldular.

Kaldı ki, aynı dönemde, PKK dışı Kürt solu veya
Kürt örgütlerinin ayrı bir kanal açma şansları da iki
yönlü basınç sonucu sıfırlanmıştı. PKK’nin savaşan
varlığı, Kürt muhalefet hareketinin bütün enerjisini ken-
disine çeker ve farklı eğilimleri sessiz kılarken; ayrı bir
ses çıkarmaya niyetlenseler devletten de şamarı yemek-
teydiler. Örneğin Şerafettin Elçi’nin “Demokratik
Kitle Partisi” düpedüz gelenekçi, sağ, muhafazakar bir
parti olduğu halde, etnik aidiyet vurgusu bir parça belir-
gin olduğu için kapatıldı. Şerafettin Elçi defalarca
söyleyebildiği üç çift laf için DGM’lerde, Ağır Ceza-
larda yargılandı. 

Şimdi silahlar sustu ve devlet ricali ne zaman
Diyarbakır’a, Batman’a, Van’a, Siirt’e ve başka
şehirlere gitse; “Barış, Halkların kardeşliği, İdama
Hayır” pankartlarıyla, sloganlarıyla karşılarına çıkan
onbinleri görüyor. HADEP Diyarbakır’da %65; 30 bin
korucu nüfusun bulunduğu Hakkari’de neredeyse
oyların tamamını aldı. Toplam 37 belediye başkanlığını
kazandı. Parlemento seçimleri için bağımsız adaylar
gösterme taktiğini benimseseydi, TBMM’de de
rahatlıkla temsil edilebilirdi.

Bir noktanın altını çizelim; HADEP’in aldığı oy,
Kürtlük bilinci eksenindeki kitleselliğin tamamı
değildir. Başka bir deyişle, bugünkü silahların sus-
tuğu ancak tıkanıklığın devam ettiği koşullarda;
HADEP veya aynı konumdaki başka bir parti, son
seçimlerde alınan oyun çok üstünde seçim sonuçları
elde edebilir.

Üstelik Öcalan’ın idamı tartışmalarındaki üslup,
savaştan beslenen MHP, DYP, FP, BBP gibi partilerin
“asalım” ısrarı; Öcalan’dan çok, PKK’ye sempati duy-
mayanların, hatta karşı olanların da dahil olduğu bu
kitlenin en geniş halkası içindeki herkesi rencide etmek-
tedir. Bu üsluba eşlik eden, “yenilmişlerin üstünde
tepinme” tavrı; hiçbir demokratik ve kültürel açılıma
niyetli olmama yaklaşımları; özet olarak siyasetsizlik
devam ederse; “yabancılaşma” derinleşecektir.
“Kürtçe dil değildir. Kürtler dağ Türküdür.” ede-
biyatının, MHP’li Hükümet mensupları tarafından



54 Nisan 2000 fabrika

KÜRT MESELESİNDE DURUM- 7

yeniden yeniden dile getirildiği; “Öcalan’ı asalım,
idam cezasını sonra kaldıralım” faşist-geri-
zekalılığının gürültüler kopardığı günlerdeyiz. Ama
FP’den bu nedenle istifaların; DYP’den istifa tehdit-
lerinin olduğunu da görmek gerekir. İstifalar herhalde,
sahiplerinin PKK’li olduğundan, veya Öcalan’a sem-
pati duymalarından değildir. Açıktır, sözkonusu üslup
şoven milliyetçi-faşist zihniyetin tezahürü ve herhangi
bir demokratik ve kültürel açılıma yanaşmama aynı dar
milliyetçi bakış açısının ürünüdür. Milliyetçilik, mil-
liyetçiliği besler ve beslemektedir. 

SİYASET NEREDEN GELİRSE

Türkiye’nin yönetici siyaseti; Kürt meselesinin
çözümü diye ortaya konulan kültürel ve demokratik
adımları atmaktan sakındıkça; sorunun Türkiye tarafın-
dan çözülmesinden umudu zayıflayanlar; çözümü sis-
temden Türkiye’ye yönelecek basınçta görmeye
başlamışlardır. Sistemin ABD’li, Avrupalı aktörlerinin
PKK ile değil ama; Kürt nüfusun meşru temsilcisi
olarak gördüğü unsurlara ilişkisinin, sadece Kürt soru-
nunun çözümüne yönelik olduğunu düşünmek saflıktır.
Emperyalistlerin halklara iyilik etmek gibi huyları
hiçbir zaman olmamıştır. Ve Kürt meselesinin içine
giren el ne kadar çok olursa; uzun vadede Türk ve Kürt
emekçilerinin ödeyeceği bedel de o kadar büyük ola-
caktır. 

Hükümet, çözüm yolunda adım atmaktan sakındığı
gibi; Öcalan’ın idam sürecinin işletilmesinin ertelen-
mesini öngören Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
(AİHM) “ihtiyati tedbir” kararına ilişkin “Koalisyon
liderleri zirvesi”nin kararında, açık bir pazarlık ve
tehdit yolunu tutmuştur. Sanılmıştır ki, böylece
Kürtlerin batılı ülkelerle ilişkiler dahil, çözüm çabaları
dondurulacaktır. Bu zihniyet bir süre sonra Öcalan’ın
elinde rehin bulunmasının hiçbir avantajının
kalmadığını şaşkınlıkla görecektir. Batılılar Öcalan’la
değil; Kürtlerin seçilmiş temsilcileriyle ilişkilerini
geliştirmeyi sürdürmektedirler. 

HADEP’li Belediye Başkanların tutumu nedir?
Basına yansıdığı kadarıyla, MİT’in MGK’ya verdiği
raporda, “HADEP’li belediye başkanlarının bir
komisyon oluşturdukları, başına Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Feridun Çelik’in
getirildiği ve Başkanın Batı ile, doğrudan, Başbakan
gibi ilişki kurduğu” şeklindedir. MİT’i tanıyoruz,
raporlarından biriyle de ilk defa karşılaşmıyoruz.
Feridun Çelik’in, Siirt Belediye Başkanı Selim
Özalp’ın ve Bingöl Belediye Başkanı Feyzullah
Karaaslan’ın, basına yansıyan davranış ve demeç-
lerinin, “Başbakan gibi” ile kastedilen türden ayağı yere
basmayan, hassasiyetleri görmezlikten gelen, çiğ ve
sorumsuz bir intiba vermediğini söyleyebiliriz. 

Ancak Kürt hareketi içinde, sorunun çözümünü
Batı’da arayan güçlü bir damar olduğu herkesin malu-
mudur. Türkiye’nin çok yönlü ittifak ilişkileri içinde
bulunduğu Batılı ülkeler, daha önceleri “Sürgünde
Kürt Parlementosu”nu pek muhatap almamışlardı;
ama bu defa HADEP’li yerel yöneticilere, bir tür
“yerinde Kürt Parlementosu” muamelesi yapmaya
başladıklarının işaretleri vardır. Peki Türkiye’nin
yöneticileri HADEP’li seçilmiş yerel yöneticilere nasıl
muamele ettiler? 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, HADEP’li
başkanlarını 7 Ağustos’ta kabul etmiş; 8 Ağustos tarih-
li basında çıkan haber küçük olduğu için olsa gerek; 11
Ağustos tarihli gazetelerde haber yeniden ve manşetten
yayımlanmıştır. Ama haber nedir? “Irkçılık yapmayın,
kanunlara riayet edin vs.” Şüphesiz Demirel’in
başkanları kabulünü, birkaç gün önce Türkiye’ye gelip,
Devlet Bakanı İrtemçelik, Adalet Bakanı İsmet Sami
Türk ve İHD ile görüştükten sonra bölgeye giderek aynı
başkanları makamında ziyaret eden ve uzun görüşmeler
gerçekleştiren; halk tarafından da, maalesef coşkuyla
karşılanan ABD İnsan Haklarından Sorumlu Dışişleri
Bakan Yardımcısı Harold Hangju Koh’un gezisinden
bağımsız olarak değerlendiremeyiz.

Zaten Koh’tan sonra Avrupalı heyetlere genellikle
Bölgeyi ziyaret izni verilmemiş; görüşmelerini
Ankara’da yapmaları istenmiştir. Başkanlar ise
görüşmelerini Ankara’da veya sık sık davet edildikleri
Avrupa ülkelerinde sürdürmek zorunda kalmışlardır. 

Ankara farketmeye başlamıştır ki, “Bir şey
yaparsanız Öcalan’ın infaz sürecini hemen işletir-
im” şeklindeki, suçların şahsiliği ilkesini bir tarafa
bırakmış hukukdışı tehdit; hızla geçerliliğini yitirmekte-
dir. Belediye Başkanları, Avrupa hükümetleri nezdinde,
Öcalan’ın hiçbir zaman sahip olmadığı bir itibar
görmektedirler. Dolayısıyla meselenin Türkiye’de
çözülmesi ertelendikçe, işe karışan eller çoğalmakta ve
müdahale istekleri güçlenmektedir.

İtirafçıdan ifade almakta ne var? Derhal bir itirafçı-
dan sipariş ifade alınmış ve meselenin çözümünü daha
da güçleştiren adımlar atılmıştır. Diyarbakır Büyükşehir
Belediye Başkanı dahil üç başkan jandarma operas-
yonuyla gözaltına alınmış, DGM’ce tutuklanmıştır.
Üstüne de HADEP merkez yöneticilerine 3 yıl 9 aylık
cezalar kesilerek, “kararlılık” ifade edilmiştir.

Buna Diyarbakır, Siirt ve Bingöl’de, militan kitle
eylemleriyle cevap verilmesi gecikmemiştir. Başkanları
tutuklayan zihniyet, söndürmek için uzun zamandır
hiçbir şey yapmadığı yangına, Başkanları tutuklayarak,
her zaman elinde bulunan yegane malzemeyi, benzini
sıkmış olduğunu bir haftada farketmiştir. Herhalde iste-
dikleri gelişme, militan kitle gösterileri değildi. Kaldı ki
tutuklamalar, Avrupa ile bir kaç aydır yaşanan balayını,
sona erme noktasına hızla taşımıştır.
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Yapılanların “iz”i derinleştiren; “yabancılaşmayı”
güçlendiren ve işin içine pek çok el girmesine yolaçarak
maliyetleri büyüten işler olduğu ortadadır. 

DOĞRU POLİTİKA DAHA KOLAYDIR

Halbuki, sorunu daha da zorlaştıran yanlışlar yerine;
kolayca doğru politik adımlar atılabilir ve sonuçları kısa
sürede görülebilir. Türkiye’yi yönetenler, FİS ve ben-
zerlerine genel af çıkaran Cezayir yönetiminden daha
kolay bir problemle karşı karşıyadır ve cesur olmaları
için daha çok sebepleri vardır.

Pişmanlık yasası değil; kapsamlı bir genel af
çıkarılarak, Öcalan dahil, cezaevindeki veya dağdaki
PKK mensuplarının, silah bırakarak evlerine dönmeleri
ve Türkiye’de  siyaset yapma hakları tanınabilirdi.
Bugüne kadar HEP-DEP ve HADEP’ten, PKK’den
uzaklaşmaları istendi; ama izlenen politikalar, hiçbir
Kürt siyasetçinin PKK ekseninden uzaklaşmaması,
kopmaması sonucunu verdi. Doğru olan tersidir; bizzat
PKK’nin de yasal siyaset platformunda yeralmasıdır.
Ancak o zaman isteyen, istediği mesafeyi bu partiyle
kendisi arasına koyabilecektir. 

Kürtçe eğitim, Kürtçe radyo-tv yayını yasağının
kaldırılması daha da kolaydır.

Devlet, milliyetçi saiklerle hareket eden Kürt
kitlesini, demokratikleşme ve barış inşa etme yönünde
hiçbir adım atmadan; kendi duruşunu hiç esnetmeden,
mevcut vatandaşlık sınırları içine çekmeye çalışıyor. Bu
tutum milliyetçiliğin belirlediği zeminin olduğu gibi,
hatta güçlenerek varlığını sürdürmesi demektir.
Demirel’in “Başka ırktan olanları asimile edemiyor-
san kabul et” formülü, ancak uzun bir asimilasyon
sürecinin sonunda öğrenilmiş bir doğru olarak; eksik ve
tek taraflıdır. Vatandaşlık aidiyetinin, “asimile edile-
meyen” için de kabul edilebilir, çekici bir aidiyet haline
getirilmesi, ilişkinin tabiatı icabıdır. 80 yılda asimile
edilememiş; aksine 80 yılın sonuna gelindiğinde son
derece trajik bir tarihin birikimini de arkasına almış,
milli bir aidiyetin siyasi tutum alışlarda merkezi değer
oluşu, ancak vatandaşlığın çerçevesinin kucaklayıcı
ölçüde genişletilmesi ve muhtevasının yeniden tanım-
lanmasıyla mümkün olacaktır. 

Böylece hemen değil ama süreç içinde Kürtlük ek-
seninde davranma refleksi zayıflayacak; aynı kitlenin
içinden, sınıfsal konumlara, dünya görüşlerine, temel
siyasal değerlere, sosyal politikalara bağlı olarak
ayrışan eğilimler, ya yakın gördükleri siyasal eğilimlere
dağılacak, ya da yeni siyasal oluşumların ortaya çık-
masına katkıda bulunacaklardır. Böyle bir barış ve
bütünleşme stratejisinin olumlu sonuçları, hemen
görülebilecektir.

Son krizin görünen unsurları olan Belediye
Başkanları, Türkiye’nin şanssızlığı değil;  böyle bir

sürecin inşasında, sahip oldukları siyasal vasıflarıyla da
şans olarak görülmelidir. 

“YÜZÜ AB’YE DÖNÜK PARTİ”

Kendisiyle ilgili ilk haberleri Kasım ayında basın-
dan okuduğumuz bir parti girişimi, Ocak ayı ortaların-
da yeniden haber oldu ve girişimcilerinden bazı isimleri
açıkladı. Basın girişimle ilgili haberleri Kasım’da
“Sol’da yeni bir parti” diye verirken, Ocak’taki haber-
lerde “Ilımlı Kürt Partisi Yolda” ve “Yeni Kürt partisi
Demokrasi Hareketi bu hafta start alıyor: “Yüzü AB’ye
dönük parti” (Yeni Bin Yıl) başlığıyla verdi. 

Mıgırdıç Markosyan, Akın Birdal, Altan Tan,
Feridun Çelik, Yavuz Önen, Tarık Ziya Ekinci, Eşber
Yağmurdereli, Ahmet Türk, Feridun Yazar, Mihri Belli,
Mehmet Metiner, Fatoş Güney, Varlık Özmenek, Ragıp
Zarakolu, Sırrı Sakık, Adnan Ekmen, Bahattin Günel,
Münir Ceylan, Osman Özçelik, İlkay Akkaya, Murat
Bozlak, Yusuf Alataş, Atila Ayçin, Cemam Beşiktepe,
Kemal Okutan, Munzur Pekgüleç, Kemal Birlik ve
Naci Kutlay, haberde verilen isimler.

İsimlerin bileşimi gerçekten ilginç. HEP-DEP ve
HADEP yöneticileri var. ÖDP’den tanınmış isimler var.
Refah Partisi’nde Genel Başkan Danışmanlığı yapmış
olanlar var. Daha da geçmişe gidersek, TİP kökenliler,
Devrimci Yol geleneğinden olanlar var. 

ÖDP’den gelen bazı isimler açısından ÖDP’nin
kendilerini arzu ettikleri kadar yükseltemeyeceğini far-
kettikleri, bu yüzden kapağı başka kapıya attıkları sonu-
cuna varmak mümkün. HADEP’ten gelenlere bakılın-
ca, HADEP’in içindekilerce de gözden çıkarıldığını
söylemek mümkün. Öcalan’ın basından okuduğumuz
görüşleri de yeni partiyi olumlar yöndedir. Dolayısıyla
HADEP bitmiş; HADEP’ten yeni partiye geçecek
“endişe verici isimler” Ankara DGM tarafından kesilen
3 yıl 9 ay cezayla siyaseten yasaklı hale geldiklerine
göre, yeni partinin güvenilirliği sağlama alınmıştır.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Feridun
Çelik’in tasfiyesi şimdilik ertelenmiş görünüyor.

“Yüzü AB’ye dönük”, “solda” ve “ılımlı Kürt”
nitelemeleriyle tarif edilen bu partinin kurucular listesi
bile, kendi başına bu partinin “yüzü Türkiye’ye ve
Kürtlere dönük YDD’nin partisi” olmaya
niyetlendiğini gösteriyor. Mihri Belli’ye, bu partinin
kurucular listesinde yeralmasının ödülü derhal ve peşin
olarak ödendi. Anı kitapları Doğan Yayınları tarafından
basıldı, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul
Özkök günlük yazılarından birini Belli’yi övmeye
ayırdı. Arkasından “En kıdemli komünistin Ateşe
Devam” dediği Hürriyet okuyucularına tam sayfalık bir
röportajla duyuruldu. Artık övünülmedik tek bir
dakikası kalmayan “Ben Yunan iç savaşındayken...”
macerasının en son akla gelen “Belli’nin şık kıyafeti”
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röportajda mevzu edildi. Ve Küba gezisi hatıratı
Hürriyet’te dizi oldu. Başı göğe ermiş olmalıdır. 

İslamcı, sivil toplumcu, Kürt.. Metin Metiner fırıl-
dağı, kendisini arkadaş seçmiş solculara hayırlı olsun.

Avrupa ve ABD ilişkileri uzmanları, havayı iyi kok-
layan ve daima kendisini “uluslararası kıymet” yapa-
bilecek trampleni en evvel farkeden kurnazlar listede
yeralmışlar. Medyatik olmayı sosyalist mücadele içinde
olmaya tercih eden solcular, kariyeristler mevzileri tut-
muş görünüyorlar. Bu çeşit adamların bir listesini hazır-
lamamız istense, bu kadar isabetli bir listeyi yapmamız
gerçekten çok zordu. Halbuki hayat “sanatın” önünde
gidiyor ve onlar birbirlerini “dakkada” buluyorlar.
Kutluyoruz.

Bu partinin, kurucularını tatmin edecek sonuçlar
üretemiyeceğini şimdiden söyleyelim. Kürtler, aralarına
katılan “bizimkilere” hiç güvenmesinler. Bir marifetleri
olsa, size yanaşmadan önce terkettikleri yerde bir eser-
leri olurdu. Geniş olmak, kucaklayıcı olmak için Metin
Metiner gibilere ihtiyaç duyanların vay haline!..
Avrupa’dan ve Amerika’dan eşitlik ve özgürlük gele-
ceğine inanmak saflık; halkın buna inanmasını istemek,
gericiliktir. Yeni parti, en azından geri bir parti olarak
doğuyor. Kürt kökenli komünistlerin, ilericilerin,
Türkiyeli sosyalistlerin artık bu tür “dünya
karmalarından” ve “farklı sınıfların aynı kazanda
kaynadığı”, partilerden yakalarını kurtarmaları gereki-
yor. 
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“HİZBULLAH BİZDEN DEĞİL” 

17 Ocak 2000’de, Beykoz’da, Hizbullah örgütü üst
düzey yöneticilerinin karargahı olan villaya yönelik
polis operasyonu, sadece adı geçen örgüt için değil; ve
sadece islami kesim için değil; düzenin bütün siyasi
çizgileri bakımından sarsıcı oldu.

Hükümet ve temsil ettiği güçler, bu sarsıntıyı kon-
trol altında tutma telaşındadır. Sadece mezarevlerde
ortaya çıkan zalimliği değil; aynı zamanda Türkiye
halkının zihninde meydana gelebilecek aydınlanmanın
önüne baraj örmek için yarışanları da izliyoruz. 

Yakalanan Hizbullah “yöneticilerinin” itiraflarıyla
açığa çıkan “mezarev”ler serisi ve “kazı çalışmaları”nın
ortaya koyduğu gaddarlık, işkence ve öldürme sah-
nelerini içeren video kayıtları halktan saklandığı halde,
bütün ülkenin kanını dondurdu. Hükümet, emniyet ve
basının üst düzey yöneticilerinin izlediği video kayıt-
larının, “milleti ayaklandıracağı, dininden imanın-
dan edeceği, halkın sokaklara döküleceği” gibi
gerekçelerle medyada yayınlanmaması gerektiği açık-
landıktan sonra; bunların delil olması nedeniyle
mahkeme kararı olmadan yayınlanamayacağı tezi dile
getirildi. Halbuki Türkiye, soruşturma safhasında tele-
vizyonlarda yayınlanan ne deliller gördü!.. Yayın yasağı
için birden fazla gerekçe gösterilmesi bile, büyük bir
endişenin varlığına işaret ediyor. 20 yıldır, toplumun
islamileştirilmesi için yapılmış bütün çalışmalar, öbür
“pis” işlerle birlikte, tehdit altındadır. Eserin sahibi, pro-
jenin gerçekleştiricileri ve toplumun dindarlaştırılmış
olmasından yararlanan bütün güçler, suçluların telaşı
içindedirler.

Hizbullah örgütünün vahşeti karşısında,
toplumun zihnine baraj örmeye yeltenen her eğilim-
den, her sektörden ve her kademeden düzen sözcü-
leri, genellikle “hezeyan” sınırları içinde kalmak
üzere, Hizbullah’ı, bir şeylerden “dışlama”ya
çalışıyor. Hizbullah’ı insanlıktan, müslümanlıktan,
sünni islamdan, siyasal islamdan, Türkiye toprak-
larından, Türkiye tarihinden ve devletten dışlamaya

çalıştıkları yetmiyormuş gibi, Hizbullah’ı
Hizbullah’tan dışlamaya çalışanlar da az değildir.
Siyasal gericilik,  toplumun zihninde yıllardır yarat-
tığı karanlık tahkimatın bir anda yıkılabileceğini
görmüştür.

HİZBULLAH NEYİN İÇİNDE, NEYİN DIŞINDA

1. “Hizbullah vahşeti insanlık dışıdır. Bunu
yapanlar insan olamaz.” Hükümetten, basından,
Diyanet’ten ve heryerden bu cümleyi duyduk. Şüphesiz
yalandır. Bitkilerin veya hayvanların, aralarında örgüt
kurup, kendi türlerinden olanlara böyle işkenceler
uyguladığına, zalimce seri cinayetler işlediğine şahit
değiliz. Bu çeşit rezillikler, yükselmesinin ve
düşmesinin sınırı olmayan insan türünün marifet-
lerindendir.

2. “İslam diniyle ilgisi yoktur.” Bu cümle de çok
sık tekrarlandı ve tekrarlanmaya devam ediyor. Halbuki
vardır. Hizbullah örgütü, siyasal islam içinde yeralan bir
örgüttür. Üyeleri müslümandır. İşkence ve cinayet
aralarında, öncesinde ve sonrasında namazlarını kılan,
oruçlarını tutan ve canice eylemlerini de, islam
inancının en yüksek ibadet biçimi olarak gördüğü
“cihat”ın icabı olarak yapan, inanmış kimselerdir. Kılık
kıyafetlerinden, örgütün programına; çalışma tarzından,
camileri, iktidar stratejilerinin bir aşaması olarak tanım-
ladıkları “cemaatleşme” safhasının mekanı olarak
seçmelerine kadar, her yönüyle islamidirler.

3. İslamda terörü benimseyenler “Harici
geleneğidir. Bedevi islamıdır. Bizim müslüman-
lığımızla (sünni islam kastediliyor) ilgileri yoktur.”
Bu dışlayıcı izah ise, biraz tarih bilen, mürekkep
yalamış islamcılardan gelmektedir. Halife Ali ile
Muaviye kuvvetleri arasında gerçekleşen Sıffin savaşı
esnasında Ali’nin saflarında savaşa katılan; ancak
Muaviye ile girilen pazarlık sürecine sonradan itiraz
ederek üçüncü bir taraf haline gelenlere verilen “Harici”
adının terörle ilgisi nedir? Hariciler, islamdaki bölün-
meyi ortadan kaldırmak amacıyla, bölünmenin tarafları

Örgüt dediğin,
savcısından belli olur
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olarak gördükleri Ali ve Muaviye’yi öldürmeye karar
verir ve aynı gün gerçekleşmek üzere iki suikasti plan-
larlar. Ali’yi öldürmeye giden suikastçi başarılı olur, Ali
camide namaz kılarken zehirli hançerle yaralanarak
öldürülür. Muaviye’ye yönelik suikast ise gerçek-
leşmez. Hikaye güzeldir. Ama islamda siyasi suikast-
lerin ilki Haricilerinki değildir. Aksine bizzat islam
peygamberi Muhammed tarafından siyasi muarızlarına
karşı siyasi suikast tertiplenmiş ve uygulanmıştır. 

a. Bedr zaferi sonrasında “münafıklarla” hesaplaş-
ma kararı alan peygamber, işe “putperest şairler”den
başladı. Hazreti Muhammed, Medine’lilerin
Peygambere “boyun eğişini” şiirlerinde sert bir dille
eleştiren kadın şair Esma bint Mervan için etrafın-
dakilere “Mervan kızının zehirli dilinden beni
koruyacak kimse yok mu içinizde?” diye sordu.
Esma’nın soyundan, Bedr savaşına katılmamış olduğu
için bağlılığını kanıtlama ihtiyacı duyan Ümeyr ibn
Adi gönüllü oldu. Gece yarısı, çocuklarının koynunda
uyuyan Esma’yı kılıcıyla delik deşik ederek öldürdü.
Peygamberin yanına dönüp “Ya Resul Esma’yı
öldürdüm” dedi. Peygamber “Allah’a ve elçisine
yardım ettin, Ümeyr!” diyerek gönlünü aldı. Ümeyr
sordu: “Bu kadın yüzünden Ahirette eziyet çekecek
miyim, Ya Resul?”. Peygamber cevap verdi: “O’nun
uğrunda iki keçi bile boynuz tokuşturmaz!”.

b. Esma bint Mervan’ın öldürülmesinden bir ay
sonra, Peygambere karşı düşmanca şiirleriyle tanınan,
yüz yaşına yaklaşmış şair Ebu Afak da uykusunda
öldürüldü. Peygamber O’nun için de, “Bu adamı kim
alacak benim başımdan?” demişti. Bedr savaşına
katılmayanlardan Salim ibn Ümeyr gönüllü olmuştu.

c. Beni Lihyan aşireti şefi Süfyan ibn Halid’in
müslümanlara saldırmak için adam topladığını haber
alan Peygamber, suikastçi olarak seçtiği Abdullah ibn
Üneys’i “dilediği gibi konuşmak, gerekirse peygam-
ber aleyhine de atıp tutmak” yetkisiyle Süfyan ibn
Halid’in yanına gönderdi. Süfyan misafirini çok sevdi
ve gece kendi çadırında ağırladı. İbn Üneys, gece
Süfyan’ın başını kesti ve yanına aldığı kesik başı
peygambere getirdi. Peygamber kendisine bir “sopa”
hediye etti ve bu sopanın “Mahşer gününde” araların-
da bir işaret olacağını ve “o gün pek az kişide sopa
olacağını” söyledi. Üneys işaretten ömrü boyunca
ayrılmadı ve sopanın öldüğünde yanına gömülmesini
vasiyet etti.

d. Peygamber, aleyhine şiirler yazan Medineli Nadir
aşiretine mensup Yahudi kırması şair Ka’b ibn El-
Eşref’i de öldürtmüştü. Bu gelenek Mekke’nin fethin-
den sonra, başka şair cinayetleriyle devam etti.
Muhammed aleyhine şiirler yazan ve Mekke’de düzen-
lediği toplantılarda bu şiirleri iki şarkıcıya okutan bir
şair, şarkıcılardan birisiyle birlikte öldürülmekten kur-
tulamadı. 

e. Bir zamanlar “vahiy katipliği” yapan, peygam-
bere “inen” emirleri kayda alan Abdullah ibn. Sa’d;
bir gün oturup Kur’an üslubuyla yazmayı denemiş ve
kendi yazdıkları karşısında; Kur’an’ın da bizzat
peygamber tarafından yazılmış olabileceği şüphesine
kapılmıştı. Bu nedenle Mekke’ye sığınarak şüphelerini
dile getirmişti. Mekke’nin “fethi”nden sonra Abdullah
ibn. Sa’d’ın öldürülmesini, araya giren üvey kardeşi
Osman (daha sonra 3. Halife) önlemiştir. Peygamber
etrafındakilere “Çok sustum. Neden biriniz çıkıp
öldürmediniz bu köpeği” demiş, oradakilerden birinin
“Ya Muhammed, neden işaret vermedin bize?”
sorusuna da “İşaretle insan öldürülmez.” cevabını
vermişti.

İslam tarihini bilenler, farklı düşüncelerinden
dolayı, bizzat peygamber tarafından suikastle
öldürtülenlere başka örnekler de bulunduğunu hatırla-
yacaklardır. 

Demek ki, islamın “sünnetinde”, başka bir deyişle
“sünni islam”da, savaş dışında, farklı görüşlere sahip,
eleştiren, şüpheye düşen veya potansiyel düşman olan
kişilere karşı, kadın, yaşlı ayrımı gözetilmeden öldürme
ve suikast vardır. 

“Öldürme tamam, ama işkence yoktur” diyenler,
Kur’an-ı Kerim’de el ve ayak kesme veya çapraz
kesme hükümlerini okuyabilirler. İslamda ceza
hukukunun bu yöndeki hükümleri Suudi Arabistan’da,
Afganistan’da ve belki başka yerlerde uygulanmaya
devam edilmektedir. Türkiye’de de “şeriat” adına,
“Kur’an ezberleyen hükümlülerin cezalarından
indirim yapılabilir” diyen Şevket Kazan, zina yapan
kadınların “recm” ile, yani taşlanarak öldürülmesini
öneren “Cüppeli Ahmet Hoca”lar, işte o hukuk siste-
minin bütünüyle uygulanmasını istemektedirler.

Verdiğimiz örnekler, Hizbullah’ın, inancını büyük
bir ağırbaşlılıkla yaşayan milyonlarca müslümandan
daha fazla müslüman olduğunu ortaya koymuyor. Bu
örnekler, çok önemli bir noktaya dikkat çekmek
amacıyla verildi. İslamiyet, dünya dışı hayat hakkında
verdiği cevaplar itibariyle teolojidir; günlük hayatı
düzenleyen hükümleriyle dünyevidir; öngördüğü ibadet
ve ahlakıyla bir disiplindir; içinde doğduğu toplumsal
koşullardan ileriye doğru bir  yürüyüşü önermesiyle
reformist, hatta devrimci-dayanışmacı bir toplumsal
projedir vs. Ama aynı zamanda, peygamberinin öncülü-
ğünde döneminin iktidar odaklarına karşı siyasi
mücadelenin en üst biçimi olan savaş dahil, siyasi
mücadele yapmış, iktidar olmuş; iktidarını kurumlaştır-
mış ve fetih savaşlarıyla daha geniş coğrafyalara
yaymıştır. Yukarıda işaret edilen kıyıcılıklar, iktidar
mücadelesinin türevleridir. İslam peygamberi ve islam,
bu yöntemleri içinde varolduğu toplumda bulmuş; red-
detmemiş, aksine devralmıştır. Her din, siyasallaştığı ve
iktidar mücadelesine girdiğinde; sadece kuruluş
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evresinde değil; bütün tarih boyunca sayısız kıyıcılığın
gerekçesi olarak gösterilmiştir. Tek tanrılı dinlerin içine
doğduğu özel mülkiyetli toplumlarda, çıkar savaşları,
iktidar mücadeleleri, sömürgecilik, ırkçılık, faşizm,
kendi kaynağını pekala dinlere dayandırabilmiştir.
Dinlerin bütün olarak ve belirgin hükümlerle bu tür
tutumlarla kendisi arasına sınır çekmediği; çoğu zaman
lanetlenen siyasi akımların, kendi meşruiyetleri için
dinleri referans gösterebildikleri ortadadır. Din ve
cinayet arasındaki ilişki; dinin egemenlik
mücadelelerinin aleti haline geldiği her durumda,
kaçınılmaz olarak kurulacaktır. 

Hizbullah, milyonlarca müslümandan farklı olarak,
siyasi mücadelesinin tabiatı icabı seri cinayetler işle-
mektedir ve islamı siyasi mücadelesinin ideolojisi
olarak benimsemektedir. 1968’de Kanlı Pazar’da da,
Sivas katliamında da, cinayetle islamiyet arasındaki iliş-
ki aynı şekilde kurulmuştur. Dini siyasallaştıran; siyasi
mücadelesinin ideolojisi haline getiren her siyasi
hareket; başlangıçtaki niyeti bu olsun olmasın; din
adına şiddetin yolunu açmaktadır. MNP-MSP-RP-FP
çizgisinin taraftarları kendilerini Hizbullah’tan ayırmak
için “Hizbullah vahşetini” kınama yarışına girerlerken;
görmelidirler ki, Hizbullah, kendi açtıkları kapıdan
geçenlerdendir. Düne kadar aralarındaki fark, şiddete
sürecin hangi noktasında başvurulacağı noktasındaydı.
Bu yüzden bu türden “acelecilerin” daha önceki şiddet
ve katliamlarını “sıkıyı görmedikleri” ölçüde, kınamaya
bile gerek duymadılar. Ve son: Şu anda Hizbullah
vahşetini kınayan siyasal islamcıların ezici çoğunluğu
islam adına şiddete, adam öldürmeye, çapraz kesme, el
ve ayak kesme cezaları dahil işkenceye, recme ilkesel
olarak karşı değildirler. Bu günkü kınama ve kendini
ayırmaya çalışma gayretlerinin sebebi, kamuoyu
önünde başka türlü davranamayacakları bir mecburiyet
içine sokulmuş olmalarındandır. Bu mecburiyet
bazılarında sağlıklı bir bilinçlenme de yaratabilir.
Ancak  Abdurrahman Dilipak gibi Akit’çi faşistlerin
çok konuşması, Hizbullah’ın Zehracılara yaptığını belki
kendilerine de yapabilecek olmasından duydukları
korku ve düzenin üstlerine gelmesinden duydukları
sıkışmışlıktandır. Böylelerinin dini, yalandır.

Sosyalizm, bugünkü düzen partilerinin tamamının
ortak olduğu dini siyasetle ilişkilendirme tutumunun
samimi inanç sahibi yığınlara verdiği çok yönlü zarara
son verecek; dini siyasetten, siyaseti dinden bütünüyle
arındıracaktır. Peki müslümanlar siyaset yapmayacak
mı? İnananların toplumsal, siyasal talep ve beklentileri
doğrultusunda siyaset mekanizmaları içinde yeralması
başka şeydir; inançlarını siyasetin merkezi değeri yap-
maya girişmeleri ayrı şeydir. İkinci yol, yukarıda işaret
edilen sakıncaların asıl kaynağını da ortaya koymak-
tadır: Siyasal islam, görünürde hangi talep ve beklentil-
erle ortaya çıkmış olursa olsun; daima mülkiyetçi bir

çizgide, bir mülk sahibi sınıf siyaseti olarak gerçek-
leşmektedir. Onun bu sınıf niteliği; devletin (devlet-
lerin), emperyalizmin, siyasi gericiliğin, kendisini
emekçi karakterli, bağımsızlık, özgürlük, demokratik-
leşme, sosyalizm mücadeleleri aleyhinde yanına
çekmesinin, kullanmasının da yolunu açmaktadır.

4. “Hizbullah zulmünü yapanlar, Ermenidir.” Bu
iddianın sahibi ise, Tarsus’ta Hizbullah’ın öldürdüğü
Benlizade Camii imamı Ahmet Aydın’ın cenazesinde
konuşma yapan Tarsus Müftüsü’dür. Müftü şöyle
söylüyor : “Ondan isteğimiz, ne olur, melekler ona
nasıl öldüğünü sorduğunda, rezaletimizi söylemesin.
Bunu yapanlar insan, hele hele müslüman hiç ola-
mazlar. Bunlara olsa olsa ‘Ermeni taşeronları’dır
diyebiliriz. Ne olur bunları Hizbullah diye tanımla-
mayın. Bunlar Hizbullah olamaz.”

Büyük basınımız, “Avrupa Birliği’ne aday
olduğumuz şu günlerde...” Batı’ya karşı ayıp ola-
cağını düşünmüş olmalıdır ki, son cümlelere otomatik
olarak sansür uygulamıştır. 30 Ocak tarihli “Yeni Bin
Yıl”da Hrant Dink ve Hürriyet’te Zeynep Atikkan,
sansürü delen iki isimdir. 

Hizbullah’ın bazan yeni liderliğine, bazan
“kasa”lığına basın tarafından tayini yapılan Sülhattin
Ürküt’ün “Ermeni asıllı” olduğu ise, sık sık altı çizilen
bir iddiadır.

Herkes bilmelidir ki, her kötülüğü başka halkları
karalamak için kullanan şovenist zihniyet,
Hizbullah’tan daha az tehlikeli değildir. Kaldı ki, müftü
efendi, cinayetleri ortaya çıkan Hizbullah’ı beğen-
memekte ve “asıl Hizbullah” propagandasına devam
etmektedir. Asıl Hizbullah’ın “iyilik ve güzellik”
olduğunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanından başla-
yarak, pek çok kişi, Hizbullah vahşetini kınama bahane-
siyle, Hizbullah propagandası yapmaktan endişe duy-
mamışlardır. Demek ki, “yeni Hizbullah” örgütleri için
zihinlerde yer hazırdır. Siyasal islamın her tonu, bu
Hizbullah değilse, başka Hizbullah; ama ısrarla
Hizbullah fikrini savunmayı sürdürmektedir.

5. “Bu topraklarda böyle zulüm görülmemiştir.”
Bu iddia ise, Hizbullah’ı “Türkiye topraklarının dışına”
çıkarmakta, “dış mihrakların bir oyunu” formülünü
dile getirmektedir. 

Çok uzun bir tarih içinden, birkaç örnek verelim:
1444 yılında, Osmanlı’nın belki de Avrupa toprak-

larından bütünüyle atılmasına yolaçabilecek devasa bir
kriz yaşanmaktaydı. Karaman anlaşmayı bozup
Osmanlı topraklarına girmişti. Bizans Orhan Çelebi’yi
yeni bir ayaklanma için Trakya’ya çıkarmıştı. Büyük
bir Haçlı seferi hazırlıkları yapılıyordu. Bu esnada
Edirne’de Hurufiler ayaklandı ve topluca katledildi-
ler. Çoğu yakılarak öldürüldü. Sebepler tartışılabilir,
ama uygulama zalimcedir. Edirne “bu topraklardadır.”

16. yüzyılda Osmanlı-Safavi gerginliğinin bir sonu-



60 Nisan 2000 fabrika

HİZBULLAH

cu olarak Anadolu’da 70 bine yakın Alevi ve Şia
öldürüldü. Kuyucu Murat Paşa, öldürdüklerini
kuyulara doldurdu. Gaddarlıktır, büyük zulümdür.
Anadolu “bu topraklardır.”

17. Yüzyılda Kadızadeler’in saray üzerindeki et-
kisiyle, içki içen veya “sapkın inanç sahibi” olduğu
iddia edilen binlerce insan peşin fetvalarla katledilmiş,
özellikle İstanbul’lular üzerinde müthiş bir din terörü
estirilmiştir. 

31 Mart gerici ayaklanmasında mektepli subaylar,
Meclis üyeleri vd. yakalandıkları yerde en gaddar
işkencelerle öldürülmüşlerdir.

1993 yılı 2 Temmuz’unda Sivas’ta bir otel dolusu
ilerici insan, islam adına yakılarak öldürülmek istenmiş,
pek azı canını kurtarabilmiştir. Yakarak toplu katliam
karşısında, şimdi “Bunlar insan, müslüman vs. olamaz”
diyenlerden benzeri bir cümle işitilmemiştir.

Kısacası, “bu topraklarda” dini “gerekçelerle”
Hizbullah’tan önce de, Nesimi’nin diri diri derisinin
yüzülmesi gibi, gaddar ve zalimane cinayetler işlenmiş,
katliamlar yapılmıştır. Unutarak veya unutturarak tarihi
“beyaz sayfalardan ibaret” hale getirmek mümkün
değildir ve toplumun zihnine karanlık perdeler çekme
girişimidir.

6. “Bu vahşet çağdışı bir zihniyetin teza-
hürüdür.” Bu dışlama, laik kesimden, sözümona
siyasal islama yönelik bir eleştiri olarak dil-
lendirilmiştir. Halbuki siyasal islamın bizzat kendisi
modern zamanların bir ürünüdür. Bütün iç renkleriyle
birlikte siyasal islamın doğuşu 19. yüzyıl sonlarındadır.
Asıl önemlisi, tekeller ve emperyalizm çağında, tekel-
lerin ve emperyalizmin kaynağını oluşturduğu siyasi
gericilik; tarihin gördüğü bütün gericilik biçimlerini
içermiş ve yeniden üretmiştir. Nazizm de, faşizm de
çağımızında yaşandı. “Uygar batı”nın desteğinde
gerçekleştirilen Türkiye’yi işkence, gözaltında kayıp,
faili meçhul cinayetler ülkesi yapan 12 Eylül faşizmi ve
devamı olan bugünkü tekeller düzeni de, gayet çağ-
daştır. “Uygar batı dünyasının lideri” ABD emperyaliz-
mi Talibanların da destekçisidir, Suudi rejiminin de..
Eğer ifade edilmek istenen, binlerce yıllık ileri insanlık
değerleriyle bu vahşetin aynı çağda yaşanmasının
yakışıksızlığı ise; aynı fikirdeyiz, Hizbullah da, bu
örgütü destekleyen, himaye eden, hatta yöneten
bugünkü rejim de, tekeller ve emperyalizm de, insan-
lığın gelişimine ters, yakışıksız olgulardır. Hizbullah’a
karşı çıkmanın gereği; emperyalizme ve tekellere de
karşı çıkmaktır. 

Özeti şudur: Hizbullah bu topraklarda gelişmiş,
siyasal islam içi bir örgüttür. Yönetici, üye ve
taraftarlarının çoğunluğu “Ehli sünnet”ten Şafi
mezhebi’ne mensuptur. Kırsal kesimden devşirilen-
lerin %60’ı okur yazar olmasa bile, yönetici takım
içinde çok sayıda yüksek okul mezunu, öğretmen,

polis, Tıp doktoru, hukukçu vardır. Bilgisayar, cep
telefonu, kredi kartı kullanırlar. İddia ve eylemleri
islam tarihinde, Türkiye tarihinde ve yakın tarihte
görülmemiş cinsten değildir. Gericiliğin her türü
gibi, siyasal gericilikli bağları olan bir vakıadır.

“DEVLET CİNAYET İŞLEMEZ!”

Acaba Hizbullah, devletin dışında mıdır? Başka bir
ifadeyle devletten bütünüyle bağımsız bir örgüt müdür?
Başta Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel olmak üzere,
devletin yetkilileri, Hizbullah’ın devlet tarafından
kurulduğu veya yönetildiği veya desteklendiği/
silahlandırıldığı veya himaye edildiği veya hoşgörü
gösterildiği iddiaları karşısında, artık bir tekerleme
haline gelmiş bulunan, “Devlet cinayet işlemez”
sakızını çiğnemektedir.

Süleyman Demirel geçmişte de “Bana milliyetçiler
cinayet işliyor dedirtemezsiniz.” demişti. Bizzat
Sıkıyönetim mahkemelerinde MHP Genel Başkanı
Alpaslan Türkeş ve arkadaşları, yüzlerce cinayetin
sorumlusu olarak yargılanıp mahkum edildiler. Ancak
devlet, mahkemenin karar vermesini akılalmaz yöntem-
lerle geciktirdikten sonra, zaman aşımı sınırı geçilir
geçilmez karar verildi. 

Kaldı ki devlet siyaset üreten kurumlarıyla, MGK
ile, Hükümet ile siyasi kararlarını verir ve alt örgüt-
lerinde görevli memurları ile cinayet işler, cinayet
işleyecek olanları örgütler veya yönlendirir veya işlen-
miş cinayetlerin soruşturulmasını, yargı önüne çıkarılıp
cezalandırılmasını engelleyerek katilleri himaye eder.
Abdi İpekçi davasının katil sanığı Oral Çelik’in
Türkiye’de yargılandığı davaların dosyalarının içinin
boşaltıldığı, delillerin yokedildiği mahkeme kararıyla
sabittir. Görgü tanıklarının devlet tarafından korun-
madığı ve korkutulmalarına uygun ortam hazırlandığı,
sonuçta Oral Çelik aleyhine tanıklık yapamadıkları he-
pimizin gözleri önünde cereyan eden olaylardır. MGK
gidip cinayet işleyecek değil, bu işleri Oral Çelik’ler
yapar. Devlet de katilleri himaye eder.

Tansu Çiller’in “listeleri cebimde” demecini ver-
mesinden bir ay sonra, polis kimlikli kişilerce
kaçırıldıktan sonra birer-ikişer öldürülen ve öldürülme-
den önce işkence edilen, bazıları uyuşturucu
kaçakçılığına bulaşmış “işadamı”, bazıları Avukat vs,
onlarca kişi, tabii ki “devlet” diye soyut bir kavram
tarafından değil; devletin doğrudan veya dolaylı
görevlileri tarafından öldürülmüştür.

Türkiye’de yaşıyoruz, olup biteni izleyen herkes
devlet ve cinayet üzerine onlarca örnek verebilecek
durumdadır. 

Hizbullah örgütü, siyasal islamın yükselişinin
sonuçlarından biri olarak doğmuştur. 1970’lerin sonun-
da İran etkisiyle, 1990’ların başlarında ise sosyalist sis-
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temin çöküşü nedeniyle, özellikle Ortadoğu’da,
Filistin’de islamcı örgütlerin itibar kazanmasının et-
kisiyle radikal islamcı akımlar ortaya çıkma ve gelişme
trendi yakalamıştır. Ancak bunlar dış etkilerdir. Asıl
olan iç dinamiklerdir ve birbirini besleyen iki iç
dinamikten sözetmek gerekir. Birincisi, ABD
emperyalizminin “komünizme karşı siyasal islam”ı
geliştirme politikalarından ilham alan 12 Eylül yöneti-
minin, solun gelişmesinin önünü kesmek için toplumu
dindarlaştırma politikalarına yönelmesi siyasal islamın
bir bütün olarak önünü açmıştır. 

Siyasal islam her zaman bir yelpaze olmuştur. Nihai
olarak bir şeriat devleti kurma amacında ortaklaşsalar
da, siyasal islam içindeki bazı eğilimler uzun bir evrim
dönemini strateji olarak benimserken; bazıları silahlı
mücadele gibi, barışçı yöntemleri sadece silahlı eylemin
hazırlık evresi olarak gören stratejileri benimsemekte-
dirler. Bu yelpaze içinde pek çok ara renk ve yüzey
mevcuttur. Siyasal islamın önünü açanların, sonradan
Hizbullah türü örgütler ortaya çıkınca şaşırmış gö-
rünmeleri inandırıcı değildir. Son yirmi yılda, devlet
kurumlarının yanısıra, sadece Refah-Fazilet değil;
Türkiye’deki bütün siyasi partiler siyasal islamın
gelişmesine yardımcı olmuş, katkı koymuşlardır.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Avrupa’da, PKK’nin
Türkiyeli nüfus üzerindeki etkisini önlemek için Türk-
İslam Birlikleri örgütlediği, CHP(SHP)li Dışİşleri
Bakanları’nın, bakanlık örgütü ile bu örgütlenmenin
mimarlığını yaptığı sır değildir. Bütün partiler tarikat ve
cemaatlerle içiiçe olmuş; devlet kadrolarına yer-
leşmelerini sağlamıştır. Refah ise diğerlerinden daha
kapsamlı olarak, siyasal islamın tüm renklerini devlette
ve belediyelerde istihdam etmiş; devletin ve yerel yöne-
timlerin kaynaklarının bu örgütlerce tepe tepe kullanıl-
masına yardım etmiştir. 

Hizbullah türü örgütlerin ortaya çıkışı, siyasal
islamın genel olarak geliştirilmesi politikasının bir
sonucudur.

Ancak Hizbullah, Kürt savaşının bütün şiddetiyle
sürdüğü bir evrede ve savaş bölgesinde yeşermiş bir
örgüttür. Kuruluşu kendiliğinden olabilir. Ancak
silahlanması ve şehirlerde PKK yandaşı olduğundan
şüphelendiği kişileri öldürmeye girişmesi; kendiliğin-
den bir gelişme değildir. 

1993 yılı başında, dönemin MİT Müsteşarı
Korgeneral Teoman Koman, MİT’te basın men-
suplarına kabul ettiğinde, toplantıya Aydınlık temsilcisi
olarak katılan Soner Yalçın’ın “Hizbullah”la ilgili
sorusuna şöyle cevap veriyor: “Hangi Hizbullah? Bir
İran’daki Hizbullah vardır. Bir de PKK’nin baskın-
larına karşı kendini koruyan, dini inançları kuvvetli
vatandaşlar vardır.” (Soner Yalçın, Binbaşı Ersever’in
Anıları; Fehmi Koru, Zaman gazetesi 12 Mart 1993)

1993’te dönemin Batman Emniyet Müdürü Öztürk

Şimşek, kendisine sorulan “Hizbullah’ın üzerine
neden gitmiyorsunuz?” sorusuna şöyle cevap veriyor:
“Nasıl gidelim, bu bölgedeki Hizbullah karargahı
JİTEM binasının hemen yanında bulunuyor; biz ne
zaman operasyona kalkışsak derhal müdahale
ediliyor.” Öztürk Şimşek bu cevabından sonra, derhal
görevinden alınmıştır. 

Ünal Erkan, Olağanüstü Hal Bölge Valisidir.
Batman başta olmak üzere Hizbullah cinayetleri bütün
hızıyla sürmektedir. Erkan’ın değerlendirmesi ise:
“Hizbullah diye bir örgüt yok.” şeklindedir. Hem de
örgütün bugün ortaya çıkan haliyle şemasının yayın-
landığı Aktüel Dergisi’nin ilgili sayısında. Üstelik
dergi, Hizbullah’ın kullandığı satırların Bursa yapımı
olduğunu ve Batman’da satıldığı iki dükkanın adresleri-
ni de aynı sayıda yayınlamıştır. 

Aydınlık Dergisi ise Hizbullah’ın cinayetlerini, lider
kadrosunu, örgüt şemasını ve karargahını ısrarla haber
yapmış; yetkililer, aynen JİTEM diye bir örgütün
olmadığını söyledikleri gibi, Hizbullah’ın varlığını da
yıllarca inkar etmişlerdir.

Belli ki devlet PKK’nin önünün kesilmesi için
Hizbullah örgütünün, o dönemde evrimci bir yol izle-
meyi tercih eden ve PKK ile çatışma fikrinden uzak
duran Fidan Güngör ekibinden ayrılmasını, silahlan-
masını ve PKK’nin kitle tabanını sindirmesini bir
devlet politikası olarak benimsemiştir. Tabii ki bu işi
MGK yapacak değil. Hizbullah sanıklarının
ifadelerinden de anlaşılmaktadır ki, Gladyocular, Yeşil
(Mahmut Yıldırım), Binbaşı Ersever ve Mehmet
Eymür’ün MİT’te başkanlığını yaptığı Kontr-terör
dairesi Hizbullahla başından itibaren yönlendirici bir
ilişki içinde olmuşlardır. Mardin Emniyet
Müdürü’nün şu sözleri durumu çok veciz olarak
ortaya koyuyor: “Hizbullah ‘Bir terör örgütüdür’
diye yanlış kullanıyoruz; Hizbullah bir gizli
servis!..

Denilebilir ki, Kontrgerille örgütlenmesi, ABD
yönetiminde uluslararası bir örgüttür ve devletin bu
örgüt üzerindeki tasarrufu sınırlıdır. Bunu söyleyen-
ler, bu çeşit bir örgütün egemen bir devlet olarak
Türkiye’ye zorla dayatıldığını, dolasıyla Türkiye’de,
devletin vatandaşlarına karşı pervasızca suç işleyen
bu örgüte karşı devletin elinin kolunun bağlı
olduğunu veya eğer bu örgütün Türkiye kolunun
örgütlenmesini ve faaliyetlerini himaye ediyorlarsa;
suça iştirak ettiklerini itiraf etmeleri gerekir. Sonuçta
kontrgerilla, son zamanlarda çok söylenen adıyla
“ulus devlete” kendi talebiyle, emperyalist-kapitalist
sistem tarafından yerleştirilmiş, anti-komünist/ karşı-
devrimci bir parçadır. Bu parça, bazılarının sandığı
gibi ulus-devlet içinde yabancı bir unsur değildir.
Ulus-devletin burjuva karakteriyle tam bir uyum
içindedir.
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VE BATMAN...

NTV’nin 10 Şubat 2000 tarihli yayınında ortaya
çıkan bir mektup, zaten Hizbullah-Devlet ilişkileri
konusunda, topluma hakim olan kanaati, kanaat olmak-
tan çıkarıp somut malzemeye dayandırmıştır. Dönemin
Batman Valisi Salih Şarman, dönemin Başbakan’ı
Tansul Çiller’e yazdığı 28 Haziran 1994 tarihli mek-
tubunda, Çiller’e müjde veriyordu: Kurduğu özel
paramiliter örgüt 3 Mart 1994 tarihinde, dönemin İçiş-
leri Bakanı Nahit Menteşe’nin ve yanında bulunan
zevatın önünden resm-i geçit yaparak göreve
başlamıştı. Mektup ortaya çıkartılıncaya kadar Devlet-
Hizbullah ilişkileri üzerine konuşmayan pek çok kimse,
başta Çiller olmak üzere, birden arşivlerden belge topla-
maya koyulmuş ve savunma demeçleri vermeye
başlamıştı. Herzaman olduğu gibi, Devlet içindeki bir
hesaplaşma ihtiyacının ürünü olarak “sızdırılan mek-
tup”, Demirel’in “bir kurallar ve kurumlar manzume-
sidir” diye tanımladığı devletin içinde neler döndüğüne
dair sayısız bilgiyi ortaya çıkarmıştır. Sonradan her
şeyin “yasalar çerçevesinde” olduğu, “rutin dışına” çık-
maların bile “yasal çerçeve içinde gerçekleştiği”, bizzat
Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilmiş, böylece konu
kapatılmak istenmiştir. Ama ortaya çıkan çıkmıştır. 

- Vali Salih Şarman’ın OHAL Bölge Valisi Erkan’ın
“finansman yönünden” olur vermediği, S. Demirel’in
deyişiyle “rutin dışı” özel paramiliter birlik projesi, biz-
zat Tansu Çiller tarafından onaylanmış; bu birliğin
silahları rutin dışına çıkılarak valilikçe ithal edilmiştir.
Silahların gümrük belgeleri ve kayıtları usulüne uygun
tutulmamıştır. Gerçekten söylendiği kadar silah ithal
edildi mi; önemli miktarda bir para cebe atıldı mı, belli
değildir. Ancak Vali Şarman’ın Ankara’daki süper lüks
villasının silah ithalatçısı şirket tarafından “hediye”
edildiği bilinmektedir. Valiye bu kadar düştüğüne göre,
yukarıdakiler de makamlarına mütenasip paylar almış
olmalıdırlar. Mesut Yılmaz’ın verdiği rakamlar 50
milyon dolara yakın bir kaynağın ayrıldığı ve 3 milyon
dolarlık silahın geldiği şeklindedir.

- Özel birlik mensubu korucuların en azından
bazılarının Hizbullah üyesi olduğu bir yana; bugün
ortaya çıkarılan Hizbullah cephaneliklerinde ele geçi-
rilen silahların bir bölümünün, bu yolla ithal edilen
silahlardan olduğu kesindir. Bu konudaki en önemli
kanıt ise, ele geçirilen çok büyük miktarda Hizbullah
silahları arasında Tarsus’ta 1 ve Mardin’de 2 adet olmak
üzere, Uzi çıkmasıdır. Bu silah İsrail’de üretilen ve
sadece devletten devlete satılan, piyasaya başka türlü
çıkmayan bir silahtır. Özel Harekat Dairesi’nin örtülü
ödenek kaynaklarıyla ithal ettiği uzilerin bir tanesi
Ömer Lütfi Topal cinayetinde ortaya çıkmış, bir tanesi
Susurluk’ta Mercedes’in bagajında ele geçmişti.

- Dönemin Başbakan Yardımcısı, SHP Genel

Başkanı Murat Karayalçın, Batman’da kurulan, İçişleri
Bakanı önünde yaptığı geçit töreni basında yeralan özel
birlikten haberi olmadığını açıklamıştır. Silah ithalatın-
dan da haberi yoktur; bölgede işlenen yüzlerce faili
meçhul cinayetten de.. Silah ithalatı için Yüksek
Planlama Kurulu üyesi olarak, alınan kararın altına
imza atanlardan diğer ikisi de Deniz Baykal ve Hikmet
Çetin’dir ve onların da hiçbir şeyden haberi yoktur.
Onlar aldıkları kararla tahsis edilen ödeneğin
“Batman’da koruculara kulübe yapılması için”
olduğunu sanıyorlarmış. Ve bu tip iflah olmaz yalancı
veya süzme salaklar, şimdi parti yönetimine gelirlerse,
CHP’yi tek başına iktidar yapma iddiasındadırlar.
Azimet Köylüoğlu’ndan İnsan Hakları Bakanı yapan
utanmazlardan, gazete okumalarını elbette bekleye-
meyiz..

Sonuç olarak, Hizbullah’ın ana rahmi Batman ve
şimdi Hizbullah depolarından çıkan binlerce “kirli”
silahın karanlık ilişkiler üzerinden ithal edildiği ve
kayda geçirmekten titizlikle kaçınıldığı merkez gene
Batman’dır. Gene bir şimşek çakmış; devletin içi bir an
için aydınlanmış, kir görünmüş ve herşeyin yeniden
karanlığa gömülmesi için, devletin bütün kademeleri
harıl harıl çalışmaya koyulmuşlardır.

Gerek Hizbullah’ın yüzbinlerce asker ve polisin
görev yaptığı dönemde OHAL Bölgesinde göstere
göstere işlediği seri cinayetlerin “önlenememiş”
olmasının, bir vakıa olarak bizzat kendisi; gerek “kayıp
silahlar” ve devlet yetkililerinin, aynen “JİTEM yok-
tur” dedikleri gibi, “Hizbullah yoktur” beyanlarıyla bu
örgütü örtme girişimleri, Hizbullah-Devlet ilişkileri
konusunda güçlü bir kanaat yaratmış bulunmaktadır.
Ortaya çıkan bilgiler; Menzil-İlim ayrışmasının da,
MİT’in, Jandarma Genel Komutanlığı’nın ve OHAL
Valililiğinin, kısacası devletin bilgisi dahilinde,
JİTEM-Cem Ersever/ Emniyet İstihbaratı-Hanefi Avcı
marifetiyle yaratıldığı ve Hizbullah’ın PKK’ye karşı
örgütlendirildiği, yönlendirildiği, hatta yönetildiği;
suçlarının yasalar karşısında himaye edildiği konusun-
da hiçbir tereddüt bırakmamaktadır. Aşağıda yeralan
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Hizbullah’la
ilgili beyanı da, devletin en üst makamlarının bu süreç-
lerin bilgisine sahip olduğunu ve aksine davran-
madıklarına göre, onayladıklarını büyük bir berraklık-
la göstermektedir. Eğer hala bir tereddüt varsa; o tered-
düt de, Hizbullah soruşturmasının Ankara DGM
Savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından üstlenilmesiyle
herhalde ortadan kalkmış olmalıdır. Savcı Yüksel,
devletin dahli olan davaların soruşturmalarını üstlen-
mek ve devletin “yüksek menfaatleri” doğrultusunda
muamele yapmakla meşhurdur. Hizbullah liderlerine
operasyon İstanbul’da yapılmış ve örgüte yönelik kap-
samlı operasyon İstanbul’dan başlamışken; veya
örgütün geçmişte suçlarını yoğunlaştırdığı bölge
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Diyarbakır DGM’nin görev alanındayken; davayı
Ankara DGM’nin, ille de Nuh Mete Yüksel isimli
savcısının üstlenmesi ilginç değil midir? Savcı Yüksel,
Refahyol hükümetine 28 Şubat kararları karşısında
destek veren ABD’yi, bu tutumundan vazgeçirmek
üzere, yıllarca belgeleri yayınlandığı halde harekete
geçilmeyen Çiller’in ABD casusluğu iddiasını birden
bire gündeme almaya karar veren “devlet”in işaretiyle
soruşturma başlatmış; ABD iki gün sonra
“Türkiye’deki rejimin laik-demokratik karakterini çok
önemli buluyoruz” açıklamasıyla çark edince; dosyayı
“delil yetersizliğinden” kapatmıştır. Fethullah Gülen’in
kasetleri ortalığa saçılınca da, herhangi bir savcı değil;
Yüksel dosyaya el koymuş ve neredeyse bir yıl olduğu
halde dava açma noktasına gelmemiştir. Devlet’ten
aksi yönde kuvvetli bir rüzgar esmezse, emekli olun-
caya kadar Fethullan Gülen Dosyasını dolabında kilitli
tutacağından kimse şüphe etmemelidir. Merve Kavakçı
konusundaki iştahlı girişiminin takdir toplayacağını
umarken; ABD rüzgarını Türkiye’de estirme mis-
yonuna kuvvetle sarılan Ecevit’in sert tepkisi üzerine
hayal kırıklığına uğrayan Savcı Yüksel’in Kavakçı
soruşturmasını da Fethullah Gülen dosyasıyla aynı
dolaba kilitlediği kesindir. 

Hizbullah dosyasına devletin bu siyasi tecrübesi
yüksek savcısının el koyması; örgüt soruşturmasından
devlet bağlantılarının büyük bir titizlikle ayıklanması
lüzumundandır. Emin olabiliriz, iddianamade, örgütle
devlet arasında bir ilişki olabileceğine dair tek bir cümle
yeralmayacaktır. Örgüt dediğin, savcısından belli olur.  

KONSEPT DEĞİŞİNCE..

Konsept bellidir. PKK’ye karşı devlet rutin içi-rutin
dışı her yolu, cinayet işlemek ve işletmek dahil kullan-
mıştır. Şimdi konseptin değiştirilmesinin şartları ortaya
çıkmıştır. Ancak Süleyman Demirel, hala o günkü kon-
sept doğrultusunda açıklamalar yapmaktadır:

“İsmi üzerinde, bu Hizbullah vahşetidir. Daha önce
de söyledim. Bu enteresan bir olaydır. Bilinmeyen bir
olay değildir. Bilinmeyen bir olay değil derken, bu
kadar cinayet işlenmiş, böylesi bilinmiyordu.
Cinayetler fevkalade gizlilik içinde işlenmiştir.
Hizbullah aslında PKK’nın bir türevidir. Başlangıçta
PKK’ya karşı çıkmış bir harekettir. PKK, Marksist,
dinsiz ve terörist bir harekettir. Güneydoğu
Anadolu’da halkı rahatsız etmiş bir harekettir.
Buna karşı halkın kendisini korumaya kalkması
gibi bir harekettir. Yani evvela halkı korumaya
yönelmiş gibi bir hareket. Halkın kendisinden
çıkarttığı gibi bir hareket. Ama daha sonra terörist,
ayrılıkçı ve dinci bir hareket.(...) Ama şimdi yeni bir
safhasını görüyoruz bunun. Son zamanlara kadar
büyük şehirlerde bunlar yoktu. İstanbul, İzmir,

Bursa gibi yerlerde. Şimdi oralarda da görülünce
önemli ipuçları meydana çıktı. Bu ipuçları meydana
çıkarken vahşet de beraberinde meydana çıktı. Yani
vahşetle beraber ipuçları çıktı..” (Yeni Bin yıl, 24 Ocak
2000)

Çok açık. Demirel Teoman Koman’ın 1993’teki
açıklamasını tekrarlıyor: “Halkın dinsiz PKK’ye karşı
kendini korumak için, kendi içinden çıkarttığı bir
hareket !..” Bu cümleler bile, Hizbullah’a ne kadar
sempati duyulduğunu anlatmaya yetiyor. 

Şüphesiz Hizbullah bir yandan devlet himayesinde
ve devletten beslenirken; aynı zamanda kendi stratejik
hedeflerine uygun bağlantılar içine girmiştir. İran
bağlantısı, eşyanın tabiatına uygundur. 

Ancak emperyalizmin Avrasya stratejisi ve
Türkiye’yi yönetenlerde bu stratejiye eklemlenme
yönündeki kuvvetli arzu; Türkiye’nin içinde savaşı
bitirmesini ve Kafkasya’daki çatışmalara hazır
olmasını; hatta Kafkaslarda bizzat gerilim yaratıcı role
soyunmasını gerektirmiştir. PKK’nin bu konsepti
kavrayarak veya kavramaya zorlanarak uyumlu bir
rotaya girişiyle, içerdeki savaş köpeklerinin bağlanma
zamanı gelmiştir. Hizbullah henüz işinin bitmediğine
inandığı ve zaten devletle fazla içli dışlı yaşamış olduğu
için gafil avlanmış olmalıdır. Zehra Vakfı çevresinin
bölgede etkinliğini genişletmesi ve HADEP’le yakın-
laşması Hizbullah’ın son işini ve son gafletini ifade
etmektedir. Zehracıların HADEP’e yönelişi nedeniyle,
“temizlenmesinin” devletin hoşuna gideceğini ve bu
esnada kendi tabanlarını oyan bu çevrenin dağıtılmasın-
dan da yararlanacağını düşünmüş olmalılar ki, aynen
bir zamanlar Batman’da cinayet işlerken sahip oldukları
rahatlıkla davranmışlardır. Evet HADEP’e yakınlaşan
Zehracıların önderi öldürülmüş; ancak sıra kendilerine
gelmiştir.

Demirel şöyle söylüyor: “Cinayetler fevkalade
gizlilik içinde işlenmiştir.” Evet, sokak ortasında, satır-
la veya tabancayla, güpegündüz. Diyelim ki gerçekten
fevkalede gizli cinayet işlemiş olsunlar, üç-beş değil ki;
devletin rakamlarıyla 17 600 faili meçhul cinayet var.
Bu rakamlar da mı “fevkalade gizlilik içinde” rakam-
lardır?

Hizbullah, devletin içindedir. Hizbullah’ın varlığı
da, faaliyetleri de, kendi nam ve hesaplarına işledikleri
üç-beşi hariç, devletin bilgisi dahilindedir. Dahası, sis-
temin bilgisi içindedirler. Dikkat: Dünya’nın ABD
kontrolündeki medya devleri, Türkiye’de ortaya
çıkan onlarca Hizbullah cinayetinin üzerinde bile
durmamışlardır. İran’daki bir idam infazını, bir
recmi “gizli kamera” çekimleriyle günlerce
gösterenler; Kosova’da bulunan her toplu mezarı
günlerce dünya gündeminde tutanlar; Hizbullah
cinayetleri karşısında acaba neden bu kadar ilgisiz
kalabildiler?
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SİYASAL İSLAM HİZBULLAH’I KINIYOR

Hizbullah’ın mezarevleri ortaya çıktığında derin bir
sessizliğe gömülen veya Hizbullah’ı bütünüyle devletin
üzerine yıkmaya çalışan siyasal islamın politikacı veya
köşe yazarları bir süre sonra “terörü” kınama yarışına
girmişlerdir. Kanal 7’nin “akıllı” adamı Ahmet Hakan,
Hizbullah cinayetleri karşısındaki suskunluklarını izah
etme sıkıntısı içindeki islamcı gazetecilere değerli bir
“tiyö” vererek, kendilerini rahatlattı: Meğer
Abdurrahman Dilipak (Akit), Ahmet Taşgetiren (Yeni
Şafak), Mehmet Şevki Eygi, Ekrem Kızıltaş (Milli
Gazete), Nedim Hazar (Zaman), Hizbullah cinayet-
lerinden haberdar oldukları halde, Hizbullah’tan kork-
tukları için kınamazlarmış!..

Fazilet Partisi’nin Recai Kutan başta olmak üzere
bütün önde gelen isimleri de Hizbullan vahşetini
kınayanlardandır ve hepsi de “teröre” karşı olduklarını
açıklamaktadırlar.

İş burada kalmadı ve siyasal islamı da reddetmeye
girişenler oldu: “Din ideoloji değildir.”  Bir zamanlar
“Kanlı pazar” provokasyonunu örgütleyen, dindar
insanları, ABD 6. Filosunun İstanbul’a gelişini protesto
eden devrimci gençlerin üzerine saldırmak üzere kışkır-
tan Mehmet Şevki Eygi; Prof. Mehmet Aydın, Yeni
Şafak’tan Akif Emre, eski sendikacı Necati Çelik,
Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç ve
başkaları bu kervana katıldılar. M. Şevki Eygi burada da
durmayarak, siyasal islamı tamamen “ithal malı” ilan
etti: “Evet son otuz yıldır dışarıdan ithal edilerek genç
nesillerin ve dindar kesimin kafalarına zerk edilen isla-
mi fikirler, metotlar, doktrinler İslama ve Müslümanlara
çok zarar vermiş, milyonlarca insanımızın kafasını
karıştırmıştır.” Muhterem’in, Süleyman Demirel’in
Başbakan olarak himayesinde, Kanlı Pazar’ı kışkırttık-
ları esnada, ne güzel yerli malı cinayetler işlenmek-
teyken; sonradan ithalat hızlanmış ve kökü dışarda bir
ideoloji olarak siyasal islam, kafaları karıştırmış. 

Hezeyanlar, yalanlar, kıvırtmalar gazete sayfalarını
ve televizyon ekranlarını kaplamış bulunuyor.
Muhtemelen kütüphanelerinden, kendi yazdıkları ki-
tapları indirip evlerinin kömürlüğüne koymuşlardır. 

Bunlar kamuoyu önünde oldukları için, yapmak
zorunda kaldıkları açıklamaları yapmaktadırlar.
Hiç Erbakan’ın Hizbullah cinayetlerini kınadığını,
“terör” olarak nitelendirdiğini gazetelerde okuyan
var mı? Kınamamıştır ve kınanacak bir hadise
olarak görmez.

Kaldı ki, yukarıdaki isimlerin hiçbirisi, diri diri
insan yakmak gibi bir vahşeti; Sivas Madımak oteli
katliamını kınamamıştır. O dönemde RP’nin Sivas
Belediye Başkanı ve şimdi Fazilet yöneticisi Temel
Karamollaoğlu, 37 kişinin öldüğü katliamdan sonra,
“Suçlu Aziz Nesin’dir.” açıklaması yapmıştı. Eğer kon-

jonktür değişmemiş; siyasal islam Dünya’da ve
Türkiye’de başaşağı gittiği bir sürece girmemiş olsaydı;
herkes emin olabilir, aynı isimler’in ağzından Hizbullah
aleyhine, kınayıcı tek kelime çıkmazdı.

SİYASAL İSLAM:
YÜZYILIN SONUNDA HÜSRAN

Sık sık tekrarladığımız bir gerçeğin altını bir kere
daha çizelim: Tekeller ve emperyalizm çağında, siyasi
gericilik, kaynağını geçmişten alan her türlü gericiliği
içerir ve yeniden üretir. Emperyalizmin dine ve bu
arada islamiyete ilgisi yeni değildir. SSCB’yi kuşatma
aracı olarak “yeşil kuşak” projesi, 1980’lerde “ılımlı
islam” projesiyle sürdürülmüştür. Ancak Afgan-
istan’da, Çeçenistan’da ve başka yerlerde, en uç islami
görüntüler altında, ABD emperyalizminin maşa ör-
gütleri günümüzün gerçeğidir.

Mısır ve Suriye’de Müslüman Kardeşler (İhvan)
radikal tutumlarından uzaklaşmıştır. Cezayir’de FİS
silahlı mücadeleyi terketmiştir. Filistin Hizbullah’ı par-
lemanter bir çizgiye yönelmiştir. Hamas, silahlı eylem-
lerine son vermiştir. İran seçimlerinin sonuçlarına
bakılırsa, islami rejim, yeni şahsiyetlerle değil ama, en
azından görüntüsünü değiştirmeye yönelecektir. İslami
esasların sert bir yorumuna dayalı toplumsal proje,
kendi saflığını ancak kapalı-tecrit olmuş halde kalarak
uygulanabilmektedir. Ancak kapalılık, sürekliliği
garanti etmemekte; aksine bir süre sonra yerini
liberalleşmenin en kötü tezahürleri başta olmak üzere,
her türünün gelişmesine bırakmaktadır. İran’da kapalı
toplumu temsil eden Humeyni-Rafsancani dönemi
ömrünü tamamlama yolundadır. Kendileriyle aynı
hamurdan “reformcu”lar da bu gelişmenin sadece bir
aşamasının temsilcileri olacaktır. Aynı süreçlerden
Afganistan’daki Taliban rejiminin de geçeceği kesindir.
Ancak İran gibi çok büyük bir kültür ülkesine kıyasla
Afganistan’daki rejim, üzerinde durduğu toplumun cılız
iç dinamiklerinden ziyade, dış dünya ile gerilimlerinin
ve dış etkilere karşı zayıflığının bir sonucu olarak
değişim sürecine girmek zorunda kalacaktır. Örneğin en
önemli destekleri olan ABD ve Pakistan’ın altlarına
koyduğu payandaların çekilmesiyle hızlı bir zayıfla-
mayı yaşayacaktır.

Siyasal islamın temsilcisi olan çeşitli hareketlerin,
siyasi veya ideolojik konumlarından geri çekilmelerin
ortak paydası, bütün dünyada islami hareketlerin on yıl
önceki itibarından eser kalmamış olmasıdır. Artık isla-
mi hareketlerin yükselişinden değil; sistem içine çeki-
lerek mevzilerini koruma çabalarından ve bu arada iç
evrimini sürdürme zorunluluğundan bahsedilebilir.

19. yüzyılın sonunda, başka bir deyişle modern
zamanlarda ortaya çıkan siyasal islam; yüzyıllık tari-
hinin sonunda hemen hemen hiçbir radikal hedefini
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gerçekleştiremeyeceğini, insanlık için gerçekleşmesi
mümkün bir mutluluk vaadi taşımadığını, hem kendi-
sine, hem de içinde yeşerdiği toplumlara ispatlamış
bulunmaktadır. Bu özellikle iktidar şansı yakalamış
olan hareketler için böyledir. İran’daki islami rejim,
kuruluşunun üzerinden geçen 20 yılda, bırakalım
başlangıçta sahip olduğu uluslararası cazibeyi, İran’da-
ki cazibesini de yitirmiştir. İran halkı bu rejimden en az
acı çekerek nasıl kurtulabileceği arayışı içine girmiştir.
Önüne çıkan, bir ton açık alternatifin arkasına bütün
gücünü yığmaya başlamıştır. Türkiye’de Refah
Partisi’nin hükümet deneyi de, siyasal islamın en
yetişkin kadrolarının kofluğunu ortaya koymuştur.
Hiçbir projeleri, hiçbir perspektifleri, hiçbir ilkeleri
yoktur ve yalanı, ilkesizliği, sinsiliği din haline getir-
mişlerdir. ABD emperyalizmi hem doğrudan siyasal
islamı desteklemiş ve şişirmiş; hem de 12 Eylül rejimi-
ni siyasal islamı desteklemeye yönlendirmiştir. Refah
Partisi, iktidar ortaklığında ve Fazilet bugüne kadar
izlediği siyasi çizgiyle, büyük güçlerin desteği olmadan,
hiçbir yere gelemeyecek bir çapsızlar topluluğu
olduğunu ispatlamışlardır.  

Şimdi iki yol görünüyor. Birincisi sisteme
bütünüyle entegre olan ve geleneksel sağcı, anti-
komünist, sermayeci çizgiyi, dini duygulara duyarlı bir
hat üzerinde sistematize eden bir oluşum yaratmak. Bu
arada islamı katılıklarından uzaklaştırarak, Amerikan
tarzı, günlük hayata nüfuz kabiliyeti daha fazla olan bir
din anlayışını benimsemek. Fazilet içindeki “yenilikçi”
denilen kanadın yönelişi budur ve esasen, Türkiye’nin
sağ partilerinin tamamının şeriatçı eğilimlerle aralarına
bir mesafe koyarak; şeriatçı düşünceyi popülizm için de
olsa dillendirmekten vazgeçerek, böyle bir yönelişi
yaşadığını ve yaşamaya zorlandığını görmek gerekir. 

Bu zorlanmanın geçici olmadığını farkeden
Fazilet’teki yenilikçilerin ihtirasları vardır ve hiçbir
yenilikleri yoktur. ABD’den ithalat yapmaktadırlar.
Fakat 28 Şubat’tan öğrenerek, siyasal islamın islami
düzen iddialarını, en azından bugünkü konjonktürde
tamamen geri çekmişlerdir. Ancak bu yönelişle, islami
kimlikli bir parti fikri çelişki halindedir ve Fethullah
Gülen, bu bakımdan kendilerinden fersah fersah
ilerdedir. İkinci yol ise, Hizbullah, İBDA-C türünden
radikal, keskin yönelişlerdir. Ancak devlete karşı
mücadele geleneği olmayan, devletten beslenen,
devletin himayesinde sola karşı şiddet kullanmaktan
ibaret bir geçmişe sahip olan bu kanat; devletle ilk
kapsamlı karşı karşıya gelişte, hem örgütsel, hem ide-
olojik olarak yerle bir olmaya; giderek istihbarat
örgütlerinin oyuncağı haline gelmeye mahkumdurlar.

İkincisi yol değildir. Birincisi ise, islami bir yol
değildir.

Yüzyıllık tarihi bulunan siyasal islamın, özellikle
son on-on beş yılda, inanmış, dindar insanları rahatsız
etmekten başka bir sonuç yaratmayacakları düşüncesi
güçlenmiştir. Tunus’ta camiler namaz saatleri dışında
kilitlenir. Bu bilgi, üç-beş yıl önce Türkiye’de yaşayan
müslümanlar için şaşırtıcı ve üzücü bir durumdu.
Mısır’da devlet İhvan’ın camilerinin kapılarına beton
dökmüş, bazılarını yıkmıştı. Bu bilgi ise inanılması çok
güç bir “küfür” mertebesindeydi. Halbuki şimdi, Büyük
camilere cuma namazları için giriş çıkış polis dene-
timiyle oluyor. Polis cami basıyor, örgüt toplantısı
yakalıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bütün camilere,
Şafilerin camileri dahil, el koyuyor, imam tayin ediyor.
Namaz saatleri dışında camilerde toplanmak, sohbet
etmek, artık şüpheli bir iştir. İmamlar camileri namaz
çıkışında kilitlemeye ve anahtarları ceplerinde taşımaya
başladılar. Cami cemaatleri içinde “sivil polisler” bulu-
nacağı ve şüpheli hareketlerin takip edileceği, İçişleri
Bakanlığı’nın bir kararıdır. 

Kur’an kursları Diyanet denetimindedir. Yurtlar
Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecektir. Vakıflar sıkı
denetim altına alınacaktır. 

Hac ziyaretleri daha sıkı denetim altında bulunduru-
lacaktır.

Bütün bunlar, 1970’lerde düşünülmesi bile imkan-
sız işlerdi. Şimdi dindar insanlar bu tedbirlerden mem-
nun hale gelmişlerdir.

İnananların sırtından, inanç sömürüsüyle zengin-
leşme gibi ahlaksızlıklar ise, bütün bunların üzerine tüy
dikmektedir. Ekranında ençok “kadın oynatılan” TV
Kanalı, bundan yirmi yıl önce “kadın nifaktır” ilkesi-
ni en ısrarlı dile getiren, mensuplarının evlerine tele-
vizyon sokmadığı Işıkçılar cemaatinin TGRT’sidir. Jet-
pa türü gizli bankerlerin yaratacağı hayal kırıklığı da
yakındır. İslami sosyete, “din baronları” eleştirileri ise,
islamcı basının giderek daha sık gündeme almak zorun-
da kaldığı mevzulardandır. 

Yüz yılın sonunda, Amerikan gülü Abdullah Gül,
“Şeriat devleti diyeni ciddiye bile almam” diyen
Recep Tayyip Erdoğan, ABD’ye gidip Yahudi kuru-
luşlarına kendini beğendirmeye çalışan Recai Kutan,
başka cemaatlerden müslümanlara akılalmaz işkenceler
yaparak cinayet işleyen Hüseyin Velioğlu; Amerikan
halifesi Fethullah Gülen, tipik üçkağıtçı Fadıl
Akgündüz, paragöz Enver Ören... Siyasal islamın
Türkiye’deki bilançosu işte budur. Ve özet: Siyasal
islamın müslümanlara verdiği zararı hiç kimse ver-
memiştir. 
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Fabrika’nın önceki sayısında Çeçenistan’da yaşanan
trajedi üzerine, uzun ve ayrıntılı bir analiz yeralmaktaydı.
Bu savaş, bölgedeki enerji kaynaklarını kimin denetleye-
ceği üzerine dünya çapında yürütülen stratejik mücade-
lenin bir ürünü olarak başlatıldı. Ancak bundan da önce,
NATO’nun Doğu Avrupa’daki eski Demokratik Halk
Cumhuriyetlerini üyeliğe alarak, Balkanlarda sıcak çatış-
malar ve provokasyonlar yaratarak Rusya’nın kuşatıl-
masını amaçlayan stratejisinin Kafkasya ayağına sıra
gelmişti. Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’ın ABD
hegemonyasındaki batı bloku saflarına çekilmesi, bu
ayağın ilk hamleleri olacaktı. Şüphesiz bu hamlelerde
Türkiye’nin hayati bir rolü sözkonusuydu.

Gerçekten de Azerbaycan ve Gürcistan’ın batı cep-
hesine çekilmesinde ciddi siyasi mesafeler alınmıştı.
Ermenistan’daki engellerin bazıları ise, Parlamento
baskını sırasında fiziki olarak yokedildi. Buna rağmen
batının bölgedeki nüfuzunun Rusya tarafından bertaraf
edilmesi mümkündü ve muhtemeldi.

Rusya’nın Kafkasların güneyindeki sorunlarla uğraş-
masının önü kesilmeliydi. Diğer taraftan, bölgenin enerji
ve ham madde kaynakları üzerinde tamamiyle batının
denetim sahibi olacağı Bakü-Ceyhan güzergahının ağır-
lık kazanabilmesi için, bu hat üzerinde PKK’nin yarattığı
güvenlik sorununun çözülmesi gerekiyordu. Hem pahalı
ve hem de güvensiz olan Bakü-Ceyhan yolunun önce
güvenlik sorunu çözüldü. Öcalan Suriye’den çıkartıldı ve
sonunda yakalanıp Türkiye’ye teslim edildi. Gene de
Rusya’nın en azından denetiminde pay sahibi olacağı ve
Grozni’den geçen güzergah hala daha ucuzdu. Kefeye bir
güvensizlik unsurunun yerleştirilmesi halinde, Bakü-
Ceyhan’ın tercih şansı artabilecekti.

İşte emperyalizmin bölgede olmasını arzu ettiği sıcak
çatışma, tam da bu ihtiyacın aciliyet kazandığı günlerde
geldi. Çeçenistan halkının başına çöreklenmiş
Amerikancı-şeriatçı mafyoz güçler, Dağıstan’da bir kaç
köyü işgal ederek “İslam Şurası” ilan ettiler. 

Rusya’nın, Dağıstan’ın yerel otoriteleriiyle birlikte
müdahalesinin daha başında, işgali kaldıran bu grup,
Grozni’ye çekildi ve böylece savaşı Çeçenistan üzerine
çektiler. Bir grubun eylemi olarak başlayan provokasyon,
Çeçenistan’ın Rusya’ya savaş ilanına dönüştü.

Halbuki I. Çeçen savaşı sonucunda Rusya’nın o
dönemdeki iç zayıflıklarının da etkisiyle, Çeçenlerin

büyük başarısı sayılabilecek 5 yıllık bir barış anlaşması
imzalanmış ve Çeçenistan’ın BDT karşısındaki
statüsünün ne olacağına bu sürenin sonunda karar ve-
rilmesinde mutabakata varılmıştı. Bu dönemi ülkelerinin
ekonomik inşası ve halkın mutluluğu için değer-
lendirmek yerine mafyalaşan şeriatçı grup, ekonomik
gelişme fırsatlarını yatırım yapmaya gelen işadamlarını
kaçırarak, fidye isteyerek, haraç alarak ve cinayetler
işleyerek çarçur etti. Ülke bütünüyle bir mafya cum-
huriyeti haline getirildi.

Rusya yöneticilerinin ikinci bir Çeçenistan savaşını
tecrübe etme istekleri vardı. Ancak bunun için kamuoyu-
nun göstereceği tepkiden endişe etmekteydiler. Şeriatçı
takımı bu konuda da Yeltsin-Putin ekibine yardımcı oldu.
Moskova başta olmak üzere Rusya’nın önemli
şehirlerinde havaya uçurulan apartmanlarda ölen
yüzlerce sivil, Rusya kamuoyunu ikna etmeye yetti.

Bu sabotajların Rusya hükümeti ve gizli servislerinin
eseri olduğu yolundaki CİA tezleri ise, Türkiye’nin tekel-
ci basını başta olmak üzere, emperyalist medya kuru-
luşlarınca sıkça tekrarlanmıştır. Rusya’daki, bir zamanlar
Türkiye’de de Metis Yayınlarınca “Düşünen Sazlık”
adıyla kitabı yayımlanan Boris Kagarlintski gibi
Amerikan beslemeleri bu tezin Rusya’daki kaynağı
olmaya çalıştılar. Birikim yazarlarından ve ATV
muhabiri Mete Çubukçu da, savaş boyunca yaptığı haber
ve röportajlarda, Birikim dergisinde kaleme aldığı anali-
zlerde, tipik CİA propagandisti olarak rol üstlendi. 

SAVAŞIN GİDİŞATI

Savaşın başından itibaren Putin yönetiminin, bu pro-
vokasyonun anlamını tam anlamıyla kavradığı anlaşılı-
yordu. Bu defa sorunu bir “şeriatçı, ayrılıkçı terör”
konusu olarak ele aldılar ve Çeçen halkının, CİA şeri-
atçısı bu mafya ekibine karşı tutum almasına özen gös-
terdiler. Gerçekten de önemli sayıda Çeçen, Rus birlik-
leriyle aynı safta savaşta yeraldı.

ABD ve müttefikleri ise, başından itibaren şeriatçı
gruba her türlü desteği el altından sağlarken, Rusya’nın
uluslararası hukuk açısından son derece meşru hakkı olan
terörle savaşını karalamaya, dizginlemeye çalıştılar.
Rusya’ya krediler kesildi. Emperyalist propaganda
mekanizması bütün gücüyle devreye sokuldu. AGİT

Çeçenistan trajedisi bitti mi?
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ÇEÇENİSTAN

Zirvesi’nde Rusya’nın elleri bağlanmak istendi. 
Çeçenistan, Güneyde Gürcistan sınırı hariç,

neredeyse tamamen kuşatıldı. Cepheye yığılan kuvvet,
savaşı çok daha erken bitirmeye yeterli olabilecekken,
özellikle Grozni kuşatmasında sivillere zarar vermemek
amacıyla ayları bulan bir süre kara harekatı ertelendi. Bu
esnada on binlerce sivil İnguşetya’ya, Gürcistan’a sığın-
mak zorunda kaldı. Bölgeye biraz gecikmeli olarak Batılı
gözlem heyetlerinin girişine izin verildi. Bu gözlemci-
lerin, orantısız kuvvet eleştirisi dışında sivillere kasıtlı
zarar verildiğine dair herhangi bir gözlem raporu ortada
bulunmadığı halde; “kadınlara ve erkeklere tecavüz
edildiği, toplama kampları inşa edildiği, akılalmaz
işkencelerin uygulandığı” yolunda CİA propagandası
tüm hızıyla sürdü. Medya sürekli olarak Çeçenlerin
askeri zaferlerinden, Rus birliklerinin verdiği ağır kayı-
plardan, Rusya’nın batağa saplandığından sözeden haber
ve yorumlar yayınladı. CİA şeriatçılarının her yenilgisin-
den sonra, onların ağzından “Savaş şimdi başlıyor”
demeçleri yayınlandı. 

Sonuçta Grozni’nin düşmesiyle beklenen sona yak-
laşıldı. Dağlara çekilen gruplar dağıtıldı, çoğu başka
ülkelerden gelmiş, Afganistan, Bosna ve benzeri sıcak
çatışma bölgelerinde CİA tarafından eğitilmiş islamcı
militanlar ezildi. Dağıstan provokasyonunun başındaki
Şamil Basayev yaralandı ve son olarak “Yalnız Kurt”
adıyla efsaneleştirilmeye çalışılan Salman Raduyev,
yakalanarak Moskova’ya yargılanmak üzere götürüldü. 

Denilebilir ki, sadece Çeçenistan’ın değil; bütün böl-
genin halklarının bağımsızlık hayallerine ağır bir darbe
indiren bu provokasyon, sona erdirilmiştir.

Bu esnada Bakü-Ceyhan boru hattı güzergahıyla
ilgili bir dizi imza atılmıştır. Çeçen halkının yaşadığı
büyük trajedinin yegane ödülü ise, ABD Dışişleri Bakanı
Albriaht’tan alınan iltifattır. Bakan Rusya’yı yönetenlere
şunu söylüyor: “Rusya bir kaplanla boğuşuyor.
Kazanması imkansızdır.” Zaten emperyalizm, yoksul ve
çaresiz bir halkın savaşçılığına iltifat etmeye başlamışsa,
bellidir, provokasyon ekibi terkedilmiştir. Halk çektiği
acılarla başbaşa bırakılmıştır.

TÜRKİYE’DEN DESTEKÇİLER

Türkiye 28 Şubat sürecinden bu yana siyasal islamın
yükselişini, Anayasal düzeni için en önemli tehdit olarak
gördüğünü açıklıyor. Hizbullah vahşetinin görülmesi ise,
bu endişenin gerçekliğine dair önemli bir boyutu ortaya
koymuştur. Tam da bu esnada bir şeriat düzenini komşu
ülkelere ihraç etmeye yeltenen, şeriatçı ve ayrılıkçı bir
grubun açıktan desteklenmesinin elbette güçlükleri
vardır. Kaldı ki, komşularından PKK’ye destek ver-
memelerini yıllardır isteyen bir devletin, böyle bir
ayrılıkçı harekete açık destek vermesi, gelecekte kendi
başını ağrıtacak bir tutum olurdu. Bu yüzden açıktan

resmi destek verilmemiş; bazı MHP’li bakanların sorum-
suz demeçleri dışında savaşın tarafı görünmemeye özen
gösterilmiştir.

Buna rağmen, Türkiye’nin Amerikancı niteliği çok
belirgin olan büyük basını, bütünüyle Çeçenistan halkına
bu büyük trajediyi yaşatan CİA şeriatçılarına tam destek
vermiştir. Kanal-7 Televizyonunun, islamcı basının
verdiği destek elbette beklenen bir tutumdur. Ancak bu
basınla hiçbir konuda anlaşamayan büyük basın grup-
larının Çeçenistan’ı kana boğan provokatörlere destek
vermede aynı tutumu paylaşması, tamamen Amerikan
çıkarlarının sözcülüğünü yapmalarındandır. Hürriyet’le
Sabah, Akit’le aynı safta konumlanmışlardır. Akit veya
Yeni Şafak tutarlıdır. Diğerleri ise Türkiye’deki şeriat
karşıtlıklarının samimiyetsizliğini ortaya koymuşlardır.
Dahası NTV’nin dış politika uzmanı geçinen program-
cılarının yaptığı gibi, doğrudan Çeçenistan’daki CİA
şeriatçılarının Türkiye temsilcisi gibi konuşan ve değer-
lendirmelerde bulunan Yeni Şafak muhabirinin gö-
rüşlerini, “uzman” görüşü olarak almak ve “savaş Rusya
Başkanlık seçimlerinden sonra hız kazanacak, baharda
karşı saldırıya geçilecek” türü hezeyanlarına tamamen
katılmak yaygın bir tutumdur.

Bu arada Amerikan çıkarlarının sözcülüğü, aynı
cümlelerle ATV ve Birikim Dergisi’nde de dile gelmiştir.
ÖDP içinde kendisini “Özgürlükçü sol” diye adlandıran
ve çoğunluk halindeki gruba dahil olan Birikimciler;
büyük bir sorumsuzlukla Amerikan emperyalizminin
provokatörleri durumundaki Şeriatçı Mafya grubunun
destekçiliğini yapmışlardır.

Bu provokasyon, Çeçenistan’ın yerle bir olmasına,
halkının sadece şimdi değil; önümüzdeki yıllarda da
büyük acılar çekmesine yolaçmıştır. Aynı zamanda
Kafkaslar’da, bağımsız bir gelecek beklentisinin,
görünür gelecekteki potansiyelleri de bu savaşla tüken-
miştir. Bu savaş, asla Çeçen halkının savaşı değildi. CİA
yetiştirmesi provokatörler, Çeçen halkını Amerika’nın
stratejik çıkarları için ateşe atmışlardır.

Umuyoruz ve diliyoruz ki, Çeçenler başta olmak
üzere Kafkasya halkları, kendisine çok ağır maliyetler
yükleyen bu CİA şeriatçılarının yeniden bölgeyi yıkı-
ma sürükleyecek maceralarına karşı uyanık olacaktır.
Gene temenni ediyoruz ki, Rusya, kazandığı askeri
başarıyı, Çeçen halkının yaralarını sarmakta gecik-
meyerek; halkın refah ve mutluluğu için imkanlarını
seferber ederek tamamlayacak ve bir işgal gücü konu-
muna düşmekten kaçınacaktır. Kafkas halkları, özgür
ve bağımsız bir geleceğin, emperyalistler arası çıkar
savaşlarının aleti olarak kazanılamayacağını, bir kere
daha ve çok ağır bir bedel ödeyerek öğrenmişlerdir.
Sadece halkın çıkarlarını savunan, dayanmak için
kendi halkından başka güç aramayanlar, en büyük
imkansızlıklar içinde dahi, başarıya doğru ilerleye-
bilir.
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İran’da 1997 yılında yapılan Devlet Başkanlığı
seçimlerini Muhammed Hatemi’nin kazanması,
ABD emperyalizminin patronluğu altındaki Yeni
Dünya Düzeni taraftarlarını heyecanlandırmıştı.
Muhammed Hatemi Yeni Dünya Düzencilerine göre
reformcuydu ve İran İslam Cumhuriyeti’ni emperya-
lizmle uyuşma noktasına taşıyabilecek Acem
Gorbaçov’u olabilirdi. İlerleyen günler, hem
emperyalizm tarafında hem de İran tarafında bu bek-
lentiyi besleyen kimi küçük adımları da beraberinde
getirdi. Yeni Devlet Başkanı Hatemi Amerikan CNN
televizyonuna demeç verdi ve ABD halkını İran
halkıyla diyaloğa çağırdı. ABD yönetimi ise bu
gelişmeyi olumlu karşıladı ve esas olanın hükümetler
arası diyalog olduğunu belirtti. 

Ancak Devlet Başkanı Hatemi’nin yetkileri ve
gücü henüz sınırlıydı. Yasama yetkisini elinde tutan
Meclis hala “muhafazarkarların” ya da moda de-
yimiyle “mollaların” elindeydi ve ülkeyi reforma
götürecek yasaların çıkartılması pek mümkün görün-
müyordu. İran’daki devlet aygıtının önemli kurumları
olan  “Dine Uygunluk Denetleme Konseyi”, “Yargı
Başkanlığı”, “Devrim Muhafızları Konseyi” ve ordu
da “muhafazakar” kesimin elindeydi. Nihayet en son
sözü söyleyecek olan Dini Lider Ali Hamaney de
reform yönelimine yatkın bir lider değildi. Nitekim
Hatemi’nin daha ilk yılında reformcu olarak bilinen
Tahran Belediye Başkanı görevini kötüye kullanmak
suçlamasıyla tutuklandı. Meclis, Hatemi’nin sistemi
gevşetmeye yönelik girişimlerine sürekli muhalefet
etti. 1999 yılı Temmuz ayında ise, Hatemi yanlısı
Selam gazetesi gizli bir belgeyi yayınladığı iddiasıyla
mahkeme tarafından kapatılınca İran karıştı. Tahran
Üniversitesi öğrencileri sokaklara döküldüler. Polis
olaylara büyük bir şiddetle karşılık verdi. Polisin şiddet
kulanmasıyla ölen öğrenciler oldu. Olayların sakin-
leşmesinin hemen ardından rejim yanlısı güçler yine
Tahran’da büyük gösterilere giriştiler. Devrim
Muhafızları’na bağlı silahlı milis güçler sokaklarda
devriye gezmeye başladılar. Olaylardan sorumlu tutu-
lan 1.400 öğrenci tutuklandı ve elebaşıların idamla
yargılanacağı açıklandı. Sonuçta İran iki kampa
ayrılmıştı.

ŞUBAT 2000 SEÇİMLERİ

Hatemi önderliğindeki reformcu kesimlerin Şubat
ayında yapılan milletvekili seçimlerini büyük bir
çoğunlukla kazanmaları yeni bir sürece başlangıç oluş-
turabilir. Ama bu yeni dönemde İran’daki rejimin çö-
züleceğini beklemek şimdilik gerçekçi bir beklenti
değil. Çünkü hala devlet gücünün son derece önemli bir
çok kurumu reform yönelimine karşı. Diğer taraftan
Hatemi’nin bizzat kendisinin ve reformcu kesimin
içinde yeralan birçok siyasi kadronun gerçek niyet-
lerinin İslam Cumhuriyeti’ni yıkmak olduğunu düşün-
mek de doğru değil. Devlet Başkanı Muhammed
Hatemi 1979 İslam Devrimi’nin en önemli kadroların-
dan. 1982-92 yılları arasında Kültür ve İslam İrşad
Bakanlığı yapmış. Bakanlığının en temel görevi İslam
Devrimi’nin ihraç edilmesi. 1999 Temmuz’unda ka-
patılan Selam gazetesinin sahibi Muhammed Musavi
Hoyniha ise devrim günlerinde ABD Büyükelçiliği’nin
işgaline önderlik eden kişiydi. Yine eski İçişleri
Bakanlarından Muhteşimi’nin de Hatemi’nin safında
olduğunu belirtelim. Görüldüğü gibi İran’daki reform-
cu-muhafazakar çekişmesi esasında egemen güçlerin
kendi aralarındaki bir iktidar çekişmesidir. Reformcu
kesim 21 yıllık rejimin geldiği noktadaki tıkanıklık-
larını açmak için sistemin gevşetilmesini gerekli
görmektedir. Yine reformcuların çözüm arama ihtiyacı
duydukları bir diğer sıkıntı da İran’ın uluslararası alan-
da tecrit edilmiş durumudur. Özellikle yeni dünya
düzeninin patronu ABD emperyalizminin İran’a yöne-
lik ekonomik yaptırımları ülkeye yabancı sermaye gi-
rişini ve İran’ın uluslar arası ticaretini engellemektedir.
Bu ambargo da İran’ın ekonomisini sıkıntıya sokmak-
tadır.

Elbette ki, reformcu kesimin sistemi gevşetme
yönelimi ülkedeki gerçek demokrasi isteyenleri de
harekete geçirmiştir. Ancak, mevcut çekişmede gerçek
demokrasi yanlılarının reform güçlerinin liderliğini ele
aldığını asla söyleyemeyiz. Henüz demokrasi güçleri,
sistemi kendi sınırları içinde yeniden yapılandırmak
isteyen ve aslında şeriatten vazgeçmeyi de hiç düşün-
meyen Hatemi çizgisinin küçük bir müttefiği olmanın
ötesine geçmiş değillerdir. ABD emperyalizminin

İran değişecek mi?
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kışkırtabileceği güçlerin de mevcut gerginlikte bir
etkinliklerinin olduğu görülmemektedir. Şimdilik
Hatemi çizgisinin dayandığı kitle tabanı, sistem içidir. 

Diğer taraftan İran’da yaşanan sürecin SSCB’nde
Gorbaçov’un uygulamaya koyduğu Yeniden Ya-
pılanma politikasıyla başlayan döneme benzer yan-
larının olduğunu da söyleyebiliriz. Gorbaçov yönetimi
de SSCB’nde reel sosyalizmin biriktirdiği sorunları
aşmak için sistemin kendini yenilemesi gerektiğini öne
sürerek işe başlamış, ama bu yönelim sosyalist sistemin
yıkılışıyla sonuçlanmıştı. Çünkü Gorbaçov yönetimi,
başlangıçtaki sol söylemini giderek değiştirmiş ve
sosyalizmi işçi sınıfının inisiyatifini daha çok öne
çıkaran bir yönde yeniden yapılandırmak yerine,
sosyalizmin en temel dayanak noktası olan sınıf
mücadelesi gerçekliğini reddederek emperyalizmle
uzlaşma noktasına varmıştı. Doğal olarak sosyalist sis-
temin varlık nedenini inkar eden bu yönelim, reel
sosyalizmin yıkılışıyla sonuçlandı. Aynı şekilde Hatemi
çizgisinin gerçekleştirmeyi istediği reformların da
İran’daki şeriat rejimini yıkacak gelişmelere yolaçması
mümkün olabilir. Böyle bir gelişmeye yolaçabilecek
birinci dinamik, İran egemen güçlerinin uluslararası
tecrit nedeniyle emperyalizmle uzlaşma arayışı olacak-
tır. Nitekim şu günlerde İran, bizzat Hatemi’nin geçen
yıl yaptığı Avrupa gezisinde söylediği gibi yabancı ser-
mayenin ülkesinde yatırım yapmasına çağrılar çıkarıy-
or. Şimdilik İran yönetimi, Avrupa Birliği ülkeleriyle
ABD arasındaki rekabetten yararlanmayı umuyor. Ama
bu politika bıçak sırtında yürümektir ve İran’ın Batı’yla

uzlaşmasının tepe noktası ABD emperyalizmiyle uzlaş-
maktır. Dış dünyayla artan ilişkiler ülke içindeki den-
geleri de sarsar. İran’daki şeriat düzeni İran halkına
nefretle andıkları şahlık döneminden daha az baskı ve
zulüm sunmadı. Yeni dünya düzeniyle varılacak uzlaş-
ma emperyalizmin İran’a el sokması demektir ve şeriat
rejimine karşı gelişen toplumsal muhalefetin de
emperyalizmin bu eli tarafından kaşınacağı çok açıktır.

Bunun sonu, emperyalizmin Batılı vizyona sahip
kendi işbirlikçilerini bulması da olur; Yeltsin
örneğinde olduğu gibi (Yeltsin SBKP üyesiydi ve
Moskova Belediye Başkanı seçilmişti) bizzat mevcut
rejim içinden devşirme de yapabilir; ama her ikisi de
İran İslam Cumhuriyeti’nin bugünkü halinin siyasi
ölümüdür. İkinci dinamik ise, İran işçi sınıfı ve
emekçileridir. Yıllarca şahlık diktatörlüğü altında
ezilen ve sömürülen İran işçi sınıfı ve emekçileri,
şeriat düzeninde de aynı sömürünün sürdüğünü
gördüler. Şahlıktan kurtuldular ama kendi iktidar-
larını yaratamadılar. İran işçi sınıfı ve emekçileri
açısından şeriat rejiminden kurtuluşun gerçek ve
anlamlı yolu da kendi iktidarlarını kurmaktan
geçmektedir. Aslında İran emekçi halkı, şahlık
yıkılırken de gösterdiği gibi, bunu yapabilecek tarih-
sel geçmişe de sahiptir.

Sonuç olarak, şimdilik İran’da çok yakın gelecekte
büyük değişiklikler olacağını beklememek gerekiyor.
ABD emperyalizminin Ortadoğu’daki en önemli müt-
tefiki İsrail’in Başbakanı Ehud Barak’ın söylediği gibi
ilk kırlangıç baharın geldiğini göstermez.
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1998 yılı Ekim ayında İngitere’de sağlık kon-
trolü nedeniyle bulunurken İspanyol bir savcının
talebiyle gözetim altına alınan Şili’nin 17 yıllık
faşist diktatörü Augusto Pinochet, yine sağlık duru-
mu nedeniyle serbest bırakıldı. Böylece eli kanlı
faşist diktatörün 16 aylık gözaltı macerası sona
erdi.

Pinochet’nin gözaltına alınmasına, diktatörlüğü
döneminde Şili’deki İspanya yurttaşlarına karşı işle-
nen suçlar nedeniyle İspanya’da yargılanmasını
isteyen İspanyol savcı Baltazar Garzon sebep
olmuştu. Pinochet’nin yargılanmak üzere
İspanya’ya gönderilmesini talep eden savcı Garzon,
uluslararası arenada da yeni bir tartışmanın da
başlatıcısı oldu. Artık herhangi bir ülkede işlenen bir
suç, tüm dünyada yargılanma konusu edilebilir
miydi? 

Konunun, uluslararası sermayenin tüm dünyada
ulus devlet sınırı tanımadan yatırım yapabilmesini
kolaylaştıran Uluslararası Tahkim Sözleşmelerinin
tartışıldığı bir dönemde gündeme gelmesi de
ilginçti. Bir yanıyla emperyalizm, uluslararası
hukukun taşlarını döşüyor; bunu tüm insanlığa hoş
göstermek için de azılı bir faşist katili yargılama
sürecine sokarak vicdanları okşuyordu. Tabii düşü-
nen insanlığın aklına hemen, faşist Pinochet bu
suçları işlerken uluslararası hukukun neden devrede
olmadığı sorusu da geliyordu. 

Pinochet’nin İngiliz İçişleri Bakanlığı’nı
kandırarak ya da İngiliz İçişleri Bakanlığı’nın kan-
mış gibi görünmesi sonucu sağlığının bozukluğu
gerekçesiyle yargılanmasından vazgeçilmesiyle de
bu oyun sona erdi. Zaten Pinochet daha gözaltına
alındığında ABD’nin kimi yetkilileri Pinochet’nin
kendi adamları olduğunu söylemekten hiç çekin-
mediler ve yargılanması sürecine de asla destek ver-

mediler. Öyle ya, emperyalizm Pinochet’nin
yargılanmasına destek verseydi yeni Pinochet’lere
nasıl iş yaptıracaktı? 

Uluslararası hukukun insanlığa karşı işlenen
suçları dünyanın neresinde olursa olsun cezalandıra-
cak bir mekanizma olarak şekillenmesi elbette ki
insanlığın yararınadır ve bir gelişmedir. Ama bugün
tartışılan, insanlığa karşı işlenen suçların takibi için
değil; yeni dünya düzeninin bekaasını sağlamak için
uluslararası yargı gerektiğidir. Örneğin Miloseviç’in
de yargılanması isteniyor; çünkü Miloseviç yeni
dünya düzeninin Balkanlara hakim olması için bir
engeldir. O’nun ülkesindeki etnik çatışmadaki
baskıcı uygulamaları ise yalnızca bahanedir. Aksi
takdirde yeni dünya düzencileri samimi olsalardı,
Güney Afrika’da yıllarca ülkenin gerçek sahibi
zenci çoğunluğu ezenleri de yargılarlardı; ya da
Pinochet’nin Endonezya versiyonu Suharto çoktan
hapsi boylamış olurdu. Hiçbirini yapmadılar, çünkü
dertleri başka.

Evet, insanlık uluslararası hukuku da insanlığın
ilerlemesi için kurmaktan geri durmayacaktır. Ama
bu emperyalizmin boyunduruğu altındaki bir dünya-
da olmayacaktır.

Pinochet’nin gerçek anlamda yargılanıp cezasını
çekmesi işi de aslında Şili halkının işidir. Bu işi Şili
halkının İspanyollara, Belçikalılara ya da İngilizlere
bırakması doğru değildir. Zaten Şili’nin emekçi
halkı da, Pinochet’ye seçim sonuçlarıyla hoş geldin
dedi. Şili’de 27 yıl sonra Allende çizgisi kaldığı yer-
den devama girişiyor. Pinochet için 11 Eylül 1973
faşist darbesinden 27 yıl sonra tekrar sol güçlerin
ülkenin kaderini ellerine almasından daha büyük bir
ceza nasıl olabilirdi?

Haa; bu arada Marmaris’teki yurttaş da rahat bir
nefes almıştır herhalde?!?

PİNOCHET SERBEST 
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Şili’de Ocak ayında yapılan Devlet Başkanlığı
seçimlerini, sol güçlerin ortak adayı Ricardo Lagos
kazandı. Böylece bu seçim zaferi, 11 Eylül 1973’te
General Pinochet önderliğinde gerçekleştirilen faşist
darbenin rövanşı olarak tarihte yerini aldı. Seçimi
kazanarak Devlet Başkanı olan Lagos, Salvador
Allende döneminde de hükümette görev alan kadro-
lar arasındaydı. Lagos, Pinochet diktatörlüğüne
karşı yürütülen toplumsal muhalefetin de önemli
sözcülerinden biriydi. Pinochet’nin devlet başkan-
lığından indirilmesi sürecinde diktatörlük karşıtı
partilerin oluşturduğu ittifaka da başkanlık eden
Lagos’un, 1990 yılında demokratik ortama yeniden
dönüşte de büyük payı olmuştu. 

ALLENDE DÖNEMİ

Lagos’un kazandığı seçim zaferinin önemini
daha iyi anlayabilmek için biraz gerilere gitmek
gerekiyor. Şili halkı 4 Eylül 1970’te, içinde
Komünist Partisi ve Sosyalist Parti’nin de bulun-
duğu demokratik partilerin oluşturduğu Unidad
Popular (Halk Birliği)’ın adayı Dr. Salvador
Allende’yi Devlet Başkanlığı’na getiriyordu.
Salvador Allende’nin başkanlığındaki Unidad
Popular hükümeti dünyada ilk kez burjuva demok-
rasisi içinde seçimle iktidara gelerek sosyalizme
barışçıl geçişin denemesine girişiyordu. “Anayasal
Güvence Statüsü” çerçevesinde Hristiyan Demokrat
Parti’yle yapılan anlaşmayla Unidad Popular’ın kur-
duğu hükümette Şili tarihinde ilk kez dört işçi görev
alıyordu. Allende, 5 Kasım’da yaptığı konuşmasın-
da “Zafer, bir buçuk yüzyıldır sözde bağımsızlık adı
altında egemen sınıfların sömürüsüne dayanmak
zorunda kalmış milletindir.” diyordu. 

Unidad Popular hükümeti ilk işlerinden biri

olarak özellikle ABD tekelinde bulunan bakır
madenlerini millileştirmeye girişiyor, Aralık
1970’de yasa tasarısı hazırlanan millileştirme eyle-
mi Haziran 1971’de gerçekleştiriliyordu. Şili
halkının millileştirme eylemine verdiği destek o
denli güçlüydü ki, Meclis’teki oylama oybirliğiyle
sonuçlanıyor, Meclis’in sağ partileri bile yasaya
olumlu oy veriyorlardı. Millileştirme eylemi hemen
arkasından bütün önemli büyük kuruluşları kapsı-
yor, ITT’nin elindeki telefon ve telgraf işleri, kömür
madenleri, kükürt madenleri, tekstil ve çimento fab-
rikaları, bu arada ünlü Amerikan Du Pont şirketine
ait patlayıcı madde fabrikası toplumsal mülkiyete
devrediliyordu. Şili emekçileri ülkelerinin kaderini
ellerine aldıkça işlerine büyük bir heyecanla sarılı-
yorlar ve emperyalizmin ekonomik engellemelerine
rağmen üretimde önemli bir artış sağlanıyordu.
Bakır üretimi yirmi misline yakın artıyor, sanayii
kapasitesinin kullanımı yüzde yüze yaklaşıyor, bir
buçuk yılda enflasyon %8’lere indiriliyordu. İşçi
ücretleri %35 ile 66 arasında artırılıyor, aile yardım-
ları iki misline çıkarılıyor ve işsizliğe karşı açılan
savaş sayesinde çok kısa bir sürede 260.000 kişilik
yeni istihdam alanı yaratılıyordu. Kısaca Şili
halkının hayat standartları yükseliyordu. Kiraların
dondurulması ve konut yapımı, sağlık hizmetlerinin
işsizler ve işçiler için ücretsiz hale getirilmesi,
büyük bir eğitim seferberliği, herkesin bir sosyal
sigortaya alınması hamlesi, emeklilerin desteklen-
mesi gibi diğer sosyal adımlar da bu sürecin diğer
gelişmeleri oluyordu. 

Şili halkı, tüm gelişmeleri büyük bir coşkuyla
karşılıyor, kitlece çalışma hevesi görülmemiş boyut-
lara çıkıyordu. Unidad Popular’ın 15.000 temel
komitesi bu gelişmelerin önderliğini yapıyordu.
Kurulan Fiyat Denetim Komiteleri’nde de işçiler ve

ŞİLİ YENİDEN



Yurttaşlarım!

Sizlerle yaptığım bu konuşmanın son konuşmam
olduğu kesindir. Hava Kuvvetleri’ne bağlı uçaklar,
Radio Portales ve Radio Corporacion verici istas-
yonlarını bombaladılar. Sözlerimde acı değil, hayal
kırıklığı yer alıyor. Sözlerim, verdikleri yemini tut-
mamış olanları ahlak açısından cezalandırmayı amaç
edinmektedir aynı zamanda; Şili askerini görevdeki
başkomutanı, kendi kendisini amiral ilan etmiş olan
Amiral Merino’yu, daha dün hükümete bağlılık ye-
mini edip, gene kendi kendisini jandarma başkomu-

tanı ilan eden aşağılık General Mendoza’yı kastedi-
yorum bununla. Bu olaylar karşısında, çalışan yurt-
taşlarıma ancak şunu söyleyebilirim: Geri çe-
kilmeyeceğim. Tarihsel bir durumla karşı karşıya
olduğumuz bu dönemde, milletime verdiğim sözü
hayatımla ödeyeceğim. Şunu size kesinlikle söyleye-
bilirim ki, tarafımızdan binlerce Şili vatandaşının
soylu vicdanına ekilmiş olan tohum, yeşerecektir.
Kuvvet onlarda, köleliği geri getirebilirler; ne var ki,
sosyal ilerleme ne kuvvetle durdurulabilir ne de
cinayetlerle! Tarih bizimle beraberdir ve tarihi yapan
milletlerdir.
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gençler görev alıyorlardı. Devletleştirilmiş kuru-
luşlarda işçiler, yenileşme hareketine, üretimin plan-
lanması ve örgütlenmesi işlerine katılıyorlar;
köylerde binlerce kişi Şuralara, sendikalara üye
oluyorlardı. Unidad Popular’a bağlı gençlik örgüt-
leri de “Şili için çalışıyorum” sloganı ile gönüllü iş
kolları kuruyorlardı.

Şili halkının bu büyük atılımı, uluslararası işçi
sınıfı ve emekçilerince de destekleniyor, Şili için
kampanyalar düzenleniyordu. Sosyalist sistemi
oluşturan devletler de, Şili’ye büyük krediler açıyor-
lar, sanayi yatırımları için hem açtıkları kredilerle,
hem de gönderdikleri uzmanlarla destek veriyor-
lardı. Tüm bu gelişmelerden memnun olmayan ke-
simler ise, yıllarca Şili’yi ve Şili halkını sömürmüş
emperyalizm ve onun Şili’li işbirlikçileriydi. 

Şili’de Unidad Popular hükümetinin emperya-
lizmin tüm engellemelerine karşı gösterdiği başarı,
1971 yılında yapılan yerel seçimlerde de kendisini
gösteriyor ve Şili halkı Unidad Popular’ın oylarını
artırıyordu. İktidarın üçüncü yılında Mart 1973’de
yapılan Meclis seçimlerinde ise Unidad Popular
şimdiye kadar Şili’de hiçbir hükümetin ulaşamadığı
bir başarıyı yakalıyor hem oy yüzdesini artırıyor
hem de milletvekili sayısını 57’den 63’e yükselti-
yordu. Yapılan işleri ve bu gelişmeyi Sosyalist
Partisi sekreteri Belando Calderon şu sözleriyle çok
iyi özetliyordu: “Hükümet ya da Unidad Popular’ın
aldığı her tedbir, Şili halkı ile onun büyük düşman-
ları emperyalizm, tekeller, bankalar ve büyük toprak
mülkiyetine karşı girişilen amansız savaş ile ilgi-
lidir.” 

Bu gelişmeler aynı hızla emperyalizmin oyun-
larını da gündeme getiriyordu. Özellikle yapılan
millileştirme eylemiyle büyük bir kar kapısı

ellerinden alınan ABD tekelleri bizzat CIA ile işbir-
liği içinde harekete geçiyordu. Şili’nin burjuvazisi
ve büyük toprak sahipleri ile ordu içindeki işbirlikçi
kesim de bu komplonun doğrudan uygulayıcıları
olmakta gecikmiyorlardı. Bu kesimlerin düzenlediği
protesto gösterileri, ekonomik sabotaj anlamı içeren
boykotlar, planlanan tezgahı meşru göstermeye
yönelik zavallı eylemler olarak kalıyordu. Ama bir
kez emperyalizm karar vermişti ve meşruluk aradığı
da yoktu. Planlanan darbe 11 Eylül 1973’de daha
kısa bir süre önce hükümete bağlılık yemini etmiş
generaller tarafından yapılıyor, Unidad Popular
hükümeti yıkılıyor, Başkan Allende elde silah faşist
darbecilerle çatışırken öldürülüyor ve Şili için
karanlık günler başlıyordu. Onbinlerce insanın
ölümü, 1 milyona varan sürgün, üç bini aşkın kayıp,
onbinlerce gözaltı ile Şili faşist cunta tarafından bir
zindana döndürülüyordu. 

11 Eylül darbesinin arkasındaki güçler ve tez-
gahlanan oyunlar ilerleyen yıllarda belgeleriyle
ortaya çıkarıldı. Unidad Popular’ın izlediği poli-
tikalardaki eksiklikler ve yanlışlar da birçok tartış-
manın konusu yapıldı. Ama bunların hiçbirisi
Şili’de girişilen atılımın ve bu atılımın üç yılda elde
ettiklerinin göz kamaştıran niteliğini karartamadı.
Hele hayatı boyunca şiddete karşı durmuş Başkan
Allende’nin temsil ettiği Şili halkının iktidarını elde
silah koruması ise hiç akıllardan çıkmayacaktı. İşte
şimdi bu Şili, Allende’nin son konuşmasında
söylediği gibi “başka Şili’lileri getirdi” Şimdi bu
Şili, “vakur insanın daha iyi bir topluma doğru
yürüyeceğini” bir kez daha ortaya koydu. Ne mutlu
Şili halkına ki, iktidarını elinden alan faşist general
Pinochet bunağına ölmeden rövanşı aldığını göster-
di.

Allende’nin darbeye karşı radyodan yaptığı son konuşması



Yurdumun çalışan insanları!

Sizlere, her zaman göstermiş olduğunuz bağlılık
için, büyük atılım ve adalete sadece tercüman olmuş
bir adama, yaptığı bütün açıklamalarda anayasa ve
yasalara saygılı kalmayı görev bilmiş ve görevine
bağlılık göstermiş bir adama duyduğunuz güven için
teşekkür etmek istiyorum.

Olaylardan alınacak derse katılabilmeniz için,
sizlere yönelebildiğim son anlardır şu anlar. Yabancı
kaynaklı sermaye, tepkici güçlerle birleşmiş
emperyalizm öyle bir iklim yaratmıştır ki, Silahlı
Kuvvetler, kendilerine General Schneider tarafından
öğretilip komutan Araya tarafından güçlendirilmiş

geleneği yıkmışlardır. Onların her ikisi de aynı
sosyal sınıfın, bugün evlerinde oturup, kazanç ve
önceliklerini savunacak aracılarının, iktidarı ele
geçirmesini bekleyen aynı kimselerin kurbanı
olmuşlardır. Her şeyden önce toprağımızın
alçakgönüllü kadınına, bize inanan köylü kadına,
daha fazla çalışmış olan ve çocuklara yaptığımız
yardımı bilen analara sesleniyorum. Vatansever bir
tutum göstermiş olan serbest meslek erbabına, daha
birkaç gün önce meslek birlikleri tarafından
yürütülen ayaklanmaya karşı savaşanlara sesleniyo-
rum. Burada da, kapitalist toplumun küçük bir azın-
lığa tanıdığı öncelikleri savunmak söz konusuydu.
Sevinçlerini ve savaşma ruhunu şarkılarla dile getir-
miş olan gençlere sesleniyorum. Artlarına düşülmüş
olan bütün vatandaşlara, aydınlara, Şili erkeğine,
işçiye, köylüye sesleniyorum, çünkü birkaç saattir
ülkemizde faşizm kendini göstermiştir: Tedhiş
hareketleri, köprülerin demiryollarının atılması,
petrol ve gaz hatlarının tahrip edilmesi, bu faşizmin
kanıtıdır. Suskunluk ile karşı karşıya... (ortadaki
cümle, bomba seslerinden ötürü duyulamamıştır)...
kurban etmişlerdir. Tarih onları yargılayacaktır.
Magallen Radyosu’nun susturulacağı kesindir, se-
simdeki sükunet sizlere ulaşamayacaktır artık. Zararı
yok, sesimi gene duyacaksınız hep, sizlerle ola-
cağım, ve hiç olmazsa, çalışan insanların bağlılığı
karşısında, sadık kalmış vakur bir insanın anısını
bırakacağım geride. Millet kendini savunmalı, ama
kendini kurban etmemelidir. Millet kendini imha
ettirmemeli, aşağılanmasına meydan vermemelidir.

Yurdumun çalışan insanları!
Şili’ye, Şili’nin yazgısına inancım var. Başka

Şili’liler gelecek. İhanetin kol gezdiği bu kasvetli ve
acı dakikalarda, bilmelisiniz ki, yakın bir gelecekte,
vakur insanın daha iyi bir topluma doğru yürüyeceği
büyük yollar açılacaktır yeniden. Yaşasın Şili milleti!
Yaşasın çalışan insanlar! Son sözüm budur, ve bu
yolda kurban da olsam, boşuna kurban olmaya-
cağımın inancı içindeyim. Sonumun, en azından,
sadakatsizliği, korkaklığı ve ihaneti yargılayacak bir
ahlak dersi olacağı inancı içindeyim.
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Genel olarak sosyalizmin ahlaki amaçları ve
değerleri bir itiraz görmemekle birlikte, sosyalist
kabul edilen ülkelerin yaşadığı kriz itibariyle temel
bir soru sorulmaktadır : “sosyalizm ekonomik
olarak mümkün müdür?”. Bu bahisten yola çıkıp,
“soruyu sorgulayarak”; “ekonomik mümkünlük”
neden ayrıca sorgulanıyor? Ve bu ayrım, neden
oldukça tartışmalıdır?

Ahlaki ve sosyal amaçlara bu ayrımcı yaklaşım
egemen liberal ortodoks düşüncenin ayırdedici bir
özelliğidir. Bu düşünce, insan tercihlerinin üstünde,
kendi kendini düzenleyen bir piyasanın, “doğal”
kabul edilen “ekonomik yasalar” uyarınca işlediği
varsayımına dayanır. Bu bakış açısından, bu
yasaların ihlali ve politik iradenin piyasanın yerine
geçmesi sosyalist denilen ülkelerin (ve tabii aynı
zamanda Keynesçiliğin) başarısızlıklarının temel
nedenleridir. İdealler belki soylu, deniyor bize; ama
uygulamalar sadece tam bir başarısızlığa değil aynı
zamanda politik totalitarizme de neden oluyor...

Bu tarihçi determinizmin bir biçimi de,
Menşevik ya da Kautsky geleneği içinde kalıp,
marksist geçinenler arasında, Lenin’in “tarihsel
materyalizmin” yasalarını çiğneyip Marx’a sadık
kalmadığı iddiası ve buna ilişkin olarak “reel sosya-
lizmin” başarısızlığını bolşevik iradeciliğe bağla-
mak biçiminde ortaya çıkar ki; eğer sosyalizm
mümkün olacaksa, bu üretim güçlerinin “doğal”
gelişimini izleyerek ve öncelikle üretici güçlerin
gelişiminin zorlamasıyla olacaktır. 

Son olarak, yine Marksist geçinenler içinde,
sosyalizmin, planlama ve özel mülkiyetin kaldırıl-
ması gibi ekonomik araçlarla özdeşleştirilmesi
sorunu; bu özdeşleştirme adına Stalin 1930’lu yıl-
ların sonunda sosyalizme geçildiğini ilan etmişti-
oysa Bolşevikler amaçları sosyalist olan bir geçiş
dönemi tarif etmişlerdi. (i) Eğer sovyet tipi planlama
sosyalizm demekse, birinin başarısızlığı zorunlu
olarak diğerinin başarısızlığı anlamına gelir.

“Ekonomik paradigma” değişmedikçe, sosyalist
perspektif mahkum edilmiş olur. Bir çok araştırma
planlamayı reddederek, varsayımsal bir eksiksiz bir
düzenleyici piyasanın sosyalist bir topluma uygun
olduğu varsayımına vurgu yapar - bu bakış açısının
ürettiği bir “modeller” çeşitlemesi mevcuttur.(ii)

Amaçlar ve araçlar

Sosyalizmde para, değişik mülkiyet biçimleri,
plan, piyasa(lar)ın yeri vb. üzerine ne tür kanılara
sahip olursak olalım, araçlar üzerine dogmatik for-
mülasyonları bir kenara bırakmadan inandırıcı
olmak mümkün değildir: tüm bunlar etkililikleri
üzerinden (yeniden) değerlendirilmelidirler.
“Etkililik”, ama hangi amaçlar için ?

Kısa vadeli kapitalist mantık açısından “mas-
raflı” olan kimi şeyler (sağlık harcamaları, sosyal
güvenlik, eğitim, işyeri demokrasisi, ekoloji...) tüm
dışsal etkiler göz önüne alınıp daha geniş bir ufka
sahip olunduğunda, tek bir piyasanın ufku dardır,
bunlara yönelik harcamaların bir etkililik kaynağı
olabileceğini, ya da yetersiz harcamaların tersi bir
duruma neden olabileceğini öngörebilir.
Savurganlık olarak görülen kamu hizmetleri, hizmet
kalitesi ve bunun dağıtımı için kabul edilen ölçütler-
le ilgilidir. Hele hele, savurganlık olmayacak
“gerekli harcamalar” başlığı, eğer tüm toplum, tam
istihdamın geliştirilmesi, çevrenin korunması, eşit-
sizliklerin azaltılması, herkes için eğitim olanağı,
gelişme önceliklerini tartışmak ve değerlendirmek
isteyen herkese bunun imkan ve araçlarının
demokratik olarak sağlanması, çalışmanın örgütlen-
mesi vb. gibi konularda belli ölçütlerde anlaşırsa
temelinden değişir. Çözümleme ve deneyimin
dolambaçlı yolunda, sosyalist projenin bu amaçları,
araçların seçiminde yardımcı olmalıdır: En geniş
anlamda, zengin ve çeşitli ihtiyaçları, diğer insani
ilişkileri içerecek şekilde, kadın-erkek, yetişkin-

Gerçekte varolan toplumların
krizinden sosyalist ütopyaya...
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çocuk, ve halklar arasında, ve hatta içinde
yaşadığımız çevreyle olan ilişkilerimizi de kapsa-
yarak nasıl giderilmelidir?

Kısaca, araçlar üzerine tartışmadaki dogmatik-
liği reddederken, araçların çoğulcu değerlendi-
rilmesi açısından, amaçların saydamlığı konusunda
fazlasıyla ısrarcı olmak gerekmektedir. Bir başka
deyişle, ekonomiyi toplumsal ve ahlaki olandan
ayıran yaklaşımı bir kenara bırakmak gerekir. Zaten
Marx’da, toplumsal ilişkiler ve kapitalizmin çelişki-
lerini ortaya koymak için, piyasanın, fiyatların ve
ücretlerin ötesine giderdi. Öyleyse, sosyalist denilen
ülkelerin krizlerinin nedenlerini ve toplumsal ilişki-
lerini çözümlemek için piyasanın ve planlamanın
ötesine geçmek gerekir.

Karl Polanyi’nin “La grande transformation”
adlı yapıtında altını kalın çizerek belirttiği üzere,
kapitalizm, insan topluluklarının tarihinde,
ekonomik küreyi bağımsızlaştırarak, ekonomik
olanın toplumsalın üzerine çıktığı ilk sistemdir. En
demokratik biçimi, temel kararların alınmış olduğu
piyasa ve kapitalist özel mülkiyetin egemenliği
hariç her şeyi tartışabilir. Bu kararlar toplum dışında
alınır. Fiyatların gerisinde, elbette “meşru”  bir
takım ihtiyaçlar vardır  (sistem bunları karşılamaya
hazırdır); doğal ve evrensel olmayan ve itiraz
götürür hiçbir yanları olmamakla birlikte, aslında
hesaba katılan ihtiyaçlar ve üretim biçimleri sınıf
ilişkileri ve piyasanın gölgesinde belirlenir.
Ekonomik demokrasi bu tür bir sistem için, etkililik
ölçütlerinin tartışılmasının bile kapitalistin kendi
ölçütlerine daraltılarak hesaba katılması halinde
kabul edilebilir. Elbette, sistem üzerinde etkili yerel
ve uluslararası mücadelelerde mevcut güç ilişki-
lerinin ürünü çeşitli toplumsal kapitalist oluşumlara
bağlı farklılıklar ve dar bir hareket alanı vardır. İş
yasalarının gelişimi bu alandaki ilerlemelerin ifade-
sidir - ya da gerilemelerin. Bugün güç ilişkilerine
bağlı bir gerileme görünür bir hale gelmiştir.

Polanyi’nin dediği gibi, “sosyalizm her şeyden
önce, endüstri uygarlığına içkin temel eğilim olan
kendi kendini düzenleyen piyasanın her şeyin
üstünde olmasının, demokratik bir toplum lehine
bilinçli olarak kontrol altına alınmasıdır “(iii) Bu
noktadan hareketle, mümkün bir çok ahlaki seçim
ışığında, kendi etkililik ölçütlerini belirlemek ve
buradan çeşitli piyasalara bir yönelim çıkarmak ge-
rekir - neleri ortadan kaldırmak istiyoruz ve
karşılanmak istenen ahlaki toplumsal talepler ne-
lerdir. Öyleyse, çalışma, sermaye, mülkiyet ve
hizmetler piyasalarını birbirinden somut olarak ayır-
mak gerekir; ama aynı zamanda ulusal ve uluslar
arası piyasalar göz önüne alınarak hangi mülkiyet-
leri ve hangi hizmetleri..

Toplumsal ve ekonomik olanı ayrımdan
vazgeçmek ekonomist tarihselcilikten kaçınmayı da
sağlar; Toplumsal ilişkilerin gündeme gelmesi için
kapitalist üretici güçlerin gelişmesini beklemek
gerekmeli miydi? Kapitalizmden devrimci ko-
puşların başarısızlıklarının bilançosu sonuna kadar
götürülmelidir, ama aynı zamanda gelişmiş kapita-
list ülkelerdeki reformcu perspektiflerin ya da
gelişmiş kapitalizmin nimetlerini çevre ülkelere
doğru yayma umutlarının da tam bir bilançosunun
çıkarılması gereklidir. Bu üçlü bilanço, Braudel ve
Wallerstein’in formüle ettiği “tek bir kapitalist
dünya-ekonomisi” anlayışı çerçevesinde açıkça
telaffuz edilmelidir. Üretim biçimlerinin nihai
olarak ilerlemeye dönük zorunlu ardardalığı tarihin
doğruladığı bir düşünce olamamıştır. Ve  kapitalist
dünyadaki reformcu ilerlemeler büyük ölçüde ikinci
savaş sonrası komünizm korkusuyla koşullanmıştır.
Kapitalizmde  toplumsal alandaki halihazırdaki ge-
rilemeler (şimdilik) bu korkudan sıyrılmış olmanın
ifadesidir. Aynı şekilde, Doğu Avrupa ülkelerinde
özel mülkiyet ve piyasanın restorasyonunun, kendil-
iğinden, merkez ülkelerinin yaşam düzeyine ulaş-
mak için yeterli olacağını sanmak da tabii ki
hatalıdır. Avrupa ve Amerika’nın gelişmiş kapitalist
ülkelerine XX. Yüzyılda dahil olan istisnai ülkeler,
Japonya ve sonra Güney Kore ise bunu devlet koru-
macılığı ve müdahalesiyle başarmış ülkeler
olduğundan kendi kendini düzenleyen piyasaya
ilişkin söyleyebilecekleri pek bir şey yoktur.

Ancak hedef ve araçlara (ekonomik ve siyasi)
ikili yaklaşımı bir kenara bırakarak “gerçekten
varolan sosyalizme” ilişkin geleceğe dönük
düşüncelerimizi ilerletmeye yarayacak aydınlatıcı
bir bilanço çıkarılabilir. Bu, ekonomik ve siyasi
olanı toplumsal ve ahlaki olanla beraber telaffuz
ederek yapılabilir ve yapılmalıdır.

Marx’ın sosyalist geleceğe dönük kılavuz ipi
olarak bıraktığı, işçilerin doğrudan katılımı ve
devletin erimesiyle, sosyalizmle özdeşleştirilen
sovyet tipi planlama taban tabana zıt şeylerdir...
Sosyalizmin geliştirici hedeflerinden uzaklaşırken
ihtiyaçları tatmin imkanı giderek yitiriliyordu. Ve bu
yüzden yıkıldı.

Aslında sosyalizme geçiş ve inşa süreci üzerine
“ klasik metinlerde “ hiçbir şey söylenmemiştir.
Ancak dünya kapitalizminin, hiyerarşisinin, bileşik
ve eşitsiz gelişim çözümlemeleri, Marx’a Rusya’yı
emperyalist zincirin “zayıf halkası” olarak değer-
lendirme ve çizgisel bir tarih bakışından kaçınma
imkanını sağlamıştır.(iv) Ama ne “üreticilerin
doğrudan katılımı” ne de sosyalist hedeflerle tam
çakışan siyasi bir sistem üzerine hiçbir şey söylen-
memiştir (bilerek alınan bir tutum, çünkü Marx “tar-
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ihin kahve falına bakmayı” istemiyordu. Artık bili-
yoruz ki araçlar amaçlarla çelişiyor görünebilir.
“İşçi” devletinin bürokratlaşması sorununu Lenin
keşfedip açıklamış ve sonrasında muhtelif Stalin
muhaliflerince dile getirilmiştir. Tek parti ve farklı
eğilimleri yok etme tercihleri, işçiler adına ve işçi-
lerin sırtında, kendi ayrıcalıklarını gözeten bürok-
ratik bir sistemin kristalleşmesini kolaylaştırmıştır.
Ama tam da bu nedenle işçiler “kendilerinin” olan
bu sistemi ne savunmuşlar ne de iyileştirmeye çaba-
lamışlardır...

Yeri gelmişken : Courtois yönetiminde
Komünizmin kara kitabı , Stalinizmden yola çıkarak
tüm devrimci perspektifi ve hatta sınıf savaşının
kendisini dahi suça bulaştırmaktadır. Sorun yön-
temlerinde değil, bir dizi ağırbaşlı tarihçi, ki olguları
kendi istedikleri gibi yorumlama yetenekleri var.
Ama ele aldıkları olgular büyük ölçüde doğru ve
görmek isteyenler için hep ortadaydılar. Stalinizmin
suçları, ve Leninist dönem işlerini kolaylaştırdı,
sosyalizmin hedefleri adına eleştirilmişti (ve eleşti-
rilebilir)(Rosa Luxembourg Kurucu Meclis’in
Bolşeviklerce lağvedilmesini bu bakış açısından
eleştirir; ve yine Troçki İhanete uğrayan devrimi bu
bakış açısından yazmıştır) - ve bu bakış açısından
hedeflerine cuk oturan faşist suçlardan temelde fark-
lılaşır.(v)

Bugün Marx’a ve Bolşeviklerle olan deneysel
uzaklığımızdan dersler çıkarmamız gerekir - bu u-
zaklık, çeşitliliği içinde kapitalizm ve uzun vadeli
eğilimleri ile ilgili olduğu kadar, SSCB’den
Yugoslavya’ya, Küba’dan Çin’e kadar sosyalist
olduğunu ilan eden ülkelerin çeşitliliğiyle de
bağlantılıdır. 

Marx, dünya ölçeğinde hiyerarşik bir düzen
olarak kapitalizmin toplumsal güç ve çelişkilerinden
bağımsız olarak, entelektüel bir çabayla üretilmiş
“ütopik sosyalizm” modellerini reddederdi. Ve zaten
somut tarihsel koşulların ve mücadelelerin sunduğu
sayısız olanağın dışında, “çalışma masasında” mo-
deller üretmekten kaçınmak gerekir.
Ama öte yandan, “gerçekten varolan sosyalizm”in
başarısızlığı “ütopik” bir sosyalizm projesini kur-
gulamak için köklü bir eleştirel düşünce üretme
çabasını zorunlu kılıyor. Buradaki ütopya soyut ve
“imkansız” bir modeli değil; ama henüz olmayan bir
mümkünü; her tür baskı biçimine, toplumsal adalet-
sizliğe, çağdaş toplumların sömürüsüne - ister kapi-
talist ülkelerde, ister kendini sosyalist olarak
adlandıran ülkelerde, aşırı merkezi Sovyetler
Birliğinden, özyönetim Yugoslavya’sına kadar-
direniş mücadelesi üzerine tasarlanmış bir alternati-
fi belirtir; “gerçekten varolan” toplumların eleştirisi
ve onlardaki bu geriye gidişi mümkün hale getiren

taleplerin radikalleştirilmesi üzerine kurulmuş
somut bir ütopya.(vi)

Tüm bu talepleri karşılayacak araçları bulmanın
ekonomik olarak neden mümkün olamayacağını
anlamakta güçlük çekiyoruz. Temel güçlükler
siyasi-toplumsal düzenden kaynaklanmaktadır:
Gerçek güçler, halkların devasa çoğunluklarının
sırtından kendi girişim özgürlüklerini savunmak-
tadırlar. Barbarlıklarına direnişi engellemek için
muhteşem güçleri ellerinde tutuyorlar. Metaya
indirgenmiş insanın artık gezegen ölçeğinde reka-
bete konu olması bu temel güçlerden birisidir -
devletler, dünya ölçeğindeki bu düzenin gözetici
kurumları ve egemen ideoloji hizmete koşul-
muşlardır. Sosyalizmin siyasi ve stratejik engelleri
burada ortaya çıkmaktadır. “Ekonomik” alanda
değil.

Bugün sosyalist projeyi yeniden düşünmek, hem
dünya sistemi haline gelmiş kapitalizme toplumsal
direnişi yeniden düzenlemek, hem de deneyler ve
çözümlemeler üzerine devasa bir çalışmayı zorunlu
kılmaktadır. Mevcut mücadelelerle sıkı sıkıya iliş-
kili, geçmişin dersleriyle çoğulcu bir yüzleşme “tar-
ihin sonu”ndan ya da kapitalizmin aşılmaz ufkunun
ötesinde başka bir gelecek düşünme imkanını vere-
cektir. Madem önümüzdeki temel stratejik sorunlar
bir tek tartışmayla çözülemiyor, öyleyse sosyalist
projeyi yeniden düşünmek ve tartışmak direnişi
kolaylaştıracaktır. Ben bu tartışmaya üç sorudan
hareketle katkıda bulunmak istiyorum.

Nerede ? Hangi oyuncularla ? Nasıl ?

Nerede ?

Kapitalizmin dünya sistemi oluşu itibariyle
karşımıza çıkan bu yeni dönemde etkili bir direnişi
hangi ölçekte tasarlayabiliriz? Bugün üretim
araçlarının mülkiyeti ve kontrol gücü nerede bu-
lunmaktadır?  Kapitalizm elbette her zaman bir
dünya sistemi idi - ilkel ticari sermayenin birikim
aşamasında dahi gezegen ölçeğinde bir
sömürgeleştirme hedefi vardı. Ve uluslar arası kapi-
talist güç ilişkilerinin, “merkezden” destek olmadan,
sosyalizmin tek bir ülke ölçeğinde sağlamlaştırılma-
sını imkansız kılan bir hiyerarşisi her zaman vardı.
Kopma direniş ve stratejileri, ancak, ekonomik,
toplumsal ve siyasi alanda bir gerilimin mevcut
olduğu  ulus-devlet çerçevesinde güçleri toparlaya-
bilirdi.

Bu ölçekte mücadelenin artık bir anlamı
olmadığını - ve sermayenin temel özelliklerinin
ulusal ölçekte kökleşmeye devam ettiğini söylemek
çok yanlış olacaktır. Ama kapitalistlerin seçimi olan
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teknolojik devrim, piyasalardaki düzensizliğe eşlik
edip körüklerken, zaman ve mekanı kontrol biçim-
lerini köklü olarak değiştirmiştir. Sosyalist denen
ülkelerin yıkılışı ve üçüncü dünyanın borçları
“yapısal düzeltme” politikalarına dünya ölçeğinde
jeo-politik bir etki kazandırırken, ilgili ülkeleri so-
nuna kadar yabancı sermayeye açmıştır. Egemen
kapitalist birikim ölçütlerine bir direniş veya tek bir
ulus-devlet düzeyinde alternatif bir ekonomik man-
tık geliştirmek giderek daha güç olmaktadır. Karşı
karşıya olduğumuz ve direnilebilir engeller
yabancımız değiller.

Uluslararası  para fonu (İMF) tarafından destek-
lenen Dünya bankası ve Dünya ticaret örgütü salt
finans alanında değil, ama küresel ölçekte piyasalara
hükmetmektedir. Sermayenin serbest dolaşımı ve
ekonominin finanslaştırılması dünya ölçeğinde
yayılmanın yeni evresi olarak sunulmaktadır.
Aslında bu dolaşım, birinci dünya savaşı öncesine
kadar uzanan 19. Yüzyıl sonundaki yükselişle benz-
erlikler taşımaktadır. Ancak sermayenin birikimi
giderek, dünya ölçeğinde ama toplumsal alanda
parçalanmış hizmet ve mal piyasaları doğrultusunda
gerçekleşmektedir. Sermaye yatırımcıları strateji-
lerini, üretkenlik ve finans verimliliği temelinde
karşılaştırmalı tahminlerle bu ölçekte hazırlamak-
tadırlar. Bu mekanizmalarla -ve borç ve kredileri
idare eden dünya ölçeğindeki kurumlarla- mücadele
karmaşık bir iştir: bu açıdan, sadece merkez ülkeleri
etkileyen büyük bir finans krizi oyunun kurallarını
değiştirme imkanı verecektir. Öte yandan etkili
olmakla övünen sınır tanımayan bu vahşi kapital-
izmin piyasalarının ve dünya ölçeğindeki kurum-
larının meşruiyetini tartışmak giderek daha kolay
olmaktadır: Çünkü İMF tarafından dayatılan
“yapısal düzenleme”ler çözdüklerinden daha çok
problem yaratmakta temel ihtiyaçlarla elde edilen
fayda arasındaki mesafe açılmaktadır...

Öyleyse, anonim piyasaların, onları koruyan
hükümet ve kurumların ötesine geçerek, dünya
ölçeğindeki yeni düzensizliklerin “büyük oyuncu-
larını”n maskesini indirmek gerekmektedir. İşin bir
yanı, yardım sandıkları gibi ücretlilerin günden güne
boşuna para ödedikleri ve “işveren hükümetlerin”
temettüyü arttırmak için sineğin yağını çıkaracak
şekilde kısa vadede en çok karı elde etme yarışına
iten kurumsal yatırım fonları. Ve özellikle, şubeleri
arasında dünya ticaretinin üçte birini gerçekleştiren
çokuluslu kuruluşlar finansal piyasaların anahtar
oyunculardır.

Yani finansal kürenin otonomlaştırılması ve
fetişleştirilmesi eğilimine karşı mücadele etmek
gerekir: Geçici oluşu ve kötü etkilerini kanıtlamanın
gereksiz olduğu bu tür bir serbest dolaşım devlet-

lerin aldıkları kararlarla ölçüsüz bir hal almıştır ve
yine devletlerin alacakları kararlarla dü-
zenlenebilirler. Aynı şekilde, OECD ülkelerinin
temsilcileri gizlilik içinde çok taraflı yatırım
anlaşmalarının (MAİ) pazarlıklarını yapmışlardır.
Bu anlaşmanın reddine yönelik kampanyalar sonuca
varılmasını engellemiştir. Bu direniş mantığı içinde,
Fransa’da Le Monde Diplomatique inisiyatifinde,
ATTAC adı altında, “finansal kürenin egemenliğinin
tüm biçimleri üzerine bilgi toplamak ve buna ulusal,
Avrupa ve uluslar arası düzeyde müdahale” amacıy-
la, dergiler, sendikalar ve işsizlikle mücadele kuru-
luşları temelinde bir girişim başlamıştır.(vii) Fransa
düzeyinde ortaya çıkan komiteler, tüketici ve
ücretliler nezdinde, egemen mantığın işlerini hangi
çevre ve toplumsal koşullar altında gerçek-
leştirdiğinin ve elde edilen faydanın saydamlaştırıl-
ması için, uluslar arası ölçekte örgütlenmenin
gerekliliği yönünde bir bilincin oluştuğunu göster-
mektedir. Aynı şekilde, uluslar arası işletme
komiteleri, üretimleriyle ilgili ülkelerin sendikaları,
sermayenin dünya ölçeğindeki stratejik yetenekle-
riyle işçilerin örgütlenme ve ortaya çıkan sorunlar
ölçeğinde direnme eksiklikleri arasındaki gecik-
meden ortaya çıkan boşluğu doldurmak için katkıda
bulunmalıdırlar. 

Liberal mantık ve bunu yayan kurumlara karşı
çeşitli kampanyalar için dünya ölçeğinde dosyalar
oluşmaktadır: Üçüncü dünyanın borçlarından, suyun
kullanım ve idaresi, tarım ve sağlığa kadar yükselen
barbarlığa direniş için somut uluslararası alanlar
vardır.

Tartışmasız, kıta ölçeğinde alternatif yanıtlar
oluşturmak için Avrupa Birliğinin inşası gibi
bölgesel birlikler temel bir önem taşımaktadır.
“İşsizliğe karşı yürüyüş” ve hükümetler arası
konferanslara karşı örgütlenen yurttaşlar arası
konferansı ortaya çıkaran ağ liberal bir Avrupa
inşasına karşı bir direnişe işaret etmektedir.
Burada da, kontrol ve saydamlığa yönelik ısrarlı
talep, tek para birimini toplumsal kazanımları ger-
iletecek dayatmalar için fırsat bilen bir teknokrat
düzenin maskesini indirmede demokrasiyi devreye
sokabilir.

Doğuya ve güneye doğru açılan diğer Avrupa,
eşitlikçi bir işbirliği yapabilir; “yakınlaşma ölçüt-
leri” toplumsal kazanımlar, yaşam düzeyi, istihdam,
kamu hizmetleri temelinde olabilir -ve yapısal fon-
ları, tüm bu planlar üzerinde, yukarıdan yakınlaşma
sağlayabilir. Ama bu durumda, yurttaşlara, erkeklere
ve kadınlara ve halklara bu tür bir yapılanmanın
amaçlarını ve araçlarını kontrol etme olanağı
sağlayan bir bireysel ve kolektif demokrasiyle
donatılmalıdır. 
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Hangi oyuncularla

“Vatansız” ve cinsiyetsiz, “bilimsel” sosyalizmle
donanmış bir komünist partiyle “tarihsel çıkar-
larının” peşinde bir proletarya anlayışı daha Marx’ın
döneminde yanlıştı ve işçi hareketi içinde oldukça
tartışıldı. Bunu reddetmek “emeğin sonu” mitini
kabullenmek ve ücret ve siyasi mücadelenin
kazanımlarından vazgeçmek anlamına gelmez. Ama
çeşitli mücadele ve örgütlenme biçimlerini ve bunun
yaratabileceği, baskıcı bir dünyaya direnişin çoğul
öznelerinin altını çizmeyi, ve alternatiflerin neler
olabileceğini yeniden düşünmek gerekiyor.

“Emeğin sonu” tezi bir yandan üretici etkinlikte-
ki reel dönüşümlere, bir yandan da yapısal bir iş-
sizliğe dayanmaktadır. Ama dünya ölçeğinde ücretli
emek yayılmaktadır ve yeni teknolojilerin tam gün
kazanımından vazgeçmeyi gerektirdiğini düşünmek
yanlış olur. Üzerinde kafa yorulması gereken bir
başka konu ise, daha kısa zamanda daha çok üret-
menin mümkün olabileceği yeni bir tam gün çalış-
manın araçları ve erkek ve kadınların tüm hayatları-
na yayılacak bir etkinlikler (farklı biçim ve eğitim-
lerle çalışma yaşamı)  bütününün yeniden düzenlen-
mesi meselesidir.(viii)

Sola zaman zaman yapılan mükemmel öneriler-
den biri olan (Andre Gorz örneğinde olduğu gibi)
mücadelenin stratejik olarak - ücretli emek ilişkisine
dokunmadan - iş alanı dışındaki etkinliklere kay-
dırılması çıkmaz bir sokaktır. (devamı s.156)
Liberal radikal akımların da toplumsal bir düalizmle
ilgilenmeye başlamaları tesadüf değildir: Sosyal
güvenliğin olmadığı bir piyasa, ücretleri belirler;
devlet ise yaşamak için gereken en az gelire sahip
olmayanlar için “eksi vergi” düzenler: Bu “eksi
vergi” hayatta kalmak için yeterlidir, ama iş bul-
maktan vazgeçecek kadar çok olmayacağından,
ücretlerin genel olarak aşağıya çekilmesini kolay-
laştıracak ve Birleşik Devletlerde olduğu gibi work-
ing poors (çalışan fukara ) kitlelerinin yaygınlaş-
masını sağlayacaktır. Geri kalan işi kiliselerin mer-
hametle dağıttıkları çorba halleder.

Demek ki toplumun bütünsel kazanımlarının
arkasında yatan şey, iş için mücadeledir. Burada
aynı zamanda yeterli bir gelire bağlı olarak işin
kalitesi ve saygınlığından ve iş, eğlence, eğitim gibi
insanın tüm hayatına dönük düzenlemelere yönelik
ölçütler söz konusudur. Yarım gün çalışmanın ikili
rollerini oynamayı kolaylaştıracağını sanan kadın-
lar, her bir yarım günde işe ve eve dönük olarak
onlardan beklenen görevlerin ağırlığını görerek
yanıldıklarını anlamışlardır. Sermaye tarafından
dayatılan bu esneklik angaryaya şükran duymak
anlamına gelir. İşin yeniden düzenlenmesiyle ilgile-

nenler için, tüm yaşam süresine yayılmış bir eğitim
olanağı, işin şeklini değiştirecek bir etkinlik değişik-
liğidir. Çalışma haftasını dört güne indirerek her tür
diğer etkinliğe daha fazla yer bırakmak olanağı
gibi...

Bir başka şey ise, emeğin ya da ücretli emeğin
krizinin değil (sermaye açısından sorun yoktur) -
ama emek gücünün sıradan bir metaya indirgen-
mesi, makinelerle bir tutulan bir üretim faktörü
olarak algılanması, tatmin edilecek ihtiyaçların ser-
maye ölçütleri dikkate alınarak belirlenmesi
yönünde artan yeni anlayışın altını çizmektir. En
temel altyapı, konut, eğitim, sağlık gibi temel ta-
lepler tatmin edilmeden emeğin sonundan nasıl söz
edilebilir.(ix) Eğer yatırım “karlı” değilse, eğer ser-
maye üretkenlik kazançlarını kolayca sağlayamıyor-
sa, başka yere gidecektir.

Emek/sermaye ilişkisi ve piyasanın yatırımların
düzenlenmesinde tartışma içine alınması, gereken
devrimlerin tam da kalbinde yer alır. İnsanın, erkek
ve kadınlar, konumu temel kazanımdır.

Piyasa liberalizmi sınıf çatışmasına dayalı bir
sistem üzerine oturduğunu kabullenmez; kendini
meşru görür, etkindir ve evrensel hedefleri söz
konusu olduğundan aşılamaz: “serbest” bir
dünyadan, tüccar bir toplumdan söz eder ama “ka-
pitalizm”demez. En incelmiş çeşitlemelerinde,
emekçilerle çalıştıkları işyerleri arasında, krize
kadar egemen Japon modeli olan “kalite
çevre”lerinden, bugünkü özelleştirmelere uzanan
küçük hissedar olmaya kadar, sözleşmeye dayanan
bağlar oluşturmaya çalışır. Marx’ın söz ettiği “iş-
yerinin despotizmi” bugün dünyanın birçok yerinde
hala sürmektedir. Ama gelişmiş kapitalizm daha az
görünür bir başka despotizmi ikame etmeyi
bilmiştir: Piyasa, rekabet despotizmi.(x) Ücretlerin
düşüşünün nedeni kapitalistin kötü niyetinden değil
(peki, üst düzey yöneticilerin gelirlerinden ne
haber?) ama piyasanın gereği (La contraction des
effectifs) Ama muhasebe defterlerinin açılmasını ve
işletme esaslarının saydamlaştırılmasını dayata-
bilseydik, her bir kapitalistin rekabet “yasa”larının
ardında düzenin kendisini ve onun oyun kurallarının
sorunun kaynağı olduğunu görebilirdik. Periyodik
üretim fazlası ve tabii yeniden yapılanma kaçınıl-
mazdır. Bazı üretim yöntemlerinin gerçekten modası
geçmiştir. Ama toplum bir bütün olarak ya da
tesadüfen şu ya da bu sektörde çalışan bireyler
yeniden düzenlemenin ve gereken eğitimin gider-
lerini karşılamak durumunda değillerdir. Patronların
ancak kendi çıkarları, güçleri söz konusu olduğunda
ilgilendikleri emeğin sorunları, yıkıcı rekabet
koşulları temel alınarak, tek tek her bir firma için mi
çözülmelidir?
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Diğer bir deyişle, liberal tezlerde söylenenin
aksine “piyasanın düzenleyici eli” aracılığıyla
toplumun bütünsel çıkarlarıyla kapitalistin kişisel
çıkarları yakınsamaz. Kapitalistler ırkçılığı ve ka-
dınların yarım gün çalışmalarını sömürüyorlar,
çünkü bu onlara emekçileri bölme ve ücretleri dü-
şürme imkanı veriyor: Kirlilik giderlerine yansıyana
kadar gezegeni kirletiyorlar; işsizliği arttırarak yeni
teknolojileri kullanıyorlar, çünkü tam gün onların
problemi değil; finansal yatırımlarını arttırmak için
les gains de productivité’yi (verimliliğin kazanım-
ları) kullanıyorlar - çünkü kişisel çıkarları bu yönde;
finansman ihtiyaçlarının daha önemli olduğu yer-
lerde değil ama istikrarlı bir büyümenin ve satın
alma gücünün olduğu yerlere yatırım yapıyorlar;
Üçüncü dünyada yoksulluğu, ve kötü beslenmeyi
arttıracak, tarım emekçilerini yoksulluğa sürükleye-
cek ve bağımlılık ilişkilerini güçlendirecek şekilde
büyük miktarlarda tarım ürünü ihraç ediyorlar.

Kadın hareketleri, ekolojik örgütler, tüketici bir-
likleri, işsizliğe ve emeğin sömürüsüne karşı
mücadele edenler, üçüncü dünyanın borçlarının
iptali ve bu zengin dünya üzerinde açlığın ve kötü
beslenmenin sona ermesi için savaşan herkes, bu
temel kazanımla yüzyüze gelmiştir. Tüm hayatın,
üretimin yeniden düzenlenmesinin ve diğer üretim
ölçütlerinin dikkate alınmasına imkan verecek
bütünsel güç ilişkileri ve siyasi iktidar üzerine
haliyle sorular soruyorlar. Hangi ölçekte? (paragraf
s.158)  Demek ki, geleceklerini kontrol etmek
isteyen yurttaş hareketleri tüm bu alanlarda bir ağ
oluşturmalı ve siyasi partiler tarafından desteklen-
melidir. Bu siyasi partilerin temel birleştirici bir rolü
vardır. Eğer gerçekten dünyayı değiştirmek istiyor-
larsa ve tabii kimse adına araç ve hedef belirle-
meden ama o halklarla birlikte.

Nasıl ?

Bir takım “modeller” öngörmeyi reddetmekle ve
bugünden hayal bile edilemeyecek imkanlara yol
açacak özenli yanıtların icadını mücadelenin
demokrasisine bırakmakla beraber, sosyalist denilen
ülkelerin başarısızlıklarının ve deneyiminin bilanço-
sundan yola çıkarak bir takım düşünceler üretmek
de gereklidir.

Ben bu aşamada sosyalist projenin aşağıdaki
soruda somutlanan temel çelişkilerinden birinin
altını çizmek istiyorum, “sıfırdan her şeyi nasıl yap-
malı?”: Burjuva devrimiyle proleter devrim arasın-
daki temel fark, burjuvazinin (ve onun kapitalist
mantığının) eski egemen sınıfların ekonomik
dünyasında gelişip mücadele edebilirken (onunla

işbirliği yapmak, çeşitli biçimlerde iç içe geçmek de
dahil olmak üzere) genel anlamda emekçilerin
(işçiler, entelektüeller, kır ve kent, kadın ve erkek),
yukarda söylendiği üzere emekçilerin statüsü, oyu-
nun kuralları kısaca emek/sermaye ilişkisi
değişmediği sürece çok çeşitli mekanizmalar
aracılığıyla hep belirlenen bir ast konumunda
olmasıdır.

Elbette, kapitalist bir çevre ülke olarak kültürel
gerilikler ve ilkelliklerle boğuşan bir Rusya’da aynı
sorun daha keskin bir şekilde vardı. Tabii, eski
düzenin direnci itibariyle gelişmiş kapitalist ülkelere
göre varolan stratejik kolaylığı da belirtmek gerekir.
Ama Ekim devriminin iki evresi arasındaki fark-
lılıklar (kontrast) temel ve genel sorunlara işaret
eder: Eski düzene karşı mücadele aşamasında muaz-
zam güçler kendiliğinden harekete geçmişti - darbe-
ci olmaktan uzak olan Bolşevikler,  kırda ve kentte,
fabrika komitelerinde, sovyetlerde, emekçiler
tarafından 1905’ten beri icat edilmiş olan bu öz-
örgütlenmelere eşlik edip onları meşrulaştır-
mışlardır. Saygınlık, toprağın paylaşımı, sabotaj-
cılara karşı üretim üzerinde işçi denetimi gibi talep-
leri vardı...Burada siyasi ve toplumsal direnişleri
konusunu deşmeyeceğim - ve yöntem ve seçimler
değişmezken sınıf ve kitle şiddetinin radikalleşmesi
Bolşeviklerin iktidarı almasını getirdi. Ama tabii bir
dizi yeni sorun kendini olanca ağırlığıyla hissettirdi:
mücadeleden, bir şey için mücadeleye nasıl
geçmeli? Yeni düzeni, mülkiyet, üretim ve dağıtım
ilişkileriyle nasıl organize etmeli? Toprağın ve iş-
yerlerinin yeni işletme biçimi nasıl olmalı? Bütünü
savunmak için nasıl bir askeri ve siyasi düzenle-
meye gidilmeli? Eski düzen içinde bu yeni görevleri
göğüsleyecek nitelikte yeterli gücü, ne de yeterli
demokratik deneyimi biriktirmek imkanı vardı. Bu
noktada Lenin “burjuvaziyi fiziksel olarak da yok
etmek” yerine, ki Stalin’in istediği buydu, kapitalist
uzmanları “İşçi Devleti”nin hizmetine koşma çağrısı
yapmak istiyordu. Aynı şekilde, proletaryayı
bünyesinde taşıyan bu aynı devletin kontrolü altın-
da, emeğin taylorcu örgütlenmesiyle yeni üretim
ilişkileri çerçevesinde ülkenin üretim gücünün
artışını sağlama almayı umuyordu...

Bu evreden itibaren, nasıl devasa  bir bürokratik
aygıtın doğduğunu ve tüm politik çoğulculuğu
ezerek stalinist bir iktidarın billurlaşmasını
sağladığını ve bu iktidarın “sosyalist planlama” diye
tarif edilen bir “komuta ekonomisi” dayatarak,
parti/devlet’in emekçilerin sırtında emekçiler adına
nasıl hüküm sürdüğünü biliyoruz.

Birkaç yıl sonra sovyet tipi dayatmacı ve
bürokratik planlama Yugoslavya’da - tek parti tar-
tışma konusu edilmeden - yerini piyasaya bıraktı.
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Özyönetim emekçileri -özyönetimci bir sosyalist
düzenin ölçütleri bakımından - (yine aynı hedef ve
araçlar manzumesi) kendilerini etkin bir işletme
biçimini sağlayacak kurumların yokluğu ve hazırlık-
sızlıkla karşı karşıya buldular: İşsizlik ve eşitsizliğin
derinleşmesi büyüyen bir direniş üretecektir; artan
enflasyon sisteme denk düşen, savurganlığı emecek
mekanizmaların yokluğuna işaret ediyordu; ve
siyasi demokrasinin yokluğu krizin bilançosunun
özyönetimciler tarafından çıkarılmasını engelliyor-
du. Ve bir süre sonra, düzenin felç olup özelleştir-
ilmesi bağlamında özyönetimin kendisinin kaldırıl-
ması önerildi.(xi)

Sovyetler Birliğinin çöküşü ve Yugoslav krizi
sosyalist denilen her iki ülkede ne siyasi demok-
rasinin ne de ekonomik demokrasinin olmayışı ortak
noktasında buluşur. Sovyetler ve Yugoslavya’da
değişik biçimlerde, emekçilere, çeşitli sosyal imkan-
lar sağlanan işyerlerini esas alan haklar tanınmıştır.
Ve kapitalist özelleştirmelere toplumun bütününde
değil de işyeri ölçeğinde direnilmesi elbette tesadüf
değildir. (..s.161)

Ama emeğin yeniden yapılanması, enflasyonun
kontrolü, tam gün, doğal kaynakların korunduğu bir
gelişme içinde en genel ihtiyaçların tatmini... tüm
bunlar herhangi bir işyerinin ufkunu aşan konu-
lardır; burada karmaşık karşılıklı bağımlılıkların işe
karışmasıyla önemli maddi ve mali güçlerin uygun
bir işleyişi gerekir ki, bu noktada devletin önemli bir
rolü vardır. (....s.161)

Ama bunlar sadece Sovyetler Birliğinin ya da
Yugoslavya’nın sorunları değildirler. Tüm dünyada
aynı sorunla karşı karşıyayız, yukarda andık-
larımızın farkı kapitalist mantığın ortadan
kaldırılmış olmasıydı. Ama, siyasi ve ekonomik
demokrasinin yokluğunda bürokratik bir plan ya da
piyasaya bağlı bir “toplumsal mülkiyet” de, ele
alındıkları ölçütte sorunların etkin bir şekilde aşıl-
ması için gereken demokratik olanakları sağlama-
maktadır. Ve ne de “öncü parti” sorunuyla, ilgililerin
üstünde bir yerden soruna “bilimsel çözüm” getire-
memektedir. Aslında ticari karın lağvedilmesi bir
dizi seçenek sunmaktadır. Hangi taşıma öncelikleri,
hangi çalışma ritmi? Tarım nasıl örgütlenecek ve
kent/kır ilişkisi nasıl olacak? Teknolojik seçim neye
göre? Kamu hizmetleri nasıl düzenlenecek? Herkes
için giderilmesi şart olan temel ihtiyaçlar nelerdir?
Aslında günlük hayata tümüyle girmiş ekonomik bir
demokrasiyle tüm düzeylerde çeşitli seçimler gün-
deme gelecektir: İşten, eğitim ve eğlenceye; en
küçük işlik ve komünden, bölgesel ve sektör
ihtiyaçlarından, uluslar arası ilişkilere ve üretimden
tüketime kadar.

Elbette mevcut doğal ve insan kaynakları göz

önüne alındığında her şeyi yapmak mümkün
değildir. (...s162)

Sonuç olarak: “geçici” bir mantığın düzenlen-
mesi ve tercihlerin demokratik kontrolünün
merkeziyeti için.

Geçmişin başarısızlıklarına ilişkin bilançodan
çıkarabileceğimiz sonuçlar bize kapitalizm içinde
mücadeleden bu düzene karşı mücadeleye ve son-
rasında bir başka düzen için mücadeleye geçişte
yardımcı olmalıdır.

Çünkü, eğer sosyalizm, kapitalizmin içinde, ka-
pitalizmin kapitalizm öncesi toplumların içinde ve
onlara karşı yaptığı gibi gelişecekse artık “o büyük
gece”nin gelmesini ne bekleyebiliriz ne de parti ve
devletin kendini halkın yerine koyan anlayışıyla
mücadele eden bir özyönetim toplumunu, eğer ka-
pitalizm içinde en az düzeyde olsun oluşmamış ise,
umabiliriz: düzenlerin mantığı içinde kısmi reform-
ların bir tuzak olduğunu anlamak bir şeydir; buna
göre reformlar için mücadele kuma saplanmak
gibidir ve düzene hizmet eder. Ama, deney alanını
ve düzenin mantığına direnişi genişleten, “sosya-
lizm okulu” olabilecek kurumların ortaya çıkmasına
imkan verecek, ihtiyaç ve giderler temelinde kapi-
talist değerlendirme kriterlerinin tartışılmasını
sağlayacak, tüketicilerin, emekçilerin, ekolojistlerin,
ulusal birliklerin öz-örgütlenmelerini ortaya çıkara-
cak bir “geçici” reformlar için mücadeleyi reddet-
mek ayrı bir şeydir.

Bu “geçici” mücadelenin hedefi tüm toplum
ölçeğinde - devletin, iktidarın, hukukun - oyun
kurallarının değişebileceği ve ileriye dönük sağlam
adımlar atılabileceğinin farkına varılmasıdır. Bu
geçici mantığın düğüm noktası günlük hayatımıza
ve geleceğimize dönük her düzeyde yapılacak ter-
cihlerin demokratik denetim talebidir.

Öyleyse bu mücadelenin, hem kapitalist toplum
hem de sosyalist denilen ülkelerin eleştirisi ölçütleri
anlamında, temel eksenleri nelerdir:
Demokratik talep...

Temel kararların parlamento dışında, piyasa
mekanizmaları ve zenginliklerin özel şahıslar
tarafından edinilmesi aracılığıyla alındığı bir “burju-
va demokrasisi”ne önemli eleştirilere yukarıda
değinilmiştir. Teknokrat Avrupa, mali piyasalar,
denetimsiz uluslar arası kuruluşlar, saydamlık
isteğinin açımlanabileceği sahalar arasındadır.
“Politik piyasalar”ın liberal eleştirisi genellikle
gelişkindir; ancak, ekonominin “depolitizasyonu”
talebine dayanır ki, bu güçlü olan kazanır yasası ve
varolan düzene uyma esasına dayanan bir iki-
yüzlülüktür.

Tek partinin görünür bir şekilde yerini alan
piyasanın kör kurallarına karşı, ilerici alternatiflerin
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kaynağı ve düzenleyicisi elbette çoğulcu demokra-
side bulunacaktır. Ancak demokrasiye basitleştirici
bir bakıştan vazgeçmek gerekir. Yugoslavya deneyi
göstermiştir ki, özyönetimin etkili olabilmek için,
tercihleri, maliyetleri ve faydaları formüle ede-
bilmek için, uzmanlara ve karşı uzmanlara ihtiyacı
olduğunu göstermektedir (çünkü bunlar veya öbür-
leri, nitelikleri ne olursa olsun, kendi kişisel ahlaki
veya toplumsal kanaatlerinden de etkilenmekte-
dirler, yani farklı politik akımlar kendi uzmanlarını
çıkarabilirler); tartışmaların terimlerini toplumsal
davaların bütününe genişletmek için siyasi parti
çoğulculuğuna ihtiyaç duymaktadır; partilerin
kendilerini tabanlarının yerine koymasını engelle-
mek, karar alma süreçlerinin temeli olarak doğrudan
demokrasi mekanizmalarının oluşturulmasını gerek-
tirmektedir; ama bu özyönetim, bireysel veya kolek-
tif ihtilaflı bakış açılarını hesaba katabilmeli ve
karar almadan önce ufukların genişlemesi - veya
reddedilebilmeleri- için bunlara örgütlenme ve ken-
dini ifade etme olanaklarını vermelidir. Kadınlar,
çevreciler, eşcinseller, ulusal, yerel topluluklar,
sendikalar, tüketici ve üretici toplulukları
örgütlenebilmeli ve dikkate alınmayan soruları sora-
bilmeli, partileri ve Devleti, farklı görüş açılarından
bağımsız bir şekilde savunabilmelidir.

Demokrasinin (tüm biçimleri altında) gündelik
hayatın her alanına girmesi gerekse bile, bu, bizzat
Devletin, kurumlarının, temsil biçimlerinin gelişi-
mini nasıl belirleyebilir? Bu sorunun basit bir yanıtı
olmadığı gibi, zaman içinde sabit bir yanıtı da yok-
tur: Eşitlik kadınların ezilmesi gerçeğine verilmiş
doğru yanıt mıdır? Geçici bir önlem midir? Yoksa
kalıcı mı? Ahlaksızca mı? Alternatifleri nedir?
Bunları deneyim temelinde tartışmak gerekir.
Farklılıkları, olası eşitsizlik ve baskı kaynaklarını
hesaba katmaksızın yurttaş hakları evrensel olabilir
mi? Normatif ve yerleşmiş farklılıklardaki bir
toplumsal ve kültürel mirası değiştirmeden farklılık-
lar nasıl hesabı katılabilir? Bu sorular kuşkusuz
kadınlar için önemlidir, ancak temsil hakkından
mahrum olmaları ve kapalı odalarda ısmarlama
belirlenen sorunlar üzerinde veto hakkı olmayan
işçiler ve ulusal topluluklar için de aynı derecede
önemlidir. Başka bir deyişle, bireylerin yurttaş(lar)
olarak genel politik programlar temelinde temsil
edildiği parlamentolar demokrasinin tek biçimi
değildir - ancak tarih göstermiştir ki, parlamento-
ların kaldırılması da iyi bir şey değildir...

“Emek piyasası”nın, ücretli emeğin toplumsal
ilişki olarak tartışılması, sosyalist hedeflerin -ve
anti-kapitalist mücadelenin merkezinde kalmalıdır.
Çünkü, “insan sermayesi”, işçilerin yapma bilgisi
ilerici üretkenliğin kazanımlarının, yani insan

toplumunun daha az çalışarak ve güç işleri ile kir-
letici etkinlikleri ortadan kaldırarak yaşamasının
potansiyel ana kaynağıdır. Ücretlilik kavramı, açık
bir şekilde iki boyuta ayrıştırılarak tartışılmalıdır;
bir tarafta para olarak bir gelir elde etme olgusu;
öbür tarafta ise toplumsal ilişkiler olgusu, yani iş
gücünün, herhangi bir ürün gibi piyasaya ve rast-
lantılarına bağlı bir şey, bir mal olarak görüldüğü
tabi olma durumu.  “Emek piyasası”nın içeriği
budur.

Tartışma konusu yapılması gereken ve libera-
lizmin böbürlendiği insan adına varlığı tartışma
konusu yapılabilecek boyut budur. Diğer soru şudur;
gelirlerin biçimi ve kriterleri. (Dağıtım kriterleri
tartışma konusu olarak kalmakla birlikte) parasal bir
gelir pekala korunurken, ücretlilik  bir toplumsal
statü olarak tartışılabilir. Yugoslav sistemi, parasal
geliri tartışma konusu yapmaksızın, “ücret”
kavramının bizzat kendisini, işçiler üretim
araçlarının hukuki olarak sahibi haline geldiklerin-
den itibaren, terminolojik olarak ortadan kaldırmıştı.
İşletmelerin muhasebesinde, Devlet bütçesi ve yerel
kollektivitelere karşı yasal yükümlülükler yerine
getirildikten sonra bir çok fon (kişisel gelirler,
kolektif tüketim, yatırım fonları...) arasında pay-
laştırılan genel gelirler vardı.

Ücretliliğin bu şekilde bir toplumsal ilişki olarak
sorgulanması, aynı zamanda, istihdam edilme
hakkının, piyasa mekanizmalarının rastlantılarının
ve bireysel risklerin bir sonucu olarak değil de,
toplum için bir yükümlülük, yeni bir evrensel şart
içinde insanın bir hakkı olması anlamına gelmekte-
dir. Burada da bir ayrım ortaya çıkmaktadır; çalışma
hakkı, tam istihdam hakkı, çalışma yerinin sabitliği
ve kalıcılığı anlamına gelmemektedir. Bu durumda
bir yandan emek piyasasına karşı olunurken, öte
yandan parasal gelirlerin korunması ve istihdamın
hareketliliğinden (ilgili kurumlar aracılığıyla
ilgili(ler) ve toplum tarafından kontrol edilen) “is-
tihdam borsası”olarak adlandırılabilecek emek
piyasasından yana olunabilir. Her durumda, demek
ki “ücretlilik” kavramının kapsamını sürekli olarak
çözümlemek gerekir - gelirin parasal boyutu temel
etken değildir; SSCB’de, ücretin varlığı kapitalist
mülkiyet ve üretim ilişkilerinin varlığı anlamına
gelmiyordu; ücretlerin yanında, işletmeler tarafın-
dan dağıtılan piyasanın gerekliliklerine bağlı
olmayan ayni gelirler ve koruma öğeleri bulunuyor-
du.

Ücretliliği sorgulayan bir toplumda “oyunun
yeni kuralları”nın ne olabileceğini tartışmak gerekir;
(özel ve kamusal işler için) bir istihdam borsası
bölgesel ve yerel bağlantı istasyonları olan bir resmi
kurum tarafından yönetilebilir; bu kurum, planlanan
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hedefleri uygulamakla yükümlü yatırım-eğitim fon-
larını yöneten ve istihdam talep ve arzlarını toplayan
bir kuruluşlar bütününü bir araya getirebilir. Yerel
yönetimler, özel ve kamu kuruluşlarının yönetim-
leri, sendikalar ve kullanıcı dernekleri, Devlet,
mesleki eğitim kuruluşları vb... bu kuruluşa
sözleşmeli olarak katılabilirler. Söz konusu olan
çalışma hakkının ve mesleki faaliyet ve yeniden
eğitimin tüm biçimlerine bağlı ve emek hareketli-
liğinin aynı anda sağlanmasıdır. 

Ücretlinin durumunun sorgulanması çalışma
hakkının köktenci bir dönüşümü, makinelerin tabi
olması gereken insan onurunun yeniden kabul
edilmesi anlamına gelir. Açık konuşmak gerekirse,
yalnızca toplumsal mülkiyet değil, tüm mülkiyet
biçimlerini hedeflemelidir; bu, anti-kapitalist
“geçiş” mücadelelerinin ikiyüzlü liberal söylemleri,
hatta işletme yöneticilerinin işçilerin yapma bilgi-
lerini ortaya çıkarmaktaki çıkarlarını ifade edebile-
cekleri bir alandır.  

Mal ve hizmetlerin üretiminin toplumsal bir dene-
timi için; mülkiyet, plan ve piyasa hakkında...

Toplumsal denetim, toplumsal mülkiyete
indirgenemez. Mülkiyetin değişik biçimleri altında -
ve bölgesel ölçekte, farkı biçimler altında uygulan-
abilir. Özel bir şirketin üretimini inceleme haklarını
dayatan tüketici, çevreci, üretici birlikleri, aynı şe-
kilde, elbette, ister kamu işletmeleri ister özel iş-
letmeler tarafından gerçekleştirilsin, kamu hizmet-
lerinin hedeflerini tanımlamayı amaçlayan “şart-
nameler”in tüm mantığı bunun bir parçasıdır. Veya,
kamusal ve çoğulcu denetim tartışmalarının nesnesi-
ni oluşturan, yerine getirilecek öncelikli hedefleri
belirleyen her tür yerel, bölgesel, ulusal planlar -
burada bile, bu hedeflerin yerine getirilmesi, özel,
bireysel veya şahıs işletmelerini devreye sokarak
sözleşmeli olarak yapılabilir. “Planlamanın toplum-
sallaşması”, sözleşmesel boyutları, karar alma
biçimleri (kamusal, çoğulcu tartışmadan ve olanaklı
seçeneklerin sunulmasından sonra) ve denetimi
belirleyecektir.

Sosyalist bir toplumda, “kamulaştırma”,
mülkiyeti toplumsallaştırma sürecinin yalnızca bir
parçasıdır. Ve bilindiği gibi, Devletin bürokrasisini
ilgili(ler) üzerinde dayatması nedeniyle “devletçi-
lik” biçiminde yozlaşan yönetim biçimlerini kap-
sayabilir. Bu tür ilişkilerin reddedilmesiyle birlikte,
kendiliğinden eğilim, işçilerin kolektif olarak bir
işletmenin mülkiyetine sahip olduğu bir özyönetime
(yani tümüyle yerel bir özyönetime) dönmek biçi-
minde olur. Ancak, o zaman da, yanlışlıkla daha
“özgür” olduğuna inanılan özyönetimin ufku, piyasa

rekabetine tabı kılınarak sınırlanır. Çalışmanın
Devlet tarafından yabancılaştırılmasını reddeden bu
anarko-sendikalist özyönetim kavrayışı piyasa
tarafından yabancılaştırma biçimlerinin içine geri
düşmektedir.

Gerçekte, Devletin ve atölye ve işletmelerdeki
işçi kolektiflerinin, sözleşme biçimi altında düzen-
lenebilecek ve geliştirilebilecek özel özyönetim hat
ve sorumlulukları olmalıdır. Ancak “toplumsal sahip
çıkma”nın, yalnızca, toplumun üzerindeki bir
Devlet veya atomize olmuş işletmelerin karşı
karşıya geldiği açılar içinde kavramak sınırlayıcı
olacaktır. “Makro ekonomi” (tüm toplum)
düzeyinde  düzenleyici ilkeler gereklidir; ancak
toplumdan bağımsız bir kurum olarak “Devletin sö-
nümlenmesi” devletin “toplumsallaşması” olarak da
kavranabilir (bkz. Bireysel ve kolektif demokrasi ile
ilgili nokta 1’e bakın). Yugoslavya’da “özyönetim
daireleri” bulunuyordu. Ancak, bunlar bir yandan
federal Devlet ölçeğinde değil, yerel ve
cumhuriyetler ölçeğindeydi; öte yandan, politik
çoğulculuğun olmaması, stratejik kararlar “başka bir
yerde”, tek partinin merkezinde alındığı için, seçim-
lerin içeriğini boşaltıyordu. Planlama modellerinin,
seçimlerinin ve uygulamalarının belirlenmesi, dene-
timi demokratik bir şekilde, sözleşmeler
çerçevesinde gerçekleşebilir. “Zarflar” demokratik
seçimle belirlendikten sonra özel fonların belli
hedeflere (sağlık, ulaşım...) tahsis edildiği nedeniyle
- finansman kaynak ve işlemleri saydam olabilir. 

“Devletin toplumsallaşması”nı, makro-
ekonomik işlevlerinin toplum tarafından denetlenen
organlara dağıtılmasını düşünmenin yanı sıra,
özyönetimi atölyenin, kuşkusuz temel önemde, an-
cak çok dar ufkundan çıkarmak gerekir. 1968 yılının
sosyalist ve anti-bürokratik Yugoslav öğrenci
hareketi “aşağıdan yukarı” özyönetim talep ediyor-
du. Yönetim hakları, varolduğu ölçekte tasarlanan
ve düzenlenen bir “toplumsal” mülkiyete yayıl-
malıdır. Andre Gorz, zanaat dışındaki üretim
biçimlerine uygulanması gerektiği takdirde özyöne-
timden vazgeçmektedir. Bu bir güçlük ortaya
çıkarmaktadır - ancak bu güçlük, özyönetim (üretim
araçlarının, yalnızca yerel üretim birimindeki işçiler
tarafından değil, ilgililer, işçiler ve tüketiciler
tarafından yönetilmesi)  kavramı genişletildiği ve
ufku yayılabildiği takdirde aşılabilir. “Toplumsal
denetim”, özyönetimin, niteliği ne olursa olsun,
büyük özyönetim tercihlerinin bütünü ölçeğinde
etkili olabilmesi için ihtiyaç duyduğu kurumlarla
donatılması için çaba harcanması gereken ana
eleştiri noktasını oluşturmaktadır.

Toplumsal mülkiyet, tüm toplumun ve üretilen
mal veya hizmetle en dolaysız olarak ilgili işçilerin/
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kullanıcıların denetiminin karmaşık biçimlerini
gerektirir. Genel olarak, toplumsal mülkiyeti, veri
işçinin rastlantısal olarak bulunduğu işletmeyle
sınırlamak için hiçbir gerekçe yoktur; bu, ilgili tek
işletmede bir istihdam muhafazakarlığına ve başka
mal veya hizmetlerin üretimine bakma hakkının
olmamasına yol açabilir... Aynı şekilde, olası seçim-
lerin bütünlüğü içinde pul fiyatlarını neden posta
işçilerinin belirlemesi gerektiğini (veya kömür
madeni işçilerinin kömürün yeri ve fiyatını
belirlemesini) anlamak güçtür. Bu durumda,
toplumsal mülkiyet farklı düzeylerde yönetilir:
Atölye ve işletme (işçilerin organizasyona hük-
metmesi için giderek daha yetenekli hale gelmesi
için görevlerin rotasyonu ve eğitimin geliştirilmesi
ile birlikte); (en iyi üretim süreçlerinin genelleşti-
rilebileceği) ama aynı zamanda branş düzeyinde;
(farklı kullanıcı/işçi bakış açıları ve bütünün yerel
gelişme sorunlarının ifade edilebileceği) yerel yöne-
tim; (önceliklerin ve finansman araçlarının farklı
alternatifler temelinde karar altına alındığı) tüm ülke
vb... “Bağlı olma” ilkesi, her kararın en verimli bir
şekilde alınabileceği en alt ölçekte alınması
anlamında uygulanmalıdır.

Bilişim, yönetim araçlarının çok büyük bir
desantralizasyonu ve finansman ve kaynak değer-
lendirmesinin optimum noktasında koordinasyonu
için bugüne kadar düşünülemeyen olanaklar sun-
maktadır. Uzaktan tartışmaları ve seçimlerin et-
kileşmesini hesaba katarak demokratik  kararların
alınmasını kolaylaştırmaktadır. “Bilişim +
demokrasi”, leninist “elektrik + sovyetler” denk-
leminin kayda değer bir genişletilmesidir.

Sosyalizmin (ne mutlu ki) her şeyi planlamaya
hiçbir şekilde ihtiyacı yoktur - ayrıca bunu yapamaz
da. Ama, belli sayıda ürün ve hizmetin üretiminin
planlanmasına karar verildiğinde, bunun nedeni,
öncelikle, çoğulcu tartışmalarla kamusal olarak
belirlenen öncelikli ihtiyaçlara denk düştüğü
yargısına varıldığı içindir.

Bu durumda, biçimi ne olursa olsun, kamusal
olarak denetlenerek, bu üretime, özellikle kamu
yatırım fonları aracılığıyla, finansman sağlan-
malıdır. Bu, doğal olarak, ekonomik finansman biçi-
mi olarak, piyasa ekonomisinin reddi anlamına
gelmektedir. Bugün liberal mantığın dayattığından
farklı olarak, merkez bankası kamusal tercihlere
bağlı olmadığı varsayılan bir “parasal” mantığa
uymak zorunda değildir. (Sol hükümetler için her
zaman çok açık olmayan) bir başka nokta, özellikle
de, yeterli ürün arzının tekabül etmediği (halkın)
alım gücünün dağılımından kaynaklanan enflasyon
sorunlarının küçümsenmemesidir. Enflasyon,
Milton Friedman’ın söylediğinin aksine, “tümüyle

parasal bir olgu” değildir. Kamu fiyat denetim
kurumları yalnızca ekonominin değişik sek-
törlerindeki fiyatların gelişimini çözümleyip açıkla-
makla yetinmemeli, aynı zamanda bu fiyat deği-
şimleri için yorumlar da önermeli ve bu fiyatlar ve
enflasyonun denetim biçimleriyle ilgili farklı öne-
riler yapmalıdır. Tüm bunlar, ekonomik ve parasal
tercihlerin (zengin anlamda) politik denetimini
ortadan kaldırmak yerine aydınlatmalıdır. Bir diğer
nokta, ülkenin parasal kurum ve kuruluşlarına,
öncelikli tercihlerle çelişmediği sürece, özel
faaliyetleri özel olarak finanse etme olanağının
bırakılmasıdır. Bir ara finansman seçeneği, özel
ihtiyaçları karşılamak üzere yerel veya bölgesel
kolektivite veya projelere bağlanabilir; halkın tasar-
ruflarını seferber edebilen kooperatif bankaları bu
finansmanla bütünleştirilebilir. Mevcut “dayanışma
ekonomisi” deneyimleri, başarısızlıkları ve başa-
rıları içinde gelecek her tür öneriye ilham verebilir...
Başka bir deyişle, “denetim” merkeziyetçilik ve
inisiyatiflerin ortadan kaldırılması anlamına
gelmemektedir...

Bunun yanında, gereksiz fazla üretimlerin önüne
geçmek için diğer üretimlerin planlanması
istenebilir... Bir şekilde, özel şirketler zaten uzun
süredir piyasa araştırmaları yapmaya ve stoklarını
eritmeye çalışıyorlar - bunu yalnızca piyasa araştır-
maları yoluyla değil, bireysel zevklere uyarlanabilir
bilişim modelleri üzerinde siparişler veya sunulan
malların bilgisayarda “görülebildiği” sanal
mağazalar aracılığıyla yapılmaktadır. Böylece, üre-
tim “uzatılmış akışlarla”, stoklar eritilerek yapıla-
bilir. Ancak bir işletmenin kamulaştırılması kararı
somut koşullara bağlı olmalıdır; stratejik yer, tutum,
alternatif araçlar... Yukarıda da belirtildiği gibi,
geçici bir mantık özel işletmelerin sözleşmelerle
planlanmış hedeflerle (istihdam, karşılanması
gereken ihtiyaçlar, enerji tasarrufu, çevre kirliliğinin
azaltılması)  ve kamu denetimiyle bütünleştirilme-
sidir.

“Piyasanın toplumsallaştırılması” (xıı) planın
toplumsallaştırılması ile birlikte gerçekleşebilir:
Yukarıda gönderme yapılan fiyat kurumlarının oluş-
turulmasını, ürün ve hizmetlerin ve bizzat üretim
koşullarının kalitesini (üretimdeki insan ilişkileri,
teknolojilerin güçlüğü, toplumsal ve doğal çevreyle
ilişkisi) yargılayan erkek ve kadın kullanıcı ve üreti-
ci örgütlerinin biçimlerinin geliştirilmesini kapsa-
yabilir. Sonuç olarak, mal ve hizmet piyasasının
yararı kabul edilebilir - ve öte yandan, üretimin
önceliklerinin, kalitesinin, bu üretim faaliyeti için-
deki çalışma organizasyonunun, bu mal ve hizmet-
lerin dağıtım kriterlerinin (fiyatları veya serbest
veya sübvansiyonlu dağıtım vb...), son aşamada,
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insan yargılarına tabi olması istenebilir. Bu dene-
timin biçimleri ve zamanlamaları, deneyim, tartış-
malar, öngörülmeyen sorunların tespitine bağlı
olarak oluşturulmalıdır. Ancak bu, her şeyin kontrol
edilmesi için hiçbir yükümlülük, hiçbir gereklilik
ortaya çıkarmaz...

Bireysel inisiyatif her zaman olanaklı olmalıdır -
başkaları tarafından tanınan hak ve amaçlarla
çelişmediği sürece. Küçük meta üretimi, Marx’ın
öngördüğünden çok daha kalıcı bir geleceğe
yazgılıdır: Manifesto’da, söz konusu küçük üretimin
ortadan kaldırılması (komünist bir bakış açısıyla) bir
soru olarak ortaya atılmıyorsa, bu, kapitalizmin onu
zaten kendisinin yıkıyor olmasındandır.
Kapitalizmde bu yalnızca kısmen doğrulanmıştır;
dahası, kapitalizme göre başka ölçütlere sahip olan
sosyalist bir toplum - yeni bir mantık ile bütünleşe-
cek olan - küçük mülkiyeti muhafaza etmek için bir
hayli  gerekçeye sahiptir. Becerinin, ihtiyaçların
giderilmesinin, toprağın düzenlenmesinin, ve çev-
reye saygının merkezi bir biçimde hesaba katılması
küçük tarıma - eğitim, gübre, teknolojinin uygulan-
ması konularında yardımcı olarak - önemli bir yer
verilmesini gerektirebilir. Burada da, özel mülkiyet
zorunlu olarak tercihlerin ve denetimin toplumsal-
laşma eksikliğini ifade etmeyebilir: Sözleşmeye
dayalı ilişkiler, tarımın toplumsallaşmasında zorla
kolektivizasyona göre daha iyi sonuç verir... Aynısı,
belli ihtiyaçlara uyarlanmış kullanıcının bakış
açısıyla kalıcı niteliklere sahip her türden zanaat
faaliyeti ve küçük ticarete de uygulanabilir...

Diğer mal ve hizmet üretimi alanları parasal
ilişkilerin dışına çıkabilir ve teşvik edilebilir:
Hizmetlerin doğrudan mübadelesi, kendi kendine
tüketim, vs. Fakat bu, hepsi parasal alanın dışına
çıkmayan belli mal ve hizmetlerin dağıtım tarzında-
ki gibi, daha karmaşık olan bedelsiz tüketim so-
runlarıyla karıştırılmamalıdır. Bu durumda daha çok
söz konusu olan, bir faaliyetin sübvanse edilmesidir:
kullanıcıların toplu taşıma için bir şey ödememesi
daha doğru ve uygun olarak değerlendirilebilir.
Fakat, bu hizmetlerin maliyetinin başka yerlerden
elde edilen gelir ile karşılanması gerekecektir: Vergi
ya da çeşitli katkılar. Kültürel malların fiyatlarının,
alkolünki artırılarak düşürülmesi olgusuyla yüz
yüze gelinebilir... Ya da toplu taşımanın, otomobil
vergileriyle finanse edilmesi... Başka çeşitlemeler
mümkün olabilir ve tartışılabilir.  Amaç, geniş bir
seçme esnekliği ve tercih yapma hakkına “temel”
(“temel”, bu kavram neyi içine alır? Bu tam da
tartışılması gereken bir sorundur) ürün ve
hizmetlere erişimde toplumsal adalete aynı anda
riayet etmektir. Ayrıca, kullanıcılar arasında da bir
ayrıma gidilebilir; yaşlılar, gençler, vs. Kamusal fi-

yatlandırma  basit bedelsizliğe göre daha adil ola-
bilir. Fiyatlandırma -ya da belirli saatlerde yoğun-
laştırılmış tüketimler- bazen, bir mal ya da hizmetin
az israfla kullanımının düzenlenmesine de yardımcı
olabilir... Kısacası, paranın kullanımı (bir çok işlev
açısında son derece kullanışlıdır) ile bir piyasa ya da
piyasaların varlığı konusundaki tartışmaları iyi
ayrıştırmak gerekmektedir; aynı şekilde bir ürünün
satın alınması ve satılması karın fiyatları belirlediği
rekabetçi ticaret ilişkileri anlamına gelmemektedir.

Üretime uygulanan özendiriciler (müşevvikler)
sosyalist hedeflerle bütünlük içinde olmalıdır
(seçimlerin çeşitliliğine ve toplumsal adalete izin
vermek; güçlünün kanununu değil dayanışmayı
gözetmek; inisiyatif ve toplumsal denetimi teşvik
etmek)... Müşevvikler çeşitli biçimlerde olabilir:
çalışma koşullarının geliştirilmesi, eğitim ve
yükümlülükler için zaman bırakılması, boş zamanın
ortaya çıkarılması, kolektif  tüketimin artırılması,
parasal teşvikler... Fakat, üretkenlik konusundaki
kazanımların hem kaynağı hem de  bir çıktısı olacak
şekilde, el emeği ile kafa emeğini eklemleyerek,
“birleşik emek” zincirinin ortaya çıkmasına çaba
gösterilmelidir. Demek ki, Ernest Mandel’in ısrarla
belirttiği gibi, yağmacı bir yarışmayı değil, ilerici
keşif ve yeniliklerin birleştirilmesini ve ge-
nelleştirilmesini amaçlayan müşevvikler araştırıl-
malıdır. Bazı yeniden yapılandırmalar atölye düze-
yinde -istihdamı etkilemeksizin- verimli olabilirler.
Diğerleri, değişimi mümkün kılarak, toplum için
tam istihdamı güvence altına almakla görevli
kurumlar ve emekçiler arasında sözleşmeye dayalı
bir ilişkiyi gerektiren eğitim sorunlarını ortaya
çıkarır.

Avrupa’da, güncel bazı temel mücadele konu-
ları, söz konusu “toplumsal” denetim sistemi
kavramıyla ilişkili bir “geçiş dönemi” mantığına
bağlanabilir: Yeni bir tam istihdam için yürütülen
mücadeleler.  Bu mücadeleler, yerel, bölgesel, ulusal
ölçekte uygun kurumları ve yeniden yapılanmaları
ve yukarıda gönderme yapılan çalışma hakkının
dönüşümünü dayatmaktadır; bu bağlamda, bu
hedeflerin (yerel, bölgesel...) ihtiyaçların
karşılaştırılması talebiyle, ilgili “aktörleri” (yerel
kolektiviteler, işletmeler, sendikalar, tüketici birlik-
leri, çevreciler, kadın hareketleri...) birleştiren ve bu
tür ihtiyaçların değerlendirildiği “resmi kurumlar”ın
gerçekleştirilmesi yoluyla bağlantılandırılmasını
engelleyen hiçbir şey yoktur.     

Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı
direnç. Gerçekte, bir “toplumsal denetim” (veya
toplumsallaşma) mantığı yanlış alternatifin karşısına
konabilir; mevcut kamu hizmetleri bürokratik
devletçiliği veya özelleştirme (xııı). Bugünden



itibaren - yarın için de - kamusal tartışmalar şu ya da
bu hizmetin karşılanacağı dağıtım kriterleri üzerinde
yoğunlaşmalıdır: Yararlananlar kim? Hangi dağıtım
biçimi (eşit paylaşım)? Bölgenin düzenlenmesinde-
ki rolü ne? Vb... Farklı tüketici ve üretici birlik-
lerinin ve yerel kolektivitelerin hizmetindeki uzman
ve karşı uzmanlar maliyetlerin “çoğulcu bir değer-
lendirmesi”ne aynı şekilde yardımcı olabilirler. Bu
tür bir denetim yöntemi, özellikle, örneğin su
dağıtımı (evrensel olarak hassas bir konu) veya
toplu taşıma, telekomünikasyon vb.. gibi hizmetleri
yürüten özel işletmelere uygulanabilir.

Başka bir halklar ve yurttaş(lar) Avrupa’sına

doğru; Avrupa kurum ve tercihleri üzerinde tartışma
ve demokratik denetim talebi...

Sonuç olarak, Devlet, plan, piyasa ve mülkiyet,
çoğulcu bir sosyalist demokrasinin köktenci bir şe-
kilde değiştirebileceği ve sonunda insani hale gelen
-araçların demokratik tartışma ve mücadeleler sonu-
cu ortaya çıkacak verimlilik ve toplumsal adalet
kriterlerine tabi olduğu, her bir bireyin kurtuluşunun
tüm bireylerin kurtuluşunun ön koşulu olduğu - bir
toplumun hizmetine sunabileceği kurumlardır.
Ancak bunun yolu, sermaye/emek ilişkilerinin
sorgulanmasından geçmektedir... Bu, eski, fakat
güncelliğini hiç yitirmeyen bir sorundur.
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yeniden yapılandırılması - kamu hizmetleri kumun hizmetinde?, Syros/Alternatives Economiques, 1998. 



86 Nisan 2000 fabrika

Bu sayıdaki yazıma uzun bir alıntı ile başlamak
istiyorum, sabrınıza sığınarak:

“Ürünleri için sürekli genişleyen bir Pazar
gereksinmesi, burjuvaziyi, yeryüzünün dörtbir yanına
kovalıyor. Her yerde barınmak, her yere yerleşmek,
her yerde bağlantılar kurmak zorundadır.

Burjuvazi, dünya pazarını sömürmekle, her
ülkenin üretimine ve tüketimine kozmopolit bir nitelik
verdi. Gericileri derin kedere boğarak, sanayiin ayak-
ları altından üzerinde durmakta olduğu ulusal temeli
çekip aldı. Eskiden kurulmuş bütün ulusal sanayiler
yıkıldılar ve hala da her gün yıkılıyorlar. Bunlar,
kurulmaları bütün uygar uluslar için bir ölüm-kalım
sorunu haline gelen yeni sanayiler tarafından, artık
yerli hammaddeleri değil, en ücra bölgelerden geti-
rilen hammaddeleri işleyen sanayiler, ürünleri yalnız-
ca ülke içinde değil, yeryüzünün her kesiminde
tüketilen sanayiler tarafından yerlerinden ediliyorlar.
O ülkenin üretimiyle karşılanan eski gereksinmelerin
yerini,karşılanmaları uzak ülkelerin ve iklimlerin
ürünlerini gerektiren yeni gereksinmeler alıyor. Eski
yerel ve ulusal kapalılığın ve kendi kendine yeterliliğin
yerini, ulusların çok yönlü ilişkilerinin, çok yönlü
karşılıklı bağımlılığının aldığını görüyoruz. Ve maddi
üretimde olan, zihinsel üretimde de oluyor. Tek tek
ulusların zihinsel yaratımları, ortak mülk haline
geliyor. Ulusal tek yanlılık ve darkafalılık giderek
olanaksızlaşıyor ve sayısız ulusal ve yerel yazınlardan
ortaya bir dünya yazını çıkıyor.

Burjuvazi, bütün üretim araçlarındaki hızlı
iyileşme ile, son derece kolaylaşmış haberleşme
araçları ile, bütün ulusları, hatta en barbar olanları
bile, uygarlığın içine çekiyor. Ucuz meta fiyatları,
bütün Çin setlerini yerlebir ettiği, barbarların inatçı
yabancı düşmanlığını teslim olmaya zorladığı ağır
toplar oluyor. Bütün ulusları, yoketme tehdidiyle, bur-
juva üretim biçimini benimsemeye zorluyor; onları
uygarlık dediği şeyi benimsemeye, yani bizzat burjuva
olmaya zorluyor. Tek sözcükle, kendi hayalindekine
benzer bir dünya yaratıyor.”

Yazılanlar son yıllardaki globalleşme-küreselleşme
tartışması açısından bakıldığında bir durum tespitini
içeriyor. Dünyamızın bugününü oldukça net resmedi-

yor. “Ne olacak, artık bunları bilmeyen yok” de-
meyiniz. Evet bugün bu bilgileri bilmeyen yok. Ama
yaptığımız alıntı bugünden tam 152 yıl önce 1848’de
yayınlandı. Bu sözleri Karl Marx ve Friedrich Engels’in
birlikte yazdıkları “Komünist Parti Manifestosu”’ndan
aldık. 152 yıl önce yapılan ve dünyanın bugününe de
izahat getiren bu tespit, bir kez daha Marksizmin bilim-
selliğini gözler önüne sermektedir.

Marksizmin bilimsel yanı bugün artık burjuva ide-
ologları ve politikacıları tarafından da kabul görmekte;
burjuvazinin kadroları da sık sık Marx’a atıfta bulun-
maktadırlar. Bu durumun en son örneği eski FP mil-
letvekili Aydın Menderes’tir. Bütün ömrü anti-
komünistlikle geçen Aydın Menderes de Hürriyet
gazetesinde yayınlanan röportajında globalleşme
konusunu konuşurken Komünist Parti Manifestosu’na
bakılmasını tavsiye ediyor.

HANİ TARİHİN SONU GELMİŞTİ?

Ama çok değil, daha 10 yıl önce aynı burjuva ide-
ologları ve politikacıları, sosyalist sistemin çöküşü
üzerine tarihin sonunun geldiğini ilan etmişlerdi. O
dönemin ünlülerinden Francis Fukuyama –ABD
Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Dairesi eski
Başkan Yardımcısı- “tarihin sonu” kavramını ortaya
atan kişiydi. Şöyle yazıyordu Fukuyama: “Belki de
sadece Soğuk Savaş’ın bitimine ya da savaştan sonra-
ki tarihin belirli bir döneminin kapanmasına değil,
bizzat tarihin sona ermesine, yani insanlığın ideolojik
evriminde en son noktaya ulaşmasına ve liberal Batı
demokrasisinin nihai yönetim biçimi olarak
evrenselleşmesine tanık oluyoruz..... ‘Evrensel homo-
jen devlet’ diye nitelenebilecek bu devlette, önceden
varolan tüm çelişkiler çözümlenmiş ve insanın her
türlü ihtiyacı tatmin edilmiştir. ‘Büyük’ sorunlar
üzerinde bir mücadele ve çatışma bulunmadığından
generallere veya devlet adamlarına ihtiyaç
kalmamıştır; esas olarak sadece ekonomik faaliyet
sözkonusudur..... Marksizm-Leninizmin önce Çin’den
sonra da Sovyetler Birliği’nden silinmesi dünya
çapında tarihe öneme sahip bir ideolojinin ölümü, bu
ise uluslar arası ilişkilerin giderek ‘Ortak
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Pazarlaşması’ ve devletler arasında büyük çaplı çatış-
ma olasılığının azalması demektir. Ama bu asla ulus-
lar arası çatışmaların kendiliğinden sona ereceği
anlamına gelmez. Çünkü artık dünya tarihte yaşayan-
larla tarih sonrasında yaşayanlar diye bölünmüş ola-
caktır. Tarihte yaşayan devletlerin kendi aralarında ve
onlarla tarihin sonunu yaşayanlar arasında pekala
çatışma çıkabilir. Yüksek ve belki de artan düzeyde bir
etnik ve milliyetçi şiddet –bu eğilimler tarih sonrası
dünyada bile tamamen tükenmediği için- varlığını
sürdürecektir.” (1)

Fukuyama’nın söylediklerindeki tek doğru düşünce
etnik ve milliyetçi çatışmaların artacağı tespitidir. Geri
kalanların hepsi günümüz dünyasının gerçeklerince
yalanlanmıştır. Fukuyama’ya göre tüm çelişkiler
çözümlenmiş (kastedilen sınıf çelişkileridir); büyük
sorunlar üzerinde bir mücadele ve çatışma kalmamış
(burada da kastedilen sınıf mücadeleleridir) ve böylece
tarihin sonu gelmiştir. Artık esas olan ekonomik
faaliyettir. Yine Fukuyama’nın tezlerine göre
Saddam’ın Irak’ı ya da Miloseviç’in Yugoslavya’sı ile
ABD’nin önderliğindeki emperyalist güçlerin çatış-
maları ve savaşları da tarihte yaşayanlarla, tarihin
sonunu yaşayanların savaşıdır. İnsanlık ekonomik
faaliyetiyle gelişmiş liberal ülkelerde zaten varolan göz
kamaştırıcı bolluk ve sonsuz çeşitlilikler taşıyan tüke-
timiyle mutlu mutlu yaşayacaktır. Fukuyama bu tez-
leriyle aslında komünizmle alay etmektedir.
Tezlerindeki en temel kavramlar komünizmden arak-
lanmıştır. İnsanın tüm ihtiyaçlarının tatmin edilmesi,
tüm çelişkilerin çözümlenmiş olması, generallere ve
devlet adamlarına ihtiyacın kalmamış olması, göz
kamaştırıcı bolluk ve sınırsız tüketim çeşitliliği esasın-
da komünizmin kavramlarıdır. Fukuyama ve benzerleri
giriştikleri bu ideolojik saldırıda bile insanlığın
komünizm özlemini hesaba katmak zorunda
kalmışlardır. 

TARİH BİTMEZ !

Sosyalist sistemin yıkılışından önce Marksizm-
Leninizme yapılan saldırılar; Marksizm-Leninizmin
bilimselliğini hedef alırdı. Marksizm-Leninizmin insan-
lığın yürüyüşünü tahlil ve tarif eden bilimsel bir yöntem
olduğu reddedilir; bir dogma olduğu ispat edilmeye
çalışılırdı. Reel sosyalizmin uygulamada düştüğü kimi
yanlışlar da hemen Marksizm-Leninizmin olumsuzluk-
ları hanesine yazılır ve bu ideolojik çatışmada bir delil
olarak kullanılırdı.

Reel sosyalizmin çöküşünü emperyalist-kapitalist
sistemin zaferi olarak gören burjuva ideologları bu
çöküşü “komünizmin ölüşü” ve Marksizm-Leninizmin
yeryüzünden silinmesi olarak ilan ettiler. Onlara göre
artık sınıf mücadeleleri devri sona ermişti. Oysa çöken

Marksizm-Leninizm değil; yalnızca insanlığın giriştiği
74 yıllık bir sosyalizm denemesiydi. Elbette bu deneyin
çöküşü sosyalizm açısından bir başarısızlıktı. Ancak
insanlık bu başarısız deneyden de dersler çıkararak
daha büyük bir atılımı muhakkak gerçekleştirecektir.
Çünkü Marksizm-Leninizmin işaret ettiği gerçeklik,
emek-sermaye çelişkisi sona ermemiştir. Fukuyama’nın
vazettiği göz kamaştırıcı bolluk ve sonsuz çeşitlilik de
herkes için değil, satın alabilecekler içindir. Bugün
ABD’nde 30 milyon aç insanın olduğu artık herkesin
bildiği basit bir bilgidir. Demek ki henüz ABD bile ta-
rihin sonunu yaşayamamaktadır. Daha yakın zamanda
Uzakdoğu Asya ülkelerinin yaşadıkları ekonomik
çöküş –ki bu ülkeler gösterdikleri ekonomik gelişmeyle
emperyalizmin övündüğü kaplanlardı- de tarihin sonu
teziyle çelişen bir diğer örnek olaydır. Sosyalist sis-
temin çöküşü dünya insanlığına yaşam standartları
açısından bir fayda sağlamadığı gibi, kapitalist ülke-
lerde işçi sınıfına sosyalist sistemin varlığından duyulan
korku nedeniyle sağlanan sosyal hakların neredeyse
tamamı da geri alınmıştır. Bugün Rusya’da Komünist
Partisi’nin ülkenin en güçlü siyasi gücü olması, bizzat
Avrupa’nın göbeğinde işçi sınıfı ve emekçilerin sosyal
hakları için dönem dönem şiddet de içeren eylemlilik-
lere girişmesi ve en son olarak Pinochet’nin kanlı
faşizmine rağmen Şili halkının 27 yıl sonra Allende’nin
eski bir yoldaşını Devlet Başkanlığı’na seçmesi tarihin
bitmediğinin basit göstergeleridir. Çünkü sınıf çelişki-
leri yok olmamıştır ve sınıf mücadeleleri tarihin itici
gücü olmaya devam etmektedir. 

KÜRESELLEŞME

Küreselleşme olgusu da burjuva ideologlarının
keşfi değildir. Yine Marx ve Engels bu gelişmeyi
Komünist Parti Manifestosu’nda öngörmüşlerdi:

“Burjuvazi, nüfusun, üretim araçlarının ve
mülkiyetin dağınık durumuna giderek daha çok son
veriyor. Nüfusu biraraya toplamış, üretim araçlarını
merkezileştirmiş, ve mülkiyeti birkaç elde yoğunlaş-
tırmıştır. Bunun zorunlu sonucu, siyasal
merkezileşme oldu. Ayrı çıkarlara, yasalara,
hükümetlere ve vergi sistemlerine sahip bağımsız ya
da birbirleriyle gevşek bağlara sahip eyaletler, tek bir
hükümete, tek bir hukuk düzenine, tek bir ulusal sınıf
çıkarına, tek bir sınıra ve tek bir gümrük tarifesine
sahip tek bir ulus içinde biraraya geldiler.”

İnsanlığı bölen sınırların kalkması bizzat
komünizmin kendisidir. Dil, din, ırk, cins ve sınıf
farklılıklarının yokolması da komünizmdir.
Komünizmin kendisi küreseldir. Ama kapitalizmin
gündeme getirdiği küreselleşme ise sömürünün küre-
selleşmesidir. Sermayenin tüm dünyaya sınır tanımadan
egemen olmasıdır. Burada dil, din, ırk, cins ve sınıf
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farklılıklarının yokedilmesi diye bir durum sözkonusu
değildir. Tam tersine tüm bu farklılıklar sermayenin
sınırsız dünya egemenliğini sürdürmesi için gerektiği
yer ve zamanda gerektiği kadar kullanılacak araçlardır. 

Kapitalizmin getirdiği küreselleşme aynı zamanda
kültürsüzlüktür; ahlaki çöküştür. Kapitalizmin küre-
selleşmesi hangi büyük edebiyatçıyı, sinemacıyı ya da
müzisyeni insanlığa kazandırmıştır? Kültür ve sanatı
adına üretilenlerin büyük çoğunluğu kapitalizmin tüke-
tim toplumuna hizmet etmektedir. Yine bu alandaki
pırıltılar da insanlığın ilerici kesimlerine aittir. 

Küresel sömürü yoksulluğu da artırmaktadır. Artan
yoksulluk ise yaşayabilmek için her yolun mübah
görüldüğü bir değerler sistemi üretiyor. Rüşvet ve yok-
sulluk toplumlar için sıradan olaylar haline geliyor;
fuhuş, insanlar arası dayanışmanın yokolması insanlığı
çürütüyor. 

Görüldüğü gibi kapitalizmin küreselleşmesi dünya
insanlığına herhangi bir kazanım sunmuyor. Üstelik
böyle olacağını da burjuva ideologlarının artı geçersiz
ilan eetikleri Marksizm 150 yıl önce tespit ediyor.
Çünkü Marksizm-Leninizm tarihsel gelişmenin özünü
kavramıştır ve bu kavrayış onu bilimsel kılmaktadır. 

Yine kapitalizmin doğasında olan bunalım
dinamiğini de Marksizm-Leninizm bilimsel olarak
ortaya koymuştur. Kapitalizmin küreselleşmesinin
insanlığa önemli bir ilerleme olarak yutturulmaya
çalışıldığı günümüzde ise,  kapitalizm “aşırı üretim sal-
gını”ndan daha tehlikeli bir bunalım dinamiği yarat-
mıştır: Üretime yatırılmayan sermaye fazlası. Marx ve
Engels’in ömürlerinin son günlerinde ipuçlarını
gördükleri, ama esas olarak Marksizme bir katkı olacak
tarzda Lenin’in geliştirdiği emperyalizm olgusu; ser-
mayenin ihracına dayanıyordu. 20. Yüzyılın son
çeyreğinde ise artık emperyalist-kapitalist sistem,
doğrudan üretime yatırılamayan büyük bir sermaye
birikimine ulaştı. Finans piyasaları olarak isimlendirilen
yeni yatırım alanları ortaya çıktı. Borsalar gelişti. 

Sıcak para olarak da isimlendirilen bu sermaye
fazlası, son derece de hızlı hareket edebiliyor. Üstelik

bu hareket moda deyimle “sanal” ortamda, elektronik
olarak gerçekleşiyor. Sıcak paranın bu hızlı hareketi git-
tiği ülkede üretici güçleri artırmaya yönelik bir yatırım
olmadığı için istihdam da sağlamıyor. En fazla ülke
ticaretinde suni ve geçici bir canlılığa neden oluyor.
Ancak aynı sıcak para, aynı hızla o ülkeden çıkınca,
bütün dengeler alt üst oluyor ve kriz patlak veriyor. Son
yıllarda Uzakdoğu Asya ülkelerinde yaşanan ekonomik
krizler bu tarzdadır. Hatta bu durum, krizden en çok
yara alan Malezya’nın başbakanı tarafından da dile
getirilmiş ve Malezya yabancı sermayenin ülkeden
çıkışına sınırlama getireceğini açıklayarak bütün libe-
ralizm kurallarını yıkmıştır. İşte bu yeni bunalım
dinamiği, burjuva ideologlarının “yaratıcı yıkıcılık”
demeyi pek sevdikleri aşırı üretim salgınının yolaçtığı
krizlerden çok daha tehlikelidir ve kapitalizmin küre-
selleşmesi de bu dinamiği geliştirmektedir.

Peki ama böyle bir ortamda ilerici güçler neden et-
kisiz? Bugün insanlığın ilerici güçlerinin etkisizliği
geçicidir. Reel sosyalizmin çöküşü büyük bir moral-
sizlik yaratmıştır. Emperyalizmin ideolojik saldırısı da
bu moralsizliğin etkisini artırmıştır. Ama görüldüğü
gibi Marksizm-Leninizm insanlığın yürüyüşünün
rotasını çizmeye devam etmektedir. Tarihin sonu
gelmemiştir. Tarihin sonu aslında komünizmdir.
Gerçekten insanlar arasındaki çelişkiler ve çatışmalar
komünizmde olmayacaktır. Generallere ve devlet
adamlarına ihtiyaç duyulmayacaktır, çünkü devlet
sönümlenecektir. Komünist toplumda insanlık doğa ile
arasındaki çatışmaya yönelecek; doğaya söz geçirmeye
çalışacaktır. 

Bugün sorulması gereken ikinci soru ise kapita-
lizmin bu krizleri nasıl atlattığıdır? Bu soruya da Ma-
nifesto’dan bir bölümle yanıt verelim ve bitirelim:

“Peki, burjuvazi bu bunalımları nasıl atlatıyor?
Bir yandan üretici güçlerin büyük bir kısmını zorla
yokederek; öte yandan yeni pazarlar ele geçirerek, ve
eskilerini de daha kapsamlı bir biçimde sömürerek.
Yani, daha yaygın ve daha yıkıcı bunalımlar hazırla-
yarak, ve bu bunalımları önleyen araçları azaltarak.”

NPQ TÜRKİYE, GÜZ 1991, SAYFA:25

KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU’dan yapılan alıntılar:
MARX – ENGELS, SEÇME YAPITLAR 1, ARALIK 1976, SOL YAYINLARI
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Sonsuz münferitler ülkesi
TBMM İnsan Hakları Komisyonu, İstanbul’da

“karakol basarak”, “ele geçirdiği” bir “Filistin
askısı”nı, işkencenin delili olarak Meclis’e getirdi. 

İstanbul Valisi Erol Çakır, konuyla ilgili açıkla-
masında şunları söyledi: “Birileri bir sopa bulmuş,
büyütmeye gerek yok. Münferit bir olaydır.” 

İstanbul Emniyet Müdürü de hayıflanmış, “Tam
karakollarımıza İSO 9000 kalite belgesi alacaktık
ki, bu münferit olay imajımızı zedeledi.”

Bilindiği gibi Türkiye’de işkence “münferit”tir.
Gözaltında döverek gazeteci öldürülmesi münferittir.
Mafya bağlantılı polis şefleri, münferittir.
Başbakanların ihaleye fesat karıştırması münferittir.
Devlet görevlilerinin yolsuzluk yapması, rüşvet mün-
ferittir. Devlet gücünü veya yetkilerini kullanarak işlen-
miş her türden suçun münferit olduğu kesindir, zaten
devletin Cumhurbaşkanı da, AGİT Zirvesi esnasında
böyle söylemişti. 

Eğer bu türden “münferit” açıklaması yapan zih-
niyeti tanımıyorsanız, adamların “yalan söylediğini
bile” düşünebilirsiniz. Halbuki öyle değil; onlar “devlet
olarak”, “dört tarafı düşmanlarla çevrili bu ülkede”,
“kahrolsun insan hakları”na karşı, “komünist
yıkıcılığa ve rejim düşmanlığına” karşı;
“bölücülüğe” karşı; “Sevr tehdidine” karşı, devleti
savunuyorlar. Şeriatçı rejim düşmanlığını saymasak
bile olur.

Dolayısıyla, bu kadar çok düşmanlık tarafından
kuşatılmış bir devleti savunmanın, işkenceyi de,
gözaltında kayıpları da, kaybedilenlerin kimsesizler
mezarlığına veya ormanlara gömülmesini de, faili
meçhul işlerini de, “uyuşturucu kaçakçısı ve ülkücü
Süper NATO vatandaşlarını”, aynı anlama gelmek
üzere mafyayı veya Hizbullah tipi örgütleri kendi
“vatandaşlarına” karşı kullanmayı da gerektireceğini;
devleti savunma amacının bu türden işlere kazandırdığı
meşruiyetten kuşku duymaya gerek olmadığını
düşünüyorlar. İşkence de sistematik ve süreklidir, öbür
işler de.

Peki o zaman neden “münferit” lafı bu kadar çok

kullanılıyor? 
Şöyle düşünüyorlar: “İşkence aleti her tarafta var,

ama siz, sadece bir yerde ve bir tanesini bulabildi-
niz?”  İşkence aletlerinin ortaya çıkması münferit-
tir.

İşkence her yerde ve daima yapıldı. Ama siz,
işkence mağdurları veya karşıtları, işkenceyi kanıtlayan
bir rapor almayı o kadar az başarabiliyorsunuz
ki...İşkenceyi belgeleyen raporlar, işkencenin yaygınlığı
yanında o kadar istisnai, o kadar münferittir ki; bunu
hayal bile edemezsiniz. Diyelim rapor verecek kadar
meslek ilkelerine bağlı, haysiyetli ve şüphesiz cesur bir
hekime tesadüf ettiniz; bu raporu mahkeme dosyası
içinde muhafaza edebildiğiniz durumlar o kadar mün-
ferit ki...Delilleri “Adliye emanetinden”, raporları
“Mahkeme kaleminden” alır eve götürürüz, yakarız,
imha ederiz, ruhunuz duymaz. Duysanız elinizden bir
şey gelmez!..Ayrıca o hekimin de anasından emdiği süt
burnundan gelir. Haklarında dava açar, evlerini basar,
sokakta gözaltına alırız, işkence görürler, rapor verecek
hekim bulamazlar. Örnekleri biliyorsunuz..

Gözaltında kayıplardan şikayet edenler; kimse-
sizler mezarlığına gömülmüş kaç cesede ulaşabildi-
niz? Ulaştıklarınız, münferittir.

İşkence başta olmak üzere, suç işlemiş kaç polisi
yargı önüne çıkarabildiniz? Yargı bunlardan kaç tanesi-
ni cezalandırdı? Sizin adalet duygunuzu tatmin eden bir
tane mahkumiyet kararı var mı? Cezası kesilenlerden
hangisini yakalayıp cezaevine koyduk? Bu sorular
karşısında gösterebileceğiniz örnekler o kadar azdır ki;
münferit demeyelim, ne diyelim?

“Devlet cinayet işlemez.” Yani kanıtlayamazsınız?
Bakın Susurluk yargılamasına, bakın Abdi İpekçi
davasına, bakın Ömer Lütfi Topal duruşmasına..
Sanıklar hep tebessüm halinde... Münferit bir durum
olmuş, adamlar ortaya çıkarılmış. Ama yargılama
sonunda, elinizde münferit bir mahkumiyet bile olma-
yacak...

Devletin Valisi, şüphesiz devlet olarak böyle
söylüyor: “Birileri bir sopa bulmuş...” 
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Önceki sayımızı okuyanlar hatırlayacaktır,
Kızılay’ın felaket zamanlarında halkın yardımına
koşmak amacıyla değil; anti-komünist bir istihbarat
ağı ve MİT faaliyetlerinin örtü örgütü olarak
varolduğunu yazmıştık. Ülkenin her köşesindeki
Kızılay şubeleri, deprem olduğunda ne yapacağını
planlamamıştır; ama sorulduğunda, bütün solcuların
isimli adresli tam listesi hazırdır. Örnek de ver-
miştik, Barzani Saddam Hüseyin’le anlaşarak
Talabani’nin bölgesine taarruz ettiğinde, bölgeden
ilk kaçanlar arasında Kızılay görevlileri bulunuyor-
du.

- Kardeş, sen insani yardım kuruluşu değil
misin? Neden herkesten evvel kaçıyorsun?..

Sanki bizi haklı çıkarmak için telaş etmişler..
- Efendim ne gerek vardı, neden acele ettiniz,

zahmet etmişsiniz, daha sonra da olurdu.
TMBB Kızılay Komisyonu’na 25 Ocak 2000

tarihinde ifade veren “Kızılay yöneticileri, suçla-
malara karşı kendilerini savunurken, çalış-
malarının MİT tarafından takdirle izlendiğini”

söylemişler. “Başbakanlık Güvenlik İşleri
Başkanlığı ve MİT Müsteşarlığı’nın belgelerini
komisyona” sunmuşlar ve “Belgeye MİT
raporunu” eklemişler. (Yeni Bin Yıl, 26.1.2000)

“Faaliyetlerinde ben seni örteyim, yolsuzluk-
larımda sen beni ört!..”

MİT’ten takdir aldıklarına göre, “anti-komünist
vatansever”likleri kesin; “Anti-komünist vatanse-
ver”lerin yolsuzluklarını, şüphesiz “sadece kendi-
leri yememek koşuluyla” hoşgörüyle karşılamak,
düzenin temel ilkelerindendir. 

Bu durumda gelecekle ilgili iki kehanette bulu-
nabiliriz:

1. Bir felaket olduğunda Kızılay gene halkın
yardımına koşmayacak, ama koşar gibi yapacak.

2. Her felaketten sonra Kızılay’daki yolsuzluklar
ayyuka çıkacak ve soruşturan makamlara MİT
raporuyla cevap verilecek.

Geniş “aile sahibi” Demirel ne demişti:
“Kızılay’a laf söyletmem.” Aileye söylenemediğine
göre, Kızılay’a da söylenemeyecektir.

Bozacının şahidi

“Kahrolsun Avusturya’lı Haydar”

Hadi Uluengin müthiş bir anti-faşist. Şöyle
yazıyor: “Evet, evet, eğer yerel ve evrensel
demokrasi güçleri engelleyemezse, Hitler’e
övgüler düzen playboy suratlı hergele Jörg
Haider Viyana’daki koalisyona girecek.

Antisemitizm ve yabancı düşmanlığı üzerine
demagoji üreterek oyların yüzde yirmisini kapan
bu lanet ırkçı, 2. Savaş sonrası Avrupa’sında ikti-
dar koltuğuna oturan ilk Neo-Nazi siyasetçi kim-
liğini kazanacak.”

Allah’tan, Jörg Haydar iti çıktı da, Hadi gibi
adiler faşizme, ırkçılığa, antisemitizme ve yabancı
düşmanlığına karşı bir kaç protest laf etme şansını
yakaladılar. Yoksa, şiddetle içine düştükleri, faşist-
lerin kıç yalayıcısı pozisyonunu gizleme ihtiyacı
yakalarına yapışmıştı. Ama Hadi ve benzerlerini
Haydar da kurtaramadı.

Avusturya’nın faşistine uzaktan “hoşt”
demek kolay. MHP ve Refah kırk yıldır antisemi-
tizm yaparlar. Bütün kötülüklerin kaynağı olarak
Yahudiliği görür ve gösterirler. Yabancı düşmanlığı

şart mı? Ermeni düşmanlığı, (Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olan Ermeniler dahil) veya bir kimliği top-
tan yok sayma, reddetme acaba yeterli olur mu?
Turan hayalleri olan bir ırkçılık acaba Hadi beyin
ilgisini çeker mi? Veya Türkiye’nin binlerce ilerici
gencini, bilim adamını, gazetecisini, sendikacısını
öldüren şiddetli anti-komünist bir siyasi hareket
acaba, Hadi bey tarafından bir kere “faşist”
denilmeyi haketmemiş midir? 

Haydar orada koalisyona giriyorsa, burada sürü
sepet Haydar, bakanlık yapıyor.

Aydınlıkçı dönmesi Hadi, eskiden ne idi ki,
şimdi ne olsun?.. 

Bak Cumhuriyet’in İlhan Selçuk’una, aslan gibi
adını koyarak faşistlerin önünde eğiliyor: “Şeriat
düzeni faşizmden kötüdür”. Tersinden söylersek,
“faşizm, şeriat düzeninden iyidir.” Bir vecize de
biz yazalım:

“Türkiye’nin (neyle kıyaslanırsa kıyaslansın)
faşizmi tercih eden ‘solcuları’, size Cumhuriyet
okumak yaraşır.”



Demirel’in “aile fotoğrafı” üzerine tabii ki,
basın pek çok laf söyledi. Yanlış anlama olmasın,
basının laf söylemesiyle iş bitse, ortalıkta ne
Susurluk kalırdı, ne “aile”, ne İlksan...
Önemli olan, yargının laf söyleyebilmesi..Yargının
söylediği lafın uygulanabilmesi..Yaptıklarının yan-
larına kar kalmaması.. “Söyletmem” denilen bunlar..

Biz saf vatandaşlar, basın yazınca, belgeler
yayınlanınca, iş bitti sanıyoruz. Basın bunu sağlıyor:
Vatandaşın yüreği soğusun, ümitle beklesin; bu
arada düzen işlesin!..Basın kim? Aydın Doğan, Dinç
Bilgin, Uzanlar, Çukurova’nın patronu
Karamehmet, İhlas’ın patronu Enver Ören.. Hepsi
de “mecazi ailenin” mensupları; vatandaşların, yol-
suzlukları ortaya çıkıyor diye sevindiği düzenin
sahipleri.. 

Aile haberlerinin ilki şöyle:
“Paravan şirketler aracılığı ile İnterbank’tan

trilyonlarca lira alıp kendi hesabına aktar-
malarını sağlayarak, hizmet nedeniyle emniyeti
suiistimal suçunu işlemeye azmettirdiği id-
diasıyla yargılanan işadamı Cavit Çağlar’ın 6
aydır”, aynı gerekçeyle “yargılanan İnterbank
Yönetim Kurumu eski üyesi Teoman Koman’ın
da 3 aydır ifadesi alınamıyor.” (Hürriyet 7 Ocak
2000)

Aynı Cavit Çağlar’ın, 1. sınıf tarım arazisine inşa
edildiği için mahkeme kararıyla inşaat ruhsatı iptal
edilen Bursa Yeşil Şehir konutlarının, mahkeme
kararları basında bile yayınlandığı halde, kurdelasını
kim kesmişti? Ailenin Baba’sı!

İfade alınamaz. Alınsa da dava sonuçlanmaz.

Sonuçlansa da karar uygulanmaz.. Çünkü
“Huuooop, aile var!..”

Şimdi de aileden Kamuran Çörtük:
Çörtük Sagra’yı satınalmadan önce, şirketin

sahipleri, ABD’li bir firmayla şirketin yapısının
sağlamlaştırılması ve satışı için anlaşma yapmıştır.
Çörtük Sagra’yı alırken, ABD’li şirketin Türk asıllı
sahibi Mahir Furtun’a, yapılan işin karşılığı olarak
bir senet verir. Senet günü geldiğinde ödenmez.
Üstelik Çörtük senedin sahte olduğunu iddia eder.
Bir de sahtecilikten dava açar. Çörtük’ün “sahteci-
lik” iddiasını dayandırdığı belgelerin sahte ve
düzmece olduğu, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp
Enstitüsü tarafından bir raporla tesbit edilir.

Mahir Furtun, elindeki kapı gibi raporla
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na başvurur.
Cevap alamaz. Dava dilekçesi bir yıl oyalandık-
tan sonra görevsizlik kararıyla Ankara Cum-
huriyet Savcılığı’na gönderilir.  Ankara
Cumhuriyet Savcılığı da elinde uzun süre tuttuğu
dilekçeyi yeniden İstanbul’a gönderir.

Hatırlayın, MHP davası da böyle zaman aşımına
uğratılmıştı. Dosyayı elde tutmanın kitaba uydurula-
cak sınırlara dayanması üzerine, Yargıtay’da yeni
daire bile açmışlardı.

Fatih Altaylı’nın yazdığına göre, Mahir Furtun,
haklılığını belgeleyen raporla, “bağımsız yargı”nın
kapılarında dolaşmaya devam ediyor; ancak dava
açtırmayı bile başaramıyormuş. (Hürriyet, 11 Ocak
2000)

Zavallı, “Dava bir açılsa, her şey yoluna gire-
cek..” sanıyordur. Halbuki herşey zaten yolunda.. 
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Aile...

Nankör
“CHP’ye öğretmen akını”... 500 emekli öğretmen

CHP’ye katılmış. Çankaya Çağdaş Sanatlar
Merkezi’nde düzenlenen törende (22 Ocak 2000)
katılımcı öğretmenler adına Töb-Der eski Genel
Başkanlarından Gültekin Gazioğlu bir konuşma yap-
mış. Gazioğlu konuşmasında “Öğretmenlerin
CHP’de toplanmasının bir tesadüf olmadığını,
çünkü eğitim alanında yaşanan tüm güzelliklerin
CHP iktidarları döneminde yaşandığını” söylemiş.

Herhalde CHP-MSP koalisyonu döneminde, İmam
Hatip Okullarının orta kısımlarının açılmasına dair
güzelliği kastetmiş olmalıdır. Veya lise ve üniversite-
lerdeki faşist terörü. Veya okullarda polis-idare-faşist
işbirliğini.. Veya kimbilir yalnız kendisinin bildiği

başka güzellikleri kastetmiştir.
Fakat ilginç olan, şimdi hidayete ermiş görünen bu

zatın, CHP’nin iki defa iktidar olduğu 1973-80 arası
dönemde TSİP’in önde gelen isimlerinin başında
bulunduğudur. Nankörlük tabii... Tam da CHP güzellik-
ler yaparken git sosyalist parti kur; sonra CHP elden
ayaktan düştüğü sırada 500 öğretmen emeklisiyle
CHP’ye katıl!.. 

Gazetedeki rakamın 502 olarak düzeltilmesi
yerinde olur. Gültekin bey, öğretmenlikten emekli, Töb-
Der Genel Başkanlığından emekli ve sosyalistlikten
emekli. Aslında yaptığı konuşma, ar ve haya duygusun-
dan da emekli olduğu intibaı veriyor; ama neme lazım,
montaj olabilir, kompile olabilir, emin olamayız.



Eski Dışişleri Bakanlarından, hakkındaki rüşvet
iddiası sonrasında emekli  Büyükelçi, MHP’den mil-
letvekili adayı ve şimdilerin Hürriyet’de dış politika
yazarı İlter Türkmen yazıyor: “Vatandaşın enflasyonu”.
(13 Ocak 2000)

“Aslında en çarpık ve adaletsiz vergi işlevini
gören enflasyon, dünyanın her yerinde düşük ve
sabit geliri olanları ve orta sınıfı ezer. Enflasyonla
mücadele başlayınca da en ağır bedeli yine onlar
öderler.” Beyefendinin iktisat bilgisi sağlam görünü-
yor.

Bu “en çarpık ve adaletsiz vergi”yi, acaba kim
toplamış?

“Enflasyonla mücadele başlayınca” ödediğimiz “en

ağır bedeli” kime ödüyoruz?
Burjuva iktisadı kolaydır. Çünkü “çalışanlardan

almak” üzerine kurulmuştur. 
Yüksek enflasyonda, çalışanlardan hem ürettiği

için, hem tükettiği için, “fazla fazla alırlar.”
Enflasyon düşürülürken, çalışanlardan ürettiği için

çok fazla alırlar; tükettiği için de çok fazla alırlar. 
Bu arada İlter Türkmenler de, bu emme-basma

tulumbanın yanında durup, çalışan sınıflara “çarpık
vergi, adaletsiz vergi, eziliyorsun” gibi lakırdılarla; aşırı
sömürünün “geçici” olduğu ümidini aşılamaya çalışır. 

Üstelik gerçekten de geçici olacaktır. İşçi sınıfı ve
emekçiler partilerinde ve sendikalarında örgütlenip,
burjuva iktisadına son vermek için mücadele ederlerse..

92 Nisan 2000 fabrika

çürük yumurta

TBMM’nin “Çetelerle işbirliği yaparak mafya
mücadelesinde başarıya ulaşmasını engellemek”
suçlamasını araştırmak üzere oluşturduğu Soruşturma
Komisyonu’nun başkanlığını yapan MHP
Milletvekili Ali Güngör Doktor Asteğmen Necdet
Güçlü’yü öldürmek suçundan 12 yıl hapis cezasına
çarptırılmış ve 1974 affından faydalanarak serbest
kalmış bir katil.

Komisyonun MHP’li bir diğer üyesi olan,
Osmaniye milletvekili Mehmet Kundakçı’nın da
Bahçelievler katliamı davasında, cinayete gözcülük
yapmak suçundan yargılandığı ortaya çıkmış.

Komisyonun katip üyesi MHP Erzurum milletvekili
Cezmi Polat ise, Haluk Kırcı’nın canciğer
arkadaşıymış.

Çeteler ve mafya, şimdi tir tir titriyordur.
Bu günlerde, ölümünün üzerinden 17 yıl geçmiş

Yılmaz Güney’in “katil ve lumpen” olduğunu söyle-
yerek tartışma başlatan Fatih Altaylı’ya duyurulur.
Acaba MHP’nin milletvekili ve komisyon başkanı
olmuş, katilliği mahkeme kararıyla kesinleşmiş mil-
letvekilleri hakkında da bir küçü yazı yazarlar mı? 

Zahmet olacak, eğer sıkıyorsa..Büyüklerinizden
sola saldırmak kadar aferin toplamasa da...

Çeteler hapı yuttu

Dersimiz burjuva iktisadı

Girdiği ilk seçimlerde CHP’yi tek başına iktidar
yapamasa bile, “%25’ten az alırsak şaşarım” sözüyle
meşhur olan ve sonra barajın altında kalan Deniz
Baykal’dan sonra; CHP’yi önümüzdeki seçimlerde tek
başına iktidara getireceğinden emin olduğumuz
Öymen, “devrim gibi” açılımlar yapıyor. 

Bunlardan birisi Hürriyet tarafından “CHP’nin
iftar devrimi” manşetiyle tesbit edilmişti: Bolu’da,
depremzedelere iftar yemeği veren CHP’nin Genel
Başkanı, Merkez yönetim kurulu ve Parti Meclisi, 31
Aralık’ta (Dikkatlerden kaçmasın, Hıristiyan Yılbaşı
yerine, islami iftar!) verilen iftara toplu halde katılmıştı.
Bu CHP’li kalabalığından, depremzedelere yemek
kaldı mı bilmiyoruz. 

CHP’li Kumbasar bey de, hazır devrim yapmaya
başlamışken, devrimci bir açıklama yaparak, Süleyman
Demirel’in “Cumhurbaşkanlığı’na layık” olduğunu
ilan etmişti. Hürriyet bu “devrimi” farketti, ama

nedense kıymetini bilemedi ve iç sayfalarda verdi. 
İşte bu “CHP Devrimlerinden” sonuncusu, bizzat

Genel Başkan Altan Öymen tarafından ifade edildi:
“Bu tartışma eğer Sayın Erbakan hakkında alınan
karar üzerine ise, o zaman bu kararın sonucunun
beklenmesi gerekir. (...)Ama genel olarak şunu
temenni ediyoruz. Türkiye’de hiçbir siyasetçi
düşüncelerinden dolayı cezalandırılmamalıdır.”

CHP’nin devrimci açılımı dediğin böyle olur.
Siyasetçiler düşüncelerinden dolayı cezalandırılmasın.
Peki yazarlar, gazeteciler, dernek yöneticileri,
sendikacılar, öğrenciler, öğretim üyeleri. kısacası her-
hangi bir yurttaş, düşüncelerinden dolayı cezalandırılsın
mı? Başka türlü soralım: “Düşünceyi ifade suçu” diye
bir suç olsun mu?

Elektrikler kesikti, barajın altında kaldık, o derse
çalışamadık!...

Otur. Bir sonraki seçimlere çalışırsın!..

Özgürlükçü Öymen
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Başbakan Ecevit, HADEP’li Belediye
Başkanları firari katil gibi yolları kesilerek, sokak-
ta gözaltına alındığında, “Bağımsız yargının işi”
diyerek, herhangi bir yorum yapamıyacağını beyan
etmişti. Çiçeğiburnunda savcılar gurur duymuştur:
Hem “bağımsız yargı” mensubu olmaktan, hem
başbakanlarından... Ama uzun sürmedi,
başbakanın dokunmaya kıyamadığı “bağımsızlık”
şartlarında; şartlar birden değişti, başkanlar serbest
bırakıldı.

Ecevit’e bakılırsa, bizim yargı bağımsızlığı
mevsimlere ve belirli günlere karşı çok hassastır.
Hatta allerjik bir bünyesi olduğu bile söylenebilir.
Bazan Savcıların uygulamaları hakkında yorum
yapılması bile onun “bebek teni gibi” bağım-
sızlığını zedeleyiverirken; bazan bağımsızlığının
derisi manda boynu gibi olur, ne sinek ısırabilir, ne
çivi batar!..

Nuh Mete Yüksel bey, geceyarısı Merve
Kavakçı’nın kapısına dayandığında, yargı
bağımsızlığının pek kuvvetli olduğu günlerdeydik.
Aynı Ecevit “Bir hanımın geceyarısı kapısına
dayanmak...” diye başlayan zarafetle yüklü, hisli
bir açıklama yaptı. Nuh Mete bey, “Takdirleridir,
devlette alınganlık olmaz..” diyerek, “havanın
değiştiğini” idrak etti ve dosyayı dolaba kaldırdı.
Yargının bağımsızlığına hiçbir şey olmadı.

“Öğretmen istiyoruz” diye yürüyüş yaptıkları
ve böylece “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri
yasasına muhalefet ettikleri” gerekçesiyle hak-
larında dava açılan; Sayın savcının “Kendi çocuk-
larım olsa dava açarım, hem arkalarında kışkır-
tanlar var.” diyerek kararlılık beyan ettiği dava
esnasında da, yargı bağımsızlığı hala kuvvetliydi.
Gene Ecevit, hatta Ecevitler, yorumun daniskasını
yaptılar. İlk duruşmada iş bitti. 

Yargı bağımsızlığına gene bir şey olmadı.
Son olarak Erbakan 312’den 1 yıl hapis cezası

aldı. Tabii cezayı bağımsız yargı kesmişti. Yıllarca
sayısız solcunun canına okumakta kullanılan bu

madde, 28 Şubat’tan beri, sanki önceden yokmuş
da, Meclis 28 Şubat’ın ertesi günü bir 312. madde
kaleme almış gibi, islamcılara karşı işletilmeye
başlandı. Recep Tayyip Erdoğan, Hasan celal Güzel
başta olmak üzere çok sayıda Refah Partili bu
maddeden ceza aldı. Ecevit ne solcular ceza alırken,
ne 28 Şubat’ın hemen ertesinde islamcılar ceza
alırken “içime sindiremem” hazımsızlığı çek-
memişti; Erbakan ceza aldığında “hazım sorunu”
yaşamaya başladı. Demek, yargı bağımsızlığının
kuvvetli olduğu günlerdeyiz:

“Mahkeme kararı Yargıtay sürecinde, bir şey
söyleyemem tabii. Yalnız ben öteden beri böyle
ömürboyu siyaset yasağını ilke olarak doğru bul-
madım. Bu benim öteden beri açıkladığım bir
düşüncem.” Erbakan’ın Türkiye’nin özgürleşme-
sine nihayet bir katkısı olacak; TCK 312’de değişik-
lik gündemdedir.

Tabii ilginç bir tesadüftür, Merve Kavakçı’nın
Nuh Mete beyin ilgisine terkedilmesine, ABD
“hoşnutsuzluk” belirtmişti. HADEP’li başkanlarla
ilgili olarak da “hoşnutsuzluk” ifade edildi. Ve son
olarak Erbakan’a verilen cezadan sonra da “hoşnut-
suzluk” dile getirildi.

Ecevit, ABD’nin hoşnutsuzluklarına karşı çok
hassas bir bünyeye sahip. Bağımsız yargı’nın
bünyesi de öyle. Ecevit, ABD’ye giderken,
ABD’nin gene “hoşnutsuzluk” bildirdiği Akın
Birdal’ın cezaevine konması konusunda bir hoşluk
yapılmış; “tam da o esnada temin edilen bir
raporla” Akın Birdal cezaevinden çıkarılmıştı.

Ey okuyucu, eğer bana sorarsan, yargı bağım-
sızlığının gücü hakkında Ecevit yanılıyor. Gayet
kuvvetli bir bağımsızlık durumu var. Yargı süreci
üzerine Ecevit de konuşsa, değerli refikaları da fikir
beyan etse; hatta Amerika ve Avrupa zırt-pırt
hoşnutsuzluk da bildirse; bu tazyikler sonucu uygu-
lamalar, kararlar, hatta kanunlar da değişse; ne
mutlu, yargımızın gayet kuvvetli bir bağımsızlığı
var.

İçime sindiremem...


