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I.
En acil, en hayati olanla başlayalım. Türkiye

DGM’lerin kuruluşundan yıllar ve yıllar sonra; üstelik bu
mahkemelerin kaldırılması yönündeki tartışmalar
devletin üst katlarında da yapılmaktayken, bu yasanın 16.
maddesine dayandırılan “F Tipi Cezaevleri” ile
“TMY”den hükümlü ve tutuklu olan sol siyasilere karşı
yeni bir saldırıyı yaşamaya hazırlanıyor. Diyarbakır,
Ankara Ulucanlar ve son olarak Burdur Cezaevlerinde
yaşananlardan sonra, hiç kimse cezaevlerinde yaşanan
sorunların “mimari”den kaynaklandığını iddia edemez
ve mimari çözüm önerilerinin samimiyetine kimseyi ikna
edemez. “Koğuş düzenindeki” hükümlü ve tutukluları
planlı katliamlarla yoketmeye girişen; akılalmaz
işkenceler yapan, yaralıların bacağına çivi çakan,
yaralarına asit döken, iş makinalarıyla kol-bacak
koparan, kopuk kolu başka bir şehirde köpeklerin ağzın-
da gezdiren bir zihniyetle kendisini ayırmaya teşebbüs
bile etmemiş bir hükümet ve onun Adalet Bakanı, “Oda-
hücre sisteminin faziletlerine” toplumu ikna etmeye
çalışıyor. Demek birer-ikişer işkence etmek, öldürmek,
sindirmek ve insanlığından çıkarmak, daha kolay
görünüyor.

Artık, Meclis İnsan Hakları Komisyonu raporlarıyla
da, tutuklu ve hükümlülerin, devletin kolluk kuvvetleri
tarafından saldırıya uğradığının kesinlik kazandığı
Diyarbakır ve Ulucanlar katliamlarından sonra, caniler
hakkında değil; mağdurlar hakkında dava açan “devlet
düzeni ve adalet sistemi”, basına yansıyan, TBMM
Komisyonu üyesi milletvekilleri hakkında polis mar-
ifetiyle araştırma yapıldığı haberleriyle, kararlılığını
ortaya koyuyor. 

Sorun Koğuş/Oda sistemi sorunu değil; sola ceza-
evinde bile yaşama hakkı tanımamakta ısrarlı olduğu
apaçık belli olan “siyasi sistem” sorunudur. Zaten, “F
Tipi” denilen cezaevleri, yüzyıl öncesinin infaz anlayışı-
na uygun olarak, hükümlünün izolasyonunu amaçlayan
mimarisiyle; mevcut sistemin karakteriyle tam bir uyum
içindedir.

Hükümet, ancak Diyarbakır, Ulucanlar ve Burdur
Cezaevlerindeki katliamların sorumlularını soruşturup,
yargı önüne çıkarıp, caydırıcı cezalar verip, cezaların
çekileceği konusunda ortada şüphe bırakmadıktan sonra
ve bu zihniyetin adalet sisteminden ayıklandığını
kamuoyuna gösterdikten sonra; hukuki, insani, tıbbi yön-
den Koğuş/oda sistemi tartışmasının yapılması anlamlı
olabilir.

Şimdi yapılması gereken; sol siyasi hükümlü ve
tutukluların, bugünkünden daha da savunmasız olacak-
ları F Tipi cezaevlerine nakline karşı yürütülen mücade-
leyi kitleselleştirmek, güçlendirmektir.

Bu saldırının içeriden göğüslenmesine ihtiyaç
kalmadan; dışarıda verilecek mücadelelerle durdurul-
ması şarttır. Yoksa Türkiye’yi sonbaharda gene uzun
açlık grevleri ve ölüm oruçları bekliyor. Tutuklu ve
Hükümlü yakınları örgütleriyle; İnsan Hakları kuru-
luşlarıyla, Barolar ve Tabib Odalarıyla, Basındaki ilerici,
özgürlükçü çalışanlarla; aydınlarla, sendikalarla bu
saldırıyı göğüslemek ve püskürtmek zorundayız.

II.
Bu sayıda, komünist hareketin ideolojik sınır çizgi-

lerinden, “sızmaya” fazlasıyla maruz kalmış birini,
komünist hareketle/Kemalizm arasından; başka bir de-
yişle işçi sınıfı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran
burjuvazi arasından, o gün de, bugün de geçmekte olan
çizgiyi görünür kılan iki yazımız var. 

Sinan Dervişoğlu, sosyalist hareketin “içindeki
parazit”i, Sol Kemalizmi ele aldığı yazısında, uzun bir
tarihi dönemi ve halen işbaşındaki sol kemalistlerin tez-
lerini tartışıyor.

Zeki Tombak da, Mustafa Suphi ve yoldaşlarının
katledilmelerini, yeniden yeniden başka birilerinin; son
olarak “ittihatçılar”ın üzerine yıkmaya çalışan
Kemalistlerle tartışıyor. Dayanaksız akıl yürütme ve tari-
hin apaçık tahrifine karşı, Mustafa Kemal’in Yahya
Kahya’ya çektiği “kutlama” telgrafı dahil, ilginç belge ve
“açıklamalar” 15’lerin öldürülmesinde, belirsiz bir nok-
tanın bulunmadığını ortaya koyuyor. Bu bölümün sonun-
da, Sultan Galiyef’in Mustafa Suphi’nin ölümünden
sonra yazdığı yazı bir ek olarak yeralıyor.

Mustafa Kemal’in TBMM’nin Gizli Celse’sinde
yaptığı “komünistler ve Mustafa Suphi” konulu konuşma
metnini, arayıp bulamayanların çokluğu nedeniyle
yeniden yayınlıyoruz. 

III.
İşçi sınıfı ile sermaye arasından geçen sınıf

çizgisinin sadece “imtiyazsız sınıfsız kaynaşmış bir kitle”
anlayışıyla; veya ilerici-gerici ayrımıyla belirsizleşti-
rilmediğini biliyoruz. Bizzat işçi sınıfını ve sınıf mücade-
lesi fikrini reddeden akımlar da solda ciddi bir etkileme
gücüne sahiptir. Türkiye’de Birikim tarafından temsil
edilen ve ÖDP içinde yeralan hemen bütün eğilimlerin
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ideolojik besinini aldığı bu akımın temel kavram ve yak-
laşımları Ahmet Hamdi Dinler’in “Post-marksistlerin
Dünyası” yazısında ele alınıyor. Yazı polemikden ziyade,
etkileyici bir sergileme yapıyor. 

Orhan Gökdemir ise, 2. Dünya Savaşı sonrasında,
uluslararası komünist harekete karşı CİA merkezli ide-
olojik saldırı stratejisi ve bu stratejiye kimi ünlü aydın-
ların nasıl devşirildiklerini anlatan “Pax Amerika’nın
Aydınları” yazısıyla, konuya çarpıcı bir yaklaşım
imkanını sunuyor.

Zeki Tombak Birikim yazarı Ahmet İnsel’in bir
gazete ve bir dergi yazısını, yer yer “İktisat İdeolojisinin
Eleştirisi” adlı kitabına da başvurarak tartışıyor.

Osman Koçak ÖDP’nin Kongresi dolayısıyla ÖDP
üzerine değerlendirmelerde bulunduğu yazısıyla bu sayı-
da yer alıyor.

Sevda Ergin, Yalçın Küçük’ün “Üniversitelerin
yozlaşması/kadınlaşması” iddiası üzerine, Aydınlık
yazarı Yalçın Küçük’e önemli hatırlatmalarda bulunuyor.

IV.
Baku Kongresi’nin ve TKP’nin kuruluşunun 80.

yılında bulunuyoruz. Baku Kongresi’ni hazırlayan süreç,
Kongre, Kongre’nin kararları ve sonuçlarıyla ilgili notlar
halinde, oldukça kısa bir özetten sonra, Mustafa
Suphi’nin kapanış konuşması bu sayımızda yeralıyor. 

10 Eylül’ün bu defa özüne uygun hatırlanması ve
komünist hareketin bugününe esin kaynağı olarak bilince
çıkarılması, komünist hareketin yeniden partileşmesi
bakımından hayati bir önem taşıyor.

V.
Kıbrıs sorununun çözümü yönündeki uluslararası

baskılar yoğunlaştıkça, sorunun tarihi boyutlarının
kavranması, önemli siyasi aktörlerin tanınması; çözüm
imkanlarının sınırlarının görülmesi özel bir önem
kazanıyor. H.Kavuştu’nun yazısı, sorunun kavranmasın-
da kritik katkılar sağlayacak bir bütünlük sunuyor.

VI.
Zonguldak’tan iki yazımız var. İlkini Kadir Tuncer,

“Tabanın Sesi” ve “İşçi Grubu” hareketleri içinde yeralan
maden işçisi Manav Ali’nin “kafesten düşerek” ölümü
üzerine yazdı. Madenciler yiğit bir kardeşlerini kaybetti-
ler. Ailesine ve maden işçilerine başsağlığı diliyoruz.

İkinci yazı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencisi Şaziye
Kaya’nın tezini tanıtmaya çalışıyor. Tez, TTK’nın
özelleştirilmesini konu alan ve sadece ulaştığı sonuçlar
bakımından değil; ortaya koyduğu sistematik bilgi ve
belgelendirmeleriyle de sarsıcı bir çalışma duru-
mundadır. Kitap halinde yayımlanmasını umuyoruz.

Ayrıca Türkiye’nin somut siyasi gelişmeleri, çeşitli
başlıklar altında tartışılıyor.

VII.
DİSK’in 11. Genel Kurulu’nun işçi sınıfımız ve

ilerici sendikal hareket için bir dönüm noktası olmasını
diliyoruz.

Yeni bir Fabrika’da buluşmak dileğiyle.
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10-15 Eylül 1920’de, Baku’da toplanan “Türkiye
Komünist Teşkilatlarının Birinci Kongresi”, Türkiye
Komünist Partisi’nin kuruluş kongresi oldu. Baku
Kongresi ve Türkiye Komünist Partisi, bugün 80 yaşında.

Kongre’nin ve TKP’nin yaşlarını ayrı ayrı belirt-
memizin nedeni; bugünün şartları ve ihtiyaçlarıyla ilgi-
lidir. Kuruluş kongresinin üzerinden geçen 80. yılı
yaşarken, bizzat yöneticilerinin çoğunluğu eliyle
uğratıldığı likidasyon süreciyle, hukuki ve örgütsel var-
lığına bütünüyle son verilen Türkiye Komünist
Partisi’nin gerisinde bıraktığı siyasal boşluk doldurul-
muş değildir. Türkiye’de komünist partisi, günümüzün
en acil, en yaşamsal ihtiyacıdır.

Türkiye’de, komünist partisi ihtiyacına verilecek
cevap ise, Baku Kongresi’nin temsil ettiği değerlere
yeniden başvurmayı zorunlu kılıyor. Bu değerlerin daha
görünür kılınması bakımından Baku Kongresi’ni ve
Türkiye Komünist Fırkası’nın kuruluşunu hazırlayan
sürecin kısa bir özet halinde hatırlanmasında yarar var.(1)

. Osmanlı Devleti’nin Almanya ile birlikte
Rusya’ya karşı savaşa girmesi üzerine, Rusya
Hükümeti’nin aldığı, Türk savaş esirlerinin ve
Rusya’daki Osmanlı tebasının tutuklanarak iç böl-
gelere sürülmesi kararı gereğince Batum’da bulu-
nan Mustafa Suphi 22 Kasım 1914’te diğer Türk
savaş esirleriyle birlikte Kaluga’ya gönderildi.

. 9 Eylül 1915 tarihinde, Kaluga’daki Türkler
Petersburg’dan gelen emirle Ural’a gönderildiler.
Mustafa Suphi de, diğer Türk esirlerle birlikte Ural’da
fabrikalarda çalıştırıldı. Bolşeviklerle ilk kez bu sırada
ilişki kurdu. 1915 yılı içinde Rusya Sosyal Demokrat
İşçi Partisi’ne katıldı ve savaş esirleri arasında faaliyet
göstermeye başladı.

. M. Suphi 1918 Şubat sonu veya Mart başında
Moskova’ya geldi. Müslümanlar Komiserliği ile
temas kurdu. Türkçe “İhtilalci bir sosyalist gazete”
çıkarmak istediğini bildirdi. Burada tanıştığı Şerif
manatov ve arkadaşları kendisini Stalin ile
tanıştırdılar. Stalin’in onayıyla “Yeni Dünya”
Gazetesinin ilk sayısı 27 Nisan 1918’de çıktı.

. Yeni Dünya 20 Haziran 1920’de yayınına

Baku’da devam etmeden önce 48 sayı çıktı. Rusya’daki
Türk esirler arasında yaygın olarak dağıtılan ve okunan
gazetenin bazı sayılarının gizlice Anadolu’ya da sokul-
duğu biliniyor. Yeni Dünya’nın yayını Osmanlı
Devleti’ni ciddi ölçüde rahatsız etti ve Rusya nezdinde-
ki Osmanlı elçisi Galip Kemali Bey, önce Mustafa
Suphi ile doğrudan temas kurarak; bu yolda istediğini
elde edemeyince Sovyet Hükümeti Dış İşleri Komiser’i
Çiçerin’e “nota” vererek, Yeni Dünya’nın yayınının
durdurulmasını istedi.

. Yeni Dünya’nın etkisiyle, Mustafa Suphi
Rusya’daki Türkler arasında tanınmaya ve
çevresinde bir örgütlenmenin nüveleri oluşmaya
başladı. Mustafa Suphi Moskova’dan Kazan’a
giderek oradaki Türk sosyalistleriyle ilişkiye geçti.
Daha sonra Rusya’nın çeşitli bölgelerindeki Türk
sosyalistleriyle de irtibat kurmak ve örgütlenmek
amacıyla bir konferans düzenlenmesi fikri gelişti.

. 22-25 Temmuz 1918’de, Moskova’da Merkezi
Müslüman Komiserliği’nin binasında “Türk
Sosyalistleri Konferansı” toplandı. (Konferansla ilgili
olarak farklı tarihler verenler vardır.) Konferansa 15
Türkiye’li oy hakkı bulunan delege ile Türkiye’li
olmayan ancak Müslümanlar Komiserliği’nden
Mollanur Vahit, Alimcan İbrahim, Firdevs ve Berhan
Mansur, oy hakkına sahip olarak katıldılar. Ayrıca Rus-
Bolşevik Partisi’nden, Alman, Macar, Romen, Güney
Slav Enternasyonalist Grubu’ndan temsilciler,
Türkistan Merkezi İcra Komitesi Halk Komiserleri
Şurası’ndan iki ve Türkistan Sol Sosyalistlerinden
olduğunu söyleyen bir kişi ile, basın temsilcileri izleyi-
ci olarak konferansta bulundular. 

Konferans’ta Türk Komünistleri Teşkilatı oluştu-
rulmasına karar verildi ve Mustafa Suphi Başkanlığında
beş kişilik yönetim kurulu seçildi.

. İki yıllık yoğun ve yaygın bir çalışmanın
sonunda, Türkiye’deki komünist çevrelerle de iliş-
kiler kurularak; bu amaçla Anadolu’ya ve İstan-
bul’a kadrolar gönderilerek, Rusya’daki, İstanbul
ve Anadolu’daki komünist teşkilatların temsilci-
lerinin katılımıyla, 1 Eylül 1920’de, Baku’da
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“Türkiye Komünist Teşkilatlarının Birinci
Kongresi”nin toplanması kararlaştırıldı. Ancak
Baku’da toplanan Doğu Halkları Kurultay’ının
çalışmaları 1 Eylül’e sarkınca tarih 10-15 Eylül 1920
olarak değiştirildi.

. Ankara’daki Kemalist Hükümet, Baku’da yapıla-
cak Kongre’ye Türkiye’deki komünist gruplardan tem-
silcilerin katılmasını önlemek için ciddi tedbirler aldı,
Kongre’yi engellemeye çalıştı. Komünist teşkilatlar, her
yirmibeş üyeleri için kongreye bir delege gönderecek-
ler; üye sayısı yirmibeş’in altında ise veya aşıyorsa,
küsurlar için de bir delege daha seçilecekti. Türkiye
Komünist Teşkilatı, kongre sonuçlarının Anadolu’ya
taşınabilmesi bakımından delege katılımının yüksek
olmasını istiyor; bu konudaki engellerin aşılmasında
Azerbaycan Komünist Partisi ve Rusya Komünist
Partisi’nin yardımını talep ediyordu. İstanbul’da,
Ankara’da, Eskişehir’de, Karadeniz kıyı şehirlerinde
komünist gruplarla kongre hazırlık döneminde ilişkiler
kurulmuş ve delege gönderilmesi için hazırlık
yapılmıştır. Ancak Ankara ve Eskişehir’den delege
gönderilmesi, Ankara Hükümeti tarafından engellen-
miştir. Karadeniz bölgesinden 51 delege kongreye
katılmıştır. İstanbul’dan Ethem Nejat, Hilmioğlu İsmail
Hakkı, Lütfü Necdet, Cemal, Erzurumlu Cevat ve
“başka bir arkadaşı” ve başka delegeler, Doğu Halkları
Kurultayı için Ankara Hükümeti’nin gönderdiği
delegelerle birlikte Baku’ya gelmişler ve Kongreye
katılmışlardır. Kongre’ye oy hakkı olan 32 ve söz hakkı
olan 42 olmak üzere 74 kişi katılmıştır.

. Kongre Sömürgeler ve milliyetler meseleleri
hakkında; Kooperasyon örgütlenmeleri hakkında;
Türkiye’de İşçi Dernek ve Birliklerinin Geliştirilmesi
Hakkında kararlar almıştır. Dördüncü, beşinci ve
altıncı oturumlarda “TKF Programı” görüşülmüş ve
kabul edilmiş; Rusya’da ve Türkiye’de bulunan
Bütün Komünist Teşkilatlarının Birleşmesi
Hakkında karar alınmıştır.

Kongre’nin oy birliğiyle kabul ettiği, Ethem Nejat
ve Hilmioğlu Hakkı tarafından sunulan karar tasarısı
şöyledir:

“Komünistlik teşkilatlarının yekdiğerinden
habersiz ve rabıtasız olarak, yahut herhangi bir
tazarruat ihtilafından dolayı birbirlerine karşı
lakayd veya muhalif vaziyet alarak çalışmaları,
inkılabi, ictimai gayelerine vusulü fevkalade
müşkilleştirmektedir. Hollanda ve Almanya
komünistlerinin bu suretle fraksiyonlara ayrılmış
olması, bu memleketlerdeki inkılabi hareketlerin
inkişaf ve muvaffakiyetine mani olmuştur. Üçüncü
Enternasyonal’in İcraiye Komitesi Reisi Zinoviyev’in
ikinci kongrede arz ettiği raporda tafsil ettiği vecihle,
bu inşikak ve infikaklara kat’iyen müsaade edilmeye-
ceğini bildirmiştir. Kapitalist dünyaya karşı tek ve

dik bir ihtilal cephesi teşkil ederek, zafer-i katiyi ihraz
için bir memleket dahilinde müstakilen teşekkül eden
komünist gruplarının bir Merkez-i Umumi  etrafında
birleşmesi elzemdir. Binaenaleyh, gerek İstanbul’da-
ki komünist grupların, gerek Anadolu veya Rusya’da
vukuatın tesiriyle yekdiğerinden ayrı vücut bulan
teşkilatların Türkiye Komünist Fırkası’yla ittihat ve
hep birlikte bir vahid-i tam  teşkil eylemesi ve
Türkiye İnkılabı’na çalışan yoldaşların müteferrik
sahalarda kalarak kuvvetlerini israf ve zayi eyle-
memeleri icab eder. Biz sahib-i salahiyet delege olmak
sıfatıyla İstanbul Komünist Grubunun Türkiye
Komünist Fırkası’yla birleşmeğe amade olduğunu
ilan ve diğer teşkilatların da aynı vecihle hareket
eylemelerini büyük gayemiz namına teklif ve rica
eyleriz. 

Ethem Nejat ve Hilmioğlu Hakkı”
. Devamla Naciye Yoldaş’ın konuşmasından sonra

“Türkiye’de Kadınlık Hareketi” hakkında karar alın-
mıştır.

Yedinci oturumda TKF tüzüğü kabul edilmiş ve
Merkez heyeti seçilmiş; Köylüler arasında çalışma
hakkında karar alınmıştır. 

Kongre’nin kapanış konuşmalarını, Mustafa Suphi
ve Üçüncü Enternasyonal adına Pavloviç yaptılar.

Mustafa Suphi konuşmasında şunları söyledi:
“Teşkilat devirlerini geçiren ve şimdiye kadar

bir grup halinde yaşayan Türkiye Komünistleri, bu
kongreden müteşekkil ve müttehid bir fırka olarak
çıkmakla, yeni bir devre-i hayata ayak basıyorlar.
Fırkanın önünde duran birinci vazife; bundan
sonra memleketimiz amale ve fukara rençberleri
arasında fikirlerimizi kuvvet ve süratle neşrederek,
halkın mukadderatını kendi eline verecek sebep ve
kabiliyetleri hazırlamaktır. Türk komünistleri üç
seneden beri Rusya içtimai inkılabı içinde çok
safhalardan geçtiler.

“Zaman oldu ki, karşımıza çıkan kara fikirli
mürteciler Türkiye’de amele ve rençber sınıfının
mevcut olmadığını ve olsa bile hamalların memurlar-
dan iyi yaşadıklarını söylemekten utanmadılar. Son
zamanlarda ise, bilhassa İstanbul, İzmir, Konya,
Erzurum, Ankara ve Eskişehir’de vücuda gelen
amele ve rençber teşkilatları seslerini yükselterek gös-
terdiler ki, Türkiye’de amele ve rençber namı altında
inkılapçı mühim bir sınıf yaşıyor. Ümidvarız ki,
İstanbul ve Anadolu amele ve rençberleri yakında
müstevli ve zalim bütün kuvvetleri tepeleyerek hayat
ve mübareze faaliyetini kendi kollarına almak ikti-
darını göstereceklerdir.

“Zaman oldu ki, Türkiye amele ve rençberleri
müstebid vali, hakim ve paşalar karşısında söz
söylemek cesaretini bile gösteremezdiler. Fakat son
vakayi gösteriyor ki, İstanbul Hükümeti’nin ve
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padişahın İngilizlerle birleşerek memleketi sattık-
larını halk pek iyi anlıyor; Türkiye’nin mazlum
amele ve rençberleri ve askerleri bu alçaklığa, bu
hıyanete karşı süngüsünü oradaki ağa ve paşaların,
padişahların göğsüne çevirmiş muharebe ediyorlar.
(Alkışlar).

“Ve nihayet zaman oldu ki, arkadaşlar,
Türkiye’de Komünist Teşkilatı olamaz dediler:
Fakat Türkiye’nin muhtelif şehirlerden gelen
komünist vekiller bunun aksini ispat ettiler.
Türkiye’de amele ve rençber komünist teşkilatı git-
tikçe genişliyor ve kuvvet kesb ediyor. Şimdi
Komünist Fırkası’nın müstemlekatçı kuvvetleri
ezmeğe azim, işçi halka rehber olacağına hiç şüphe
edilemez. (Alkışlar).

“Komünizm mübeşşirlerinden (Engels) bir
eserinde diyor ki, yeryüzündeki teknika zulme alettir.
Zaman gelecek ki, teknikanın terakkisi eseri olarak
yeryüzünü kan deryaları alacak ve zalim imparator-
ların taçları bu kan deryasına yuvarlanacak da, bu
tacı yerden kaldırıp başına koymaya cesaret edecek
bir adam bulunmayacaktır. İşte bu devir hulul
etmiştir. Rusya’da, Almanya’da, Avusturya’da,
Türkiye’de, Çarlık, İmparatorluk, Padişahlık artık
bir daha necat bulmayacak tarzda yıkıldığı halde, hiç
kimse cesaret edip de o taçları başlarına geçiremiyor.

“Vaktiyle halka zulüm edenler bugünkü amele
ve rençber inkılabı huzurunda diz çökerek, mazlum
halka taraftar ve hizmete amade gözüküyorlar.
(Alkışlar).

“Memleketimizde her türlü derece ve sınıf ahd
ü yalanlarının yerinden oynamadığı böyle bir devr-
i buhranda, işçi halkın mukadderatını kendi eline
alarak iş görmesi bir zaruret haline giriyor. Bu işte
doğru yolu göstermek vazifesi Komünist Fırkası’nın
uhdesine düşmektedir. Komünist Fırkası için, mem-
lekete musallat olan harici düşmanları kovmak nasıl
bir vazife ise, dahilde halkın sırtından geçinen yağ-
macı, tufeyli sınıflarını da hazır yiyicilik halinden
çıkarıp yumruk altında işletmek de o derece esaslı
bir vazifedir. Bu iki cihatin temini iledir ki,
Komünist Fırkası mazlum amele ve rençber halka
karşı hizmetini ifa etmiş ve ortadan sınıflar farkı
kalkarak hey’et-i içtimaiye adalet-i hakikiyeye nail
olmuş olacaktır. Onun için son söz olarak diyelim ki;

“Yaşasın Türkiye Komünist Fırkası! Yaşasın
Dünya Proletaryasının Birliği! Yaşasın Üçüncü
Enternasyonal!..”

Türkiye’de Komünist Partisi, bugün Baku
Kongresi’nin toplandığı şartlardan çok daha yakıcı bir
ihtiyaçtır. Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunda
ortaya koyduğu hedefler; bugün 1920’de olduğundan
çok daha geçerlidir. Ancak 12 Eylül faşizminin fiziki

saldırıları; reel sosyalizmin, ağırlıkla uzun bir tarih
boyunca biriktirdiği kendi iç çürüme dinamiklerinin
ürünü olarak yüzyüze geldiği çöküş ortamının yarattığı
ideolojik sonuçlar ve bunlardan daha ağırlıklı bir unsur
olarak TKP’nin kendi içinden ve yönetiminden gelişen
likidasyon süreci, çok kapsamlı bir çözülmeye
yolaçmış; Türkiye işçi sınıfını, partisinden ve ortak
hafızasından yoksun bırakmıştır.

Bugün, Mustafa Suphi’nin kararlılığı, adan-
mışlığı ve örgütçülüğü; Ethem Nejat’ın ve Hilmioğlu
İsmail Hakkı’nın parti fikrine yaklaşımlarındaki
sadelik ve olağanüstü derinlik; her zaman olduğun-
dan daha fazla yolgöstericidir. Baku Kongresi ise,
likidasyonu ve likidasyon şartlarında daha da ağır-
laşan komünist hareketin çok parçalılığı gerçeğini
aşmada, en büyük esin kaynağımızdır.

KOMÜNİZMDE ISRAR VE KOMÜNİST
PARTİSİ SORUNU

Şüphesiz komünist hareket içinden likidasyona
karşı direnen eğilimler, çevreler ve şahsiyetler olmuştur. 

12 Eylül Faşizminin ve dünya çapında yürütülen
emperyalist, gerici saldırının ateşi altında ve likidasyon
süreçlerinin işlemeye devam ettiği koşullarda ortaya
konulan likidasyonu durdurma; komünist hareketi
yeniden partileştirme çabaları ciddi tıkanıklıklarla karşı
karşıya kalmıştır. 

İster istemez bütün toparlanma girişimleri, bütünü
kucaklayamamış; belirli çevrelerin insiyatifinde
gelişmiştir. 

En deneyimli kuşağın likidasyon dinamiklerine
karşı, parti içinde kalarak direnme çabaları;  içinden
geçilen ulusal ve uluslararası koşulların da etkisiyle,
çürüme ve çözülme süreçlerini durdurmaya yetmemiş;
bununla beraber, partinin hukuki ve örgütsel varlığının
bütünüyle ortadan kaldırıldığı noktaya kadar sürdürülen
bu çabalar; bu kuşaktan saygın isimlerin geniş ve
kucaklayıcı bir yeniden inşa için insiyatif almasını
geciktirmiştir. TBKP’nin, bizzat kendisinin bir çözülme
adımı olması bir yana; bu partinin varlığının bütünüyle
sona erdirilmesi likidasyonun son halkası olmamıştır.
Bu aşamadan sonra da komünist kadroların SBP, BSP,
ÖDP gibi zeminlerde eritilmesi için güçlü çabalar
sürdürülmüştür.

Dolayısıyla, komünist hareketin en deneyimli
kuşağının insiyatif ve girişimlerinin yaratabileceği etki,
işaret edilen süreç boyunca zayıflamıştır.

Nisbeten genç kadroların insiyatifleri ise, 1980’li yıl-
ların başından itibaren, ayrı ayrı örgütsel çabalar halinde
gelişmiştir. Komünist hareketin mevcut siyasal/örgütsel
zaaflarını aşmak; marksist teoriyi uğratıldığı çarpılmalar-
dan arındırmak; yeniden ve zenginleştirerek üretmek ve
benzeri amaçlarla; ancak bütün örneklerde bir “yeniden
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inşa” yaklaşımıyla ortaya çıkan bu insiyatifler; dönemin
koşullarının etkisi bir yandan; siyasal olgunlaşma
bakımından sahip olunan eksiklikler diğer yandan; en
yakınlar arasında yaşanan en sert rekabetlerin tarafı
olmuşlardır. Her insiyatif, komünist parti sorununun kendi
doğrusal gelişiminin bir sonucu olarak çözüme kavuşa-
cağı ana fikriyle hareket etmiştir. En yakınları bitirmek;
zemini bu anlamda temizlemek; komünist kadroların bir-
liğini ise süreç içinde, kendi güçlenmesinin bir sonucu
olarak, kendi örgütsel yapısı içinde gerçekleştirmek,
neredeyse tek ortak anlayış olmuştur. 

Komünist ideallere bağlılık; sınıf mücadelesi içinde
konumlanmada ve işçi sınıfı içinde örgütlenmede ısrar;
işçi sınıfının iktidarı için, devrim ve sosyalizm için
savaşım; kadrolarını enternasyonalist bir ruhla eğitme,
dönemin komünist çevrelerinin farklı ölçülerde de olsa,
ortak değerleridir. Ancak görmek gerekir ki,  bu yapıların
hiçbirisi; varoldukları yirmi yıla yakın zaman boyunca;
işçi sınıfının anlamlı bir azınlığının olsun komünist
siyasi temsilcisi konumuna yükselememiş; komünist
hareketin yarattığı kadro birikimini ciddiye alınır ölçüde
birleştirememiş; komünist siyasi hareketi, ülkenin siyasi
hayatında hesaba katılacak bir örgütsel ve yığınsal öz-
neye dönüştürememiş; uluslararası komünist ve işçi par-
tileri hareketinin, Türkiye’deki bileşeni olma düzeyini
yakalayamamıştır.

Bu sonucun tesbiti, sözkonusu eğilim, çevre ve
örgütlerin komünist niteliklerinin küçümsenmesi veya
değersizleştirilmesi gibi bir yaklaşıma asla izin vermez.
Ancak yaratılan, korunan ve ısrar edilen komünist değer-
lerin varlığı ile, komünist partisi niteliği arasındaki farkın
görülmesi zorunludur.

1990’ların ortalarından itibaren gelişen bir süreç ise;
Türkiye’de komünist partisinin inşası için, en deneyimli
kuşaklarla; anılan uzun dönem boyunca farklı çevre ve
örgütler halinde, likidasyona direnmiş ve partiye doğru
evrilmeyi amaçlamış oluşumların birlikte insiyatif
geliştirmesinin imkanlarını ortaya koymuştur. Altını
çizmemiz gereken önemli nokta şudur: “Komünist par-
tisi ihtiyacı” fikri etrafında biraraya gelen komünistler;
bu yıllar boyunca bir yandan ülke genelinde bütün
komünist kişi ve çevrelere ulaşmaya çalışmışlar; diğer
yandan bugün kendisini “Komünist Partisi Girişimi”
olarak adlandıran projeyi olgunlaştırmışlardır.

Başka bir deyişle, esinini Baku Kongresi’nden alan,
bütün komünistlerin, Komünist Partisi’ni inşaya birlikte
girişmeleri anlayışı üzerine kurulu bu projenin kendisi
de, uzun yıllar boyunca farklı örgüt ve faaliyet biçimleri
içinde yeralmış komünistlerin, birlikte inşa ettikleri bir
proje olmuştur. 

KOMÜNİST PARTİSİ GİRİŞİMİ ETKİLİYOR

Komünist Partisi Girişimi’nin tanımlayıcı belgesi

olan “Bildirge”nin, parti inşasına ilişkin kimi yaklaşım-
larına dikkat çekmek gerekir:

“5. Girişimimiz bu ihtiyacın, mevcut akım ve eğil-
imlerden birinin veya herhangi bir dönemin can-
landırılması ve toparlanmasıyla değil; çok parçalılığı
ortadan kaldıracak, esinini Baku Kongresi’nden alan
bir birleşik sürecin yaratılmasıyla karşılanabileceği
görüşündedir. Komünist ve işçi hareketinin herhangi
bir parti, örgüt veya akımının doğrusal gelişimi
boyunca yeniden örgütlenmesi ile sorunun çözüleceği-
ni 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 sorum-
luluk üstlenen kadın, erkek her yaştan komünist;
komünist parti oluşturma sürecinin 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.”

“8. Girişimimiz, henüz birlikte hareket etmeyi
başaramadığımız; ulaşmaya ve birlikte hareket etmeye
çalıştığımız komünistleri; bitmiş, tamamlanmış bir
oluşuma çağırmıyor. Başlangıç adımlarını da birlikte
biçimlendirmeyi ve birlikte atmayı öneriyor.”

Bildirge’nin yukarıda aktardığımız 5. maddesinde
formüle edilen komünist hareketin bugününe ilişkin
temel belirleme; Komünist Partisi’nin, komünist
hareketin “çok parçalılığına” son vermesi gerektiğine
işaret etmekle kalmıyor; “bir parti, örgüt veya akımın
doğrusal gelişimi” ile Komünist Partisi sorununun
çözülebileceği fikrinin geçersizliğinin de altını kuvvetle
çiziyor.

Peki farklı düşünceler olamaz mı? Çok uzun
zamandır, “çok parçalı” olduğunu bildirgenin de vurgu-
ladığı komünist hareket içinde, bazı eğilimler, kendi
doğrusal gelişme beklentilerini veya bizzat bugünkü
örgütsel düzeylerini komünist partisi sorununa bir cevap
olarak görüyor olabilirler. Komünist Parti Girişimi’nin
komünist hareket zemininde yarattığı ciddi etki; bu
zemindeki kimi çevrelerin kendilerini veya kendi-
lerinin etrafında oluşmasını istedikleri gelişmeleri,
“cevap” ilan etmeleri gibi; ters yönde bir tutuma yolaç-
ması da, istenen değil fakat, beklenebilir bir gelişme ola-
caktır. Komünist değerleri; sınıf savaşımının mevzilerini,
tarihsel komünist birikimi en güçlü biçimde temsil eden
bir Komünist Partisi ile savunmak yerine, kendi oluşu-
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munu, çevresini, örgütünü savunmak; komünist
hareketin bu tutum sahiplerinin temsil ettiği birikimle
yetinmesini istemek; bunun için tarih önünde izah
etmekte güçlük çekilecek, acele, hazırlıksız ve dolayısıy-
la zayıf çıkışlar düzenlemek; komünist hareketin kendi
dışındaki büyük birikimine karşı sekter tutumlar
geliştirmek; aşılması zorunlu bir tarzın sürdürülmesidir.
Böyle bir bakış açısı, bu tarzın, bugüne kadar bırakalım
komünist hareketin kadro birikimini birleştirmeyi neden
başaramış olduğunu; bizzat bu hareketlerin kendi kadro-
larının birliğini sürdürmeyi neden başaramadıkları
sorusunun üstünden atlamaktadır. Bu durumda, hiçbir
zaman temsil kabiliyeti yaratacak ölçüde birleşemedik-
leri komünist birikimi yok saymaları, önemli olmadığını
iddia etmeleri veya bu birikimin komünistliğini, “saygı
ve sempati” gibi ifadeler kullanılsa da, reddetmeleri
gerekecektir. Aynı zamanda, doğrusal gelişme man-
tığının bir devamı olarak, kendi dışlarındaki birikimin,
kendilerini de Komünist Partisi’ni birlikte inşaya davet
eden insiyatifini tasfiyeye niyetleneceklerdir. Böyle bir
girişimin en kötü şartlarda, komünist partisini inşa

sürecinden ziyade, bu tür niyet sahiplerine zarar vere-
ceğini söyleyebiliriz.

Sonuç olarak, “doğrusal gelişme” mantığının
“geçersizliğini”, Komünist Partisi Girişimi’nin
Bildirge’nin 6 ve 8. maddelerinde ortaya koyduğu, hiçbir
önkoşul öne sürmeyen “birlikte inşa” davetine rağmen,
kendi örgütsel yapısını komünist partisi olarak ileri
sürenler de, gecikmiş olarak göreceklerdir. Bizim yak-
laşımımız, bu tür tutumların komünist hareket içinde
gereksiz, yapay, sınıf mücadelesi fikrini başka
mücadelelerle ikame eden; dolayısıyla kadroların zih-
ninde tahribata yolaçacak gerilimlere yolaçmaması için
özen göstermek olacaktır. 

Ancak bu türden iddia ve çıkışların yoğunlaşmasın-
da ve hız kazanmasında Komünist Partisi Girişimi’nin,
komünist hareket zemininde yarattığı ciddi etkiyi
görmek gerekir.

(1)Özet Doç. Yavuz Aslan’ın “Türkiye Komünist
Fırkası’nın Kuruluşu ve Mustafa Suphi” adlı kitabından
yararlanarak yapılmıştır.



Tasfiye mevsimindeyiz!
Süleyman Demirel gitti, sıra Süleyman Ecevit’te

Fabrika’nın önceki sayısı baskıya hazırlanırken,
Türkiye gündeminin ilk sırasında, Süleyman
Demirel’in yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilebilmesi
için üç anayasa değişikliği bulunuyordu. Bu değişiklik-
ler gerçekleşseydi; Cumhurbaşkanlığı süresi 7 yıldan 5
yıla indirilecek ve aynı kişinin iki kez Cumhur-
başkanlığı’na seçilmesi mümkün olacaktı; partilerin
kapatılma nedenlerine ilişkin 69. maddenin “odak
olma”ya dair hükmü değiştirilecek ve böylece Fazilet
Partisi’nin gündemdeki kapatma davasında rahatlaması
sağlanacaktı ve 89. maddede değişiklik yapılarak,
Milletvekili maaşlarını arttıran “kıyak” yasalarının
Anayasa Mahkemesi tarafından iptali önlenecekti.

Demirel’in yeniden seçilmesini ülke gündemine
sokan Bülent Ecevit’ti. Fazilet’in bu yöndeki değişikliği
desteklemesi için 69. maddeyi pazarlık masasına süren
ve milletvekillerinin “rüşvete meyilli ve ahlaksız”
olduğundan emin olmaksızın, bu anda ve bu pakete
sokulamayacağı aşikar 89. madde değişikliğini öneren
de Ecevit’ti. 

Ecevit böyle düşünüyordu; çünkü Süleyman
Demirel’in “istikrarı” ve “batı ile yeni bir entegras-
yon sürecinin rejimde gerektirdiği normalleş-
menin”, tehlikesiz bir rotada ilerlemesinin güvencesini,
bütün taraflar nezdinde temsil ettiğinden emindi.
İnanıyordu ki; “rejim, emperyal hayallerinin ve AB
üyeliği ile gündeme gelen ‘görüntüyü düzeltici’
değişim ihtiyacının, bir ‘Gorbaçov’ elinde, denetim-
den çıkabilecek süreçlere yolaçmasından” duyduğu
endişeye karşı, Süleyman Demirel’in şahsında bir
“garanti” bulunmaktadır.

1908’de, siyaset sahnesine, dünyanın ilk “halksız
devrim”ini yaparak girmiş Türkiye burjuvazisinin
bugünkü Başbakanı’nın, AB üyeliği hevesiyle ve
görüntüyü düzeltmekle sınırlı bir amaçla da olsa; halkı
cesaretlendirmeyecek bir normalizasyon; halkın
katılımına kapalı bir demokratikleşme planlaması;
bunun için de Demirel’i sürecin başmimarlığına uygun

görmesi şaşırtıcı değildir.
Üstelik gerici, korkak ve Demirel kadar ilkesiz bir

siyasetçi olarak Ecevit, 1970’li yıllardaki tecrübesine
bakarak; tekellerle ve ABD ile  uyumlu olmanın;
onların beklentilerine uygun davranmanın en “güven-
likli rota” olduğuna inanmıştır. Sanmaktaydı ki,
Demirel emperyalizmin ve tekellerin “beklentisidir”. 

Ecevit’in “iyi okuduğundan” emin olduğu bir
diğer alan ise muhalefet partileriydi. Erbakan’ın fiili li-
derliğindeki Fazilet, daima ilkesiz bir pazarlıkçılar
topluluğu olarak hareket ediyordu ve Çiller, kişisel/
siyasi çıkarları doğrultusunda hareket etmede tutarlı bir
çizginin sahibiydi. Erbakan/Fazilet Partisi ve artık bir
parti olmaktan çıkmış DYP’nin Genel Başkanı Çiller,
Ecevit’i yanıltmadılar. Çiller en azından kişisel olarak
Demirel paketini destekledi ve Fazilet sonuna kadar
pazarlık yürüttü.

Ecevit, TBMM’nin önüne koyduğu Anayasa
değişikliği paketiyle yetinmeyerek, “gizli oylama” ile
yapılması şart olan ve “grup kararı almanın mümkün
olmadığı” Anayasa değişikliği paketi oylamalarında,
Anayasa’yı alenen delmeyi göze aldı. Parti gruplarının
aynı yönde oy kullanmasının bir “liderlik” ölçüsü
olduğunu ilan etmekle yetinmedi; aynı zamanda oyların
“göstere göstere” kullanılmasını da talep etti.

Sonuçta Başbakanlar tarafından delinmesiyle
meşhur 1982 Anayasa’sı bir kere daha delindi, ancak
değiştirilemedi. TBMM’de yapılan oylamalar, sadece
Süleyman Demirel dönemini sona erdirmedi; aynı
zamanda sıranın Ecevit’e gelmiş olduğuna da işaret etti.
Anayasa değişikliği paketinin reddi; Ecevit’in başkan-
lığındaki üç ortaklı koalisyonun, fiili ortağı ve esasen
lideri durumundaki Demirel’in sadece Cumhur-
başkanlığı’ndan değil; aynı zamanda hükümetin
arkasındaki güç konumundan da uzaklaştırılması
anlamına geldi. Bütün “istikrarsızlık” tehditlerine,
rüşvet, şantaj ve anayasa ihlallerine rağmen paketini
Meclis’e kabul ettiremeyen Ecevit’in, 56. azınlık
hükümetini kurarken zirve noktasına çıkmış olan siyasi
gücü hızlı bir iniş yaşamaya başladı. Ecevit artık, aynen
Demirel gibi; kriz yaratarak, gerginliklerin üzerinden
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yürüyerek ve her geçen gün halk düşmanlığı dozu artan
bir dizi siyaset izleyerek ayakta kalmayı deneyecektir.

Bir Soğuk Savaş dönemi politikacısı olarak Ecevit,
tam da bu yüzden, asıl korktuğu yaş ve sağlık gibi doğal
süreçler nedeniyle değil; yaratılmasında kendisinin
önemli bir aktör olarak rol oynadığı siyasal süreçler
içinde tasfiyeyi yaşayacaktır.

Hükümet ortağı MHP’nin aynı süreçte hatırda
kalacak fotoğrafları ise; kendilerinden ziyade, bugüne
kadar “değiştiler, değiştiler” diyen tekelci büyük
medyayı, hatta “şeriattansa faşizmi” tercih eden
Cumhuriyet Gazetesi başyazarı İlhan Selçuk’u zor
durumda bırakan sahnelere aittir.

Bu kadar yıpranma bir yana; Demirel gerçekten
sistemin tercihi miydi?  

Ecevit’in, Süleyman Demirel ve kendisinin, sistem
açısından bir istikrar unsuru olmadığını; aksine
demode, Soğuk Savaş dönemine ait; “yeteri kadar
anti-komünist olsunlar da..” ölçüsünden başka
meziyeti olmayan siyasi figürler olarak mevcut olduk-
larını görebilmesi elbette zordur. İMF temsilcilerinin
“Merkez Bankası gözetimindeki Egebank’ın, göze-
tim altındayken 1.6 milyar dolar hortumlanmasına”
duydukları merak ve hayreti Ecevit’in anlaması
mümkün değildir. Kardeşleri, iki müthiş “Yahya Murat”
yeğeni ve kayınbiraderi Ali Şener’in marifetleri ve ünlü
“aile fotoğrafı”nda yeralan şaibeli dostlarıyla,
Demirel’in, “dışardan bakanlara” nasıl göründüğünü de
elbette merak etmemiştir. Demirel’in yıllarca kapı
komşu yaptığı Asya Cumhuriyetleri’nin, sistem açısın-
dan kazanılmış mevzilere dönüşemediğini görmesi ve
bu Cumhuriyetlerin “KKTC” konusundaki aldırmaz
tutumlarını anlaması da mümkün olmamıştır. İki kez
darbe yemiş ve bir üçüncüsünün eşiğinden dönmüş iki
liderin, neden “istikrar unsuru” sayılmaları gerektiği
üzerine düşünmediği açıktır. Sistem ve tekeller açısın-
dan istikrarın, karizmatik liderlerin varlığı üzerine değil;
kendilerince “doğru” şekillendirilmiş, işleyen kural,
kurum ve mekanizmalar olabileceği üzerine de düşün-
memiştir. Kürt meselesi, Susurluk, işkence, 12 Eylül
anayasası ve 12 Eylül tarafından dizayn edilmiş, halkın
katılımına tamamen kapalı ve giderek daha da
kapanan bir siyasal yapı, aşırı bozuk gelir dağılımı,
sürekli kriz hali yaşayan bir ekonomi ve benzerlerinin
oluşturduğu tablonun yarattığı asıl ve derindeki
istikrarsızlık potansiyelini kavramamış; sadece
Türkiye’nin batı çıkarları açısından vazgeçilemez
olmasıyla bu tablonun pembeye boyanabileceğine inan-
mıştır. Türkiye batı için vazgeçilmez önemde olabilir.
Ancak bu kendisini Türkiye zanneden demode
“siyasi figürler”in de vazgeçilmezliği anlamına
gelmemektedir.

Şüphesiz TBMM çoğunluğu, Ecevit’in göremediği
bu gerçeklere kafa yorduğu; veya gerçek bir

demokratikleşme için, Perihan Mağden’in deyişiyle, bu
iki “ulusal tıkaç”tan kurtulmaya karar verdiği için
Demirel’i tasfiye etmemiştir. Elbette Meclis’te de
düşünmeyi bilen ve halkın beklentilerinden etkilenen
şahsiyetler vardır. Ancak asıl ve yaygın nedenin,
Demirel ve Ecevit’in ülkedeki ve bunun bir yansıması
olarak Meclis’teki itibarlarının aşırı yıpranmış olmasın-
da aranması gerekir. Şiddetli anti-komünizm, tekellerin
ve emperyalizmin politikacılığı yıpratır.

Bu arada TBMM’nin, Fabrika’nın “Demirel
Yeniden Seçilmemelidir” çağrısından değil ama; bu
çağrıda ifade edilen, milyonlarca yurttaşın da pay-
laştığından emin olduğumuz değerlendirmelerinden hiç
nasiplenmediğini düşünmüyoruz. 

Necdet Sezer ve diğerleri

Ecevit’in neredeyse son güne kadar süren Demirel
ısrarının Türkiye halkına ağır bir kabus yaşattığını da
unutmamak gerekir. Öncelikle Ecevit’in partisinden
çıkan Mail Büyükerman’ın, gerçekten çok açıklayıcı ve
aydınlatıcı olduğunu görmek gerekir. Bu şahsiyet,
DSP’nin ne tür bir parti olduğunu ve Ecevit’lerin,
“aman geçmişinde solculuk bulunmasın da..”
endişesiyle, “Listeye odun koysam seçilir” diyen rah-
metli Menderes’i kıskandıracak şahısları partiye
topladıklarını gösteren, mümtaz bir örnektir. Geçen
dönemin Kubilay Uygun’u da bir Ecevit ailesi keşfi idi.
Türkiye toplumunun, “Demirel’in rakibi” olarak
adaylığını ilan eden Kamer Genç’e, meğer haksızlık
etmiş olduğunu Mail beyi tanıdıktan sonra kabul
ettiğinden eminiz. Diğer bir DSP’li aday ise geçmişte
AP’nin Meclis Grup Başkan Vekilliğini yapan, saçlarını
Ecevit’in kullandığı kalitesiz boya ile boyamakta
olduğu anlaşılan Oğuz Aygün’dür. “Bir de kadın bulun-
sun..” diye aday olan, Amasya milletvekili bayan
DSP’liyi de hatırlayalım.

“Meclistekiler eşek mi?..” diyerek adaylığını
koyan; ancak Çiller tarafından “O’nun onurunu koru-
mamız lazım. Aslında çok iyi bir insan..” sözleriyle
harcanan Doğan Güreş Paşa’yı da unutmayalım.

Meclis önünde, mimarlarından olduğu faşist “töre”
icabı, kendisi itilip kakılan, koruma polisleri dövülen,
Meclis Başkanlığı önünde başvuru evrakı alınıp yırtılan
ve Demirel’in son icraatlarından olarak Bakanlıktan
azledilen Sadi Somuncuoğlu’nu da bir kenara yazalım.

Fazilet Partisi’nin son ana kadar pazarlık kozu
olarak el altında bulundurduğu, İhlas Grubu’nun Refah-
Fazilet geleneğine yerleştirdiği önemli kadrosu, son
günlerin “yenilikçisi” Nevzat Yalçıntaş’ı da kaydede-
lim.

Ve şüphesiz, eski Başbakanlardan, halen Meclis
Başkanı Yıldırım Akbulut’un, seçimlerden önce
“Cumhurbaşkanlığı’na en yakın aday” olarak
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görüldüğünü de hatırda tutalım.
Tam bir kabustur. Ancak eksiği var. MHP’nin

dışardan aday göstermek istediği Prof. Dr. Kamil
Turan, sözkonusu kabus’un üzerine dikilen tüy’dür.
Hitler’in “Kavgam” kitabını türkçeye çeviren ve
önsözde kendi kumaşını ortaya koyan bu şahsın önemi
gözden kaçmamalıdır. Şöyle söylüyor: “Bir deli diye
umursanmayacak kadar önemli bir ruh ve kafa
yapısına sahip olan HİTLER, dikte ettirdiği bu
satırlarda harbin o günlere kadar izah edilemeyen
birçok yönlerini berrak bir ifade ile anlatmaktadır.
Bu notlarda, Almanya’da 12 yıl iktidarda kalan
Nasyonal-Sosyalist felsefenin kurucusu, yürütücüsü
ve ruhu olan HİTLER’in dünyasını hiç olmazsa
kendi ifadesi ile okumak mümkün olacaktır.
Propaganda faaliyetlerinin hissi ve yalancı
tesirinden sıyrılacak bir gelecekte, muhakkak ki 3.
Rayh Almanyası’nın tarihi başka bir şekilde yazıla-
caktır.” Dünya üzerinde bu duaya “amin” demeyecek
bir tane Neonazi çıkmaz. Devlet Bahçeli’nin
Cumhurbaşkanı adayı da işte bu şahıstır.

Türkiye işte bu kabus tablosu önünde  dururken,
Anayasa Mahkemesi Başkanı Necdet Sezer’in, koalis-
yon liderleri toplantısında “üç dakika içinde”, “fikrin
kimden çıktığı belli olmayacak bir şekilde” gündeme
geldiği ve kabul gördüğü Ecevit tarafından açıklan-
mıştır. Gerçek anlamda siyaset belirleme ve yapma
gücünün, neredeyse sadece MGK’nın ve ABD’nin
tekeline girdiği Türkiye’de, olağanüstü önemde bir rol
halini almış Cumhurbaşkanlığı makamına, üstelik
Meclis dışından ve hükümetin ortak adayı olarak gös-
terilecek şahsiyetin, öyle son gün ve üç dakika içinde
akla gelip mutabık kalınacak bir isim olamayacağını
herkesin göreceğini Ecevit de bilmektedir. Ancak bu
“küçük yalan” tersinden okunarak gerçeğe ulaşılabilir.
Bir: Fikrin nereden çıktığı bilinmektedir, ancak bu üç
kişiden biri değildir ve söylemek uygun düşmeyecektir.
İki: Bu fikri koalisyon liderlerine empoze eden odağın
gücü, mutabakatı “üç dakikaya” indirmiştir. Üç: Necdet
Sezer, Demirel’in alternatifi olarak, başından beri
düşünülmüş; ancak Demirel sahneden çıkıncaya kadar
telaffuz edilmemiştir. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak yaptığı iki
önemli, özgürlükçü konuşmasıyla tanınan A. Necdet
Sezer’in diğer adaylar karşısındaki en önemli vasfı da
buradadır. Çok bilinmek, çok yıpranmış olmak
anlamındadır. Sezer, muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin hakim siyasi çizgisi üzerinde yürüyecek ve
bu bakımdan eğer seçilselerdi, diğer adayların ortaya
koyacağından çok farklı bir siyasi kimlik ortaya koy-
mayacaktır. Ancak az bilinen ve bu yüzden yıpran-
mamış bir isimdir ve diğerlerinin, başta Demirel olmak
üzere, temsil ettiği “kabus”tan, başlangıç noktasında
hayli uzak görünmüştür.

Demirel’in ve Ecevit’in ölümün eşiğinde bile ceza-
evinden çıkmaları için yetkisini kullanmayacağı iki
“solcu” hükümlünün, son günlerini cezaevi dışında
geçirmelerini sağlaması; rektör seçimlerinde YÖK’e ve
kanun hükmünde kararnameler konusunda hükümete
bir noter, bir tasdikçi olmadığını göstermesi bu makam-
lardan olumlu hiçbir adım beklememeye alışmış olanlar
için, gerçekten şaşırtıcı olmuştur. Bu olumlu hava
içinde, Sadi Somuncuoğlu’ndan boşalan bakanlık
koltuğuna, mafyasever bir zat olan MHP’li Faruk
Bal’ın atanma kararnamesini tereddütsüz onaylaması
ise göze batmamış görünmektedir.

Necdet Sezer’e saldırılar

Necdet Sezer’in adaylığının açıklanmasından,
Cumhurbaşkanı seçildiği ana kadar geçen sürede, en
ağır saldırıların geldiği odak, Aydınlık Dergisi, Emin
Çölaşan ve benzerlerinden oluşan faşist korodur. Bu
koro, Necdet Sezer’e neden karşıdır?

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı seçimi tamam-
lanmadan hemen önceki Aydınlık’a yazdığı başyazıda,
Sezer’in “milli egemenliği” reddeden bir şahsiyet
olduğunu ifade etmiş; bu iddia kapaktan da verilmiştir.
Perinçek, Sezer’in insan hakları ve ifade özgürlüğü
konularında “ulusüstü bir hukuk yaratılmış olduğunu;
ulusal egemenlik adına, bu alanlardaki ulusüstü hukuk
değerlerinin görmezlikten gelinemeyeceğini” söylemiş
olmasından dolayı kendisini “gayrı milli” ilan etmekte-
dir. Emin Çölaşan ise, Sezer’in bu yaklaşımlarına PKK
ve Fazilet Partisi çevrelerinin atıfta bulunmasından
dolayı “endişeli”dir. Dahası “makamları ne olursa
olsun, böylelerine karşı sonuna kadar mücadele
edeceği” şeklinde alışılmamış bir kabadayılık göste-
risinde de bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı’ndan
“Ahmet bey” diye sözetmesi; “bazı davranışları için
yalakalık etmekte acele etmeyelim.” gibi kendi seviye-
sine uygun cümleler kaleme alması ilginçtir. “Çölaşan
kişiliği”, emir gelmeden böyle terbiyesizliklere kendi-
liğinden kalkışmaz.

İnsan hakları ve ifade özgürlüğü konularında
“ulusal egemenlik” iddiasıyla yasakçı ve sınır-
landırıcı davranılamayacağını; ulusal hukukun
uluslararası hukuk değerlerine uydurulması gerek-
tiğini söylemenin “gayrı milli”lik olarak nite-
lendirilmesi; ancak safkan faşist bir zihniyetin teza-
hürü olabilir. Ve öyledir de...

Elbette Sezer’in demokrasi ve özgürlük değer-
leriyle ilişkisinin sınırları vardır. Bu sınırlara işaret
etmek ve böylece “sosyalist muhalefet” olduğunu
göstermek için acele edenlerin olduğunu da biliyoruz.
Ancak sosyalistlerin, en azından bugün,
Cumhurbaşkanlığına aday gösterme durumunda
olmadıklarını; Sezer’in MGK adayı olarak TBMM
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tarafından seçildiğini hatırda tutarak; mevcut durumda
mümkün olabilecek ve çoğunu da görme imkanı bul-
duğumuz alternatiflerine göre, olumlu bir kişilik
olduğunu söylemek; kimsenin sosyalistliğine halel
getirmez. Ne bizlerden “kefalet” isteyen vardır; ne de
bizim kefil olmamızı gerektiren bir durum...

Ecevit’i yeni tanıyanlar için

Bülent Ecevit’in solcu olduğuna inananlar elbette
vardır. Türkiye’nin nüfusu 65 milyon. Safı da olacak,
aptalı da. Ecevit’in 1970’li yıllarda solcu olduğunu,
sonradan değiştiğini söyleyen ve buna inananlar da
vardır. Ecevit’in işçi sınıfımıza “grev” hakkını tanıdığı-
na inananlar da az değildir. Üstelik bu grubun içinde
sendikacılar da bulunmaktadır. 

Ecevit’in hiçbir zaman sol olmadığını; 1960’lı yıl-
ların ortalarında başlayan ve 30 seneden fazla devam
eden “içsavaş”ın 1970-80 yılları arasındaki döneminde;
Süleyman Demirel’le aynı stratejik cephede, ancak
farklı bir pozisyonda görev yaptığını her zaman
söyledik. Süleyman Demirel, solu fiziki olarak ezmek
üzere organize olmuş anti-komünist kuvvetlerin komu-
tanlığını yürütüyordu. Bülent Ecevit ise, kendi solunda-
ki hareketlerin önder kadrolarının da katkısıyla; ama
Demirel’in yürüttüğü harekat olmaksızın gerçeklik
kazanma şansı bulunmayan bir rolü üstlenmiş; solun
içini boşaltmak, iktidarsızlaştırmak, kimliksizleştirmek
operasyonunu gerçekleştiriyordu. Sola hangisinin daha
çok zararı olmuştur sorusunun cevabı; bizce, CHP’nin
solundaki hareketlerin liderleriyle birlikte Ecevit’tir.
Açık düşmanın saldırısı, nihayet bir direniş geleneği
yaratır. Ama kimliğini, kişiliğini Ecevit’in kuyruğuna
takılarak tüketen; ülkenin iktidarını hayal etmekten
vazgeçip, sol içi, hatta belirli bir gelenek içi iktidar
mücadelesiyle tatmin olan bir solun, üzerinden on yıllar
geçtikten sonra bile belini doğrultması mümkün olma-
maktadır.

Kaldı ki aynı dönemde ilerici hareketlere,
demokratik kitle örgütlerine ve halka karşı saldırıların
önemli bir bölümünde Ecevit’in imzası vardır. Sondan
başlayalım; Kahramanmaraş katliamı esnasında
Başbakan olan Ecevit,  katliama askeri birliklerin
müdahale etmesini iki gün boyunca sağlamamıştır.
Aynen Erdal İnönü’nün Sivas Madımak katliamına
seyirci kalması gibi. Ecevit hükümeti Pol-Der ve Töb-
Der’i ve sayısız demokratik kitle örgütünü ve gençlik
derneğini kapatmış; Töb-Der Danıştay kararıyla
yeniden açılabilmiştir. İsteyen 1978-79 yılı gazete arşiv-
lerine bakarak CHP’nin bir tane Ülkü Ocakları kapat-
madığı halde, sayısız ilerici, devrimci gençlik derneği
kapattığını görebilir.

Gelelim Ecevit’in işçi sınıfımıza “grev hakkı”
tanıdığı yalanına.

Ecevit, hükümetin sıradan bir bakanıyken; bu
hakkı hükümetin değil de, Ecevit’in tanıdığını iddia
edenler; Türkiye’deki hükümet mekanizmasının nasıl
işlediğini bildikleri halde, Ecevit propagandası için
yalan söylemeye devam eden borazan takımıdır. Kaldı
ki, işçiler zaten uzun mücadeleler, mitingler ve fiili
grevlerle bu hakkı yasalaştırma noktasına gelmişlerdi.
Dönemin hükümetinin ve Çalışma Bakanı olarak
Ecevit’in yaptığı, engellemeleri mümkün olmayan bu
süreci, düzenin ve sermayenin çıkarlarıyla nasıl bağ-
daştırabiliriz sorusuna cevap bulmak olmuştur. Önce-
likle grev hakkı yasalaşırken; patronlara “lokavt”ı bir
hak olarak tanıyan düzenleme de aynı paket içine sokul-
muştur. İşçi sınıfına grev hakkını “ben verdim”
diyen Ecevit, patronlara “lokavt hakkını”, grev
hakkını dengelemek ve etkisizleştirmek üzere ken-
disinin verdiğini, nedense hatırlamamayı tercih
etmektedir.

Ama, yola “işçi-memur ayrımına son !” slo-
ganıyla çıkıp; sonradan mensup oldukları siyasi akım
ve ÖDP’nin siyasal, aynı zamanda kendi kişisel çıkar-
larının bir gereği olarak bu ayrımı kalıcılaştıran KESK
yöneticileri; Ecevit’in yarattığı bir çizginin devam-
cısıdırlar. Ecevit, 1963’te, Çalışma Bakanı olarak,
işçi-memur ayrımını da yasallaştıran siyasetçi
olmuştur.

Bütün bunları neden hatırlatıyoruz?
“Dürüst Ecevit”, nasıl 17 Ağustos depremi

esnasında, halk birbirinin yarasını sarmaya çalışır
ve devlet ortada görünmezken, TBMM’de “sosyal
güvenlik reform paketi” adını verdikleri, işçi
sınıfının sosyal güvenlik alanında 50 yılda kazandığı
bütün hakları yokeden yasayı, tam bir kalleşlikle
çıkarmışsa; bugünlerde de, “irtica ve bölücülük”
bahanesinin arkasına saklanarak; kamu çalışanlarının
sendikal hareketini yoketmek üzere bir Kanun
Hükmünde Kararname hazırlamıştır. Neden Ecevit
hala “dürüst” kabul edilmektedir, anlayan beri
gelsin..Kararnamenin gerekçesi olarak ileri sürülen
“katillere maaş ödemeye devam mı edelim?” gerekçesi,
gülünç olmaktan ziyade iğrençtir. 

- Adamın katil olduğu yargı kararıyla kesin-
leşmişse zaten memuriyetini kaybecektir.  

- Devletin sorunu, katil memurlarından nasıl kurtu-
lacağına dair bir yasa ihtiyacı olsaydı; Yeşil gibi tescilli
katillerin yıllarca devletin cinayet kadrosunu nasıl oluş-
turdukları araştırılırdı. İşkenceci, katil, sabotajcı sayısız
devlet memuru, bugün de devlet tarafından korunmak-
ta ve maaş almaya devam etmektedir.

- Kararnamede yeralan şu bölümün, “katil memur”
iddiasıyla ne ilgisi vardır:

“ ...kurumlarının huzur, sükun ve çalışma
düzenini bozan veya boykot, işgal, engelleme, işi
yavaşlatma, grev, toplu olarak göreve gelmeme gibi
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eylemlere katılan, bunları tahrik ve teşvik eden veya
yardımda bulunanların...” Bu fıkra ile yapılmak iste-
nen düzenleme, kamu çalışanlarının sendikal hareke-
tinin tasfiyesidir. 

Kamu çalışanlarının sendikal hareketi,
hükümeti çok sıkıştırdığı için bu kararname
çıkarılmıyor. Bu tedbir sürecin bugüne kadar
yaşanmış bölümüne ilişkin değildir. Ecevit
hükümeti, “istikrar programının” asıl bundan son-
raki aşamasının toplumsal patlamalar yaratacağını,
işçi ve emekçilerin bundan sonra ayağa kalkmak
zorunda kalacağını görmekte ve tedbirini şimdiden
almak istemektedir.

Cumhurbaşkanı Necdet Sezer de, kararnamenin
özüyle mutabakat halinde olduğunu, kararnameyi iade
gerekçesinde, 657 sayılı yasanın  “ideolojik eylem
yapan memurlar”la ilgili tedbirler içerdiğini hükümete
hatırlatarak ifade etmektedir. 

Bu kararname, Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın,
başta DİSK-Tekstil Sendikası olmak ve hem DİSK’in
hem Türk-İş’in nakliyat işkolundaki mücadeleci
sendikaları unutulmamak kaydıyla, çok sayıda
sendikayı barajın altına düşürme operasyonu da; gele-
ceğe dönük olarak sendikal harekete verdiği gözdağı ile
bütünlük içindedir. Üstelik Okuyan, daha çok DİSK’in
önemli sendikalarının baraj sınırında olduğunu ilan
ederek, şantajlarını sürdürmektedir.

Ecevit hükümeti, yakın gelecekte çok şiddetli bir
toplumsal çalkantıya hazırlanmaktadır. İşçi sendika-
larının eylem ve örgütlenme gücünü önemli ölçüde
kıran “iş güvencesizliği” ve öncüleri sınıftan koparma
stratejisi; bu defa memurlar üzerinde denenecektir.
Hükümet, halkın sokaklara dökülmesi için yeterli sebe-
bin bulunduğundan emindir; bu sebepleri ortadan
kaldırmak yerine; halkın örgütlenme ve eylem gücünü
ortadan kaldırmayı denemektedir.

Boyun eğmeyen sendikalar; boyun eğmeyen
sendikacılar tasfiye tehdidiyle karşılaşacak; boyun
eğmeyen sendikalar ve sendikacılar, bu çatışmalı
dönemden büyüyerek çıkacaktır.

İstikrar programının seyri üzerine

“İstikrar programı”nın seyrini değerlendirmeden
önce, Başbakan Ecevit ve hükümeti için “istikrar”
kavramının ne anlama geldiğini örnekleyelim:

Ecevit, Demirel’in yeniden Cumhurbaşkanı
olmasını “istikrar” için önermişti.

Özelleştirmeci hükümet, sahipleri tarafından içi
oyulmuş özel bankaların devletleştirilmeleri ve bu hır-
sızların çaldığı 8 milyar doların devlet bütçesinden
ödenmesi de “istikrar” içindi.

Ecevit, TBMM’de, yolsuzluk dosyalarının aklan-
masını, “istikrar”ın gereği olarak savundu ve gerçek-

leştirdi. Bu arada Mehmet Ağar’ı, soruşturma komis-
yonunda DSP’liler akladı. DSP’li Uluç Gürkan’a
MHP’li milletvekilleri artık “Reis” diye sesleniyor.

Ecevit ve hükümetinin, Ekonomik ve Sosyal
Konsey’den çekilen DİSK’i çökertmeye çalışması;
memur kararnamesi ile kamu çalışanlarının
sendikalarını tasfiyeye yönelmesi de “istikrar” içindir.

Ecevit’in Fethullah Gülen’i “Türkiye’nin istikrarı
için bir sigorta” olarak gördüğünü de biliyoruz.

Demirel; bankalarını hortumlayanların çaldıklarını
yurttaşların vergilerinden ödemek; yolsuzluk dosya-
larının aklanması, işçi ve emekçi hareketinin teslim
alınması ve Amerikan Halifesi Fethullah Gülen...
Ecevit ve hükümetinin istikrara verdiği anlam, bu ve
benzeri yaklaşımlardan oluşuyor. 

Bu çizgi net olarak halka düşman bir çizgidir.
Şimdi bu “istikrar çizgisi”nin sürdürülmesi için,

halka çok yönlü bir savaşın açılması gündemdedir.
“İstikrar”ı böyle anlayanların elinde uygulanan

“Ekonomik istikrar programı”nın hedeflerini ne kadar
yakaladığını test etmek için yeterli bir süre geçmiş
bulunuyor. 

Enflasyon hedefi tutturulamamıştır. Temmuz
enflasyonunun yarattığı hayal kırıklığından sonra
“Güneş Taner” formülüne müracaat edileceği anlaşılı-
yor. DİE Genel Müdürü, enflasyon hesaplarında kul-
lanılan “kalemlerin” yeniden belirlenmesinin gerekli
olduğunu açıkladı. 

Dış ticaret açığı hedefi tutturulamamıştır. İthalatta
hızlı bir büyüme, ihracaatta ciddi bir daralma görülmek-
tedir.

Cari işlemler açığı hedeflenenin çok üstündedir.
Vs. vs.
Ancak İMF Türkiye sorumlusu Cottarelli’nin, daha

işin başında, işadamlarıyla yaptığı bir görüşmede asıl
önemli olanın ne olduğunu net olarak ifade ettiğini
biliyoruz: 

“Döviz kurları, enflasyon, dış ticaret dengeleri,
faizler vs.vs. bütün bunlarla ilgili hedeflerde sap-
malar olabilir. Sapılmaması gereken asıl nokta, işçi
ücretlerine yapılan zamların hedeflenen %25’ in
üzerine asla çıkmamasıdır.”

Sakıp Sabancı’nın iki işyerinde %60-65 zam yap-
ması üzerine kopan kıyamet biliniyor. Yaşar Okuyan
“Sabancı ikili oynuyor” derken, bazı işadamları
“ihanet”ten sözetmişlerdi. 

Ve liberalizm şampiyonu TÜSİAD başta olmak
üzere patronlar; her zaman ekonomiden elini
çekmesini istedikleri devletin toplu sözleşmeler
sürecine neden müdahale etmediğinden yakınmak-
ta; hükümeti eleştirmektedirler.

Bilançolarını açıklayan şirketlerin “istikrar prog-
ramı” esnasında karlılıklarını arttırdıkları,
gazetelerin ekonomi sayfalarında sevinçle açıklanıyor.
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Birileri kazanıyorsa, birileri de kaybedecek. İşçiler kay-
betmeye devam ediyor. Memurlar kaybetmeye devam
ediyor. Üretici köylü kaybetmeye devam ediyor. 

Ancak köylüler hala, siyasi partilerin kendilerini
son anda kollayacaklarından umudunu kesmedi.
Trakya’lı çiftçilerin mitingini başka yığınsal tepkiler
henüz izlemedi. Kamu çalışanlarının hareketlendiği ve
bu hareketlenmenin hız kazanacağı anlaşılıyor. Kanun
Hükmünde kararname bu gelişmenin görüldüğünü
ortaya koyuyor. Sendikal hareket, bitirilmek noktasına
geldiğini görmeye başladı. Sadece Türk-İş, aynen 12
Eylül döneminde olduğu gibi; sendikal harekete yöne-
lik genel bir saldırıyı, rakiplerini tasfiye edecek, ken-
disini güçlendirecek bir imkan olarak görme eğili-
mindedir. 12 Eylül’de DİSK’in tasfiyesine zil takıp
oynayanlar, şu andaki üye sayılarının 1980 öncesinin
yarısı mertebesinde olduğunu görmelidirler. Bu saldırı-
dan da, hiçbir konfederasyonun mücadele etmeksizin
güç kazanarak çıkması mümkün değildir. Türk-İş,
DİSK ve Hak-İş’in tasfiyesini umarken, kendi tas-
fiyesinin önünü açtığını farkettiğinde, muhtemelen
belinin bir kere daha kırılmış olduğunu görecektir.

Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral ve “akıllı”
danışmanları, Cenevre’de yapılan İLO toplantısını
hatırlarında tutmalıdır. Büyük basın önce toplantıya
katılımı ve heyetin bileşimini malzeme yaparak Türk-
İş’i ve daha sonra otel odasında parasını çaldırmasını
“çapkınlık hikayesi” şeklinde açıklayarak Bayram
Meral’i tefe koymuştu.  Üstelik bu türden basın kam-
panyaları ilk defa olmuyor. 

Artık 1960’larda, 70’lerde yaşamıyoruz.
Küreselleşmecilerin, “gelirlerin yeniden dağılımı”nda
meşru bir mekanizma olarak rol oynayacak ve buna
karşılık işçi sınıfının militanlığını “fabrika içine
hapsedecek” bir sendikacılığa ihtiyaç duymuyorlar.
Çünkü “gelirlerin yeniden dağıtımı”na da, en sarısından
sendikalara da karşılar..

Şimdi, sınıf mücadelesi örgütü olmayı başaran
sendikaların zamanıdır.

DİSK 11. Genel Kurulu yapıldı..
Doğan Varol

DİSK, 11. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. 28-30
Temmuz günlerinde gerçekleşen Genel Kurul, erkene
alınmıştı. 

Uzun süredir gündemde olan erkene alma yak-
laşımına karşı, Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın,
“Yönetim uyumlu çalışıyor. DİSK’in ihtiyacı yönetimi-
ni yeniden belirlemek değil; disiplin ve coşkuyla uygu-
lanacak bir çalışma programıdır.” uyarılarına rağmen
belirleyici oldu. 

Genel kurul, bir bütün olarak, delegelerin derinlik-

li görüşlerini kürsüden dile getirdikleri, ciddi ve verim-
li tartışmaların yapıldığı bir havada gerçekleşti.
Hükümetin ve Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın,
Ekonomik Sosyal Konsey’de istedikleri gibi davran-
mayan ve bu oluşumdan çekilen DİSK’e yönelik
intikamcı, tasfiyeci yaklaşımları da, genel kurulun
heyecanını yükselten, delegelerin DİSK’i coşkuyla
sahiplenişini güçlendiren bir etken oldu.

Basının ilgisini çeken ve haberlerde öne çıkarılan
gelişme, DİSK’in eski Genel Başkanı, DSP milletvekili
Rıdvan Budak’ın konuşmasına yönelik protestolar idi.
DİSK kürsüsünün eski genel başkanına kapatılmasını
isteyenlerin, bir önceki genel kurulda da SİP Genel
Başkanı Aydemir Güler’in kürsüye çıkışının, bu defa
DİSK yürütmesi tarafından engellendiğini hatırlarında
tutmaları gerekir. DİSK’in kürsüsü, işçi sınıfından yana
sözü olana kapatılamaz, kapatılmamalıdır. 

Rıdvan Budak’ı eleştirmek, düşüncelerine katılma-
mak, hatta tam karşısında durmak başka şeydir;
yasakçılık başka şeydir. Sonuçta küçük bir grubun
DİSK geleneklerini gözardı eden protestosu sonuç ver-
medi ve Budak konuşmasını yaptı. Burada gözden
kaçırılmaması gereken bir nokta da, Budak’ın konuşma
hakkını kullanmasını engellemek isteyenlerin; çok
önemli bir delege topluluğunun Budak’ı dinleme
hakkını savunmakta olduğunu görmemeleridir. 

11. Genel Kurul’a ilişkin yaygın bir değerlendirme
de, CHP’nin DİSK’e ağırlığını koyduğu şeklindedir.
Gerçekten de CHP’nin yeni yönetimi, Genel Kurul’a
dersine çalışarak gelmiş ve ağırlıklı bir heyetle temsil
edilmiştir. Seçilen organlarda da CHP’lilerin ağırlığı
tartışma götürmez. Bu durumu “bir devlet operasyonu”,
“DİSK’in CHP’lileşmesi” olarak görmek, 1970’lerde
yapılan bir değerlendirmenin tekrar edilmesidir. Fabrika
okurları hatırlayacaklardır, CHP’nin barajın altına
düşmesinden sonra yaptığımız değerlendirmede, bu
partinin yeniden toparlanmak için DİSK’e
yönelmesinin ve DİSK’i büyütmeye çalışmasının
olumlu bir yöneliş olacağını yazmıştık. DİSK
1970’lerin DİSK’i değil. Şu anda DİSK’e yönelen ve
büyütmek üzere fikir ve hazırlık yapan hiçbir ekipten,
kimsenin rahatsız olması gerekmez. Kaldı ki yönetime
gelen hiçbir CHP’li paraşütle inmedi. Hepsi de zaten
CHP’nin üyesi veya yandaşıydılar; ama hayatları da
DİSK’te geçmişti.

DİSK’te CHP’li de, DSP’li de, son genel kurulda
görüldüğü gibi MHP’li de, tabandaki her siyasi
görüşten işçiler tarafından seçilip gelmişse; kimsenin
bundan rahatsız olması gerekmez. Asıl rahatsız olun-
ması gereken, DİSK’in bir sınıf ve kitle sendikacılığı
anlayışının bu ikinci yanı değildir. Üyeler her eğilimde
olabilir ve bu çeşitlilik organlara da yansıyabilir. Asıl
üzerinde düşünülmesi gereken, sınıfsallığı güçlendirme
iddiasıyla ortaya çıkanların etkisinin zayıflığıdır. DİSK
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tabanında hiç varolmadan “DİSK’te devlet operas-
yonu” tesbiti yapmak veya her genel kurulda aday
olarak, aday olmayı sadece kürsüden sorunları dile
getirmeye indirgemek de problemli yaklaşımlardır.
Örneğin Nakliyat İş Genel Başkanı Ali Rıza
Küçükosmanoğlu’nun iki genel kuruldur aday olması
bu tür bir yaklaşıma denk düşüyor. Evet sorunlar,
eleştiriler ve yaklaşımlar dile getiriliyor; ama az sayıda
delegeyi diğerlerinden ayıran ve her defasında saydıran
bir yaklaşımın yaratacağı etkiyle teselli olmak, yeterli
midir? Kaldı ki, Küçükosmanoğlu’na oy vermenin,
DİSK delegeleri açısından komünistlik, devrimcilik kri-
teri olmadığı da bellidir.

Genel Kurul’da “tek ve uyumlu bir liste” ile seçim-
lere gidilmesini dileyenlerin, en azından görüntüde
aksine, seçime tek liste oluşturulamadan gidildi. Bu biraz
da DİSK Genel Kurulları’nın geleneğidir. Listelerin tek-
leşmesi oylama sürecinde gerçekleşiyor. Parti kon-
grelerinden farklı olarak DİSK delegesi “manga düzeni”
ile oy kullanmıyor; her oylamadan sonra durumu
yeniden değerlendiriyor. İlk turun sonunda Tekstil İşçileri
Sendikası Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin lehine
adaylıktan çekilen Oleyis Başkanı Özcan Keskeç’in bu
tutumuyla liste hemen hemen tekleşmiş oldu.

Eski genel sekreter Murat Tokmak da Çetin
Uygur’dan fazla oy olarak eski görevini sürdürmek
üzere seçildi.

Sonuçta önemli ve ağır sorumluluklar karşısında,
uyumlu, delege desteğini arkasına almış; önceki genel
kurullara göre heyecan düzeyinin yükseldiği apaçık
görülen bir delege topluluğu ile birlikte çalışmak üzere
yeni DİSK yönetimi seçildi. 

Hükümetin ve Yaşar Okuyan’ın gayretleriyle,
Türk-İş yönetiminin 12 Eylül sonrasını hatırlatan gafleti
de, DİSK’in yeni yönetiminin yardımcısıdır. DİSK’in
yelkenlerini genç işçi yığınlarının taze rüzgarıyla
doldurmak, mücadelede yeni saflar oluşturmak, “İnadı-
na DİSK” diyen kadroları seferber etmek; bütün bunlar
için, DİSK’in demokratik gelenekleri içinde, bir çalış-
ma programı hazırlamak ve yürürlüğe sokmak, yeni
yönetimin sorumluluğudur.

Komünistler, DİSK yöneticilerini eleştirmekten
ziyade, DİSK’in toparlanmasına ve büyümesine katkı
koymakla ilgilenmektedirler. Bu ilginin bir yanı, doğru,
üzerinde yürünebilir siyasetler oluşturmaktır. Diğer
yanı ise, her yönüyle DİSK’e sahip çıkmak, DİSK’in
devrimci ilkelerinin, geniş işçi yığınlarını kucaklayarak
hayatiyetini sürdürmesini başa koymaktır.
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“...hiçbir olgu bir teoriyi tanıtlamaya yetmez, çünkü o
olgunun daha sonra ortaya çıkacak daha kapsamlı bir te-
ori tarafından daha iyi biçimde açıklanamayacağının, do-
layısıyla anlamının kesin olduğunun garantisi yoktur.” (1)

Post-marksistlerin Marx’a yönelttikleri eleştirileri ve
onun çağın gerisine düştüğünü iddia eden yorumları ile
başlıyor dünyalarındaki gezintimiz.

“Marksist teorinin en büyük meziyeti, kapitalizmin
özgelişimindeki temel eğilimleri ve yarattığı antagoniz-
maları aydınlatması olmuştur. Ne ki çözümleme burada
da eksiktir ve belirli bir anlamda ve büyük çapta,
ondokuzuncu yüzyılın Avrupa deneyimiyle sınırlı bir dar-
lık taşımaktadır. Bugün artık biliyoruz ki, kapitalizmin
uluslararası düzeyde yarattığı sarsıcı etkiler Marx’ın
öngördüklerinden daha derindir. Bu bizi, Marx’ın
toplumsal antagonizmalara ilişkin anlayışını çok çeşitli
yönlerde radikalleştirme ve dönüştürme durumunda
burakıyor.” (2)

Kapitalizmin uluslararası düzeyde bugün yarattığı
sarsıcı etkilerin Marx’ın örgördüklerinden daha derin
oluşunu iddia eden post-marksistler sosyalist projenin
yeniden yapılanmasına kaynaklık eden bugünün gerçek-
lerini kısaca şöyle özetliyorlar:

- Endüstri-sonrası ülkelerdeki kapitalizmin klasik
işçi sınıfının önemini yitirmesine yolaçan yapısal
dönüşümler.

- Üçüncü Dünya ülkelerinde sınıf mücadelesinin
klasik biçimlerine uygun düşmeyen yığın hareketlerinin
ortaya çıkması.

- Reel Sosyalizm olarak adlandırılan ülkelerdeki
toplum modelinin krizi ve gözden düşmesi. (3)

Türkiye’de ise, 1975’den beri, özellikle Birikim
Dergisi’nin diğer yazarları ile birlikte, dünyanın
değiştiğini, işçi sınıfı ideolojisinin tarihin karanlıklarına
gömüldüğünü, yeni sol düşüncelerin ortaya çıktığını,
büyük bir sabırla bıkmadan usanmadan anlatmaya

çalışan Murat belge, etkilediği sol çevrelerde, dünyadaki
gelişmelerin etkisiyle inkar edilmez bir başarı
kazanırken, bir gazetede yaptığı söyleşide şöyle diyor:

“Toplumlar yeniden biçimlenirken bildiğimiz hiye-
rarşik yapılar çözülüyor. Daha üst düzeylerde kontrol
odakları kuruluyor. Bizim kafamızda ise hala yüzyıl
öncesinin kavramları egemen. Kol emeğinin eski öne-
mini kaybetmesi dünyadaki emek sermaye çelişkisini
ortadan kaldırmıyor ama bu çelişki otuz yıl öncesinin
dünyasına göre çok değişiyor. Yeni koşullarda kime işçi
diyeceğiz konusu tartışılıyor. Siemens’te iki bin adam vida
sıkıyorsa, beş bin adam da dizayn yapıyor. Şimdi bu
adamın neresi proleter? Sol bu çelişkileri ortaya koy-
malı.” (4)

Tüm bu düşünceler 1960’lardan günümüze dek
Avrupa’da gelişen yeni felsefe akımlarından kay-
naklanıyor. Nitekim post-marksistler “Hegelci ve
ondokuzuncu yüzyıl matrisleri içinde Marx’ın ancak
oraya kadar vardırabildiği ilişkisel uğrağın derinleşti-
rilmesi gerektiğini” şöyle vurguluyorlar:

“Psikoanalizm bilinçsiz şeylerin eylemlerinin her
türlü anlamı muğlaklaştırdığını ortaya koyduğu; yapısal
dil bilimindeki gelişmelerin katıksız farklılıksal kimliklerin
işlevlerini daha iyi anlamanıza olanak sağladığı;
Nietzche’den Hedegger’e, pragmatizmden Wittgenstein’a
kadar düşüncenin dönüşümünün felsefi özselciliği kesin-
likle çürüttüğü bir çağda, materyalist programı Marx’ın
kendi çağının koşullarında yapabileceğinden çok daha
radikal bir biçimde yeniden formüle edebiliriz.” (5)

Yandaşları tarafından bir bilimsel öğreti olarak kabul
edilen marksizmin, günümüze dek hiçbir gelişme göster-
mediğini, çağın çok gerisine düştüğünü iddia eden post-
marksistler artık bir bilim olarak kabul edilemeyeceğini
şöyle açıklıyorlar:

“Marksizmin çoğu yandaşları onun ‘bilimsel’
karakterini kabul ederler, Bilim, ölümlü insanların

POST-MARKSİSTLERİN DÜNYASI (*)

A. Hamdi Dinler

(1) E. Laclau-C. Mouffe, “Amasız, Fakatsız Marksizm Sonrası; Gelecek dergisi, Sayı 5, 1992, s.15
(2) A.g.e. s.36
(3) A.g.e. s.11
(4)Murat Belge ile söyleşi, “Çare Sol Liberal Cephe”, Yeni Yüzyıl Gazetesi
(5) E. Laclau-Chantal Mouffe, “Amasız, Fakatsız Marksizm Sonrası”, Gelecek Dergisi, Sayı 5, 1992, s.23



düşündüklerinden ve yaptıklarından mutlak olarak ayrı
bir şey olarak görülür ki bu da kutsal ile murdar arasın-
daki ayrıma denk düşer. Bilim felsefesinin, bilim ile gün-
lük dil arasında epistemolojik uzaklığı azaltma eğilimi
gösterdiği bir zamanda marksizmin belirli kesimlerinin
pozitivizm çağının el kitapçıklarındakine yaraşır bir
bilim anlayışına takılıp kalmış olmaları çok acıklıdır.” (6)

Marksizmin ondokuzuncu yüzyılın bilimi olarak
kaldığını iddia edenlere, Türkiye’de 1960’larda öncülük
eden eski Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı M. Ali
Aybar (**) şöyle söylüyor:

“Bilimde son 100-150 yıl içinde başdöndürücü
gelişmeler oldu. Hiçbir bilim, bundan 150 yıl önceki
durumunda değil. Bilim gelişiyor. Sadece Marksizm
bilimsel bir öğreti olarak Marx’ın bıraktığı yerde duru-
yor. (7)

(*) Ahmet Hamdi Dinler’in bu makalesi, yazarın alt
başlığı “Post-Marksistlerin Sanal Dünyasında Bir
Gezinti” olan, “Nihayet Post-Marksistler Türkiye’de”
adlı broşürünün bir bölümüdür. Broşür “Bilim Yayınları”
tarafından 1998 yılında basılmış; ancak dağıtım engelleri
yüzünden “okuyucusuna” ulaşamamıştır. Muhataplarıyla
daha kapsamlı bir tartışmanın yürütülmesinde temel ola-
cak bir “giriş” niteliği taşıdığından yeniden yayımlamayı
uygun bulduk. A. Hamdi Dinler’e teşekkür ediyoruz.

(**) 1960’larda TİP içinde çıkan tartışmalarda
Genel Başkan M. Ali Aybar, şüphesiz Avrupa’da filiz-
lenmeye başlayan Yeni Sol’un etkisiyle marksizm
konusunda şüphelerini açığa vurdu. Yapılan tartışmalar
belli bir düzeyi aşamadığı için sorunlar yeterli ölçüde
açıklığa kavuşamadı. M. Ali Aybar düşüncelerinin yıllar
sonra ÖDP’de yaşama  girdiğini göremeden öldü. Türki-
ye’de ne yazık ki, post-marksistler geçmişte suçladıkları
M.Ali Aybar’a öncülleri olarak gerekli saygıyı göstermi-
yorlar. Belki de bilmedikleri için. M. Ali Aybar’ın kitap-
larını okumak onlar için çok yararlı olacaktır. Senelerce
önce, açıklanmış olan düşünceleri tekrarlamakta olduk-
larını görmek doğrusu ya kendileri için çok ilginç olurdu.
Bu açıdan Türkiye’de “Yeni Sol” kavramları, sosyalist
harekete aşılamaya çalışanların, “Türkiye Sosyalizm
Tarihini” yeni baştan ve dikkatlice okumaları gerekir.

Tarihe gömülen sınıf mücadelesi

Post-marksist teorinin temel dayanağı işçi sınıfının
yeniden değerlendirilmesinde yatıyor. Burada uzun bir
alıntı, post-marksistlerin bu konuda düşüncelerini olduğu
gibi aktarmak açısından önemli.

“Kapitalist-işçi ilişkisi eğer biçimsel -yani işçi etten

kemikten bir insan olarak değil de, ‘emek-gücü satıcısı’
bir ekonomik kategoriden ibaret görülecekse- o zaman
bu antagonist bir ilişki değildir. Ancak eğer işçi kendi
artı-değerinin kapitalist tarafından sızdırılmasına karşı
direnirse ilişki antagonist olur, ama böyle bir direnişe de,
‘emek-gücü satıcısı’ kategorisinden hareketle mantıksal
olarak varılamaz. Ancak klasik ekonomi politiğin ‘homo
economicus’u türünden başka bir varsayımda bulunur-
sak bu ilişki antagonistik olur, çünkü işçi ile kapitalist
arasındaki ilişki, ancak o zaman birinin kazandığı öte-
kisinin yitirdiği bir ilişki haline gelir. Ne ki işçinin de tıpkı
kapitalistler gibi kar maksimizasyonu peşinde olduğu
fikri, çokyerinde olarak, bütün marksist teorisyenler
tarafından reddedilmiştir.” (8)

Post-marksistler nefis bir mantık oyunuyla marksist
değer teorisinin yanlışlığını isbat etmenin mutluluğu
içinde, antagonist çelişkiyi, işçi sınıfı ile kapitalistler
arasındaki çelişkinin dışında arama gerekliliğini şöyle
savunuyorlar:

“Şu halde geriye bir tek çözüm kalıyor:
Antagonizma bizatihi üretim ilişkilerinin içinde değildir,
üretim ilişkisi ile bu ilişkinin dışında kalan bir şey arasın-
da ortaya çıkmaktadır; örneğin, ücretler belli bir düzeyin
altına düştüğünde işçi doğru dürüst bir yaşam süremez,
çocuklarını okula gönderemez, belirli dinlence biçim-
lerinden yararlanamaz, vb. Antagonizmanın aldığı biçim
ve yoğunluk, şu halde, büyük çapta, toplumsal aktörün
üretim ilişkileri dışında nasıl yapılandığına bağlıdır. Salt
yaşamı sürdürmeye yeten düzeyden ne kadar uzaklaşır-
sak, işçinin beklentileri de o ölçüde kendisinin bu
dünyadaki yerini nasıl algıladığına bağlı hale gelir. Bu
algılama işçilerin çeşitli alanlara katılımlarına ve sahip
oldukları hakların ne kadar farkında olduklarına
bağlıdır; ve demokratik-eşitlikçi söylemler topluma ne
ölçüde nüfuz etmişse. işçiler de bir dizi toplumsal ve
kültürel maldan yararlanmalarının önüne çıkan engelleri
o ölçüde daha az doğallıkla kabulleneceklerdir.” (9)

Bu durumda artık işçi sınıfının anti-kapitalist
mücadelede önsel olarak ayrıcalıklı bir yeri olmadığını
iddia eden post-marksistler, bu savlarını pekiştirmek için
tarihin marksist teoriyi doğrulamadığını iddia ediyorlar.

“Modern sanayi kapitalizminin doğuşu, marksist-
lerin inandıkları gibi, sosyalizmle kapitalizm arasındaki
siyasal bir karşıtlıkla ifade edilebilecek daha keskin
toplumsal ayrılıklar yaratmak şöyle dursun, göründüğü
kadarıyla, ‘toplumsal bünyenin bütünlüğünü bozarak
iki antagonist kampa bölebilecek’ açık seçik uzlaşmaz-
lıkların sonunu belirlemektedir. İşte bu yüzdendir ki,
Marx, ‘sanayi toplumu’nun gitgide artan çoğulluğuna ve
karmaşıklığına karşı durmak için ‘yeni’ bir toplumsal
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(6) A.g.e. s.28
(7) M. Ali Aybar, “Sosyalizm ve Bağımsızlık”, Uğur Mumcu ile söyleşi, Tekin Yayınları, s.107, 1986
(8)Laclau-Mouffe, “Amasız, Fakatsız Marksizm Sonrası”, Gelecek Dergisi, Sayı 5, 1992, s.33, çev: Ahmet Kardam
(9) A.g.e. s.33
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bölünme ‘ilke’si icat etmek zorunda kalmıştır; bu ilke
sınıfların karşı karşıya gelmesi ilkesidir. Ama ne yazık ki,
bu toplumsal bölünme ile siyasal bir karşıtlık arasında
hiçbir otomatik ilişki bulunamazdı; bu nedenle, sınıf
mücadelesini siyasal bölünmenin temel ilkesi olarak
belirleyen önerme, her zaman, bu ilkenin tam geçerlilik
kazanmasını geleceğe erteleyen yedek varsayımlarla
desteklemek zorunda kalınmıştı.

Nitekim, marksistler, toplumsal yapının gelecekte
basitleşeceğini, sınıf bilincinin gitgide gelişeceğini ve
sonuçta da, siyasal mücadeleler ile ‘üretim ilişkileri
düzeyinde oluşturulmuş etkenler olarak’ sınıf
mücadeleleri arasında bir ilişkinin doğacağını öngören
varsayımlar ortaya atmak zorunda kalmışlardır.” (10)

Bu varsayımların doğru çıkmadığını iddia eden
post-marksitler, II. Enternasyonal’in özellikle de
Kautsky’nin yanıldığını şöyle formüle ediyorlar:

“a- Kapitalizmin çöküşünün, toplumsal sefaleti git-
tikçe arttıracak olan üretici güçler ile üretim ilişkileri
arasındaki çelişki tarafından -yani, bir bütün olarak ka-
pitalist sistem ile nüfusun geniş yığınları arasındaki çeliş-
ki tarafından belirleneceği görüşü; ve

b- Kapitalizmin orta sınıfların ve köylülüğün pro-
leterleşmesine yol açacağı, bunun sonucu olarak da, sis-
tem krize girdiğinde her şeyin kapitalistler ile işçiler
arasındaki son hesaplaşmaya indirgeneceği fikri.

Oysa ikinci süreç gerçekleşmediğine göre, antikapi-
talist mücadelede işçi sınıfının ayrıcalıklı bir role sahip
olduğunu düşünmek için hiç bir neden yoktur.” (11)

Böylece marksistlerin öngördükleri savların
hiçbirinin gerçekleşmediğini ileri süren post-marksistler,
ekonomi ile politika arasında zorunlu bir karşılıklılık
(tekabüliyet) bulunmadığı için, ‘ekonomik’ sınıf çıkarları
diye birşeyin olmadığını ileri sürüyorlar.

“Mutlak artı-değerden göreli artı-değere geçiş, hiç
de kapitalist birikimin içsel mantığının basit bir sonucu
olmayıp, büyük çapta işçi sınıfı mücadelelerinin etkin-
liğinin sonucudur. Yani, ekonomik düzlemin kendisi poli-
tik bir düzlem olarak oluşmaktadır ve ‘mevzii savaşı’
ekonomik düzlemin dışındaki hareket yasalarının
üstyapısal sonucu değildir. Tersine, bu türden yasalar
geleneksel olarak ‘temel’ ya da ‘altyapı” diye
adlandırılan alana nüfuz ederler. BELİRLENME bir son
kerte olsaydı, bu özerklikle bağdaşmazdı, çünkü o zaman
bu bir mutlak güç ilişkisi olurdu.” (12)

Ekonomist ve anti-ekonomist eğilimler arasındaki
tartışmalar bilindiği gibi uzun zaman marksist literatürde

tartışma konusu olmuştur. Türkiye’de ise 1968’lerde
TİP’inde yapılan tartışmaların odağını bu konu oluştur-
muştu. Eski Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı M. Ali
Aybar’ın bu konudaki görüşleri ise Parti içinde fırtınalar
yaratmıştı.

“Öteden beri hep biliriz altyapı üstyapıyı belirler.
Üstyapı da altyapının gelişmesini ya hızlandırır ya da
yavaşlatır. Bu öteden beri sosyalist kitaplarda, teoride
bilinen bir husus. Ama hemen söyleyeyim ki, bu şekliyle
hiç de yeterli değil. Bir kere tecrübe gösterdi ki bize,
altyapı değişiklikleri olduğu halde, uzun zamanlar
üstyapı müesseseleri değişmiyor...

“..bunun yanında bir nevi bağımsız faktör olarak
mütalaa edilmiş olan üstyapının aslında kendisinin de
belirlenmiş olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Yani üstyapı
tarafından altyapı belirleniyor.” (13)

Post-marksistler bu tartışmalarda kaçınılmaz olarak,
tarihsel süreçlerin belirleniminde üstyapılara gereken
ağırlığın verilmesi sorunu ikinci dereceye indirgendiğin-
den rahatsızlık duymuşlardır. Çünkü bu anlayışların en
“üstyapısalcı”sının dahi doğalcı bir ekonomi görüşünü
koruduğunu iddia etmişlerdir. (14)

Post-marksistlerin bu konudaki görüşlerini ksaca
özetlemek gerekiyor.

“a- Üretim ve sömürü ilişkileri ile toplumsal ve
siyasal tahakkümün tüm yapısı arasında esaslı bir bağın-
tı bulunmadığı anlamda, ‘ekonomik’ alan ile ‘siyasal’
alan arasında hiçbir esaslı bağıntı yoktur.

b- Bu tahakküm yapısının yıkılması, insanın kurtu-
luşu için temel bir koşul değildir.

c- Kapitalist toplumsal düzenin dayandığı özgül iliş-
ki, sermaye ile emek arasındaki sömürü ilişkisi değildir.

d- ‘Ekonomik’ alan (özgül olarak sömürü ilişkileri)
ile başka bir alan arasında ya da bütün tahakküm yapısı
arasında hiçbir bağıntı bulunmadığı için, kapitalist
birikimin ve sömürünün etkilerine karşı işçi sınıfının
ekonomik alanda verdiği mücadeleler ile başka bir alan-
da kapitalist düzene karşı verilen mücadeleler arasında
hiçbir bağlantı yoktur ve bunlar birbirinden kopuktur.

e- Siyasal bir proje olarak sosyalizmin, sermaye ile
emek arasındaki ‘ekonomik’ ilişkinin ortadan kaldırıl-
masına yönelik bir mücadele olması gerekmez.

f- Kapitalist sömürü ve birikimin işçi sınıfı üzerinde
elle tutulur hiçbir etkisi yoktur ya da başkaları üzerinde-
ki etkisinden daha fazla değildir.

g- Kapitalist sömürünün doğrudan hedefi olan
insanlar bu sömürünün sona erdirilmesinden hiçbir

(10) Ellen Meiksins Wood, “Sınıftan Kaçış”, Akış Yay. Şubat 1992, s.75-76.
(11) E. Laclau-C.Mouffe, “Amasız Fakatsız Marksizm Sonrası”, Gelecek dergisi, Sayı 5. 1992, s.33-34.

Çev. Ahmet Kardam
(12) A.g.e. s.27
(13) M. Ali Aybar, TİP’nin 1968 kongresinde yaptığı konuşmadan aktaran A. Hamdi Dinler: “TİP Tarihinden

Kesitler (1961-71) Gelenek yay. Şubat 1990, s.144-145.
(14) E. Laclau-C. Mouffe, “Hegemonya ve Sosyalist Strateji”, Birikim Yayın. Kasım 1992, s.99.



temel çıkar sağlamazlar.
h- Tamamen ekonomik olan bu etmenler, kapitalizme

karşı ve sosyalizm için mücadeleye girişme eğilimi ya da
kapasitesi üzerinde hiçbir esaslı etkide bulunmaz. (İnsan-
lar ne denli sömürülürlerse sömürüye karşı mücadele
etme ihtimalleri de o denli azalır.)

i- Kapitalist birikim ve sömürü yapısını sarsmak
için, hiçbir toplumsal grup diğerinden daha elverişli ko-
numda değildir. Bu projede kollektif bir aktör oluşturmak
için herkes aynı kapasiteye sahiptir.” (15)

Post-marksistler bu nedenlerle, işçi sınıfının sosya-
lizmde hiçbir ‘temel çıkar’ı olmadığını ayrıcalıklı bir
konuma da sahip olamayacağını; işçi sınıfı ile sosyalizm
arasında hiçbir zorunlu ilişki bulunmadığını ileri sürüyor-
lar. (16)

Özellikle ideolojinin ve bilincin her türlü toplumsal
ve tarihsel temelden kesin olarak koparılması konusu
üzerinde ısrarla duran post-marksistler, sosyalist
hareketin ancak ekonomik sınıfsal koşullardan özerk
olan ideolojik ve siyasal araçlarla oluşturulabileceğini,
çünkü sosyalist hareketin oluşumunun ilke olarak sınıftan
bağımsız olduıunu iddia ediyorlar. Pratikte işçi sınıfını
sosyalist projenin merkezinden uzaklaştırmakla kalmı-
yorlar, sınıfsal karşıtlıkların (antagonizmaların) yerine,
ideoloji ya da söylem’e ilişkin ayrılıkları koyuyorlar.
Post-marksistlerin sosyalizm projelerinde sınıf olgusu-
nun ortadan kaldırılması sadece sosyalist hedeflerin
yeniden tanımlanmasını değil, toplumsal ve tarihsel
süreçlerin materyalist çözümlenmesinin de reddedilme-
sine yolaçar. Böylece, sınıfsal bağlantıları ya da araların-
daki karşıtlıklara bakmaksızın tamamen ideolojik ve
siyasal bağlarla birbirine bağlanabilen ve harekete geçi-
rilebilen çeşitli “HALK” öğelerinden kurulmuş bir siyasi
gücün oluşturulup örgütlenebileceği konusu post-mark-
sist teorinin ana damarını oluşturur. (17)

“Kapitalizm ile nüfusun çeşitli kesimleri arasında
bir sürü antagonizma noktaları vardır (çevre kirlenmesi,
belli alanlarda mülkiyetin gelişmesi, silahlanma yarışı,
sermayenin bir bölgeden diğerine kayması vb.) ve bu da
çok çeşitli biçimlerde anti-kapitalist mücadelelerin
ortaya çıkması demektir.” (18)

Kapitalizmde yeni gelişmeler özellikle kapitalist
üretim ilişkilerinin toplumsal yaşam alanlarına gittikçe
daha köklü bir biçimde girmesiyle bunun sarsıcı etki-
lerinin yeni toplumsal protesto biçimleri doğurmuş
olması, sınıf mücadelesinin klasik biçimlerine uygun

düşmeyen yığın hareketlerinin ortaya çıkmasına neden
olmuştur. İşte bu nedenlerle marksizmin klasik şemasına
uygun düşmeyen mücadele biçimleri post-marksistlerin
savlarının kaynağını oluşturmuştur. (19)

İktidar bloğuna karşıt duygulardan en fazla etkilenen
zümre ve tabakaların (sınıfların?) bir ittifakı olan ‘Halk
ittifakı’nın en önemli öğelerini ‘toplumsal hareketler’
oluştururlar. Bunları harekete geçiren olgular kentsel,
ekolojik, anti-otoriteryan, anti-kurumsal, feminist, anti-
ırkçı, bölgesel, cinsel azınlıkların mücadeleleridir.
Bunların hepsinin ortak paydası ‘sınıf’ mücadeleleri
olarak düşünülen işçi mücadelelerinden farklı olmasıdır.
Böylece siyasi mücadele, sınıfsal mücadeleden
koparılınca, kapitalizmden sosyalizme geçişin itici gücü
sınıf mücadelesi olamayacağından, işçi sınıfı da hiçbir
ayrıcalığa sahip olmadan bu ittifak içinde bir öge olarak
yerini alabilir. (20)

Hegemonya

Gramsci, Batı Avrupa’daki burjuva yönetiminin,
(Rusya’ya göre) çok daha karmaşık olduğu düşüncesiyle,
yapacağı çözümlemeler için hegemonya kavramını
geliştirmiştir. 

“Üstyapılar, Doğulu ve Batılı toplumlarda eşit bir
düzeyde gelişme göstermemişlerdir; Rusya’da olup
bitenlerin ardında ise kemikleşmemiş, ‘peltemsi’ (jelati-
nimsi) bir tuval fonunu andıran bir sivil toplum bulun-
maktaydı.” (21)

Bu noktadan hareketle Gramsci Batı Avrupa’daki
yönetimlerin meşruiyetlerini zor kullanmakla değil,
hegemonik gücüyle sağladığı sonucuna vardı.

“Teori Leninist devlet teorisi içinde ortaya atılan ve
bir sınıfın iktidarını dile getirme aracı olan kurumların,
örgütlerin bilinç kalıplarının, ideolojinin karmaşıklığını;
ekonomik tabana göre sahip olduğu görece bağımsızlığı
ve onunla eklemleniş biçimini gösteren yepyeni ve özgün
bir kavram çevresinde örülür. Kavram aynı zamanda bir
sınıf iktidarının hem tabanını oluşturan, hem de kendisi-
ni ifade edişinin yolu olan baskı ve onay, diktatorya ve
hegemonya arasındaki diyalektik ilişkinin de açıklan-
masına yardım eder. Söz konusu ideolojik sistem yurttaşı
her yanından kıskıvrak sarar, daha çocukluğundan
başlayarak ona ilkin okul dünyasıyla, daha sonraları da
kilise, ordu, adalet, kültür, eğlence ve hatta sendikayla
bütünleştirir ve böylece ölene kadar, hiç soluk aldır-
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(15) Ellen Meiksins Wood, “Sınıftan Kaçış”, Akış Yay. Şubat 1992, s.117-118.
(16) A.g.e. s.11.
(17) E. Laclau-C. Mouffe, “Amasız Fakatsız Marksizm Sonrası”, Gelecek dergisi, Sayı 5, 1992, s. 34. Çev: Ahmet Kardam.
(18) E. Laclau-C.Mouffe, “Hegemonya ve Sosyalist Strateji, Birikim Yay. Kasım 1992, s.195-196.
(19) A.g.e.
(20) A.g.e.
(21) Mario Antoniette Macciochi, “Gramsci İçin”, E Yay. Çev: Şirin Tekeli, aktaran Birikim Dergisi, sayı 26, Nisan
1977, Hegemonya, Tarihi Blok, Devlet, s.57.
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madan hapseder onu. Binlerce penceresi olan bir hapis-
hane, bir hegemonyanın hüküm sürdüğünü simgeler ve
hegemonya gücünü, kaba kuvvetten değil, demir par-
maklıkları göze ne kadar az görünürse o kadar daha
etkinleşen bu hapisaneden alır. İşte Gramsci’nin aydın-
latmaya çalıştığı da devlet hayatının bu yönüdür.” (22)

Ekonomik bunalımlarla mücadele ederken bile, ege-
men sınıfın, kendine karşı çıkabilecek güçleri peşinden
sürükleyebildiğini anlamak için, 1789 burjuva devrimin-
den önce, aristokrasinin dünya görüşüne karşı, yeni bir
dünya görüşünü en ücra kırsal yörelere yaymış olduğunu
ve aydınlanma çağı ideolojisi ile eski yönetici sınıfın ide-
olojisini yerle bir ederek, iktidardan önce hegemonyasını
kurduğunu bilmek gerekiyor.

“..yapıda direnen öğenin, bir dizi üstyapısal ilişki
ağını, hayatı kavrayışın belirli bir biçimini ve toplumsal
örgütlenmeyi; kapitalizmi koruyan bir kalkan gibi kullan-
masında aranabilir. Bu kalkan hiç şüphesiz, iktidarın
çıkarlarına uygun düşecektir. Böylece, sömürülen, ona
sömürentarafından kabul ettirilen bir düşünce tarzını,
yani bir ideoloji benimsemiş olur. Üstelik de bunu kendi
‘sağduyusu’ ve ‘inançları’ diyebileceğimiz yaygın bir zih-
niyeti benimseyerek kabullenmiştir. Zaten ideolojik ege-
menliğin hegemonyacı sınıfa sağladığı başlıca yarar da,
ezilen sınıflarda yabancılaşmış bir bilinç yaratarak, sınıflı
toplumun içerisinde debelenip durduğu güncel çelişkileri
gözden saklamaktır. Dolayısıyla birincil tabi sınıfın karşı
karşıya olduğu ana sorun; yönetici sınıfa karşı ideolojik
düzeyde de ardı arkası kesilmeyen bir mücadele verme
zorunluluğudur.” (ideolojik mücadele) (23)

Halkı denetim altında tutmanın en etkili yolu ise
kültür kurumlarından meydana gelen geniş bir ağdı:
Okullar, kiliseler, partiler, geleneksel ve organik aydın-
lar... Bu yapı, sistemin yeniden üretimini sağlayan halkın
kendisinin de rızasını almış olduğundan, sosyalist
hareketin karşısında Rusya’dan çok daha büyük bir engel
oluşturuyordu.

“...kitlelerin eylemleri ile egemen iktidara karşı çı-
kabildikleri yerlerde bile, bilinçleri, yani kendilerine
özgü olan düşünme tarzları, hala karşıt siyasal güçlerin
ideolojik hegemonyası altında bulunabilir. Çünkü kitleler
yalnız kendi temel çıkarlarına değil, hatta öz praksisle-
rine bile ters düşen bir anlayışla eğitilmiş bulunmak-
tadırlar. Egemen sınıf üretici güçlerle üretim ilişkileri ve
altyapı ile üstyapı arasındaki çelişkiyi geriletmek
amacıyla verdiği mücadelede, homojenlikten yoksun ve
hatta iktidarı ellerinde bulunduranlarla uzlaşmaz bir

çelişki (antagonist bir çelişki) içerisinde bulunan toplum-
sal güçler arasında bir birlik kurmak üzere siyasal hege-
monyasını kullanır ve bunun için bir taraftan devletin ve
yargı aygıtının eylemlerini, bir taraftan da ideolojik
düzeydeki eğitim, okul, dini inançlar ve kültürün etkisini
harekete geçirir.” (M.S.s.83) (24)

Böylesi bir düzen marksistlerin öngördükleri
ekonomik bunalımların bile üstesinden geldiği için
Gramsci cephe savaşı yerine siper savaşını öneriyordu.

“..Gramsci, iktidarın, kapitalizmin buhranı bek-
lenerek (neredeyse kaderci bir biçimde) ele geçirilebile-
ceğini hiç düşünmediği gibi, aksine daha buhran ortaya
çıkmadan varolan egemenliğin kırılması gereğini savun-
maktaydı. Egemenlik, iktidardaki bloğun parçalanması
(effritement-ufalamak, dağılmak) ve işçi sınıfının yönetim
yeteneklerinin, devlet-altı düzeylerde (üretim merkezleri,
proleterlerin mücadele verdiği ve çalıştığı fabrikalarda)
uygulamaya konulması ile kırılacaktı. Nitekim işçi sınıfı
devleti işletebilme yeteneğini de bu tabana dayanarak
kazanabilirdi.

“...Çünkü o, iktidarın ele geçirilmesini, mekanik
olarak değil, en önemli anını hegemonya için verilen
mücadelenin oluşturduğu ve gerek altyapıyı, gerekse
üstyapıyı etkileyen bir süreç olarak anlıyordu.” (25)

Gramsci’nin kalkış noktası olan hegemonya
kavramını kullandığı ilk metin olan “Güney Sorunu
Üzerine Notlar”da şunlar yazılı:

“Proletarya, çalışan nüfusun büyük kısmını kapita-
lizme ve burjuva devletine karşı harekete geçirebilmesini
sağlayacak bir ittifaklar sistemi başardığı ölçüde önder
ve egemen sınıf haline gelebilir. İtalya’da, varolan gerçek
sınıf ilişkileri içinde bu, geniş köylü kitlelerinin onayını
kazanması anlamına gelir.” (26)

“Güney Sorunu’nda hegemonya ilkesi hem kayda
değer bir açıklıkla tanımlanmış, hem de proletarya dik-
tatörlüğü ilkesiyle, yönetme ve egemenlik ilişkileri
çerçevesinde eklemlenmişti. Hegemonya nosyonu sınıf-
sal ittifakların doğuşunu belirlemekteydi ve sözkonusu
inceleme de İtalya’da tarihi olarak oluşmuş bulunan
özgül bir yapının analizi sonunda ortaya çıkan işçi ve
köylü ittifakı üzerinde duruluyordu. Bu ise Gramsci’nin
hegemonya kavramıyla, ‘tarihi blok’ kavramı arasında
bir ilişki kurmasına ve ikinci kavramı belirli bir hege-
monyanın gerçekleşme biçimi olarak görmesine imkan
vermekteydi. Demek ki hegemonya karmaşık ve dahice
bir düşünsel çabanın varış noktası olan ve ardında muaz-
zam bir teorik-politik çalışma gizleyen bir buzdağının su

(22) A.g.e. s.47-48
(23) A.g.e. s. 58.
(24) A.g.e. s. 46.
(25) A.g.e. s. 43-44.
(26) A. Gramsci, “Notes on Southern Question”, “Selection From Political Writings, 1921-26” içinde ed. ve çev: Q.
Hoare, Londra 1978, s.443. Aktaran Ernesto Laclau-Chantal Mouffe, “Hegemonya ve Sosyalist Strateji”, Birikim
Yay. Kasım 1992, s.86. Çev: Ahmet Kardam-Doğan şahiner.



yüzünde görünen kısmından ibarettir. ‘Tarihi blok’,
altyapı-üstyapı ilintisi, devlet kavramı ve Gramsci’nin
devlet içinde giriştiği ‘sivil toplum’-’politik (siyasal)
toplum’ ayrımı, devrimci partinin ‘ortak iradeyi’ yorum-
layan bir ‘modern prens’ olarak tanımlanışı, aydınların
aracı (arada kalan konumları nedeniyle oynadıkları
onayı sağlama) rolü, hep bu muazzam çalışmanın
öğeleridir.” (27)

“Gramsci’de sınıf ittifaklarının ötesine giden bir
hegemonya kavramını belirleyen nokta ‘politik’ düzlem-
den ‘entellektüel ve ahlaki’ düzleme doğru gelişen bir
adımdır. Politik önderlik, ittifaka katılan kesimlerin ayrı
kimliklerini korudukları ve çıkarların konjonktürel olarak
çakıştığı bir temel üzerine kurulurken, ahlaki ve entellek-
tüel önderlik bir ‘fikirler’ ve ‘değerler’ toplamının birçok
kesim tarafından paylaşılmasını gerektirir.” (28)

“Bu durumda proletarya, daha egemen sınıf
olmadan bir yönetici sınıf olmak ve kendi düşünce ve
ahlak yönetimini topluma kabul ettirebilmek gibi bir
sorunla karşı karşıya bulunuyordu. Proletarya daha ege-
men sınıf olmadan, düşmanın ideolojik ve üstyapısal
blokunu parçalamak; yeni devrimci görüşün ilerlemesini
sağlamak için, o blokun taşıdığı çelişkileri açığa çıkar-
mak zorundaydı. Düşmanın geri saflarını, ‘siperlerini’,
‘kalelerini’, ‘müstahkem mevkilerini’ ve sivil toplumun ta
içlerinde kurulmuş bulunan cepheleri dağıtacak güçte
yeni bir hegemonya sistemi yaratması gerekliydi.” (29)

“Gramsci’ye göre entellektüel ve ahlaki önderlik,
ideoloji yoluyla ‘tarihsel blok’u birleştiren organik
çimento haline gelen daha yüksek bir sentez, bir ‘kollek-
tif irade’ oluşturur. Bu ilişkilerin üzerinde kurulduğu ze-
mini oluşturan ideoloji’nin maddiliği çok önemlidir.” (30)

“ ‘Tarihi Blok’ içerisindeki bu altyapı ile üstyapı,
Gramsci’nin ‘maddi ve ideolojik güçler’ dediği karmaşık
bütünle de sıkı sıkıya bağlıdır: ‘Maddi güçler içerik, ide-
olojik güçler de biçimdir’. Burada biçimle içerik
ayrımını salt didaktik bir amaçla yapmaktayız. Yoksa
maddi güçleri tarihi bakımdan biçimlenmemiş olarak
düşünmeye imkan bulunmadığı gibi, maddi güçler
olmadan ideolojiler de kişisel birer fantazi olmanın öte-
sine geçemezler.” (M.S.s.49) (31)

“İdeoloji bir ‘fikirler sistemi’yle ya da toplumsal
faillerin ‘yanlış bilinç’iyle özdeşleştirilemez. Bunun ye-
rine tarihsel bloğu bir takım temel eklemlenme ilkeleri
çerçevesinde bir araya kaynaklayan, kurumlarda ve

aygıtlarda, cisimlenmiş, organik ve ilişkisel bir bütün
olarak görülür. Hegemonik bir sınıfın eklemlendiği bu
ideolojik ögeler zorunlu bir sınıf aidiyetine sahip
değillerdir.” (32)

“Gramsci’ye göre politik özneler tam olarak ifade
edildiğinde sınıflar değildir; karmaşık kollektif irade-
lerdir. Bu kollektif irade, dağınık ve parçalı tarihsel güç-
lerin politik-ideolojik eklemlenmesinin bir sonucu olarak
karşımıza çıkar.”

“Bundan pratik (kollektif) faaliyet içinde bile
kültürel yan’ın ne kadar önemli olduğu çıkarılabilir.
Tarihsel bir eylem ancak ‘kollektif insan’ tarafından
gerçekleştirilebilir. Ve bu, heterojen hedefleri olan birçok
dağılmış iradenin, dünyanın eşit ve ortak bir anlayışı
temelinde, tek bir hedef etrafında bir araya kay-
naklandığı bir kültürel-toplumsal birliğe varılmasını
öngörür.” (33)

“Gramsci’ye göre organik ideoloji katıksız sınıfçı ve
kapalı bir dünya görüşünü temsil etmez; bunun yerine,
kendi içlerinde ele alındığında herhangi bir zorunlu sınıf
aidiyeti olmayan ögelerin eklemlenmesi yoluyla oluştu-
rulur.” (34)

“Gramsci’ye göre çeşitli toplumsal ögeler sadece -
eklemleyici pratikler yoluyla kazanılmış- ilişkisel bir kim-
liğe sahip olsalar da, her hegemonik formasyonda her
zaman tek bir birleştirici ilke olması gerekir ve bu da
ancak temel bir sınıf olabilir. Demek ki, toplumsal
düzenin iki ilkesi -birleştirici ilkenin tekliği ve onun
zorunlu sınıf karakteri- hegemonik mücadelenin olumsal
sonucu değil, bütün mücadelelerin içinden geçtiği
yapısal çerçevedir.” (35)

“Ekonominin son kertede belirleyiciliğini” kabul
etmeyen post-marksistler, siyasalın da tek bir alanda
olmasını reddediyorlar. Bu nedenlerle, Gramsci’nin
hegemonya kavramının bazı ögelerini kabul ederken,
bazılarını reddederek Proudhoncu bir tavırla, uygula-
nabilir hale getirdiklerini iddia ediyorlar.

“Bu politik alanların çoğalması ve bunların eklem-
lenmesinin karmaşıklığı ve zorluğu, ileri kapitalist
toplumsal formasyonların merkezi bir karakteristiğidir.
Bu yüzden Gramsci’nin görüşünden eklemlenme man-
tığının ve sınır etkilerinin politik merkezliğini alacağız
fakat bu fenomenlerin ortaya çıkmasının zorunlu çatısı
olduğu düşünülen tek politik alan varsayımını ekleye-
ceğiz.” (36)
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(27) Mario Antoniette Macciochi, a.g.e. s.57-58.
(28) Ernesto Laclau-Chantal Mouffe, “Hegemonya ve Sosyalist Strateji”, Birikim Yay. Kasım 1992, s.86. Çev. Ahmet
Kardam-Doğan Şahiner
(29) Mario Antoniotte Macciochi, a.g.e. s.57-58
(30) Ernesto Laclau-Chantal Mouffe, a.g.e. s.86
(31) Mario Antoniette Macciochi,s.45.
(32) Ernesto Laclau-Chantal Mouffe, a.g.e. s.87.
(33) A. Gramsci, “Quaderni dal Carcere, V. Gerratana”, ed. Turin, 1975, c.2, s.349, Aktaran a.g.e. s.87.
(34) A.g.e. s.87-88.
(35) A.g.e. s.89.
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Bu durumda post-marksistler hegemonik for-
masyonda birleştirici ya da eklemleyici özne olarak işçi
sınıfını kabul etmiyorlar. Onun da diğerleri gibi eşdeğer
olarak kollektif iradeye eklemlenebileceğini ileri sürü-
yorlar.

“Sosyalist hedefler ile toplumsal faillerin üretim
ilişkileri içindeki konumları arasında hiçbir mantıksal ve
zorunlu ilişki yoktur. Bütün diğer toplumsal mücadeleler
gibi işçilerin mücadelesinin yönünde verili bir hege-
monik bağlam içindeki kendi eklemlenme biçimlerine
bağlıdır. Aynı nedenle, başka bir kopuş noktası ve
demokratik antagonizma, işçilerin talepleriyle EŞİT
ZEMİNDE, sosyalist bir ‘kollektif irade’ye eklem-
lenebilir. Anti-kapitalist mücadelenin ‘ayrıcalıklı
özneleri’ pratik değil ontolojik bağlamda- çağı kesinlikle
aşılmıştır.” (37)

“Hegemonik kuruluş içinde toplumsal hareketlerin
özerkliğini savunan post-marksistler, her grubun talep-
lerinin diğer gruplarınkilerle eşdeğerlikli olarak eklem-
lendiği, Marx’ın deyişiyle ‘her birinin özgür gelişiminin,
hepsinin özgür gelişiminin koşulu olacağı’ bir tarzda, bu
farklı grupların kimliklerini değiştiren yeni bir ‘ortak
duyu’nun yaratılmasını amaçlıyorlar.” (38)

“Verili çıkarlar arasında basitçe bir ‘ittifak’ tesis
etmeyip bu ittifaka katılan güçlerin kimliklerinin kendisi-
ni değiştirdiği ölçüde eşdeğerlik her zaman hegemoniktir.
İşçilerin çıkarlarının savunusunun kadınların, göçmen-
lerin ya da tüketicilerin zararına yapılmaması için bu
farklı mücadeleler arasında bir eşdeğerlilik kurulması
gereklidir. Ancak bu koşuldadır ki, iktidara karşı
mücadeleler gerçekten demokratik hale gelir ve haklar
bireyci bir sorunsal temelinde değil, diğer tabi grupların
eşitlik haklarına saygı bağlamında talep edilir.” (39)

“- Böylece ‘sınıflar çıkarlara sahip olmadıkları ve
siyasi aktörler olarak işlev görmedikleri’ için sınıfsal
çıkarlara ve mücadelelere atıfta bulunmaksızın sosyalist
bir strateji kurulabilir.

- Bu durumda en önemli sorun belirli toplumlarda
işlerlikte olan güçlerden, mücadelelerden ve ideolojiler-
den alınacak etkili desteği sosyalist hedefler çerçevesinde
harekete geçirmektir.” (40)

Sınıf  kavramını tarihin çöplüğüne atınca fazla zor-
luk çıkartmayan ama cevaplanması gereken bazı sorular
gündeme geliyor ister istemez.

- Yeni toplumsal hareketlerin özgül hedefleri ile
sosyalizmin hedefleri arasındaki ilişki nelerdir?

- Bu hareketlerin çeşitli hedefleri arasındaki ilişki
nedir?

- Bu hareketler hangi toplumsal çıkarları ve güçleri
temsil ediyorlar?

- Bu hareketler, bırakın sosyalizme yönelik bir güç
olarak örgütlenmeyi, tutarlı ve dengeli bir siyasal güç
olarak örgütlenebilecek nitelikte midir? (41)

Tüm bu toplumsal kimliklerin söylem aracılığı ile
kurulması, bir siyasal programın esası olacaksa, bu kim-
likleri ‘tartışma’ yani yaratma iradesi ve yeteneğinin
nereden kaynaklanacağını, bu kimliklere siyasal amacı
ve yönü kimin vereceğini bilmemiz gerekiyor.

- Söylemin taşıyıcısı kim olacaktır?
- İlgili toplumsal kimlikleri kim oluşturacaktır?
- Eklemleyici özne kimdir?
“Egemen söylemi kimin yaratacağı değil; toplum-

salın açık ve belirgin karakteri söz konusu olduğuna
göre, ‘eklemleyici pratikler’ aracılığı ile çevresinde
siyasal aktörün inşa edileceği ‘egemen özne’nin kim ola-
cağıdır?” (42)

Post-marksistler, belirsiz bir ‘çoğul özne’, değişik
toplumsal kimliklere sahip ya da hiçbiri böyle kimlik
taşımayan insanlardan kurulmuş bir ‘Halk Gücü’ kuru-
yorlar. Öyleyse bu sosyalist projede, Gramsci’yi örnek
alarak,

- ‘aydınlara’ mı zorunlu başat bir rol atfediyorlar?
- Başka birileri yoksa aydınlar toplumsal etkenlerin

ideoloji ya da söylem aracılığı ile kurulması gibi büyük
bir görevi yerine getirebilirler mi? Ve nasıl?

Bu durumda toplumsal hareketlerin örgütlenmesi
sorunu nasıl çözülecektir?

- Toplumsal hareketler bir parti içinde mi
örgütleneceklerdir?

- Ya da ayrı ayrı örgütlenen toplumsal hareketler bir
parti tarafından mı hegemonik bir kuruluş haline getirile-
ceklerdir?

- Bu partinin yapısının aydınlardan oluşması yeterli
midir? Yoksa herkesin gireceği türden bir yapılanma mı
olacaktır?

Şimdi kısaca, post-marksistlerin nasıl Gramsci’nin
hegemonya kavramını kendilerine göre derinleştirerek,
klasik stratejinin öngörmediği demokratikhakları ön
plana çıkarttıklarının ve sınıf mücadelesini tarihin
çöplüğüne attıklarının nedenlerini özetleyerek konuyu
kapatalım.

a- Eşitsiz ve birleşik gelişmeye özgü sarsıntılar

(36) Ernesto Laclau-Chantal Mouffe, a.g.e. s.172.
(37) A.g.e. s.112.
(38) A.g.e. s.225.
(39) A.g.e. s.225.
(40) Ellen Meksins Wood, “Sınıftan Kaçış”, Akış Yay. Şubat 1992, s.120, Çev: Şükrü Alpagut.
(41) A.g.e. s. 74.
(42) E. Laclau-Chantal Mouffe, “Amasız Fakatsız Marksizm Sonrası”, Gelecek Dergisi, Sayı 5, 1992 s.29, Çev: Ahmet
Kardam
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sosyalist değişimin aktörlerini, esas olarak da işçi sınıfını,
klasik stratejinin öngörmediği demokratik görevleri
üstlenmek zorunda bırakıyordu ve işte bu yeni görevler
‘hegemonya’yı ortaya çıkardı.

b- Leninci sınıf ittifakları kavramından Gramscici
‘entellektüel ve moral’ önderliğe kadar gittikçe
genişleyen bir hegemonik görevler yelpazesi vardır; o
kadar ki, Gramsci’ye göre toplumsal aktörler sınıflar
değildir, ‘kollektif iradeler’dir. 

c- Şu halde marksist düşüncenin en uç özselci
(yaratılıştan) biçimlerden -örneğin Plehanov’unkilerden-
Gramsci’nin hegemonik ve eklemleyici toplumsal pratik-
ler anlayışına kadar uzanan bir iç hareketi vardır; bu iç
hareket, bizi getirip çağdaş düşüncenin keşfettiği ‘dil
oyunları’ ve ‘anlamlaştırıcı mantığı’ alanına oturtuver-
mektedir.

Görülebileceği gibi, bizim savlarımızın ekseninde,
özselciliğin klasik marksizmin alanından çıkmasıyla bir-
likte, onun yerini yeni politik mantıkların ve savların
doldurmakta olduğu görüşü almaktadır.

Sosyalizmin Hedefi: Eşitlik, Özgürlük.

Post-marksistlere göre, sosyalizme uygun düşen
hedefler, sınıfsal çıkarlar açısından tanımlanan dar maddi
amaçlar değil, sınıfı aşan ‘evrensel insan erekleri’dir.
Özerk ideolojik ve siyasal düzlemlerde, bu hedefler
maddi sınıfsal durumları ne olursa olsun çeşitli kesimleri
gözetebilir. Kimi insanlar, sosyalizmin evrensel ve ras-
yonel söylemi’ne başkalarından daha duyarlıdır; dar
maddi çıkarlardan farklı olan evrensel insan değerlerine
bağlanmaya başkalarından daha yatkındırlar. İşte bu
insanlar sosyalist hareketin doğal tabanını oluştururlar. (43)

Sosyalist politika maddi çıkarlara dayandırılamaz;
ikna yoluyla kurulmalıdır. Sosyalizmin sunduğu daha
yüksek ve akılcı yaşam ülküsüne açık olan sağduyulu
insanlara seslenen özerk değerler ve fikirler yoluyla
kurulmalıdır. İşçi sınıfının maddi çıkarlarını, sosyalist
mücadelenin itici gücü olarak görmek bir hatadır.
Gerçekte insanlar maddi çıkarlara ne denli bağlıysalar,
sosyalist mesajı algılama ihtimalleri de o denli azalır.
Radikal konumları benimsemek için, hayal gücü ve
özgüven gereklidir; oysa bu nitelikler, insanların uğradık-
ları baskının derecesiyle orantılı olarak kısıtlanır. (44)

Post-marksistler bu kısıtlamaya karşı eşitlik ve
özgürlük kavramlarına çok önem veriyorlar.

“Sosyalizm bilime dayandığı için değil; insancıl,
ahlaksal amaçlar güttüğü için insanların umudu haline
gelmiştir. Seve seve katlanılan özveriler bundan

dolayıdır. Sosyalizm eşitlik, özgürlük ve kardeşçe bir
düzen vaadediyor. Umudumuz ve tutkumuz bundan
dolayıdır. Tarih bilimi de böyle bir düzenin kurulacağını
müjdeliyor ise ne ala. Ama umudumuzun kaynağı insan-
lığın kültür hazinesidir. Yüzyılların ötesinde kıvama
gelmiş hümanizmadır, insanlık değerleridir.” (45)

Eski TİP Genel Başkanı M. Ali Aybar sosyalizmin
hedeflerini post-marksist teoriye uygun olarak çok güzel
tanımlıyor. Birikim Dergisi yazarlarından ‘sol liberal
cephe’ savunucusu Murat Belge de aynı düşünceleri
savunurken bunları daha da derinleştiriyor.

“Solu sol yapan sosyal adalet, sömürüye karşı
olmak, insanların kardeşliği gibi ilke ve değerlerdir. En
önemli ilkesi de nasyonalist olması değil, enternasyona-
list olmasıdır. Bu sonuçta bir dünya devleti demektir.
Sosyal adaletin ve özgürlüğün bulunduğu, kimsenin kim-
seyi ne sınıf olarak ne millet olarak sömürmediği insan
hakları beyannamelerinin hepsinde yazılı olduğu halde
ciddiye almadığımız dil, din, cins, ırk farkı olmadan
bütün insanların sahiden eşit olduğu bir dünya için çalış-
maktır solculuk.”

“..Solun tanımı değil, yöntemi değişti. Kardeşlik,
eşitlik, özgürlük hala solun başlıca değerleri. Mesele
bunun nasıl sağlanacağı. Marx, proletarya iktidarı ele
geçirir ve bir süre için diktatörlüğünü kurar demişti. Ama
koşullar değişip de sen hala proletarya diktatörlüğünde
ısrar ettiğinde bu seni muhafazakar yapar, hem eşitlik,
kardeşlik, özgürlük amacınla çelişir. Çünkü proletarya
diktatörlüğü diye bir şey uygulandı, eşitlik, kardeşlik,
özgürlük olmadı. Yöntemler konusunda sol çok değişti.
Çünkü dünya değişti.” (46)

Bir kez daha M. Ali Aybar’a kulak vermekte yarar
var.

“Türkiye sosyalizminin öncelikle insancıl, özgür-
lükçü, ve bağımsız bir sosyalizm olduğunu yinelemek ve
vurgulamak isteriz. Marks’ın tarih tezlerinin ve
ekonomisinin geçen yüzyıldan arta kalan bilimselliği ile
yetinmeyerek, bu öğretiyi gerçekleri daha ince ayrın-
tılarıyla kavrayan, açıklayan bir bilim dalı haline
getirmek için çaba harcanması gerektiğini de bir kez
daha belirtmek isteriz.” (47)

Marksist öğretiyi gerçekleri daha ince ayrıntılarıyla
kavrayan, açıklayan bir bilim dalı haline getirmek için
uğraşanlar sonuçta post-marksist teoride sözde bu derin-
liği yakaladılar ve M. Ali Aybar’ın özgürlükçü sosyal-
izmine yeni boyutlar getirdiler.

“Burjuva demokrasisindeki eşitlik ve özgürlük, kapita-
lizme öylesine ters düşer ki, burjuva hukuk ve siyaset kurum-
larının reform yardımıyla devam ettirilmesi bile, toplumun

(43) E.M.Wood, “Sınıftan Kaçış”, Akış Yay. Şubat 1992, s.12
(44) A.g.e. s.137-139.
(45) M. Ali Aybar, “Sosyalizm ve Bağımsızlık”, Uğur Mumcu ile Söyleşi, Tekin yayın. 1986, s.174.
(46) Murat Belge, “Çare Sol Liberal Cephe”, Yeni Yüzyıl Gazetesi.
(47) M. Ali Aybar, “Sosyalizm ve Bağımsızlık”, Uğur Mumcu ile Söyleşi, Tekin Yay. 1986, s.175.
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bu düzeydeki özgürlük ve eşitlik ile öteki düzeylerdeki
özgürsüzlük ve eşitsizlik arasında bir gerilim yaratacaktır.
Bu gerilim, toplumsal dönüşüm motoru olarak, bir anlamda
sınıf mücadelesinin yerini alacaktır.” (48)

Böylece marksizmi “derinleştiren” post-marksist-
lerin Türkiye’de öncülüğünü yapan M. Ali Aybar’ın
düşüncelerinin gündeme girmesiyle, eşitlik ve özgürlük
sloganları tüm sol partilerde büyük bir heyecan yaratıyor.
Artık bu kavramların içeriği konusunda biraz durmak
gerekiyor. Bu konuda Marksizm ve Gelecek Dergisi’nde
yapılan bir tartışmada, Cem Eroğul düşüncelerini şöyle
ifade ediyor:

“Bence solu, çok genel anlamda, eşitliğe dayalı,
özgürlükten yana bir hareket olarak tanımlamak
olanaklıdır. Sol, bir kaç yüzyıla uzanan bir kavram ve
genellikle söylemine bakılırsa, bu söylemin temeli özgür-
leşme. Ama özgürlüğü ancak eşitlik tabanında görürsek
sol olarak kabul edebiliriz. Her değişim yanlısı solcu
değildir: Çünkü eşitlikçi ya da antikapitalist böylem de
solcu değildir. Çünkü eşitlikçi yada antikapitalist olabilir,
ama özgürlükçü olmayabilir. Dolayısıyla sol bugün, elle
tutulur biçimde, eşitlik temeline dayanan ve özgürlükten
yana olan bir hareket olarak tanımlanabilir.” (49)

Bu tanımlamaya karşı çıkan Ahmet Tonak, üretim
ilişkilerini değiştirmeden, siyasi hedefin eşitlik olarak
gösterilmeyeceğini vurguluyor.

“..Marks’da eşitlik siyasi hedef olarak vurgulan-
mamıştır. Hatta tam tersine ‘eşitlik’ tarihi olarak belir-
lenmiş bayağı burjuva bir kategoridir. Asıl olan, özgür-
lük diyebileceğimiz, fakat benim, insan yaratıcılığının
sınır tanımaz bir şekilde gerçekleştirebilmesinin ortamını
sağlamak diye tarif edebileceğim ortamı yaratmaktır.
Özellikle Marks’ın yazmalarından bunun çıkartılabile-
ceğini iddia edebiliriz. Bu meyanda öyle tarihi anlar ve
ortamlar olabilir ki, yasalar karşısında eşitliğin bir hak
olarak sağlanması biçiminde eşitlik talepleri de olabilir.
Fakat bu, eşitliğin bir araç olarak formüle edilebileceği
kullanımdır. Hedef, bizzat insanın kendini olabildiğince
özgür bir biçimde gerçekleştirmesinin sınırlarını koyan
üretim ilişkilerini değiştirmektir. Çünkü bütün bu özgür-
leşmeyi, yaratıcılığı sınırlayan, bizzat üretim ilişkileri
içinde yeniden üretilegelen toplumsal ilişkilerdir. Bunlar
da ancak, son tahlilde sınıfların ortadan kaldırılmasıyla
ortadan kaldırılacaktır. Bu anlamda, ‘siyasi hedef eşitlik
olamaz. Eşitlik bir geçici araç olarak kabul edilmelidir.’
Görüşü üzerinde durmakta yarar görüyorum.” (50)

Bu çelişkili durumu çözmek için tartışmayı idare
eden Kenan Somer bir açıklama yapmak zorunda kalıyor. 

“Toparlamak amacıyla iki şey eklemek istiyorum.

Birincisi eşitlik konusunda. Burjuva eşitlik istemiyle pro-
leter eşitlik istemi arasında ayrım yapılmadı ve bu da işin
biraz uzamasına yol açtı. Bu ayrımı unutmamak gereki-
yor. Burjuva istemi sınıf ayrıcalıklarının kaldırılmasını,
yasa karşısında eşitliği amaçlayan bir istem. Proleter
eşitlik istemiyse sınıfların kaldırılmasını, sınıfsız bir
toplumu amaçlayan bir istem. Marksist açıdan burjuva
eşitlik istemi (ama son derece önemli) bir araç değeri
taşısa bile, proleter eşitlik istemi bir amaç değeri taşır.
İkincisi de birlik ayrılık konusunda. Sol, sosyalizm ve
marksizm ayrımı yaptığımız zaman, sosyalizm derken
marksist olmayan sosyalizmden sözediyoruz demektir.
Bunları birleştiren neyse, ayıran da o: Eşitlik (ve bu
eşitliğin temellendirdiği özgürlük). Ancak bu aynı
ölçütün içeriği değişiyor ve burjuva eşitlik istemi antika-
pitalizmi içermediği halde, proleter eşitlik istemi antika-
pitalizmi içeriyor. Ve marksizmi ya da marksist sosyaliz-
mi genel olarak solla ve bunun işçi sınıfına (ve liberal işçi
sınıfı siyasetine) belli bir ağırlık veren değişkenleri
simgeleyen marksist-olmayan sosyalizmlerle burjuva
eşitlik istemi ile birleştirirken, proleter eşitlik istemi
ayırıyor. Proleter eşitlik istemi ya da sınıfsız toplum
ütopyası, Solu ve sosyalizmi marksist yapan ütopyadır.
Marksizmi genel olarak sol ve marksist olmayan sosya-
listlerden ayıran ayrım çizgisini, kısacası marksizmi
marksizm yapan öznitelikleri simgeleyen şey, işte bu sınıf-
sız toplum ütopyasıdır.” (51)

Post-marksistler özgürlük ve eşitlik kavramlarının
burjuva değerlerine çok önem verirken, kapitalizmden
sosyalizme geçişin yerine, gerçekte liberal demokrasiden
sosyalizmi koymuşlardır. Bu nedenle sosyalist hedef-
lerin, sınıfların maddi gereklerinden koparılmasının ve
‘maddi olmayan’, evrenselci, insancı amaçlara -yani
demokratik denetim, barış, sağlıklı bir çevre ve nitelikli
yaşam ya da ‘birincil insan gereksinimlerinin’ karşılan-
ması gibi amaçlara- yeni bir ağırlık verilmesi, post-mark-
sistlerin programının esaslı bir bileşeni olmuştur. (52)

“Eşitlikçi söylemler ve halklara ilişkin söylemler,
kollektif kimliklerin tekrar yapılandırılmalarında temel bir
rol oynar. Fransız Devrimi’nin başlangıcında, özel anlam-
da varolan toplumsal eşitsizlikler hiç sorgulanmıyordu;
eşitliğin egemen olduğu tek alan vatandaşlıkla özdeşleşen
kamu alanıydı. Ne ki, Tocqueville’in gayet iyi anladığı gibi,
insanoğlu eşitlik ilkelerinin meşruiyetini bir alanda bir kez
kabul etti mi, bu eşitliği yaşamın bütün öteki alanlarına da
yaygınlaştırmak için çalışacaktır. Böylelikle kapitalist
genişlemenin yarattığı sarsıntılar daha da genelleştikçe,
gittikçe artan sayıda kesimler de öne sürdükleri istemlerin
meşruiyetini eşitlik ve özgürlük ilkeleri üzerinde temel-

(48) Laclau-Mouffe, “Amasız Fakatsız Marksizm Sonrası”, Gelecek Dergisi, Sayı 5, s.34-35.
(49) Cem Eroğul, “XXI. Yüzyılın Eşiğinde Marksizm”, Gelecek Dergisi, Sayı 2, 1994, s.81.
(50) Ahmet Tonak, A.g.e. s.83-84.
(51) Kenan Somer, A.g.e. s.84-85.
(52) E.M.Wood, “Sınıtan Kaçış”, Akış Yay. Şubat 1992, s.153.
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lendirmeye başladılar. Ondokuzuncu yüzyıldaki işçi ve
antikapitalist mücadelelerin gelişmesi bu süreçte çok
önemli bir uğraktı, ama tek ya da son mücadele de bundan
ibaret değildi: Son bir kaç onyılın ‘yeni toplumsal
hareketler’ diye adlandırılan mücadeleleri, demokratik
devrimlerin derinleşmesinde yeni bir evredir.
Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru Bernstein’in açık-
lıkla kavradığı gibi devletin ve toplumun demokratik-
leşmesi yönünde gelecekte göstereceği ilerlemeler, toplum-
sal dokunun içindeki farklı noktalardan başlayacak özerk
girişimlere bağlı olacaktı, çünkü yükselmekte olan emek
üretkenliği ve başarılı işçi mücadeleleri, işçileri ‘proleter-
ler’ olmaktan çıkarıp, onları ‘vatandaş’ yapan bileşik bir
sonuç yaratmaktaydı, yani ülkelerindeki yaşamın çok
çeşitli yönlerine gittikçe artan bir biçimde katılmaktay-
dılar.” (53)

Radikal demokrasi

Sınıf politikasının öncelliğinin reddedilmesi ve onun
yerine, özellikle ‘yeni toplumsal hareketler’ce
yürütülen ‘demokratik mücadeleler’e  ağırlık verilmesi
post-marksistlerin en önem verdikleri noktalardan biridir.
Üzerinde ısrarla durdukları bu konuda, sosyalist mücade-
leyi eşitsizliğin -eşitlik, baskının- özgürlük bir çok
biçimine karşı çeşitli direnişleri biraraya getiren
demokratik mücadelelerin oluşturduğu bir çoğulluk
olarak kavrıyorlar. Bu açıdan sosyalizmi liberal
demokrasinin az çok doğal bir uzantısı olarak nite-
lendiriyorlar.

“Toplumun radikal demokratikleştirilmesi madem
kendileri de hegemonik eklemleme biçimlerince üstten
belirlenmiş çok çeşitli özerk mücadelelerden doğmak-
tadır; ayrıca madem her şey toplumsal aktörlerin gittikçe
daha çok kendi kendilerini yönetebilmelerini sağlayan
tartışma ve karar alma süreçlerinin yer aldığı kamusal
düzlemlerin çoğullarına bağlıdır; o zaman açıktır ki, bu
süreç devlet organlarını doğrudan hedef alan bir saldırı-
dan geçmeyip, liberal devletin pekiştirilmesini ve
demokratik reformu gerektirmektedir. Liberal devletin
kurucu ilkelerinin bütünü -güçler ayrımı, genel oy hakkı,
çok parti sistemi, medeni haklar vb.- korunup pekiştir-
ilmelidir. Politik topluluğun bu temel ilkeleri çerçevesi
içindedir ki, bugünün demokratik istemleri (ulusal, ırksal
ve cinsel azınlıkların haklarından anti-kapitalisit
mücadelenin kendisine kadar uzanan istemleri) ola-
bildiğince ilerletmek mümkündür.” (54)

Demek ki, solun görevi liberal-demokratik ideolojiyi

reddetmek değil, tersine onu radikal ve çoğul bir
demokrasi doğrultusunda derinleştirmek ve genişletmektir.
Post-marksistler radikal demokrasi söyleminin klasik
sosyalizm söylemi ile arasındaki farkları şöyle özetliyorlar:

“Radikal demokrasinin söylemi artık evrenselin
söylemi değildir; evrensel sınıf ve öznelerin içinden
konuştukları epistemolojik yuva bütünüyle ortadan kalk-
mıştır ve onun yerini her biri kendi indirgenmez söylem-
sel kimliği kuran seslerin bir polifonisi almıştır. Bu nokta
belirleyicidir: Evrensel söylemin ve onun ancak az sayı-
da öznenin ulaşabileceği ‘doğru’ ya da ayrıcalıklı bir
yaklaşma noktasının varolduğu şeklindeki örtülü
varsayımı terk etmeden, hiçbir radikal ve çoğul
demokrasi olmaz.” (55)

“Hukuksal kurumlar, eğitim sistemi, emek ilişkileri,
marjinal tabakaların direnişinin söylemleri, orijinal ve
indirgenmez toplumsal protesto biçimleri yaratırlar ve
böylece radikal demokrasi programının dayandırılması
gereken söylemsel karmaşıklık ve zenginliğe katkıda
bulunurlar.” (56)

“Klasik sosyalizm söylemi bundan çok farklı bir
tipteydi: Belli toplumsal kategorileri politik ve episte-
molojik ayrıcalıklarla donatan, evrenselin bir söylemiy-
di; toplumsalın içindeki farklı etkililik düzeylerine ilişkin
a priori bir söylemdi -ve böyle olmakla da, üzerinde işle-
meye olanaklı ve meşru saydığı söylemsel yüzeylerin
alanını kısıtlıyordu; son olarak tarihsel değişimlerin
harekete geçirildikleri ayrıcalıklı noktalara ilişkin bir
söylemdi- Devrim, Genel Grev ya da kısmi ilerlemelerin
birikici ve geriye dönüşsüz karakterinin birleştirici bir
kategorisi olarak evrim.” (57)

Post-marksistler önerdikleri siyasal projeyi, birleşik
bir özne olan işçi sınıfının yürüttüğü sosyalizm mücade-
lesi yerine, ‘çoğul’ bir öznenin yürüttüğü ‘radikal çoğul-
cu demokrasi’ mücadelesi olarak özetliyorlar. Böylece,
demokratik bir dürtü ve bir ‘demokratik mücadeleler’
çoğulluğu tarihin itici gücü olarak maddi çıkarların ve
sınıf mücadelesinin yerini alıyor, sosyalist istemler ise
sadece ‘demokratik devrim içindeki bir an’ oluyor.
Öyleyse, ‘demokratik söylem’ tarihle politikayı bir-
leştiren bağdır ve çoğul öznenin apayrı öğelerini gevşek
şekilde bir arada tutan bağdır.” (58)

Böylece ‘ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRATİK
DEVRİM’ kavramı ÖDP için gerekli ve doğru bir slogan
olarak yerine oturuyor. Buna karşı çıkanları ise anlamak
mümkün olmuyor.

“Toplumsal ilişkilerin gittikçe daha genişleme alan-
larının ‘insanileşmesi’ son iki yüzyıl içinde Batı  toplum-

(53) Laclau-Mouffe, “Amasız Fakatsız Marksizm Sonrası”, Gelecek Dergisi, Sayı 5, 1992, s.34-35.
(54) A.g.e. s.35
(55) E.Laclau-C.Mouffe, “Hegemonya ve Sosyalist Strateji”, Birikim Yay. Kasım 1992, s.234.
(56) A.g.e. s.234
(57) A.g.e. s.235
(58) Ellen Meiksins Wood, “Sınıftan Kaçış”, Akış yay. Şubat 1992, s.75.
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larında politik bilinçteki temel dönüşüm sürecine
bağlıdır. Tocqueville’e uyarak, biz de bu sürece
‘demokratik devrim’ adını verdik. Temel savımız sosya-
lizmin ‘demokratik devrim’in içsel bir parçası olduğu ve
bunun dışında bir anlam taşımadığıdır. Öyleyse, bizzat
anti-kapitalist mücadelenin derinleşebilmesi demokratik
devrimin genişlemesine bağlıdır. Hatta dahası anti-kapi-
talizm, demokratik devrimin içsel bir durağıdır.” (59)

Demokratik devrim kavramı Türkiye solunda çok
yanlış bir anlayışa yolaçabilir. Geçmişte yarı-feodal, yarı-
sömürge ülkelerde mücadele stratejisi olarak kabul edilen
‘milli demokratik devrim’ tezi ile post-marksistlerin
‘demokratik devrim’ stratejisini karıştırmamak gereki-
yor. Bu açıdan Türkiye’de post-marksistler ‘demokratik
devrim’ sloganını kullanırken çok dikkatli davranmak
zorundalar.

“Demokratik devrimin derinleşmesiyle radikal bir
anti-kapitalist politikanın potansiyel olarak ortaya çık-
ması, nüfusun çok geniş kesimlerince alınacak global
politik kararların sonucu olacaktır, toplumsal yapı için-
deki belirli konuma bağlı olmayacaktır. Bu anlamda bir
dizi mücadele, belirli bağlamlar içinde, anti-kapitalist
mücadeleler haline gelebilir ama özsel olarak (yaratılış-
tan) anti-kapitalist mücadele diye bir şey yoktur.” (60)

Post-marksistler demokratik mücadelelerin derin-
leşmesi ile özgürleşmiş bir toplumun daha da ileri gitmesi
gerektiğini bunun da işçi sınıfı üzerinde yoğunlaşmayıp
toplumsal hareketlerin mücadelelerinin genişlemesine
bağlı olduğunu ısrarla vurguluyorlar.

“Sosyalizmi daha geniş olan ‘demokratik devrim
alanına yerleştirmekle, eninde sonunda kapitalist
toplumu aşmamızı sağlayacak politik dönüşümlerin,
toplumsal aktörlerin ve onların mücadelelerinin çoğul-
luğuna dayandığına işaret etmiş olduk. Böylelikle
toplumsal tartışma alanı, sosyalist değişimin ayrıcalıklı
aktörü üzerinde yoğunlaşmayıp genişlemektedir. Bu aynı
zamanda, demokratik mücadelelerin genişlemesinin ve
radikalleşmesinin tümüyle özgürleşmiş toplumun
kazanımlarıyla ulaşılabileceği bir son noktası bulun-
madığı anlamına da gelmektedir.” (61)

Birikim Dergisi’nin 113. sayısında Dave Castle’in
post-marksizmin temel direkleri olan Ernesto Laclau ve
Chantal Mouffe ile “Kalpler, Zihinler ve radikal
demokrasi” adlı bir söyleşisi yayımlandı. Burada Mouffe,
radikal demokrasi kavramını kısaca şöyle özetliyor:

“Sol-kanat projeyi demokrasinin radikalleşmesi
olarak tanımlıyoruz. Bu, bir tabiyet ilişkisine karşı
yürütülen her türlü mücadeleyi kapsar. Fabrikadakileri
de kapsar, fakat onlarla sınırlı değildir. Bu aynı zamanda

Marksizmle bir kopuştur, çünkü örgütleyici ilkeleri, her
şeyden önce, demokratik idealler olan eşitlik ve özgür-
lüktür. Bunlar halen modern kapitalist devletlerin ege-
men gruplarının retoriğinde mevcut ideallerdir. Öyleyse
biz önceki toplumdan radikal bir kopuş gerektiği fikrini -
devrim fikrini- bıraktık. Kendi siyasetimizi liberal kapi-
talizmde tatmin edilemeyen, ancak zaten var olan fikir ve
değerlerin radikalleştirilmesi olarak anlamaya başladık.
Bence herkes için özgürlük ve eşitlik istemekten daha
radikal bir şey yoktur. Sorun, bu fikirlerin, onları izlediği-
ni iddia eden toplumlarda uygulanmamış olmalarıdır.
Sol-kanat bir projenin yapması gereken bu toplumları, bu
fikirleri gerçekten uygulamaya zorlamaktır.”

Post-marksistler, sosyalist mücadelenin başarısızlık-
larını sınıf mücadelesine bağlarken, devletin rolünün
genişlemesine de karşı çıkıyorlar.

“Temel antagonizmaların belirlenmesi açısından
asıl engel, gördüğümüz gibi,  sınıfçılık olmuştur; yani,
işçi sınıfının yöneliminin, büyük bölümüyle sınıfın ken-
disinin dışında kararlaştırılan politik bir güçler denge-
sine ve bir çok demokratik mücadelenin radikalleşmesine
bağlı olduğunu anlamayan, işçi sınıfının toplumsal
değişimin temel itkisinin içinde yattığını ayrıcalıklı faili
temsil ettiği fikir. Değişimler gerçekleştirme olanağının
yoğunlaştığı toplumsal düzeyler açısından temel engeller,
devletçilik -devletin rolünün genişletilmesinin tüm sorun-
ların çaresi olduğu fikri- ile ekonomizm (özellikle
teknokratik versiyonu) -başarılı bir ekonomik stratejiyi
zorunlu olarak bir dizi belli politik sonucun izleyeceği
fikir- olmuştur.” (62)

Türkiye’deki post-marksistlerin de aynı düşünceleri
benimsediğini izlemek gelecek bölümde mümkün olacak.
Ama şimdi bu konuda ilk olarak ÖDP Genel Başkanı
Ufuk Uras’ın postmodern yazar Foucault’tan esinlendiği
düşüncelerini öğrenmek, herhalde ilginç olacaktır:

“Demokrasinin siyasi alanla sınırlandırılmış bir
kavram halinden çıkarılması, bizim ÖDP projesi açısın-
dan önemli. Üretenlerin, çalışanların, emekçilerin söz ve
karar ve yetki sahibi olması sadece siyasi düzeyde değil,
iktisadi düzeyde bizim ön plana çıkardığımız bir kategori.
Bir yanıyla da kararı alanlarla kararı uygulayanlar
arasındaki açının, makasın en aza indirilmesi ya da
siyasetin hızla merkezileştiği Türkiye’de yerel
unsurların, dinamiklerin önemine vurgu yapan bakış
açısı. Ve belki de Foucault’da falan çok iyi gördüğümüz
gibi, aslında devlet tarafından tarif edilmiş bireysellik
karşısında dayanışmacı ve özgürlükçü ve özgürleştirici,
yani insanın kendini gerçekleştirebileceği bir ortamı tesis
etmeyi hedef haline getirebilmek.” (63)

(59) E. Laclau-C. Mouffe, “Amasız Fakatsız Marksizm Sonrası”, Çev. Ahmet Kardam, Gelecek Dergisi, s.33.
(60) A.g.e. s.34.
(61) A.g.e. s.36-37
(62) E.Laclau-C.Mouffe, “Hegemonya ve Sosyalist Strateji”, Birikim Yayı. Kasım 1992, s.217.
(63) Ufuk Uras, Mürekkep Dergisi’nden aktaran Temel Demirer, “ÖDP’ye Kenar Notları”, İnsancıl Yay. s.47.
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Orhan Gökdemir

İkinci Dünya Savaşının ardından hızla örgütlenen
karşıdevrim üzerine yazan ilk kişi, savaşın faturasını
Amerika’ya göç ederek ödeyen bir Alman Yahudisi
olan Marcuse’dü. O, daha savaşın dumanı tüterken
“Artık kapitalist sistemin savunulması karşıdevrimin
ülke içinde ve dışında örgütlenmesini zorunlu kılar”
diye yazmıştı, “Kapitalizm bütün devrimler içinde en
radikal olanın tehditine karşı örgütlenmektedir.” (1) Bu
satırlar yazıldığında karşıdevrim çoktan bir kehanet
olmaktan çıkmıştı. Savaştan sosyalizmin başarıyla çık-
ması, daha savaş bitmeden karşıdevrim için yeni ittifak-
ların yolunu açmıştı. Nazi istihbaratçısı General
Reinhard Gehlen sonradan karşıdevrimin en acımasız
örgütü olacak olan CIA (ABD Merkezi Haberalma
Teşkilatı)’nın temellerini OSS (Stratejik Hizmetler
Bürosu, CIA’nın selefi) içinde atmaya başlamıştı bile. (2)

Amerikan imparatorluğu için bütün enerjisini yönelttiği
tek bir hedef vardı artık; komünist yayılmanın durdu-
rulması ve mümkünse yok edilmesi. 

Bunun için gereken ideolojik donanım birbiri ardı-
na büyük paralarla oluşturulan projelerle giderilmeye
çalışılacaktı. Adını Kral Arthur’un efsanevi sarayından
alan ve psikologları biraraya getirerek psikolojik harbi
formüle etmeye çalışan CAMELOT, psikolojik savaş
taktiklerini geliştirmek amacıyla ordunun ve CIA’nın
güvenilir bulduğu seçkin sosyal bilimcileri biraraya
toplayan TRUVA, American Way of Life’nı yaymayı
amaçlayan Barış Gönüllüleri projesi bu ihtiyaçtan doğ-
muştu. Sosyal bilimlerin soğuk savaşın emrine verilişi-
ni 1965 yılında Amerikan Kongresi şu başlık altında

rapor ediyordu: “Soğuk Savaş’ı kazanmak: ABD’nin
İdeolojik Taarruzu.” (3) Ama karşıdevrimin asıl
başarısı, bu örgütlenmenin geniş bir aydın kesimi
“ikna” etmiş olmasındaydı. Bu o kadar öyleydi ki
karşıdevrimi ilk kez not eden Marcuse hakkında dahi bu
örgütlenmenin ideoloğu olduğu yönünde söylentiler
dolaşıyordu.(4) 

Kahrolsun Materyalizm!

Tablo, karşıdevrimin askeri olmayanların önemli
bir kesiminin de sansürün koruyucu kollarında huzur
aradığını gösteriyordu. Karşıdevrim kendi “entelek-
tüelini” henüz yetiştirmemişti ve var olanı hizaya getir-
erek kullanmak için kolları sıvamıştı.

Gerçekte çoğunluğu politikaya kayıtsız olan bili-
madamlarını ikna etmek büyük çabalar da gerek-
tirmemişti. Nazi döneminde bilimin durumunu konu
alan bir çalışma, modern fiziğin kurucularından Max
Planck’a nazi selamı verdiren bu kayıtsızlığı anlatarak
başlar. Bu kayıtsızlığın ortaya konulan bilimi etkile-
memesi de mümkün değildi. Beyerchen, “Nazi
Döneminde Bilim” adlı çalışmasında, materyalist
olmakla suçlanan fizikçilerin determinizm yükünden
nasıl kurtulmaya çalıştıklarını anlatır. (5) Böylece mo-
dern fizik makalelerinde determinizm hakkında yazılan
reddiyeler, suçlamalardan kurtulmanın yaygın bir yön-
temi haline gelmişti.(6) Buna karşılık daha “kırılgan”
olan felsefecilerin genel olarak ırkçılık veya doğrudan
nazizm ile flörtleri ise yaygın olarak bilinmektedir.

(1) Herbert Marcuse. Karşıdevrim ve Başkaldırı. Çev. Gürol Koca-Volkan Ersoy. Ara. İstanbul 1991. s.7-8.
(2) Gehlen ve CIA bağlantısı için bakınız. General Reinhard Gehlen. CIA Bağlantısı. Mary Ellen Reese. Sorun.
Çeviren Kerem Özdemir. İstanbul 1999
(3) Üniversiteler ve Amerikan İmparatorluğu. Soğuk Savaş Döneminde Sosyal Bilimlerde Para ve Siyaset. Franz Boas
ve diğerleri. Çeviren. Musa Ceylan. Kızılelma. İstanbul 2000. s.86
(4) Bu projeler hakkında daha geniş bilgi için bakınız: Üniversiteler ve Amerikan İmparatorluğu. Soğuk Savaş
Döneminde Sosyal Bilimlerde Para ve Siyaset. Franz Boas ve diğerleri. Çeviren. Mus Ceylan. Kızılelma. İstanbul
2000. Soğuk Savaş ve Üniversite. Savaş Sonrası Yılların Entelektüel Tarihi. Noam Chomsky ve diğerleri. Çeviren.
Musa Ceylan. Kızılelma. İstanbul 1998.
(5) Alan D. Beyerchen. Nazi Döneminde Bilim. 3. Reich’da Üniversite. Çeviren: Haluk Tosun. Alan. İstanbul 1985. s.15
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“Hume ve Kant, her ikisi de insanlık için utanç verici
ırkçı bildirimleri ile kuşkuculuğun insanı yalnızca
beyninde değil ama fiziksel varlığında da nasıl küçült-
tüğünün örneklerini verirler. Benzer olarak, irrasyona-
list Heidegger ve Heisenberg durumunda Nazizm,
Wittgenstein durumunda savaş tutkusu ve fiziksel
olarak saldırgan karakter, pozitivizm ve kişilik arasın-
daki ilişki üzerinde ciddi olarak düşünmeye götürme-
lidir.” (7) Fizik makalelerini felsefeyle dolduran bir ikti-
dar tutkusu-korkusunun, sosyal bilimleri ve felsefeyi
daha doğrudan etkilemesi kaçınılmazdı.(8) Bilimde ve
felsefede irrasyonalizm, kapitalizmin ‘rasyonel’
ihtiyaçları tarafından kışkırtılmaktaydı.

Wittfogel komünistleri ispiyonluyor!

Bu etkinin pratik tezahürleri için düşülmüş iki notu
buraya alalım. İlki Nazizmden kaçıp ABD’ye yerleşen
Antropolog Karl August Wittfogel ile ilgili. Bir zaman-
ların Komünist Partisi ve Frankfurt Okulu üyesi
Wittfogel Columbia’daki bir öğrenci çalışma grubunun
üyelerini komünist olduğu gerekçesiyle ihbar etmekten
geri durmamıştı.(9) Wittfogel’in ifadeleri yüzünden
yüzlerce öğretim üyesi işini kaybetmiş, bir çoğu ülkeyi
terk etmek zorunda kalmış ve aralarından bazıları inti-
har etmişti. 

İkincisinin kahramanı ise Karl Polanyi’dir; “Karl
Polanyi, çalışmalarını sansürlü sürdürmek zorundaydı,
çünkü bir zamanlar komünist olan karısının
Amerika’ya girmesine izin verilmiyordu.”(10) Polanyi,

baskıdan kurtulmak için çalışmalarında Marx’tan söz
etmeme yolunu tutmuştu. Polanyi, Marx’tan her söz
ettiğinde eleştirel olmaya da özel bir dikkat göstermişti. 

Bu kişisel öykülerin not edildiği çalışmada
ABD’de 1946’dan 1970’e kadarki Amerikan
Antropologlarından Seçme Yazılar’da Karl Marks’a bir
tane bile atıfta bulunulmadığına da dikkat çekiliyor. 

Marksizm yerine ‘eleştirel teori’

Bu kader Frankfurt Okulu’nun göçerleri için de
geçerlidir; “Enstitünün Columbia Üniversitesi’ne taşın-
masından sonra bu eda giderek kötümser yönde
değişmeye başlamıştır. Zeitschrift’teki makalelerde,
artık ‘Marksizm’ ya da ‘komünizm’ gibi kelimeler kul-
lanılmamaya, bunların yerine, ‘diyalektik materyalizm’
ya da ‘materyalist toplum teorisi’ sözcükleri kullanıl-
maya başlanmıştır. Yayıncılıkta çok dikkatli bir yazım-
lama başladığı için, düşüncelerinin yol açabileceği
devrimci etkilerin olabileceğini özenle saklamaya
çalışmışlardır. Enstitünün Amerika’da hazırlanan bib-
liyografyasında Grossmann’ın kitabının başlığı
‘Kapitalist Toplumda Birikim Yasası’ (The Law of
Accumulation in Capitalist Society) olarak değişti-
rilmiş; orjinalde yer alan ‘çöküş yasası’ sözcüklerine
yer verilmemiştir. Hiç şüphesiz, bu değişiklikler, biraz
da Enstitü üyelerinin Columbia’daki durumlarının çok
hassas oluşundan kaynaklanıyordu. Fakat, aynı değişik-
likler Enstitü’nün Sovyet Bloku’ndaki ortodokslukla
eşit saydığı Marksizm türüne karşı duyduğu hoşnutsuz-

(6) Determinizm üzerine yazılanların tipik bir örneği için bakınız: Max Planck. Modern Doğa Anlayışı ve Kuntum
Teorisine Giriş. Çeviren: Yılmaz Öner. Alan. İstanbul 1987. Ortaya çıkan sonuç, konuyla ilgili bir çalışmada şöyle
özetleniyor: “Belirlenimsizlik, anlamsızı, saçmayı fiziğe aktaran bir matematikselcilik-tüm bunlar bu bilincin bozul-
masını, bir us yarılmasını, bir şizofreniyi gösterirler.” Einstein. Özel ve Genel Görelilik Kuramı’na Aziz Yardımlı’nın
önsözü. İdea. İstanbul 1997. s.26.
(7) Einstein. Özel ve Genel Görelilik Kuramı. Çeviren Aziz Yardımlı. İdea. İstanbul 1997. Aziz Yardımlı’nın önsözü.
s.22-23. Aynı çalışmada Yardımlı bilimsel camiadaki kişilik bozukluklrı için şu ilginç örnekleri veriyor: “Gödel’in
durumuna biraz daha yakından bakabiliriz. Öğrencilik yıllarında Russel’ın İndroduction to Mathematical
Philosophy başlıklı kitabının incelendiği bir seminere katıldı. Entelektüel yaşamının en büyük esin kaynağını bu çalış-
mada buldu. Öğretmeni daha sonra bir öğrencisi tarafından öldürülen Schlick idi. Bu etkiler altında Gödel
Viyana’da mantıksal olgucuların arasına katıldı. 1933’te Hitler’in erke gelmesinin Gödel üzerinde hiçbir etkisi
olmadı. 1939’da savaş başlayınca ABD’ye gitti... Gödel, beklenebileceği gibi, yaşamı boyunca sürekli olarak sinir
bunalımları geçirdi. Yaşamının sonlarına doğru zehirlenmekte olduğu saplantısına kapıldı ve zehirlenmekten kaçı-
nabilmek için yemek yemeyi reddetti. 1978’de açlıktan öldü. Görelilik kurmının pazarlanması için Gödellere bile
gereksinim duyulur! Bir irrasyonalist yalnızca kuramsal bir dengesizlik içinde olabilir mi? Cantor? Nietzche?
Schopenhauer? Heidegger? Darrida? Heisenberg? Hume? Locke? Kant? Wittgenstein? Ve başkaları? Tüm bu
kuşkucuların yaşamları trajik anomaliler sergiler: Sadizm, nazizm, ırkçılık, şizofreni, paranoya.” A.g.e. s.23
(8) Edebiyatçılar arasında da ülkesine “gönüllü olarak” hizmet etmek isteyenler çıkmıştır. Yazar Ernest Hemingway,
usta casuslar ile ilgili bir çalışmaya alınacak kadar ünlü bir casustur da. Bakınız; Ernest Volkman. Kara Sanatın
Ustaları-Casuslar. Çeviren Fatoş Dilber. Sabah. İstanbul. 1996.
(9) Soğuk Savaş ve Üniversite. Savaş Sonrası Yılların Entelektüel Tarihi. Noam Chomsky ve diğerleri. A.g.e. s.141.
(10) Soğuk Savaş ve Üniversite. A.g.e. s.141.
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luğu da ortaya koyuyor; ayrıca Marksistlerin prole-
taryanın devrimci potansiyeline karşı duydukları güven
ve inançtan uzaklaştıklarını da ifade ediyordu.”(11)

Sınıftan vazgeçmenin, karşı tarafa geçmenin ilk belirtisi
olduğu anlaşılıyor.

Almanya’da faşizmin hizaya getirdiklerinin aksine
asla nazi selamı vermeyecek gibi görünenler önce pro-
letarya, sonra Marksizmden vazgeçirilmiş, içleri
boşaltılınca da birer ihbarcı haline dönüştürülmüştür.
Bu türden “sol tandanslı” felsefecilerin ‘Sovyet
Marksizmi’ ve işçi sınıfının devrimci rolü üzerine
eleştirileri Pax Americana’ya verilmiş birer af dilekçe-
sidir; bu açıktır.

Stalinizme saldır !

“Sovyet Marksizmi”ne ve daha inceltilmiş bir yön-
tem olarak Stalinizme yönelik eleştirilerin entelek-
tüeller arasında birdenbire popüler olmasında karşıde-
vrimin eylem planının doğrudan etkili olduğu yönünde
başka işretler de var. Bunlardan biri “psikolojik harp”
için ABD devletince geliştirilen Truva Projesi ile ilgi-
lidir. Proje kapsamında bir araya getirilen sosyal bilim-
ciler 81 sayfa tutan çok gizli nihai raporu 1951 yılında
Dışişleri Bakanlığı’na gönderiyor. Truva Projesi ile,
Amerika’nın Sesi yayınlarını etkili hale getirme yol-
larını aramakla görevlendirilen bilimciler Sovyetler
Birliği’nden Batı’ya kaçanlarla ilgili şu önerilerde
bulunuyordu: ‘...Rapor sabır ve hiç değilse bir nebze
hoşgörü tavsiyesinde bulunuyordu. Yazarlar, ‘açıkça ya
da ima yoluyla, komünizmin kötü olduğu veya
komünizmi küçümsediğimizi gösterecek bir konuma
düşmekten kaçınmalıyız’ diyordu. ‘Daha ziyade,
Stalinizmin, Marksizmin Batı’da aslında barışçı bir
evrim geçirmiş olan belli ideallerine ihanet ettiği
görüşünü savunmalıyız. Sovyet toplumunun entelek-
tüel temellerine açıktan ve topyekün bir saldırı görün-
tüsü verilmemelidir.”(12) Bu  bilgileri veren yazar,
tavsiyelerin CIA ve Ford Vakfı’nın onayından geçerek
entelektüel camianın onayına sunulduğunu da not edi-
yor. Anti stalinizm, soğuk savaşın laboratuvarlarında

imal ediliyor.
Bilimlerin soğuk savşın emrine verilmesinin yol

açtığı çürüme belki de en trajik sonuçlarını “Marksizm
kıraathanesi” olarak adlandırılan Frankfurt Okulu
üyelerinde açığa vurdu. Artık Marks’tan korkan
Marksistler haline gelen kıraathane sakinleri giderek
daha fazla psikanalize yakınlaşacaklardır. Bizde de her
askeri darbenin ardından yeniden açılan Freud ve
Freudcu okul, Marksizme bu kıraathane aracılığıyla ve
soğuk savaşın emrine girmeye başladıkları bir zamanda
sokulmuştur.(13) “Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü’nün
Neo-Marksist Eleştirel teorisine psikanalizi katma gi-
rişimi cüret isteyen ve alışılmamış bir işti. Bu aynı
zamanda Enstitünün artık kendisine dar gelmeye
başlayan gelenekselleşmiş marksist anlayışları aşıp
geride bırakmak isteğini de gösteriyordu.”(14) Artık
kıraathane Marks’ı kişileştirmenin ve yumuşatmanın
bir yolunu araştırmaktadır. Fromm, “Özgürlükten
Kaçış”ı tam da böyle bir zamanda yazdı. Kitabın özü,
karşıdevrimin ihtiyaçlarıyla çakışıyordu. Çünkü o sıra
“Amerika otoriteryanizme karşı savaş açmıştır.” (15)

Otoriter olan ise elbette ve kuşku götürmez bir biçimde
komünizmdir. 

Marcuse Sovyetlere saldırıyor

Bir başka Freud düşkünü; Marcuse ise 1950’lili
yıllarda yayınladığı bir çalışmasında amaca daha doğru-
dan hizmet edecek bir başlık koymuştu: “Sovyet
Marksizmi.” Devamı şöyle: “Klasik Marksizmin politik
ülkülerine bağlı olduğu halde bu yolda savaş veren
bütün etkin toplumsal güçlerden tamamen uzak duran
Marcuse Amerika’da, sonunda, işçi sınıfının ileri kapi-
talizmle yapısal olarak ‘bütünleşmesi’nin, dolayısıyla
çağımızın tarihinde sosyalist düşünce ile proletaryanın
eylemi arasındaki uçurumun aşılmazlığının teorisini
yaptı. Teori ile pratik arasında yirmilerin sonunda
Almanya’da pratik alanında sessizce başlayan kopma,
altmışların ortasında Tek Boyutlu İnsan’ın yayımlan-
masıyla teori alanında da gürültülü bir şekilde ilan edil-
di.” (16) Amerikan Kapitalizmi artık eleştiri için daha

(11) Martin Jay. Diyalektik İmgelem. Frankfurt Okulu ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Tarihi. 1923-1950. Çeviren:
Ünsal Oskay. Ara. İstanbul 1989. s.73. Aynı çalışmada Enstitü üyelerinin argümanları ile Yahudi kökenli olmaları
arasındaki etkileşime de dikkat çekiliyor.
(12) Üniversiteler ve Amerikan İmparatorluğu. Soğuk Savaş Döneminde Sosyal Bilimlerde Para ve Siyaset. A.g.e. s.51.
(13) “Althusser’i tartışırken atlanılmaması gereken şey işte bu pratik yöndür. Aksi halde, onun ‘sol liberalizm’in elinde
bir soğuk savaş silahı olarak nasıl kullanıldığını açıklayamayız. Türkiye’deki tarihini de oldukça açıklayıcı buluyo-
rum; Marx ve Lenin iki kez devlet zoruyla topyekün kapatılmaya teşebbüs edildiğinde, Yeni Freudçular’ın yanında
Althusser’in de açıldığını ve bunların Marksizmin panzehiri olarak kullanılmaya çalışıldığını hatırlayalım. Althusser
tehlikesizdir; felsefesi de...”  Orhan Gökdemir. Felsefi Aklın Eleştirisi. Göçebe. İstanbul 1997. s.61
(14) Martin Jay. Diyalektik İmgelem. A.g.e. s.132.
(15) Martin Jay. Diyalektik İmgelem. A.g.e. s.146.
(16) P. Anderson. Batı’da Sol Düşünce.  Çev. Bülent Aksoy. Birikim. İstnbul. 1982. s. 57
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doğrusu “eleştirel teori” için kapıları sonuna kadar
açmıştı. Çünkü “eleştiri”de artık Marksizm ve
komünizm yoktu.

Enstitü ve üyelerinin bu trajik dönüşümü bir başka
kaynakta şöyle anlatılıyor: “1933’teki Nazi zaferi
böylece Enstitü’yü sürgün etti, ama onu bir merkez
olarak yok etmedi. Horkheimer, 1934’de Enstitü’nün
New York’taki Columbia Üniversitesi’ne bağlandığı
Birleşik Amerika’ya resmen aktarılmasına karar verdi;
bütün yakın çalışma arkadaşları da İkinci Dünya
Savaşı’nın patlamasından önce Amerika’da ona
katıldılar. Enstitü’nün ABD’ye göç etmesi onu sosyal-
izme biçimsel olarak bile bağlı olmayan bir yığınsal işçi
sınıfı hareketinden de, sağlam bir Marksist gelenekten
de yoksun bir politik ortama  götürdü. Enstitü bu duru-
muyla yeni çevresinde sürekli olarak yerli burjuva
düzenine ayak uydurma yoluna sürüklendi, yerli
akademik ya da ortak duyarlığa uymak için eski ve yeni
çalışmalarının yayımlanmasını yasaklayarak alışılmış
anlamıyla pozitivist nitelikte sosyolojik araştırmalara
yöneldi. Yeni yerinde kendini kamufle etmek için poli-
tikadan neredeyse bütünüyle uzaklaştı... Enstitü’nün
1949-50’de yeniden Frankfurt’a dönmesi, toplumsal
işlevinde ve doğrultusunda Amerika’da meydan gelen
temel değişmeyi düzeltmedi. Çünkü savaş sonrasının
Batı Almanya’sı politik ve kültürel bakımdan artık
Avrupa’nın en gerici büyük kapitalist ülkesiydi: Nazi
şovenizmi ve Anglo-Amerikan baskısı ülkenin
Marksist geleneğini yıkmıştı, işçi sınıfıysa o gün için
eylemsiz ve edilgendi. AKP’nin yasaklandığı, SDP’nin
de Marksizmle resmen bütün ilişkisini kestiği bu ortam-
da Enstitü iyice politikasızlaştırılmıştı: ABD’de
akedemik hayat içinde izole bir ada olan kurum Batı
Almanya’da devletçe alkışlanıyor, korunuyordu.
Otuzlarda Horkheimer tarafından savunulan ‘eleştirel
teori’nin sosyalist pratikle olan bütün bağları açıkça
kopmuştu artık. Horkheimer’ın kendisi, sonunda,
emekliliğinde kapitalizmi utanç verici bir şekilde savu-
nacak kadar seviyesizleşti.”(16) Frankfurt Okulunun
entelektüelleri artık Pax Americana’ya teslim olmuştu.

Bilimler ABD’nin emrinde

Bütün bunlara ikna edilenler arasında solun önem-
li bir kesiminin de olduğumuz düşünülürse ortaya çıkan
görüntünün pek eğlendirici olmadığını teslim etmek
gerek. Daha eğlendirici olanlar var. Nazizmin deter-
minizmi, soğuk savaşın Marksizmi boğmaya başladığı
bir zaman aralığında, artık zaptu rapt altına giren sosyal
bilimler, üzerine boca edilmeye başlanan dolarların et-
kisiyle hızla doğurmaya başlamıştır. Sosyal
Antropoloji, Sosyal Psikoloji ve özellikle Davranışçı

Okul, Siyaset Bilimi, Kalkınma İktisadı ve elbette
iletişim araştırmaları giderek daha büyük bir hızla ve
komünizme karşı mücadelenin gereğine göre bilimler
hiyerarşisi içindeki yerlerini almıştır. Daha doğrusu
“imal edilmişlerdir.” “Neredeyse istisnasız olarak,
Amerikan devletinin rolü, en fazla uluslararası araştır-
malar, kalkınma araştırmaları gibi yeni interdisipliner
alanlarda belirgindi. Soğuk Savaş’taki rakiplerin
sindirilmesinde etkili taktikler sunduklarına inanıldığı
için bu alanların herbiri devlet tarafından finanse edilip
geliştirilmişti. Çatışmayı besleyen mitosların kendi
yalanlarının ağırlığı altında çökmemesi için, bu alan-
ların her birinde Soğuk Savaş üniversitelerinin dezen-
formasyon özelliği üretilmek ve sürdürülmek zorun-
daydı.”(15) Bu destek elbette genellikle doğrudan istih-
barat örgütleri ya da Rand Corparation türü onların yan
kuruluşları aracılığıyla veriliyordu. Bunlardan biri olan
Donanma Araştırma Dairesi’nin Psikolojik Bilimler
Bölümü, araştırma projelerini bireysel ve grup etkinliği,
etkileşim, sinirsel/algılama süreçleri, tepki mekaniz-
maları, insan mühendisliği, temel özellikler ve eğitim
öğretim başlıkları altında listelemişti. Hava Kuvvetleri,
programın çerçevesini disipliner kavramlarla tanım-
lamıştı. Bunlar arasında; antropoloji, iktisat, tarih,
hukuk, operasyon ve sistem analizi, siyaset bilimi,
psikiyatri, psikoloji, sosyal psikoloji ve sosyoloji
bulunuyordu.(16) 

Bu ihtiyaçlar nedeniyle üniversitelerin bünyesinde
de yeni kürsüler icat edilmişti.  Harvard’da bir istihbarat
örgütleri ortak girişimi olan ve Carnegie Corporation
tarafından finanse edilen Rusya Araştırmaları Merkezi,
MIT’te Truva Projesi kapsamında Kurulan Uluslararası
Araştırmalar Merkezi (CENIS) bunlar arasındaydı.
Hatta tektonik plakalar ve yer kabuğu ile ilgili modern
gelişmeler soğuk savaşın bir gereği olarak oluşturulan
bir araştırma grubu tarafından keşfedilmişti.(17) Bu grup-
lara katılarak çalışanlar arasında Talcott Parsons, Walt
W. Rostow gibi ünlü isimler de vardı. Sonuncusu CIA
adına araştırmalar yapıyor, bunları rapor haline geti-
rerek örgütüne sunuyordu. 

Sınıf yok, kültür var 

Bu disiplinler arasında Sosyal Antropoloji
sömürgeciliğin hizmetkarı rolüyle en sabıkalı olandı.
Bu projelere en çabuk uyum sağlayanlar da onlar oldu.
Antropologlar, Uluslararası Kalkınma Ajansı (AID),
CIA’nın İleri Araştırma Projeleri Ajansı (ARPA),
Sosyal Sistem Araştırmaları Merkezi (CRESS) ve
devletin diğer araştırma kuruluşlarında sorunsuzca
çalıştılar. İlgi alanları Alaska’dan Tayvan’a kadar
yayılıyordu. Araştırma konuları köylülerin hangi

(17) P. Anderson. A.g.e. s. 56-57.
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koşullarda ayaklandıklarından, komünist tehdite karşı
kırsal kalkınmaya kadar değişiyordu. Bu çalışmalar
sonucunda hayatımıza yepyeni kavramlar giriyordu.
Toplumların modern ve geleneksel olarak ikiye ayrıl-
ması, özgürlük ve totaliterlik arasındaki husumetin
körüklenmesi, temel sorunların yerini çok kültürlülük,
cinsel tercihler, feminizm gibi konular alması, siyaset
bilimi tarafından liberalizmin meşrulaştırılması, kapi-
talist emperyalizm için en hayati eğilim olan ‘tüke-
tizmin’ tek ölçü haline getirilmesi, özelleştirme ve glo-
balleşmenin meşrulaştırılması, anti stalinizm vb.

Bir başka moda kavramın nasıl üretildiği ise bir
çalışmada şöyle anlatılıyor: “89.500 dolar gibi pek fazla
olmayan bir para ödeyerek, Amerikan ordusu 1965
yılında, A.B.D.’ne ‘gelecekte dünya hegemonyasını
elde tutma’ olanağı verecek yolların araştırılması üze-
rine bir çalışmayı başlatmıştır. Bu incelemeye verilen
Pax Americana adı çok kışkırtıcı bulunduğundan,
bunun yerine daha karışık ve anlaşılmaz şu formül
bulunmuştur: ‘Stratejik Sıralamalar ve Askeri
Amaçlar.’ Bu çalışmayı gerçekleştirmek için Pentagon,
1967 yılında 2100 milyon doları bulan kontratlarla,
savunma için çalışan teşebbüslerin başında gelen
Douglas Aircraft Corparakar’un araştırma servislerine
başvurmuştur.”(18) Pax Americana kavramı daha sonra
daha az kışkırtıcı olan Yeni Dünya Düzeni’ne
dönüştürülecektir.

Bütün ortaçağ boyunca basit madenleri altına
dönüştürecek bir formül arayan simyacıların rüyası
adeta gerçek olmuştur. ABD dolar demetleri aracılığıy-
la bütün bilimleri ve bütün kavramları hizaya sokup
onları antikomünist haline getirmektedir. Bu tür ‘bilim-
sel kavramları’ geliştirmek için yapılan örgütlenmelerin
başına dolar yağdırmak geçerli tek formüldür.
“Merkezlere ve interdisipliner projelere, dönemin
akademisyenlerinin çok iyi bildiği bir dizi vakıftan fon-
lar akıyordu. Bu vakıflar arasında Ford Vakfı, Carnegie
şirketi, Rockefeller kardeşlerin çeşitli fonları, Sosyal
Bilimler Araştırma Konseyi gibi kuruluşları sayabiliriz.
Sosyal bilimleri finanse eden biri dizi vakfın, CIA’nın
paravan kuruluşları oldukları daha sonra ortaya çıktı.
Bunlar, devletin, pek de hoş olmayan görevlere ilgisini
gizlemek amacıyla kullanıldılar. Bu görevler şunlardı:
Fiziksel duygulardan uzun süreli mahrum olmaya gös-
terilen fiziksel ve psikolojik tepkiler, gelişmiş polis
sorgulaması, radyasyonun savaş esirleri ile yoksullar
üzerindeki etkileri konusundaki ‘bilimsel’ araştırmalar
ile dünyaya tıbbi yahut sosyal bilimsel araştırma olarak
takdim edilen diğer bilimsel istismar türleri.”(19)

Yeni aydına örnek: Kissinger

Bu tür çabaları doruğuna ulaştıran kişi ise bir
Alman tarihi doçenti olarak kariyerine başlayan Henry
Kissinger’dı. Sonradan çok etkili olduğu ikinci vatanı
Amerika’da hem sosyal bilimlerin soğuk savaşın
emrine girmesinde çok etkili roller üstlenen şirket
vakıflarının, hem de bunların bağlı olduğu üst kuru-
luşlar olan CFR, Trilateral Commission ve Bilderberg
gibi örgütlerde önemli roller üstlenen bu eski Nazi, bu
tür bilim kurullarından birinde; Washington Psikolojik
Savaş Önderliği ?ubesi (Psycholigical Strategy Board)
hayatının teorisini geliştirmişti. Tam da soğuk savaşın
sıcak yıllarında Harvard’da bilimsel kariyerine
başlayan Kissinger “Kontrgerilla Operasyonları” adlı el
kitabını hazırlayan bilim kurulunun başkanlığını da
yapmıştı. D. Galula müstear imzasıyla çıkan kitabın
organizatörü oydu. Kitabı yayınlayan Frederick A.
Praeger Puplisher Inc. ise elbette bir CIA paravan kuru-
luşuydu.(20)

ABD, yayıncılık sektörünü de soğuk savaşın
emrine vermiştir. U.S.I.A. (United States Information
Agency) özel olarak bu amaç için yaratılmıştır. İşte bu
kirli yayıncılık faaliyetleri ile ilgili birkaç örnek: “1965
yılında, U.S.I.S. (U.S. İnformation Service) dünyaya
14.453.000 (Yazıyla ondörtmilyondörtyüzelliüçbin-
o.g.) kitap dağıtmak için milyonlarca dolar harcamıştır.
Böyle bir pazar, tabii yazarına, U.S.I.S. tarafından para
ödenen, metni de ismi belirtilmeden aynı ajans tarafın-
dan gözden geçirilip düzeltilen kitapları yayınlamayı
kabül etmiş Amerikan yayımcılarının iştahını kabart-
mıştır. Başka bir takım yayımcılar da konu bakımından
U.S.I.S.’nın propaganda amacıyla binlerce nüsha
ısmarlayabileceğini umdukları eserler yayınlamaya
çalışmışlardır. Tabii bu yayımlar, şu ya da bu kitabın
masraflarının imparatorluk yönetimi tarafından karşı-
landığını belirtmekten sakınan yayımcının sorumluluğu
altında yapılmaktadır. Bu kitaplar dış ülkelere propa-
ganda amacıyla parasız olarak dağıtıldığı gibi, yine
hükümetin propagandasına hizmet ettikleri ABD’nin
içinde de satılabilmektedir.”(21) 

En büyük yayıncı CIA

“1956 yılında U.S.I.A., ‘Ajansın teşviki olmadan
ticari piyasa için ne yazılabilecek, ne de yayınlanabile-
cek’ 104 kitaba paraca yardım etmek için 570.850 dolar
ayırmıştır, ayrıca aynı yıl U.S.I.A. kendi talimatına göre

(18) Üniversiteler ve Amerikan İmparatorluğu. Soğuk Savaş Döneminde Sosyal Bilimlerde Para ve Siyaset. A.g.e. s.13.
(19) A.g.e. s.106.
(20) Bugün depremleri ölçmek için kullanılan sistem, Sovyetler’in atom denemelerini izlemek için kurulmuştu.
(21) Cloude Julien. Amerikan İmparatorluğu. Çevirenler: Tahsin Saraç-Aysel Gülercan. Hitit. Ankara 1969. s.456-457.
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ve kontrolü altında yine 46 kitap yazdırmak için
183.905 dolar harcamıştır. ... yazar ve yayımcı, hiçbir
durumda ve ne olursa olsun, ajansın müdahalesini açık-
lamamaya zorlanmaktadır. U.S.I.A.’nın isteği üzerine
yazılmış kitaplar arasında, Time dergisi muhabiri Jay
Mallin trafından yazılmış ve Caribbean Crisis:
Subversion Fails in the Dominican Republic başlığı
altında Doubleday yayınları tarafından yayımlanmış
The Truth About the Dominican Republic de bulun-
maktadır. Aynı Jay Mallin, D. Van. Nostrand yayın-
larında çıkan Terrors in Vietnam’ı yazmak için
U.S.I.A.’dan 4.946 dolar almıştır... Praeger yayınları,
1965 yılında U.S.I.A. tarafından paraca desteklenen ve
ısmarlanan onaltı kitap yayınlamış, hatta CIA tarafın-
dan masrafları karşılanan onbeş ya da onaltı kitap
çıkardığını kabul etmiştir. Praeger yayınları, bu önemli
ölçüdeki mali yardıma rağmen yaşayamamış, ismine
rağmen bir Amerikan teşebbüsü olan Encyclopedia
Britannica tarafından satın alınmıştır...”(22) Görüldüğü
gibi karşıdevrime hizmette sınır yoktur.

Saygın Britannica bir yana, solcu yayınlar da
hizmette kusur etmemiştir. “U.S.I.A. eskiden solcu olan
haftalık The New Leader’a, The Strategy of Deception
A study in Worldwide Communist Tactics adlı, 1963 de
Farrar Stranss yayınlarından çıkan bir kitabı yayın-
ladığından ötürü 16.500 dolar ödemiştir. Kitabın yazarı
Kirkpatrick’tir. Bu kadın sonradan American Political
Science Association’ın müdürü olmuş ve yine hem
U.S.I.A.’dan para almış, hem de CIA’ya paravanlık
eden iki vakıftan yararlanmış Operation and Policy
Research adlı bir örgütün başında bulunmuş eski bir

istihbarat memurunun karısıdır. Kitap 25.000 nüsha
satılmış ve geniş ölçüde dağılmasını sağlayan Book of
Month Club (Ayın Kitabı Kulübü) tarafından taktir
edilip ayın kitabı seçilmiştir.”(23) Görüldüğü gibi USIA,
CIA, bir dizi şirket vakfı, her yolla bir aydınlar aygıtı
kurup finanse etmekte, bunların yükselmesi ve ünlen-
mesi için tamamen keyfi bir değerler sistemi imal
etmektedir. Entelektüellere karşıdevrimin hizmetine
girmek dışında her yol kapatılmaya çalışılmaktadır.
Uygulama, “komünizm yenildi” çığlıklarına karşın
bugün de kesintisiz sürmektedir. Örneğin CFR (Council
of Foreign Relation) tarafından yayınlanan Foreign
Affairs gibi dergiler birer aydın imal merkezi gibi iş
görmektedir. Bu tür yayınların temel hedefi psikolojik
harbi günün gereklerine göre sürdürmek ve yeniden
üretmektir. Bunların en ünlüleri, çoğu bankaların kon-
trolünde olan yayınevleri tarafından Türkiye piyasasına
da sürülmektedir. Başta Kissinger, Samuel P.
Huntington, Francis Fukuyama, Zbigniew Brzezinzski
CFR çıkışlı aydınlar olarak  ve anti komünist kimlik-
leriyle “düşünce üretmeyi” sürdürmektedir. Sonuncusu
CIA’nın Polonya’daki sosyalist rejimi devirme operas-
yonunda oynadığı rol nedeniyle “Polonya fatihi” olarak
anılmaktadır.

Burada önemli olan karsidevrimin safinda açikça
yer almis, ona hizmet etmis, ruhunu seytana satmis bir
çok entelektüelin hala bizim tarafta gösterilmesi, ihanet-
lerinin üstünün örtülmesi, bunlarin entelektüel yenilik
olarak sunulmasidir. Karsidevrim ideolojik saldirisini
sürdürüyor; Truva projelerinin ‘tahta atlari’ ise bizim
kalelerimizde içlerini bosaltmayi bekliyor.

(22) Üniversiteler ve Amerikan İmparatorluğu. Soğuk Savaş Döneminde Sosyal Bilimlerde Para ve Siyaset. A.g.e. s.25.
(23) Kissinger’in öteki marifetleri için bakınız; Orhan Gökdemir. Devletin Din Operasyonu-Öteki İslam. Sorun. İstan-
bul 1998. Ayrıca Talat Turhan-Orhan Gökdemir. Mehmet Eymür. Ziverbey’den Susurluk’a Bir MİT’çinin Portresi.
Sorun. İstanbul 2000.
(24) Cloude Julien. Amerikan İmparatorluğu. A.g.e. s.379-380. Yazar, bu faaliyetlere karşı tepkileri şöyle özetliyor:
“1947 yılından bu yana, hemen hemen dünyanın her yanında, öğrenciler, 97 Amerikan kütüphanesini ya da kültür
merkezini ateşe vermişler ya da yağma etmişlerdir. Bu suretle, tehlikelerini çok iyi sezdikleri bir ‘kültür imparator-
luğu’na karşı koymak istemişlerdir.” A.g.e. s.379. Soğuk savaşın kültür elçileri kuşkusuz bu eylemleri de Hitler
Almanyası’ndaki kitap yakma seanslarına benzetmekten geri durmamıştır. Psikolojik savaş sınırları ve ölçüleri
ortadan kaldırarak düşmanına saldırır.
(25) A.g.e. s.383-384-385.
(26) A.g.e. s.385. Bizde de yaygın olarak kullanılan bu yöntemlerin bir American buluşu olduğu görülüyor.



Türkiye gazeteciliğinin bir özgünlüğü olduğunu
dile getirenlere sık sık rasladığımız; belirli bir uzmanlık
alanında haber-yorum yazmaktan farklı olarak; belki
19. yüzyıla ve 20. yüzyıl başlarına ait bir rolün; hemen
her konuda fikir ileri süren; çünkü bütünsel bir toplum-
sal projenin sözcülüğünü yapan, bir siyasal/fikri önder
olarak, “misyon sahibi” gazeteciliğin sürdürülmesi
anlamındaki “köşe yazar”lığı; başka bir ifadeyle,
gazetelere peryodik yazılar yazan fikir adamı geleneği
son yıllarda bir değişim geçiriyor. 

Gazete çıkararak, toplumsal proje önerilerinin kav-
gasını veren gazetecilik; bir toplumsal örgütleyici
olarak, düzenli veya az düzenli peryodik yayıncılık,
zaten bizim tarafta; ezilen, sömürülen ve “yeni bir
dünya” isteyenlerin geliştirdiği bir işti. “Yurttaş
Kane”den beri, “halkın bizden duymasını istemeyen”
sermaye, bu alanda bizimle rekabete girişti. Kitle yayını
bir hegemonya kurucusu ve sürdürücüsü olarak, uzun
yıllar, “uzun menzilli silahların” konuştuğu bir savaş
alanı özelliğini koruyor. 

Bizim taraftan savaşın bu zemininde varlığını
sürdürenler; epeydir “basın” denildiğinde akla gelenler
arasında yeralmayı başaramıyor. Hatta ünlü “Basın
Konseyi” bu tür kalem erbabını, temsil ettikleri fikirler
nedeniyle ne öldürüldüklerinde, ne de hapse atıldık-
larında “sarı basın kartı yok” gerekçesiyle gazeteciden
bile saymadığını ilan etti. Bu tür “lanetli” muamelesi
görenler dışında, hatırlanması zor bir tarihten bu yana,
“gazeteciden sayılabilecek” fikir adamları gazete çıkar-
mıyor. Artık gazetelerin çokluğu, tekelci sermaye grup-
larının, toplumun ideolojik denetim ve şekil-
lendirilmesinde; farklılıkları dikkate alarak “mallarını”
çeşitlendirmeleri anlamına geliyor. Bir zamanların
Ankara Valisi Tandoğan’ın ünlü sözüyle “memlekete
komünizm lazımsa, onu da biz yaparız” zihniyeti, bütün
toplumsal/siyasal renkleri; bütün algı düzeylerini bir
“ürün”le cevaplandırıyor.

Tekelci basın grupları, şüphesiz “komünist bir
gazete”nin “memlekete lazım” olmadığını düşünmeye
devam ediyorlar. Ama birbirinden sağcı, birbirinden
çapsız, birbirinden üfürük, sayıları yüzlerle ifade edilen

“köşe yazarları”nın; daha çok, temsil ettikleri
demokrasi ve özgürlük taleplerine kapalı misyonun
süfliliğinden dolayı; artık bir hegemonya kurucu rolü
taşıyamadığını basının patronları da farketmiş görünü-
yor. “Mehmetçik gazeteciler”den, “Bosna’da Bir
Sırp vurdum” diye önce olayı gerçekleştirip sonra
haberini yazan gazetecilerden; Çeçenistan’da “CİA
ajanı” olarak yakalanıp, Türk Dışişleri Bakanlığı’nın
hiçbir yurttaşı için göstermediği bir cevvaliyetle kurtar-
maya koştuğu gazetecilerden ve nihayet “MİT mensu-
bu” gazeteci bolluğundan sonra; göstermelik de olsa,
bir “ayıklanma” ihtiyacı görülüyor. 

Değişim bundan ibaret değil.
Bir de soldan, liberalizme devşirilmemiş; hala sol

iddiasını inatla sürdüren yazarlara köşeler, sayfalar
açılıyor. Üstelik bu politika, müktesebatı gerçekten yük-
sek simaları basına taşıyor. Tekellerin “yüz doğru bir
yalan için” anlayışıyla bu insanların temsil ettiği doğru-
lara müracaat etmesi ihtimali elbette vardır. Ama bası-
na doğrunun, derinliğin ve müktesebatın girmesi, kapıyı
açanların niyeti ne olursa olsun olumlu bir gelişmedir.

Bu isimlerin kimler olduğuna dair bir liste vermeye
gerek yok. Bu yazı, özellikle bir yazardan, Radikal
Gazetesi’nin genellikle pazar eki Radikal 2’ye yazan
Ahmet İnsel’le ilgileniyor. İnsel, hiç şüphe yok ki, aynı
ekte sürekli yazan Yıldırım Türker, zaman zaman yazan
Ömer Laçiner ve daha çok “cevap yazıları” yayımlanan
Ertuğrul Kürkçü ile birlikte, Radikal 2’yi, büyük
basının havası en temiz zemini haline getirenlerdendir. 

Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet
Yılmaz’ın bu “havası temiz bölge” için yaptığı ilginç
değerlendirmeyi de okuyucularımızın bilgisine sunalım: 

“- Radikal 2, sizce kurtarılmış bir bölge mi?
Medya ve sisteme küfreden bir dolu insan orada
nefes mi alıyor?

- Evet. Zaten Radikal 2’nin varlık sebebi de o.
Türkiye’de düşünen bir dolu insan var. Bir şeyler
söyleyecekler. Belki onlar marjinal, taraftarları çok yok.
Bunun sonucu olarak da ticari medyada yer bulamıyor-
lar. Onların bir kısmı Radikal 2’de. Bu anlamıyla evet
bir kurtarılmış bölge.
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- Bu onları sistem içinde eritmenin bir yolu mu?
- Eritme doğru değil, çünkü bu, onları sistemin bir

parçası yapmıyor. Hiçbiri bizim maaşlı elemanımız
değil. Dolayısıyla bizim sistemimizin bir parçası
değiller, yarın yazılarının bir tarafını koymazsak çeker
giderler, kimse de bir şey söyleyemez! Orası bir plat-
form. Radikal 2 bir tür Hyde Park gibi.” (1)

“Havası temiz bölge” tesbitinde M. Yılmaz’la
hemfikir olduğumuz anlaşılıyor. “Hyde Park” ben-
zetmesi sadece “özgür” bir kürsüyü değil, aynı zaman-
da “Kent içinde bir büyük yeşil alan”ı da içeriyor.
Kentin ihtiyacıdır ve sadece kendi gökyüzünü değil;
kentin gökyüzünü de temizleyeceği umulur.

A. İnsel aynı zamanda, Birikim Dergisi’nin sürekli
yazarları arasında, lafı en az dolandıran; kafası en
berrak; türkçesi en heyecan verici ve bize göre en derin-
likli olanıdır. İnsel’in dergi ve gazete yazarlığının dışın-
da, okuyucularımızın haberdar olduğunu umduğumuz,
“İktisat İdeolojisinin Eleştirisi” adlı, bugünlerde ikinci
baskısını yapan kitabı, alanında örneği az, seçkin bir
çalışmadır.

İnanıyoruz ki, komünist hareket, gelecek tahayyülü
bakımından, kemalizm veya siyasal islam gibi
muhasımlarıyla yürüttüğü polemiklerden ziyade; İnsel
gibi, “özgürlükçü ve eşitlikçi” muarızlarıyla tartışarak
kendisini zenginleştirme imkanı bulacaktır.

Umutsuz Eleştiri

İnsel’in “Demokrasinin vodvile döndüğü an”
yazısı (2) “Türkiye’de yürürlükte olan ne demokra-
sidir, ne de diktatörlük. Yürürlükte olan rejim,
raslantısal demokrasidir.” cümleleriyle başlıyordu.
Giriş cümleleri elbette, demokrasinin bir egemenlik
durumu olduğunu bilenlerde yazının devamını okuma
isteğini azaltmış olmalıdır. Ama bu isteksizlikten,
yazarın “diktatörlük” kavramını sınıf egemenliği kap-
samıyla değil; daha dar anlamda, siyasal rejimin karak-
teri çerçevesinde kullandığını düşünerek kurtulmak zor
değildir. Böylece okuyucu, giriş cümlelerinde görünene
benzer kimi sorunlar bulunsa da; yazının son paragrafı-
na kadar; Türkiye’nin siyasal iklimini parlak bir
biçimde tasvir eden yazıdan kendisini mahrum etmeye-
cektir. İnsel keyfiliğin, yasakçılığın, yok saymanın; bu
esnada içine düşülen traji-komik durumların, kültürel
ırkçılığın, “buzullaşma” politikalarının vb.nin sorum-
lusunu da yazısında teşhis etmektedir: “ ‘Akılları’
ayrımcı, dışlayıcı, kahredici ve yiyici devlet idaresi
geleneği içinde yıllardır yoğrulmuş ‘sivil’ devlet

bürokrasisi, bugün buzullaşmanın en önemli aktörüdür.
Buzullaştırma girişimi içinde, askeri iradenin gölgesini
çoğu zaman bir kılıf, bir bahane olarak kullanmak-
tadır.”

Bu teşhisin hemen arkasından ise son paragraf
geliyor:

“Türkiye’de demokratik değişim iradesini bu
bürokrasiye empoze edecek bir siyasal hareket olmadığı
ve oluşmaması için her şey yapıldığı için, önümüzdeki
günlerde bir kez daha milli güvenlik kaygılı bir değişim
sürecine mahkum olacağız. Bu durumda her ne kadar
bir değişim yaşayacak olsak da, raslantısal demokrasi
geleneğimizde gerçek bir değişim gerçekleştiremeye-
ceğiz. Çünkü değişimi bahşedecek olan devletin sahip-
leri ve toplumun efendileri, gereğinde onu geri alma
hakkını kendilerinde saklı tutacaklardır. Keyfi
demokrasi, her zaman hükmedenlerin demokrasisidir.”

Bir pazar gününe, İnsel’in mevcut siyasi rejimin
insan aklına ve özgürlüğüne düşman özelliklerini çok
çarpıcı çizgilerle ortaya koyan yazısını okuyarak
başlayanlar için; son paragrafta dile gelen umut-
suzluğun iç karartıcı olduğunu tesbit etmek gerekir.
Yazar, bu iç karartıcı manzaranın değiştirilmesini
isteyenlere bir çıkış yoluna işaret ederek cevap ver-
mediği gibi; değişim iradesinin taşıyıcısı bir siyasal
hareketin olmadığını ve oluşmaması için her şeyin
yapıldığını da ekliyor. İnsel’in kim olduğunu ve nasıl
bir dünya özlediğini bilmesek; bu yazının tam da
demokrasi ve özgürlükler yönünde bir değişime karşı
olanların sevindirilmesi için yazılmış olabileceğini
düşünürdük. İnsel’i tanıyoruz ve yazıdaki umutsuzluğa
kaynaklık eden yaklaşımlarından da elbette haberdarız.

Şuradan başlayabiliriz:
İnsel’in çözümlemesinde “devletin sahipleri ve

toplumun efendileri” gibi, kendileri de çözümlenmeye
muhtaç kavramlar yeralmakla birlikte; mevcut siyasi
rejimin sahibi ve sorumlusu olan bir “egemen sınıf”
görünmemektedir. Keza “sınıflar mücadelesi”nden
bahis yoktur ve haliyle işçi sınıfından da
sözedilmemektedir. Bu kavramlara, bu yazıda neden
hiç müracaat edilmediğini; tamamen, bu kavramların
gerçek mahiyetlerini kazandıkları bir bütünsel
çerçevenin reddini konu alan; bir başka A. İnsel yazısını
tartışarak görelim. İnsel’in bu yazısı ÖDP’nin II.
Olağan Kongresi üzerinedir ve ÖDP içinde, kendilerine
“Geleneksel Sol” adını veren çevrenin görüşleriyle
tartışmaktadır. (3) Gene altını çizmeliyiz ki, İnsel’in bu
yazıdaki dili, yukarıda sözü edilen yazıdan daha etki-
leyici, türkçeye kazandırdığı derinlik bakımından
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hayranlık uyandırıcıdır. 

“Geleneksel sol” ve Korkuluk İhtiyacı

II. Savaş sonrası, dünyanın her yerinde aydınlar ve
siyasal işçi hareketleri üzerinde tartışılmaz bir saygın-
lığı varken, Marksizm’e dolaysız olarak saldırmak ye-
rine, Marcuse’nin kitabına da ad olarak koyduğu gibi
“Sovyet marksizmi”ne ve “Stalinizm”e hücum
etmek; marksizme bu dolayımla saldırmak, ABD’nin
başını çektiği anti-komünist dünyanın stratejik seçimiy-
di. (4) Elbette, “toplumsal pratikler ve onların
tasarımı arasında”, eleştiriye de, yaratıcılığa da imkan
veren bir fark; marksist düşünce ile, sosyalist inşa
süreçleri arasında da varolmuştur. Ancak bu farkı,
deneyimin önüne çıkarmak; böylece deneyimin
bütününe ve arkasındaki düşünsel tasarıma düşmanlık;
ne 1946 sonrası Soğuk Savaş döneminde, ne de bugün,
bir yaratıcı eleştiri çabası olarak görülemez; . 

1989’da, 1917 Büyük Ekim Devrimi ile başlayan
sosyalist inşa süreçlerinin, bu tarihler arasındaki dene-
yimin nihai olarak çökmesi ile, hem bu deneyimin, hem
de arkasındaki teorik kabullerin eleştirisi güç kazandı.
Bu eleştirilerin önemli bir bölümünü, Marksizme ve
Ekim Devrimi’ne başından beri karşı olanların ürettiği
ince veya kaba anti-komünist literatür oluşturuyordu.
Yeni yazarlar ve yeni iddialarla karşılaştık, ama anti-
komünizmin arsızlık ve ölçüsüzlükte ulaştığı en son
sınırlar dışında, yeni bir yanını görmedik. Eleştirilerin
önemsiz ve derinliksiz bir bölümünü ise, düne kadar
Stalin övgülerinde ölçü tanımayan; Sovyetler
Birliği’nde yaşanan deneyim karşısında zerre kadar
eleştirel ve yaratıcı bir bakış geliştirmeyen ve eğer
eleştireceklerse Kruşçef, Gorbaçov gibi isimler etrafın-
da “sade suya tirit” “revizyonizm” lakırdıları edenlerin,
ansızın kaleme aldığı “Stalinizm” eleştirileri, “geriye
dönüş” keşifleri veya “önümüzü kapamaktaydı”
tarzındaki hayıflanmalarından oluşuyordu. 

İnsel’in yoğunlaştığı siyasal iktisadın eleştirisi,
hem bu iki eleştiri türünden farklıdır ve hem de oldukça
yeni bir alandır. Farklıdır, çünkü Marksizmin de, siyasal
iktisadın “zıt iç kutup”larından birisini oluşturduğu
kabulünden hareket ederek; siyasal iktisadın, insanın
özgürlüğü yönünde aşılmasını amaçlama iddiasın-
dadır. Diğer yandan aynı alanda 1989 yılında Remzi
Kitabevi tarafından yayımlanan Ayşe Buğra’nın “İkti-

satçılar ve İnsanlar” kitabı ile ilk baskısı 1992’de
yapılan A. İnsel’in “İktisat İdeolojisinin Eleştirisi”
adlı çalışması, kendi alanının ilklerindendir. (*)

İnsel’in kitabından kimi görüşlere yeri geldikçe
değineceğiz. Ama “iktisat ideolojisinin” sağ, yani
piyasacı kutbunun “fayda-değer” teorisi ile, sol kutbu
oluşturan Marksizmin “emek-değer” teorisinin, esasen
“fayda” ortak paydasını paylaştıkları; aslolanınsa
“insanın değeri” olduğu gibi, “emek-değer” teorisinin
meta üretiminin çözümlenmesi çabası içindeki yerini
dikkate aldığı kuşkulu; yerine koymaya çalıştığı
kavramın çözümleme yeteneği üzerine “çalışıldığı
izlenimi vermeyen” yaklaşımlar; veya Marksizmin de
“saf iktisatçı” bir bakış açısına sahip olduğu; buna
karşılık, iktisadın kendisinden daha geniş bir alan
üzerinde, siyaset zemininde tanımlanabileceği gibi zor-
lamalarla kendisini Marksizmden daha “ileride” bir
konuma yerleştirerek ayırmaya çalışması gibi noktalara
baştan işaret edelim. 

Kuşkusuz teorik-siyasal bir kopuş çabası herza-
man, ayrılmak istediklerinizle polemiği gerektirir.
İnsel’in kendisini Marksizmden ayırma isteği, ken-
disinin hakkıdır. Ancak bunu Marksizmle polemik
yaparak gerçekleştirmek yerine, işin kolayına kaçtığı ve
anti-komünistlerin “Sovyet Marksizmi”, “Stalinizm”
gibi kendi yarattıkları korkuluklarla polemik yapmaları-
na benzer şekilde, başka bir “korkuluk” türünden fay-
dalandığını da belirtmek gerekir.

İnsel’in işini kolaylaştıran ve kitabında
Marksizmin kimi yaklaşımlarını ancak, “saf”,
“bütünüyle” gibi kelimelerle uca taşıyan, böylece
eleştirme iddiasında bulunduğu “şey”i değil; ondan
“aşırı yorum” yoluyla elde ettiği başka bir “şeyi” sıkın-
tı içinde eleştirmeye çalışırken; Birikim Dergisi’nde
özgürleştiren ve bir korkuluk  icad etmekten kurtaran
kimi ÖDP’li arkadaşlarıdır. Kendilerini doğrudan
Marksist veya aynı anlama gelmek üzere komünist
olarak tanımlamak yerine “geleneksel sol” olarak
tanımlayan ÖDP’liler; İnsel’in ve öteki Birikim
yazarlarının korkuluk ihtiyacına cevap verdiler.
Şüphesiz, bu çevrelerin kendilerini komünist/ marksist
diye tanımlamak yerine “geleneksel sol” gibi uyduruk
bir tarife sığdırma gayretleri salt “geleneğe vurgu”
yapma, geleneği savunma ihtiyacından kaynaklanmı-
yor. Eğer gerçekten “geleneksel sol” olmak,
komünist değerlere vurgu yapmak olsaydı; bu

34 Ağustos 2000 fabrika

Öfkeli, unutkan, cesur ve umutsuz

(4) Fabrika’nın bu sayısında O. Gökdemir’in yazısı
(*) 1970’li yıllarda SBKP’ye yönelik olarak, “ekonomizm” eleştirisi yapan ve II. Enternasyonal ekonomizminden III.
Enternasyonalin kuruluş yıllarında, siyaset yönünde bir kopuşun yaşandığını; ancak bu kopuşun sürdürülemeyerek
yeniden “ekonomist” bir yöneliş içine girdiği şeklinde eleştiriler yapan; Althusser gibi, bu eleştirilerinde tereddüt-
süz marksizmi referans alan marksistler vardı. Marksizmi “İktisat ideolojisi”nin iç kutuplarından biri olarak gören
yaklaşım; bu eleştirilerden kendisine hareket noktaları bulmuş olsa da; artık Marksizm içi olma iddiası taşımamak-
ta; aksine kendi amacını, marksizm dahil, “iktisatçı dünya görüşünü” aşma çabası olarak tanımlamaktadır.



çevreler kendilerine, komünist partisi tasfiyeci-
lerinin, marksizm düşmanlarının, kemalistlerin,
yeni solcuların, liberal solcuların oluşturduğu
zeminlerde yeraramak yerine; komünist partinin
likidasyonuna karşı direnmek, komünist partinin
yeniden ve yenilenerek oluşturulması için çaba har-
cayanlarla birlikte hareket etmek gibi bir yol seçer-
lerdi.

ÖDP içinde, kendilerini komünist hareketin değil;
yukarıda işaret edilen eğilimlerin oluşturduğu bütünün
bir parçası olarak gören “geleneksel solcular”ın pozis-
yonundaki bu zayıflık, post-marksist Ahmet İnsel’in,
kendileriyle girdiği tartışmada en önemli imkanını oluş-
turmaktadır.

“Gerçek veya tasarlanmış bir geleneğe sadık
kalmanın başlıbaşına bir olumlu nitelik olarak
görülmesi, bunu böyle değerlendirenlerin savruldukları
fikri kalıbın donduğunu, kendini yenileme soluğunun
kalmadığını gösterir. Geçmişte ifade edilmiş kadim ve
değişmez doğruların varolduğunu açıkça veya zımmen
kabul eden bu tavır, sonuç olarak kurucu bir vahiy
olduğuna inanır. Bu vahyin kelamına geri dönerek,
onun tekrar ve tekrar yorumlayarak hakikate ulaşa-
cağına, dünyanın gizli gerçeğine vakıf olacağını kabul
eder. Bu anlamda gelenek, o hakikatten kaynaklanan
pratiklerden oluşan temel bir referanstır. Ritüelleri ve
doğruluk kalıpları vardır. Ritüellere uyulması, ritüelin
sihirli kelimelerinin telaffuz edilmesi, o geleneğin içinde
yer alındığını, dolayısıyla aykırı olunmadığını beyan
etmek için gereklidir.”

İnsel, muarızlarını en canalıcı zaaflarından
yakalamış görünüyor. Kendilerine “geleneksel sol”
diyenlerin İnsel’in sözleriyle “o hakikatten kaynaklanan
pratiklerden” en başta gelenini; komünist parti pratiğini
es geçmeleri; kendilerini “vahyin kelamıyla”, “onun
tekrar tekrar yorumlanması” pratiğiyle başbaşa bırak-
mıştır. Marksizmin “sözüyle” kan-ter içinde boğuşan;
ancak sınıf mücadelesi içinde işçi sınıfının komünist
partisiyle konumlanma görevini görmezden gelen
yorumcuların, İnsel’in marksizmin en temel kavram-
larına reddiye düzmesini kolaylaştıran unsurlar haline
geldiği ortadadır. İnsel cesaretle reddiyelerini sıralıyor:

“Vahyin kadim doğruları olduğunu ve bunlara tes-
lim olunarak hakikate oluşılacağına olan inançla
Marksist olunabilir mi? Bu sorunun cevabını, Marx’tan
ne anlaşıldığına bağlı. Eğer onu bir doğrular zincirini
dile getirmiş, hakikatın anahtarlarını nihai biçimde bul-
muş biri, bir ahir zaman peygamberi olarak görüyor-
sak, geleneğin söz ve kalıplarına sıkı sıkıya sarılarak ve
sadece bunu yaparak Marksist olunabilir. Böyle bir tam
tanı içinde geleneğin en sadık savunucuları, Marksist
doğruya en yakın kişiler olacaklardır. Bu kişiler tarihi
materyalizmin değişmez kanunları olduğunu vurgular-
lar, diyalektik materyalizmin tek bilimsel çözümleme

yöntemi olduğuna inanırlar, insanlık tarihinin esas
olarak iktisadi konumlardan belirlenen sosyal sınıfların
mücadelesi tarihi olduğunu kabul ederler. Sınıfsız
toplumun insanlık tarihinin ne olursa olsun varacağı
bir nihai hedef olduğuna inanırlar. Doğruluklarının
ispatı gerekmeyen, dile getirilmeleri yeterli olan bu ve
benzeri ‘doğruların’ koruyucu şemsiyesi altında, öneri-
lerin geleneğe sadık kaldığı güvencesi verilir. Bu
bağlamda ilahi vahyin azizlerinin ikonolarına taparlar,
mezheplerine göre teslisler oluştururlar.”

“..Kapitalizmin iktisadi bunalımının kaçınılmaz
olduğu; işçi sınıfının geleceğin sınıfsız toplumunun
yegane taşıyıcı olduğu; öncü bir gücün tarihin gidişinin
gizli yönlerine vakıf olarak kitleleri irşad edebileceği
gibi ‘doğrular’ da benzer biçimde ortodoks zevahiri
kurtarma işlevi görmektedir. Sınıfsız-sömürüsüz
topluma ulaşmada işçi sınıfının temel ve alternatifsiz
bir toplumsal güç olduğunu iddia etmek, böyle bir
hedefin uzaklığı dikkate alındığında, önümüzdeki uzun
tarihi de çok kesin bir biçimde kestirme iddiasını içinde
taşıyarak, geleceğin çok önceden insanlık tarihine
yazılı olduğu inancını yineler.”

Evet marksizm insanlık tarihinin sosyal sınıfların
mücadelesi tarihi olduğunu söylüyor. Kapitalist toplum-
sal formasyonla, sınıfsız toplum arasında başka bir
toplumsal formasyonun yeralamayacağını da öngörü-
yor. Bu durumda kapitalist formasyonun iki temel sınıfı
arasında cereyan eden sınıf mücadelesinin sınıfsız
topluma giden sürecin önünü açacağını söylemek;
sınıflı toplumsal formasyonların ve sınıf
mücadelelerinin, (İnsel’in reddettiğini bildiğimiz
kavramları kullandığımızın farkındayız), nesnel-bilim-
sel çözümlemeleriyle bu sonuçlara varmak; neden “çok
önceden insanlık tarihine yazılı olduğu inancı”nı yinele-
mek; böylece bir dindar tutumu almak olsun? Elbette
İnsel, devrimi ve sosyalizmi, dolayısıyla bir “eşitlik ve
özgürlük toplumu” olarak, sınıfsız toplum idealini red-
detmiyor. Dolayısıyla kendisini marksistlerden ayırdığı
noktalar, büyük maharetle eleştirdiği “inanç”lılık
unsurlarından kaynaklanmıyor. İnsel, bütün bu
inançların gerçekleşmesinde, sınıf oluşu “iktisadi ko-
numlardan belirlenen” işçi sınıfına atfedilen rolü ka-
bullenmek istemiyor.

Sınıfların yerine ne koyduğuna dair bir bilgi edin-
miştik. “Demokrasinin vodvile dönüştüğü an”ın
sorumlusu “sivil bürokratlar”dı. Şüphesiz “asker
bürokratlar” da olabilirdi. Birikim Dergisi’nde sık sık
karşımıza çıkan “devlet sınıfları” gibi uyduruk ve
içeriksiz bir kavram da; bu ikisini birlikte ifade etmek
üzere kullanılabilirdi. (**) Bu kavramların, niyet ne
olursa olsun, hakim sınıf olarak tekelci burjuvaziyi
“vodvil”in izleyicisi ve hatta mağduru olarak göstermek
gibi bir “küçük kusuru” olduğu ortadadır.  İnsel’in fikir-
daşı Ömer Laçiner’in, burjuvaziyi de; üstelik 12
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Eylül’den sonra, devlet karşısında “mağdur” ve bizim
tarafta gösteren görüşleriyle, ilk kez 1983’te, o günün
şartları içinde Türkiye’de çıkardığımız yayınlarda yer-
alan; daha sonra 1988’de İktidar Yolu Dergisinde
yeniden yayımladığımız ve “Türkiye’de Faşizm”
(Şubat 1992) adlı kitaba da koyduğumuz
“Sosyalizmsever Demokrat Olmak” başlıklı yazıda
tartışmıştık. Kısacası, “büyük/tekelci burjuvaziyle
merhabayı kesmeden” eşitlik ve özgürlük talep eden
bu görüşlerle tartışmaya yeni başlamıyoruz. (***)

Birinci olarak, İnsel de Laçiner gibi, kötülük
erbabını tanımlarken, sınıf kavramlarının yerine,
sınıf karakterinden azade kategoriler koyuyor.
Böylece, Burjuvaziyi bu kötülüklerden azad ediyor.

Marks, sınıfların varlığını ve mücadelesini
kendilerinin keşfetmediğini; bu kavramların daha
önce burjuva düşünürler tarafından uzun süredir
kullanılmakta olduğunu; kendilerinin yegane
katkısının, sınıf mücadelelerinin kaçınılmaz olarak
proletarya diktatörlüğüne yolaçacağını öngörmek
olduğunu söylerken; günün birinde, Marksizmi aşmak
iddiasıyla ortaya çıkan İnsel ve benzerlerinin; sadece
Marksizmin gerisine değil; burjuva düşüncesinin de
gerisine düşeceğini elbette düşünmemiş olmalıdır.

İnsel’in kendisine ait “iktisat ideolojisinin
kavramlarını bir tarafa bırakalım; örneğin siyasetin
kavramlarıyla konuşalım” çağrısına, sınıf kavram-
larını reddederek verdiği ikinci bir cevap da şudur:
“Solu esas olarak fikirler oluşturur. Bunların içinde
başat olanları, tarihin bir kader değil, insanların
eylemleriyle üretilen bir süreç olduğunun bilincinde
olarak, özgürlükten taviz vermeden eşitliği, insani
yaratıcılıktan taviz vermeden dayanışmayı gerçek-
leştirebilecek hedefleri topluma gösterebilmek, bu
hedefleri benimsemesi beklenen insanları harekete
geçirmektir.” 

Marksist olsaydı “sınıf” yazacağı her yere “insan”
yazmak, şüphesiz İnsel’i, teorik bir marifet ortaya koy-
maksızın, Marksizmden ayırıyor. Ama “insan”ları

“toplumsal çoğullukları”nın dışında ele almanın yeter-
siz bir yaklaşım olacağını, gene İnsel’den okuma
imkanı buluyoruz: “Bu kişileri fiziki somutlukları
altında olduğu gibi, toplumsal çoğullukları içinde de
ele almak gerekir. Kişi birey olabileceği gibi, bir
grup, bir toplumsal tabaka, bir toplumsal sınıf ve
sorunu uluslararası planda ifade etmek gerek-
tiğinde bir ulus olabilir.”(5) İnsanların toplumsal çoğul-
luklarından birisinin “toplumsal sınıf”lar olduğu
gerçeğinden kitabında kaçınamayan İnsel’in, dergi
yazısındaki özgürlüğü, bu defa karşısında Marksizmin
değil; bir tür korkuluğunun bulunduğuna inanmasıdır.

İnsel’in Ekonomizmi

İnsel’in işçi sınıfının varlığını kabul edip etmeme
konusunda tereddütleri olduğu görülüyor. İşçi sınıfının
devrimci rolü konusunda ise, saf bir  “iktisat ideolojisi
mahkumu” olduğu, daha dolaysız bir ifadeyle “ekono-
mist” bir bakış açısını marksizm sandığı bellidir.

“İşçi sınıfından başka kendini kurtararak tüm
insanlığı kurtaracak hiçbir sınıfın olmadığı iddiası da,
belki 19. yüzyıl kapitalizminin ortasında ifade
edildiğinde anlamı olan bir doğrudur. Bugün kendini
geleceğin kurucu gücü olarak gören, toplumsal üre-
timde merkezi ve vazgeçilmez bir rol oynadığı için gele-
ceğin taşıyıcısı olduğunu tasavvur eden bir işçi sınıfı
ortada yoktur ki, kendisini kurtarırken tüm insanlığı
kurtarmaya aday olabilsin.”

Birincisi, işçi sınıfının kendisini geleceği kuru-
cusu olarak görmesi, işçi sınıfının üretim sürecinden
edineceği bir bilinç değildir. Bu bilincin oradan
edinilebileceğini düşünenlerin, Marksistler  tarafın-
dan ekonomist ve sendikalist diye tanımlandıklarını
İnsel’in bildiğini ummaya hakkımız vardır. Gene de
sıkıcı olmayı göze alarak, Lenin’den bir hatırlatma yap-
manın yeridir. Maksadımız “ikna etmek” değil; “bel-
gelemek”tir:

“Ve bu işçi Raboçaya Mısyl ve Raboçeye
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(**) “Devlet sınıfları” Osmanlı devlet bürokrasisinin “seyfiye-asker sınıfı” ve “ilmiye sınıfı” şeklindeki tasnifinden
mülhem bir kavramlaştırma olmalıdır. Bu kategorilerin Osmanlı tarihinin sonuna kadar varlıklarını sürdürememiş
olması bir yana; bugünün devlet yapısının karmaşıklığını izah etme kabiliyetleri de yoktur. Dolayısıyla “devlet
sınıfları” kavramı, kullanan hakkında bir “derinlik” ima etse de; kavramın kendisinin bugünü izah etmede bir derin-
liği mevcut değildir.
(***) 1982’de, Anayasa oylaması öncesinde açığa çıkan, Türkiye’nin demokratikleşmesinde, o dönem S. Demirel ve
çevresinin yürüttüğü muhalefet hareketine atfen; bundan böyle sağın da rolü olacağı; demokrat sağ ile sosyalist
solun bundan böyle bu zeminde rekabet etmesi gerektiği ve benzeri tezler; Laçiner tarafından kaleme alınmaya
başlanmıştı. Bu görüşler, “yeni bir tarih anlatımı” iddiasıyla birlikte, İdris Küçükömer’in tarihin ilerici güçlerini
gerici, gericileri ilerici gösteren kurgusunun, büyük ölçüde devamı niteliğindeydi. İşin özü ise, eğer sosyalistlik iddi-
ası sürüyorsa; esas alınması gereken sınıf mücadelesi kavramının yerine, “rekabet”in konulması ve umutların bur-
juva sağ’a bağlanmasından ibaretti. Bugün demokratikleşme problemine bakışta, bu pozisyon değişmemiş; AB unsu-
ru ilave olmuştur.
(5) Ahmet İnsel, İktisat İdeolojisinin eleştirisi, Birikim yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2000, s.28



Dyelo’dan kendisine akıl  öğretmeye gelenlere şöyle
diyecektir; boşuna yoruluyorsunuz baylar, bizim tek
başımıza üstesinden gelebileceğimiz işler için boşuna
zahmete gidiyorsunuz ve asıl size düşen görevlerden
kaçmak için aşırı bir gayret sarfediyorsunuz. Sizin gibi
Sosyal Demokratların görevi iktisadi mücadelenin ken-
disine siyasal nitelik kazandırmaktır demek, hiç de akıl-
lıca bir davranış değildir; bu sadece bir başlangıçtır ve
Sosyal-Demokratların asıl görevleri hiç de bu değildir;
çünkü, Rusya dahil, bütün dünyada, iktisadi mücade-
leye siyasi nitelik vermeye ilk kalkışan, çok kere, bizzat
polis olmuştur; bizzat işçiler, hükümetin kimin hükümeti
olduğunu anlamaya başlamışlardır. Yeni bir Amerika
keşfetmiş gibi bu kadar övgüsünü yaptığınız ‘işçilerin
patronlara ve hükümete karşı iktisadi mücadelesi’,
bugün Rusya’nın nice unutulmuş kovuklarında, grevler-
den sözedildiğini işitmiş, ama belki de sosyalizm
konusunda tam cahil olan işçilerin kendileri tarafından
yürütülmektedir. Biz işçilerin, kendi ‘eylemimiz’ zaten
vardır; sizin desteklemekte inat ettiğiniz elle tutulur
sonuçlar vaadeden somut istekler ileri sürerek işçi eyle-
mi zaten vardır; ve her günkü alalade mesleki hareke-
timiz içinde, çoğunlukla aydınlardan hiçbir yardım
görmeksizin bu somut istekleri biz kendimiz ileri
sürmekteyiz. Ama bu eylem bize yetmiyor; biz sadece
‘iktisadi’ politika lapasıyla beslenecek çocuklar değiliz.
Biz ötekilerin bütün bildiklerini bilmek istiyoruz. Siyaset
hayatının bütün yönlerini ayrıntılı olarak bilmek ve her
siyasi olaya aktif olarak katılmak istiyoruz. Bunun için
aydınların, bizzat bizim pek iyi bildiğimiz şeyleri biraz
daha az tekrarlamaları, ve henüz bilmediğimiz şeyleri,
fabrikadaki ‘ekonomik’ tecrübemizin bize hiç bir
zaman öğretmeyeceği şeyleri, yani siyasi bilgileri biraz
daha fazla vermesi gerekir.” (6)

Özü bayat, ama tezahür ediş bakımından yeni
örnekleri de Türkiye solundan verelim: 1990’ların
neredeyse son yıllarına kadar; Türkiye solunun en
keskin kesimlerinden, şimdi ÖDP Genel Başkan
Yardımcısı Saruhan Oluç ve arkadaşlarına kadar hakim
olan “genel grev” histerisinin tam bir ekonomizm ve
sağcılık olduğunu, Fabrika defalarca yazmaktan bıktı,
sendikalarda hiçbir etkileri olmadığı halde bu sloganı
atanların, dolayısıyla Bayram Meral’in bir gün “genel
grev” ilan edeceğini ve her şeyin devrimci bir rotada
gelişmeye başlayacağını  umanların ateşi düşmedi.
Üstelik Bayram Meral, bu ekonomistlerin kafasına,
öyle bir “20 Temmuz” Genel Grevi fırlattı ki; on gün
önce, “Eğer Türk-İş merkezi genel grev kararı almazsa,
İstanbul’da başlayacak işçi hareketlerinin gerisinde
kalacaktır.” açıklaması yapanlar, Aksaray ve Kartal’da
birkaç bin kişiyle, akşama kadar “halay” çekmek zorun-
da kaldılar. Gene de “üretimden gelen güç” ve

“hizmet üretiminden gelen güç” gibi ekonomist kaba-
dayılıklar son bulmadı. Fabrika’da “Pazar Günleri
Neden Devrim Olmuyor?” başlıklı yazıyı, bu türden
öfkeli ekonomistler için yazmıştık. Bilindiği gibi, 3-4
bazan 9 günlük bayram tatillerinde de üretim veya
hizmet üretimi durduğu halde, düzenin kılı bile kıpır-
damıyor.

İşçi sınıfının üretim sürecinden, kendiliğinden
edineceği bilincin en üst noktasının sendikal bilinç ola-
cağını; siyasal bilincin işçi sınıfına “dışardan”
götürülmesi gerektiğini; üç tane marksist broşür oku-
muş “haylaz öğrencilerin” işçilere bu bilinci götüreceği
şeklinde anlayan, kendisine ve etrafındaki diğer haylaz
öğrencilere bu yüzden “profesyonel devrimci” rütbesi
dağıtan örgüt liderleri de Fabrika’da yıllarca eleştirildi.
“Dışardan bilinç”, tam da İnsel’in anladığı gibi; ikti-
sattan ibaret olmayan toplumsal hayatın; üretim
dışındaki bilgi alanlarından; tarihten, felsefeden,
sanattan, doğa bilimlerinden ve özellikle siyaset
alanından götürüleceği anlamına gelmektedir.
Marks’ın bütün eseri Grundrisse, Ekonomi Politiğin
Eleştirisine Katkı ve Kapital olsaydı bile; marksizmin
kapitalizmin iktisadi düzlemde çözümlenmesinden
ibaret olduğunu iddia etmek; bu eseri son günlerde
moda olduğu gibi, “okumadığını”, “özetinden
okuduğunu”, “okumaya başladığını ama ilk bölümünde
sıkılıp bıraktığını” itiraf etme modasının açığa çıkardığı
“aydın tipine” yakışır. Bu tipten farklı olduğunu
bildiğimiz İnsel de hatırlayacaktır ki, Kapital’in çözüm-
lemeleri, üretim sürecinin bilgisinin ürünü ve bu bil-
giyle sınırlı bir çaba olmadığı gibi; Marks’ın eseri,
adandığı dünya proletaryasının zihnini, üretim alanının
dışındaki alanlara doğru genişletmekte, taşımaktadır. 

Bu hatırlatmayı, olağanüstü berrak ve açıklayıcı bir
kavramlaştırma olarak, “dışardan bilinç taşıma” deni-
lince, formül Lenin’e ait olduğu için, burun kıvırmaya
yeltenecek olanlar için yapma ihtiyacı duyduk.

İnsel’in sandığının aksine, işçi sınıfının sınıfsız
topluma ilerlemenin asli unsuru olacağı fikri,
“toplumsal üretimde merkezi ve vazgeçilmez bir rol
oynadığı için”; sadece bunun için “geleceğin
taşıyıcısı” rolünü üstlenmesinden kaynaklanmaz.
İşçi sınıfının dünya çapında, üretimde merkezi ve
vazgeçilmez bir rol oynamaya devam ettiği konusunda
bizi kuşkuya düşürecek bir dönüşümün yaşanmadığın-
dan ve İnsel’in bizim bu görüşümüzü tartışmalı bula-
cağından emin olarak şunu söyleyebiliriz: İşçi sınıfı,
kendisini sömürüden kurtarabilmek için, ekonomik
ve toplumsal eşitsizliklere son vermek; başka bir
deyişle toplumun sınıflara bölünmesine son vermek
zorunda olan yegane sınıftır. İnsanlık tarihinde
hiçbir ezilen-sömürülen sınıf, buna zorunlu değildi;
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(6) Lenin, Ne Yapılmalı, s. 92-93-94, Sol yayınları, Birinci Baskı, Ankara 1968)



bu teorik imkana sahip değildi.
İnsel’in işçi sınıfının varlığına ilişkin diğer “kuşku-

larını” da okuyalım:
“Dar bir işçi sınıfı kavramının geçerli olmadığını

teslim edenler, işçi sınıfının tüm ücretli emekçileri kap-
sadığını iddia edebilirler. Bu konuda yine de ihtiyatı
elden bırakmayıp, işçi sınıfına ‘artık kitlesel olarak
katılan yüksek vasıflı teknik kadroların sosyal durum-
larının bilincine varmalarındaki kaçınılmaz gecik-
melerin’ olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Böylece
hem işçi sınıfı safiyetini korumuş olur, hem de ona
‘kitlesel olarak katılan’ gecikmiş bilinçli, ama yüksek
vasıflı teknik kadrolar yüzünden işi ağırdan alması izah
edilir. Hangi ülkede kitlesel olarak işçi sınıfına böyle bir
katılım vardır? Bu işçi sınıfı nerededir ki ona katılın-
maktadır? Ve nasıl oluyor da bu işçi sınıfının bilinci ona
katılanlardan daha yüksektir, ama ortalıkta pek gözük-
memektedir? Sözü edilen ‘işçi sınıfı’ ne yerde ne de
gökte, gözle görünmez, dokunulmaz ve erişilmez bir ulvi
katta oturuyor olmasın.”

İnsel’in tırnak içinde aktardığı “işçi sınıfına
katılan ama sosyal durumları hakkındaki bilinçleri
gecikmeli olan”larla ilgili görüşün “teorik kaynağı”,
Stalin’in ünlü, büyük üretim karşısında iflas etmiş kun-
dura ustası zanaatkarın fabrikada çalışmak zorunda
kalması; ama uzun süre yeniden kendi dükkanını (işliği-
ni) açma umudunu koruması örneğidir.(7) “Kundura-
cıda böyle oluyorsa, yüksek vasıflı teknik kadrolar-
da neden böyle olmasın?” diye düşünüp, bu tür
“derin” analizler yapan cühelaya karşı İnsel’in göster-
diği öfke az bile...Ama bu öfkeyle işçi sınıfının adresini
sorar hale gelmesi, ölçünün ciddi ölçüde kaçırıldığını
düşündürüyor. İşçi sınıfının bir binada, bir stadyumda
veya bir meydanda yaşadığı, dolayısıyla böyle bir
adresi olabileceği tahayyülü şirin olmakla birlikte,
tuhaftır. İşçi sınıfının nesnel, toplumsal bir gerçeklik
oluşuyla; bu nesnelliğe denk düşen, bu nesnelliğin kap-
samındaki genişlemeye paralel olarak, varlığı kendil-
iğinden güç kazanan bir siyasal özne hayal etmek, “ikti-
sadi” bakışın ağır bir tezahürü değilse, nedir? Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin Çalışma Bakanlığı, ülkede
tarımda çalışanlarla birlikte, ücretlilerin 12 milyon
civarında olduğunu söylüyor. (Farklı rakamlar da var.)
İnsel’in adres sorusunun cevabı da şöyle oluyor: İşçi
sınıfı, fabrikalarda, madenlerde, sanayi çarşılarında,
hizmet sektörü işyerlerinde, sanayi sitelerinde, atölye-
lerde, işliklerde, çiftliklerde, bina ve yol inşaatlarında,
demiryollarında vs., vs.bulunuyor.

Yeniden “bilinç” meselesine işaret etmek
gerekirse; İnsel’i pek kızdıran “bilinç-gecikmiş bilinç”
kavramları, üretim süreci içinde edinilmesi mümkün
olan ekonomik/sendikal bilinçtir. Üstelik bu bilinç de,

kitaplarda yazıldığı gibi, tamamen “kendiliğinden”
değildir. Çünkü iktisadi çıkarla ilgilidir ve pekala mil-
yonlarca işçi; güçlü bir komünist hareketin olmadığı,
sendikal hareketin politik ve örgütsel bakımdan zaaf
içinde olduğu koşullarda “sendikayı”, hatta “SSK”lı
olmayı kendi iktisadi çıkarlarına uygun bulmayabilir.
Özellikle tekstil sektöründe kayıt-dışı çalışmayı kendisi
tercih eden işçilerin sayısı, patronların kayıt-dışı çalış-
maya zorladığı işçi sayısından çok az değildir. Ücretler
o kadar düşüktür ki, eline her ay “fazladan” geçecek 15-
20 milyon sigorta pirimi karşılığı para; işçiye belirsiz
bir zamanda ihtiyaç duyabileceği sağlık hizmetinden ve
artık hiçbir zaman gerçekleşeceğine inanmadığı
emeklilikten daha önemli görünmektedir. Sendikalı
olmaksa, yüzbinlerce işçi tarafından, işini kaybetme
sebebi olarak algılanmaktadır. Bu algı biçimleri, uzun
vadede gerçekçi değildir; ama “aşırı gerçekçilik” diye
de tarif edilen, günübirlik gerçekle sınırlı algılama
biçimleri olarak görülmesi gereken yaklaşımlardır.

İşçiler içinde günübirlik gerçeğin sınırlarını
aşmayan bir bakış açısının yaygınlığı; işçi sınıfını teorik
eserlerden, romanlardan ve filmlerden tanıyanlar için
bir hayalkırıklığı ve küçümseme sebebi olabilir.
Komünistler içinse bu yaygınlık, içinde çalışılan ortam
hakkında gerçeğin bilgisidir. O kadar.

İnsel’in Cesareti ve Unutkanlığı

Bütün bunlar dönemin sonuçlarıdır. Ahmet İnsel ve
arkadaşlarının, “Nerede bu işçi sınıfı, yerde mi, gökte
mi, ulvi bir katta mı?” sorularını sormak için 12 Eylül
sonrasını; hatta 1989-1991 arasındaki Bahar
Dalgası’nın ve Madencilerin büyük grevinin unutul-
masını beklemeleri tesadüf değildir. Bu soruların
unutulmasınının tercih edileceği günler de gelecektir.

Devam edelim: 
“ÖDP, Türkiye’de siyaset yapmaya aday bir par-

tidir. Türkiye’de somut işçi sınıfına veya geniş anlamda
emekçi sınıfına bu tür bir üstün konum atfetmek için
hangi somut olaylara, hangi somut tavır ve girişimlere
dayanılmaktadır?”

“..İnsanın eşrefi mahlukat özelliği gibidir, bu işçi
sınıfının kendini kurtarırken insanlığı kurtaracak
yegane güç olma özelliği. Böyle bir şeyin en ufak bir
somut tezahürü ortada yoktur, ama hiç olmaması daha
fazla inandırıcı olması için yeterli nedendir.”

“..Bu bakışın öznesi olan sınıfı nerededir? Net olan
bir şey vardır, o da üzerinde konuşulan sınıf, ne partiye
ne de o keskin bakışlı müminlere rağbet etmektedir.”

İnsel, işçi sınıfına “üstün konum atfedilmesi”ne
öfkelenirken; ÖDP’nin kuruluş dönemine damgasını
vuran bir tasavvurdan hareket ediyor. ÖDP kendisini
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çeşitli toplumsal hareketlerin eşit olarak yanyana dura-
cağı bir parti olarak tasarladı. Çevreciler, barışçılar,
kadın hareketleri, cins ayrımcılığına karşı mücadele
eden cinsel azınlıklar, işçiler, dinsel azınlıklar vs.vs.
hepbirlikte ÖDP içinde, birbirine üstünlük kurmaya
teşebbüs etmeden, “bir halk sarmaşığı” oluşturarak
mücadele edeceklerdi. İnsel bu mutabakatı yok sayan
ve işçi sınıfına, diğer toplumsal hareketler karşısında bir
ağırlık, öncelik veren, ÖDP’nin moda ve üfürük bir ta-
rifle “emek eksenli bir kitle partisi”, hatta “emek
eksenli, devrimci kitle partisi” şeklinde daha da
salakça bir formülle ifade edilen türden bir parti
olmasını talep edenlere kızıyor. Haklıdır. Bu formülleri
dile getirenlerin pekala bildikleri; ama telaffuz ettikleri
andan itibaren, ÖDP’de bulunuşlarını izah edemeye-
cekleri tarif, “işçi sınıfı partisi”; ad “Komünist
Partisi”dir.

Bir yandan ÖDP’de kimlerle ve hangi anlayışlar
üzerinde biraraya geldiğinden başından beri haberli
olan, yani kandırılmamış; ama diğer yandan ÖDP’nin
herkesin farklı telden çalmasını meşru gören
anlayışlarından da faydalanarak, başlangıçtaki muta-
bakatlardan farklı bir parti talep eden; asıl önemlisi, bu
kadar emek, işçi sınıfı lafı ettikten sonra, aklına gele
gele “üniversite gençliği örgütlenmesi” gelen; işçilerin
partideki ağırlığının artması için parmağını oynat-
mayanlar; tam da İnsel’in ihtiyaç duyduğu marksizm
korkuluklarıdır. Böyleleriyle polemik yaparken,
Türkiye işçi sınıfının devrimci potansiyellerini ve bu
potansiyellerin defalarca ortaya konulduğu bir tarihi
yok saymak; İnsel ve Birikimci arkadaşlarının ÖDP
için tasarladığı, toplumsal hareketler mozaiği modelini
kaale almadığını beyan eden; ama lafla ve “üniversiteli
gençliği nasıl kazanırız” problemiyle gününü gün eden-
ler üzerinden işçi sınıfına saldırmak, işin kolayına kaç-
maktır. 

Ahmet İnsel’e 15-16 Haziran’ı mı hatırlatalım,
Profilo direnişini mi, Sungurları mı, Kavel’i mi, DGM
direnişini mi, büyük Yeni Çeltek Grevini mi,
Zonguldak maden işçisinin mücadele tarihini mi hatır-
latalım. İnsel’in pek değer verdiği, işçi sınıfının siyasal
mücadelesinin kitlesellik kazanamadığı dönemlerde,
saman alevi gibi bir parlayıp bir sönen yeni toplumsal
hareketlerin “Türkiye’de siyaset yapmaya aday bir
parti”yi taşıması, toplumsallaştırması boş ve hazin bir
beklentidir. Şüphesiz bu hüzün, zaman zaman “gelinen”
Türkiye’de yeterince kuvvetle hissedilmiyor olabilir.

Ahmet İnsel’in işçi sınıfı hakkında cesaretle konuş-
masının arkasında; muhataplarının konum ve faaliyet-
lerinin zayıflığı; işçi hareketinin dönemsel geriliği ve
Türkiye’deki sınıf mücadeleleri tarihi hakkında İnsel ve

çevresinin şiddetli unutkanlığı var.
Bir marksistten hatırlatıcı cümleler yazsam, etki-

leyici olmayabilir.
Sadece kendisi hatırlamayan, aynı zamanda men-

subu olduğu “Türkiye’yi” uyaran, üstelik ÖDP’li bile
olmayan bir yazarın birkaç cümlesi, belki uyarıcı ola-
caktır.

“Sınıf kavramını mahalle bakkalının yaşam
biçimine bakarak yok saymak, bugün birazcık
düşünmesini bilen bir insanın kahkahalarla güleceği
bir entellektüel intihar biçimidir.

“...Türkiye gibi sınıfsal dinamiklerin bu derece
yoğun yaşandığı bir ülkede, sosyal bilimin en önem-
li kavramını yok saymak gibi bir meseleleri var bu
insanların..” (8) Bilmem anlatabilmiş mi?...

İnsel Marksizmi Aşabilecek mi?

Ahmet İnsel’i, elbette büyük bir öfkeyle kaleme
aldığı belli olan; ama gene de kendi temel yaklaşım-
larıyla uyum içindeki “ÖDP” yazısı üzerinden değer-
lendirmek, bir parça haksızlık olur.

Diğer taraftan “bilinç” meselesinde olduğu gibi,
Marksizm diye, saf bir ekonomizmle tartışmakta
olduğunu ve bu arada ÖDP içindeki muarızlarının
marksizmi temsil iddialarını fazla ciddiye aldığını
belirtmek gerekir. Bu çevrelerin görüşlerinden farklılaş-
mak, marksizmden kopmak anlamına gelebilir. Ama
İnsel’in öfkeyle yazdıklarından ve “kundurucanın bilin-
ci” kalitesindeki tahlillerden anlıyoruz ki, tartışanları
zenginleştirici bir ilişkinin gelişeceğine dair bir işaret
mevcut değildir.

Burada bir uyarının yeridir:
İnsel’in Marksizmi aşma çabası elbette

saygıdeğerdir. Bizler “iman sahibi” insanlar değiliz.
İnsel veya başkalarının, insanlığın özgürleşmesi yolun-
da, bugüne kadar bildiklerimizden daha farklı yollar
bulmaları; buldukları yolun üzerinde yürünmesi
mümkün ve gerekli bir yol olduğunu göstermeleri
halinde, elbette tarikat ehli gibi davranmayız. Ancak,
İnsel’den de tarikat mensuplarından farklı tutumlar bek-
lemeye hakkımız olduğunu düşünüyoruz.

“...eğer amaç iktisat ideolojisinin aşılmasını
sağlayacak yolların toplumsal hareketler tarafından
algılanır hale gelmesiyse, iktisat ideolojisini iç tutar-
lılığı, gerçekçiliği, vb... açısından eleştirmenin yanında,
onu alternatif bir ideoloji cephesinden de eleştirmek
gerekiyor.” (9) Başkalarıyla birlikte, marksizmi de aşma
iddiasıyla yola çıkan hiçbir düşünce, daha ilk adımda,
işçi sınıfını dilediği kadar beğenmesin; burjuvaziyi
devletten, sömürüden, eşitsizlikten, toplumun özgür-
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leşmesini önleme gayretlerinden, baskıdan, işkenceden
ve benzerlerinden azat ederek yola çıkamaz. Bunu
yapan, kendi niyeti ne olursa olsun, “alternatif bir ide-
oloji cephesi” olarak, zaten varolan bir cepheye, burju-
va ideolojisi cephesine iltihak eder. Bu cephedeki
faaliyeti, belki DYP’li, ANAP’lı kazmalara benzemez;
Halit Narin, Refik Baydur gibi patronlardan farklı olur
ve muhtemelen son dönem TÜSİAD yöneticisi, büyük-
leri tarafından vitrine çıkarılmış genç kuşak patronların
yaklaşımlarına ilham verir. Ama bu cephede bir ilginç
renk olmanın ötesine geçemez.

Diğer taraftan, belki  doğrudan “İktisat İdeolo-
jisinin Eleştirisi” kitabı üzerine bir tartışma yazısında
örneklerini bolca gösterebileceğimiz zorlama yorum-
lara dayalı Marksizm eleştirisi, İnsel’i Marksizmin öte-
sine taşımaz. Örneğin meta üretimi çözümlemesinde
anahtar bir yeri olan emek-değer teorisini; özel
mülkiyet ve meta üretimi bağlamından kopararak
“fayda”cılıkla eleştirmek ve yerine bula bula “insan-
değer” önermesinde bulunmak, ileride sadece bir şirin-
lik olarak hatırlanır.  

Bu arada “Ama bundan bir adım daha atıp, faydacı
olmayan bir toplum modeli önermeyeceğiz. Faydacı
olmayan bir toplumsal tahayyüle tekabül eden bir
toplumsal ilişki düzeninin ne olduğunu bugünden belir-
lemeye kalkışmak, toplumu kurma yetisini kişilerin elin-
den bir kez daha almak demektir”(10) iddiasının
gerisinde, gerçekten bir özgürlükçülük veya tevazuu
bulunduğunu düşünmüyoruz. Aksine tevazuu ve özgür-
lükçülük, İnsel’in önereceği model, insanlığın karşısına
çıkarılmış bir dayatma, bir “Allah kelamı” veya bir
kanun olmayacağına göre, ilgilenen herkesin üzerinde
tartışabileceği bir kişisel fikrin ortaya konulmasını
gerektirirdi. Üstelik bu önerinin ille de bir model olarak
şekillenmesi de gerekmiyor. Örneğin, Marks ve Engels
gibi yapabilir, sınıfsız topluma ilişkin az ve genel fikir-
ler ileri sürmekle yetinebilirdi...

Öyle anlaşılıyor ki, İnsel’in marksizmi aşma çabası
da, bu yazı boyunca kendilerinden sözedilmiş iki yazısı
gibi umutsuzlukla maluldür. Birisi, ülkede demokratik
bir değişim iradesini (....) empoze edecek bir siyasal
hareketin olmadığı ve oluşmaması için her şeyin
yapıldığı” tesbitiyle sona eriyordu. Ülkesinden umut-

suzdur. 
İkincisi ÖDP hakkında bir umutsuzluk beyanıyla

sonuçlanmıştı: “ÖDP, eğer gelenekseli temsil etme iddi-
asının kendi başına yeterli bir haslet olarak kabul edile-
ceği bir ‘değişim’ partisi olacaksa; bu veciz duruşa (!)
hayret etmekle geçen dört yılın sonunda ne yazık ki,
artık ilgi gösterme duygumuz da tüketilmiş oluyor.”
Partisinden umutsuzdur.

“İktisat İdeolojisinin Eleştirisi”nden aktardığımız
son paragraf ise, “insanlar”ın yeni/farklı bir toplum
kurma yetisini her “model önerene” teslim edecekleri
gibi, insandan yana derin bir umutsuzluğu ifade ediyor.

Bu ölçüde umutsuzluğun, sahibinin politik ve
entellektüel iddialarına nüfuz etmemesi mümkün
müdür? 

Birikim yazarları arasında ilgilenmek için, bize en
gelişkin, en müktesebatlı görünen Ahmet İnsel’i tercih
etmemiz, demek açıklayıcı olmuştur. Birikim’in 25 yıl-
lık misyonu, dünyadaki benzerlerinden daha çok,
Türkiye solunda bir umutsuzluk ve köreltme hareketi
şeklinde gelişmiştir. İnsel bu misyonun, ne yazık seçkin
bir temsilcisidir. 

Demokratik bir değişim, eşit ve özgür bir toplum
talep eden; bunun için kendi yetenek ve potansiyelleri-
ni verimlilikle seferber eden; insani vasıflarından da
haberdar olduğumuz bu seçkin aydını böylesine umut-
suz ve köreltici bir misyona taşıyan, son yıllarda
Marksizm karşısında pek çok Avrupalı aydının yaka-
landığı burun kıvırma hastalığı olmalıdır. Bu türden
ilerici aydınların, Birikim dergisi etrafındakiler dahil,
1960’lardan başlayarak; ancak 1970’lerde berraklaşan
bir tutumla sosyalist inşa süreçlerine burun kıvırma
eğilimi; 1980’lerde Lenin’e ve 1989’dan sonra
Marksizmin tümüne burun kıvırma aşamasına tırman-
mıştır.

Entellektüel derinlik, dönemsel eğilimlerin etkisini
en aza indirmeyi çoğu zaman garanti etmiyor. Etkinin
algılanması ise, zekanın günlük hayatın seçimlerine
giydirdiği kostümlerin ihtişamıyla giderek zorlaşıyor.
Belki verimli olmasına özen göstereceğimiz tartış-
malardan ve teorik seçimleri kendi mantıksal sonuçları-
na götürmeye yoğunlaşmaktan umutlanabiliriz. Eğer
sarsıcı bir konjonktür değişimini beklemeyeceksek...

(10) A. İnsel, A.g.e. s.47



ÖDP 1996 Ocak ayında kurulurken, Türkiye so-
lunda bir umut dalgası yaratmıştı. Kuşkusuz bu
umudun peşinden yürüyenlerin çok büyük çoğunluğu
kuruluş öncesinde ve kuruluş anında ÖDP’nin arka
planının fotoğrafını görme olanağına sahip değildi.
Kuruluş öncesi yaşanan tartışmalar sol kamuoyunun
bilincine çıkarılmamıştı. Solda dağınıklığın sona
erdirilerek etkin bir politik örgütlenmenin yaratılması
gereksinimi, sol kamuoyunun ezici çoğunluğu için
ÖDP’nin kuruluşu ile en azından belli bir süre gide-
rilmiş oldu. Daha önce eğitim işkolu sendikalarının
(Eğitim-İş; Eğitsen) tabanında bir fetiş haline
gelen/getirilen birleşme tutkusu; bu kez politik
örgütlenmeler açısından da kendini dayatmıştı. İlke,
program, yöntem farklılıkları ve uyumu tartışılmaksızın
ve sağlanmaksızın gerçekleştirilen kamu çalışanları
sendikaları birleşmeleri ve konfederasyonlaşması
bugün kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmesini
tıkanma noktasına getirmiştir. İşte sendikal alana çok
benzer bir şekilde sol kamuoyunda egemen olan;
sınıfsal dayanaklar, ilkeler, programlar, yöntemler
sorgulanmadan peşinden koşulan birleşme tutkusu,
bu kez politik alanda ÖDP’nin de bir tıkanma nok-
tasına gelmesiyle bir kez daha olumsuz sonuçlarını
doğurmuş bulunmaktadır. Çünkü sağlanan birlikte-
likler gerçek, reel birliktelikler olmaktan uzaktır.

Evet ÖDP tıkanma noktasına gelmiştir. Çünkü
daha kuruluşunda, -kuşkusuz tabandaki katılımcıların
açıklanan tüzük ve programına içtenlikle bağlandıkları-
ÖDP’ye, kendini oluşturan geleneksel gruplar,
kamuoyuna açıklanmamış grup programlarında
farklı misyonlar yüklemişlerdir. Bir taraf, izleyicisi
olduğu ulusal hareketin sesini güçlendirme aracı, bir tür
amplifikatör olarak bakarken, diğer bir taraf kendi
kendine yıllardır bir türlü oluşturamadığı politik
örgütlenmeye sıçrayabilmenin ısmarlama bir aracı
olarak baktı. Her iki tarafın üst düzeylerinin birbir-
lerinin gerçek amaçlarını ve ard niyetlerini
bilmemelerinin olanağı yoktur kuşkusuz. Karşılıklı
ihtiyaçlar birbirlerine katlanmayı getirdi. ÖDP iki yıl
kadar amplifikatör görevini sürdürdü. Sonra bir yaz bir

MYK değişikliği ile bu fonksiyon devreden çıkarıldı.
Bu kez birileri için kurulmuş hazır politik örgüt işlevini
yerine getirmeye başladı. Hele bir de vitrine partili
geleneklerin politik örgüt deneyimli, toplumun sem-
patik, olgun, oturmuş bulduğu üyelerinden serpiştirir-
seniz, alın size sol bir parti!.. Yeni adımlarınızı biraz
emek, biraz sosyalizm, daha az da anti-emperyalizmle
çeşnilendirirseniz sosyalist kamuoyunu da etkileyebilir-
siz. Avrupa Birliği’ne katılım ise artık realitedir. Avrupa
Birliği’nin patronları şatolarının kapılarını açmış, yer-
lere kadar temenna ederek, Türkiye’nin eşikten içeri
adım atmasını beklemektedirler. Artık mücadelemiz
Avrupa kapsamına genişlemiştir. İşte size bol miktarda
da enternasyonalizm !..

Ancak bu esnada “birilerinin” ÖDP’deki görev
süresi dolmuştur. Bazan demokrasi partisi, bazan
Türkiye partisi adı verilse de, oluşumu ve kuruluşu
kesintilere uğrasa da, artık insan hakları, etnik hak-
lar, inanç hakları, her bakımdan ve çok çeşitli
bakımlardan farklıların farklılıklarını savunur
imajlı, ama “global” temelli bir politik oluşumun
içinde kompartmanları ayrılmıştır. Yeni gündem
bugün budur: ÖDP’de iken sosyalizm sözcülüğünde
burnunuzdan kıl aldırmazsınız, ama dünyanın bu glo-
bal, küresel yeni gündeminde de yerinizi kaçırmazsınız.
Globalleştikçe globalleşen kapitalizm dünyasının az
gelişmiş bir kapitalist toplumunda az gelişmiş poli-
tikacıların üstün başarılı örnek atraksiyonlarındandır bu
davranış biçimi, Nereden nereye... 1980 öncesinde parti
yönetimlerini pasifist bulan “aktivistlerin” bugünkü
aktivasyonları parmak ısıttırıyor. Sakın 1980’lerin
1990’ların “döneklerine” haksızlık ediliyor olmasın?...
Onlar ne de olsa ulusal bazda faaliyet yürütüyorlardı ve
bu kadar geniş yığınları sürükleme çabasında değiller-
di... Böylesine “global” oldukları kesinlikle söylene-
mez.

ÖDP yıllarca işçi sınıfına yönelmedi, işçi sınıfı
dışındaki dinamiklerin peşinden koştu. Bu çok çeşitli
toplumsal farklılıklardan doğan dinamiklerin en etkini
Kürt ulusal hareketi idi. Ona dinsel, mezhepsel
dinamikler eklendi. Bu süreçte hedef Kemalizm idi,
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MGK idi, TC idi, devlet idi. Emperyalizmin Türkiye’de
devlet içindeki, derin devlet içindeki, toplumsal
dinamikler içindeki, sivil toplum kuruluşları içindeki,
şeriatçılar, laikler, Kürtler, Kürt karşıtları içindeki elleri
değildi. NGO’ların, globalleşmecilerin, küreselleşmeci-
lerin, yeni dünya düzencilerin, ikinci cumhuriyetçilerin
peşinden koştukları toplumsal dinamiklerle hedefleri de
aynıydı. Ve kimse için bu raslantılar rahatsız edici ve
uyarıcı olmadı.

Oysa bugün gelinen noktada görüyoruz ki, Kürt
ulusal hareketinin etkinliği ortadan kalkmıştır ve çoğu
kadroları yeni dünya düzenine eklemlenmiştir ve ABD
Diyarbakır’da büro açmaktadır. Şeriat karşıtı laik
mücadelenin önderliğine soyunanların önemli bir kısmı
ABD bağlantılıdır ve ÖDP’nin bir zamanlar özgürlük-
lerini savunduğu tarikat liderlerimiz ABD’den, AB’den
bu tarafa adım atmamaktadırlar. Ve bu sürecin sonunda
Türkiye’nin kapıları global kapitalizme ardına kadar
açılmıştır. Özelleştirmeler (Çokuluslu tekellere satışlar)
almış başını gitmiştir. Sendikalar ve toplu sözleşme sis-
temi etkisizleştirilmiştir. Sosyal güvenlik sistemi çöker-
tilmiştir. Çokuluslu tekellerin özel emeklilik fonları
gelmek üzeredir. KİT sistemi çökertilmiştir. Tarımsal
kooperatif sisteminin son kalıntıları kaldırılmak
üzeredir. Ve bütün bunların yerine elbette sosyalist bir
sosyo-ekonomik sistem kurulmamıştır. Türkiye
emekçileri haklarını arayamasınlar diye bir de ulus-
lararası tahkim getirilmiştir. Bütün bunlar milliyetçi-
lik adına, insan hakları adına, etnik ve dinsel haklar
adına, şeriat adına ve şeriat karşıtlığı adına, devlet
adına ve derin devlet adına, devlet ve derin devlet
karşıtlığı adına yürütülen, yürüttürülen müca-
delelerin, çatışmaların gölgesinde yutturulmuştur.
Ve ÖDP bütün bunlara karşı bırakın toplumun küresel
kapitalizmden zarar gören tüm sınıf ve tabakalarını,
dinamiklerini birarada mücadeleye yöneltmeyi, kendi
içinde bütünlüğü sağlayamamıştır. İşçi sınıfının, emekçi
sınıf ve tabakaların çıkarlarından yana istikrarlı bir poli-
tik hat oluşturamamıştır. Güncel olaylara doğru bir poli-
tik hat doğrultusunda anında müdahale edememiştir. Bu
sınıf ve tabakaların bilincinde kendini onların çıkar-
larından yana mücadele eden bir parti olarak somut-
layamamıştır. İşçi sınıfı ideolojisine sahip olmamanın
ve işçi sınıfı partisi olamamanın getirdiği kaçınılmaz
sonuç budur.

ÖDP sadece ve sadece dört yıl içinde
samimiyetsizliklerin ortalığa saçılıp döküldüğü bir
ortam haline geldi. Bir tarafta ÖDP üyesi ve yöneticisi
iken bu görevlerden çekilmeksizin partinin yetkili
organlarının reddettiği bir yeni parti girişiminin içinde
bulunanlar; diğer yandan bu davranışın parti suçu
olduğu dedikodusunu yapıp, disiplin işlemlerini uygu-
lamayanlar. Niçin? Çünkü henüz bu aşamada birbirle-
rine ihtiyaçları var !..

II. Olağan Genel Kurul süreci de ÖDP’yi ölü nok-
tadan kurtaramadı. Karar organlarındaki oranlarda
köklü bir değişiklik olmadı. Gitmesi beklenenler
gitmediler. Yalnızca en büyük gruba bir miktar partili
gelenek, enternasyonalist, bağımsız sosyalist, marksist
katıldı. Ama parti, üye tabanınca özümlenmedi. Çünkü
parti içi tartışmalara, politika tesbitlerine, kararlara
katılım büyük grupların üyelerince ve özellikle onlarca
sağlanmadı. Çünkü parti içi kurullara toplantılara
katılım gerekli olmuyordu. Grup toplantılarına katılım
yeterliydi. Kararlar orada alınıyor, temsilcilerce öteki-
lerine iletiliyordu.

ÖDP, kuruluşunda birçok toplumsal muhalefet
dinamiğini kapsama hedefi yanında emekçilerin partisi
olduğu iddiasını da taşıyordu. Fakat ısrarla sosyalizm
vurgulamasından kaçınılıyordu. ÖDP’nin temel
bileşenlerinden Birleşik Sosyalist Parti (BSP) tabanının
tepkileri sonucu ÖDP tüzüğünde “sosyalizm”
sözcüğüne yer verildi. Ama ne sosyalizm !.. Cinsiyetçi
ve militarist olmayan bir sosyalizm !.. Eğer cinsiyetçi
ve militarist de olabiliyorsa, bu “sosyalizm” denen
kuşun Sam amcamızın kel kartalından ne farkı kalmış
olur dersiniz?..

ÖDP bileşenlerinin kimileri yarım asırlık, kimileri
çeyrek asırlık yakıcı mücadelelerin içinden geçerek
gelmiş üst düzey kadrolarının bilimsellikten, bilimsel
sosyalizmden, sınıf savaşımı gerçeğinden bu denli uzak
yerlerde kendilerini ifade edebilmelerinin nedenleri
uzun boylu incelenip tartışılabilir. Fakat şu gerçek açık-
ca görülmektedir ki, tüzüklerde, programlarda “sosyal
muhalefet dinamikleri, emek, eşitlik, sömürüye hayır”,
hatta “sosyalizm” v.b. sözcükleri kullanmak, emekçi-
lerin politik örgütü olabilmek için yeterli olmuyor.
Böylece oluşturulan örgütler ÖDP gibi bileşenlerinin
bir ayakları globalleşmede, bir ayakları bir tür Batı
Avrupa tipi sosyal demokraside; parti olarak kemalizmi
mücadelesinin başlıca hedefi seçen ama parti içinde
kemalistlerin kendilerini ifade edip kararlara katıla-
bildiği; tüzüğünde parti içinde bilgiye sınırsız ulaş-
ma hakkının bulunduğu, parti dışına karşı da açık-
lık ilkesinin olduğu yazılan ama pratikte sınırla-
maların gereklililiğinin savunulduğu ve uygu-
landığı; parti içinde ve tüm toplumda katılımın,
doğrudan demokrasinin, seçilmişleri geri çağırma
hakkının savunulduğu ama parti konferanslarında
önceden şeflerce işaretlenip fotokopi ile çoğaltılmış
oy pusulalarının üyelerce sandıkları atıldığı; ne işçi
sınıfı ile ne de en genel anlamda emekçi sınıf ve
tabakalarla ilişkilenmeyen, kısaca tutarsızlıklarla sakat-
lanmış politik örgütler olabilirler ancak. 

ÖDP işçi sınıfı ile emekçi sınıf ve tabakalarla bir
türlü bağ kuramamaktadır. Çünkü ÖDP’nin en önce
büyük grupları işçilere, kamu çalışanlarına karşı
samimiyetsiz davranmaktadırlar. Çalışanların
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sendikal örgütlerini kendi grup varlıklarının
dayanak noktaları olarak kullanmaktadırlar.
Sendikalarda politik gruplanmalar yaratarak, hatta
parti içi politik farklılıkların tartışmalarını
sendikalara taşıyarak; devrimci, sosyalist, ÖDP’li,
solcu olma zorunluluğu bulunmayan farklı siyasal
anlayıştaki ve dünya görüşündeki sendika üyelerini
hem kendilerinden, hem soldan, hem ÖDP’den,
hem sosyalistlerden, hem de asıl önemlisi
sendikalardan soğutmaktadırlar. ÖDP’liler dört
yıldır sendikalarda siyasal tercihleri ne olursa olsun
tüm üye tabanını birleştirecek bir sendikal prog-
ramı ortaya koyamamışlardır. Sendikalarda politik
tercihlerini sendikal gereksinimlerin önüne koy-
muşlardır. Sonuç eylemlere katılımın düşmesi,
örgütlenme yetersizliği olarak ortaya çıkmıştır. Bu man-
tıkla sendika tabanlarından ÖDP’ye üye katılımı da
sağlanamamıştır.

Önemli bileşenlerinden biri veya bir kısmı bütün
farklılıklarla ve farklılıklarla birlikte globalizmin ABD

versiyonunun yeni gündemine dahil olduktan sonra
ÖDP’nin kalan kısmı globalizmin AB versiyonunun
sosyal demokrat tipini kendilerine yakıştırarak “enter-
nasyonalistçe” yollarına devam etme aşamasına gelmiş
bulunuyorlar.

Bu aşamada işçi sınıfından, emekçi sınıf ve
tabakalardan yana tavır alanların bilimsel sosya-
lizmin bütün birikimini ve sosyalizm denemelerini,
uygulamalarını eleştirel bir bakış açısıyla yeniden
özümlemekle birlikte, biraz “dinazorca” davra-
narak, toplumun kapitalizme, emperyalizme, glob-
alleşmeye karşı konumdaki tüm sınıf ve katman-
larının ortak tavır alması gerekliliğini gözardı
etmeksizin; fakat ondan öncelikli olarak işçi
sınıfının özgün bağımsız politik örgütlenmesini
yaratmalarının kaçınılmazlığı ve zorunluluğu bir
kez daha açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak ondan son-
radır ki, sömürülen, ezilen diğer sınıf ve tabakalar-
la ve muhtelif farklılıklarla birlikte doğru hedeflere
yönelmiş tavır ortaklığı sağlanabilecektir.
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Türkiye’de sosyalist hareketin son yıllarda yaşadığı
tıkanıklık, doğrularla yanlışların, yaratıcı açılımlarla
kısır tartışmaların, doğru tesbitlerle aldatmacaların bir-
likte  varolduğu bir ideolojik bulanıklık ortamını da
beraberinde getirmektedir. Dünya çapında sosyalizmin
yaşamakta olduğu sorunlar gözönüne alındığında,
bunun doğal hatta gerekli olduğu düşünülebilir. Bu
düşüncenin belli bir haklılık payı taşıdığı doğrudur.
Marksistler arasındaki tartışmaların ve fikir alış verişi-
nin yaşanılan tıkanıklığın aşılmasına teorik planda
katkıda bulunacağı bir gerçektir. İşte bu noktada kendi-
ni sosyalist hareket içinde gösteren ve arkasına aldığı
basın olanaklarıyla sesi sosyalistlerin toplamından daha
fazla çıkan kimi farklı unsurlar gündeme gelmektedir.
70 yıl boyunca, ama özellikle  son yirmi yıldır Sol
Kemalist yazarlar tam anlamıyla bu kategoride yeral-
makta, yürüdükleri kulvarda kimse kendilerine tek ke-
lime etmediği için konuşmaya daha yüksek sesle devam
etmekte, sonuçta sesleri sosyalist hareketinkine karı-
şarak, hatta onu bastırarak, ama onun kanalından, genç
kuşaklara ulaşmaktadır. Eskiden beri süregelen bu
durum kimi kemalist yazarların her anlamda çizmeyi
aşması, solculuk adına en akılalmaz yalanları savunma-
ları ve asgari bir ilerici bilince sahip insanda bile tepki
uyandıran kimi tavırlarıyla yeni bir safhaya girmiş
durumdadır. 

Amacımız, hiç birbirine bulaşmaması gereken,
ama “tarihin cilvesi sonucu” bulaşmış iki akım arasında
yıllar önce gerşekleşmesi gereken, ama gerek burju-
vazinin sistemli desteği, gerekse sosyalist hareketimizin
aymazlığı sonucu bir türlü gerçekleşemeyen bir kop-
mayı hızlandırmak, ve esas olarak bu kopma geciktiği
için Sol’u ve Türkiye’yi boğan politik tıkanıklığın aşıl-
masına katkıda bulunmaktır.

HASTALIĞIN KÖKLERİ

Sosyalist hareket ile sol kemalizm arasındaki ilişki-
ler, kökü 1930’lara, “Kadro” hareketine kadar uzanan,
ancak esas olarak 1960 sonrası sol cunta hareketiyle
canlanan bir dizi karmaşık ve çarpık gelişmeyi kapsar.

Esas olarak, 1920’lerde devlet karşısında diz çöken
komünist kadrolar, “Türkiye’de koşulların sosyalist bir
devrim için olgun olmadığı, esas olarak kemalist devri-
mi geliştirmek gerektiği” retoriği ile siyasi iktidarla
uyum içine girdiler. Bu kadrolar bir yönüyle de,
Mustafa Kemal tarafından, palazlanan merkezi CHP
bürokrasisini soldan eleştirme ve onların gücünü fren-
leme amacıyla da kullanılarak rejimin meşru muhalefe-
tinin sol sınırını oluşturdular. Bu yaklaşımın beli başlı
isimleri olan Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya gibi-
lerinin görüşleri, bugün incelendiğinde “sol” bir içerik
taşıyor olabilir; ancak bu kadroların eski birer komünist
olduğu göz önüne alındığında, söz konusu “sol”-
culuğun bir gerileme olduğu netleşmekte; esas olarak
da yapılan işin de sulandırılmış ve evcilleştirilmiş bir
sosyalizm olduğu açığa çıkmaktadır.

1960 sonrası durum biraz değişmiştir.  Başta
Ortadoğu olmak üzere tüm dünyada SSCB destekli
radikal askeri cuntaların ortaya çıkması, Türkiye’de de
benzer  arayışları doğurmakta gecikmemiş; Kema-
lizmle sosyalizmin bir karması olan “Kadro” ideolojisi,
bu sefer Silahlı Kuvvetler içinde sol bir cunta hareke-
tinin örgütlenmesi için kullanılmaya başlanmıştır.
“Yön” çevresinde gelişen ve Doğan Avcıoğlu’nun en
etkin isim olduğu bu hareket, bir yandan ordu içinde
çeşitli kademelerde yandaş toplarken, öte yandan da
TİP içinde toplanan yasal sosyalist hareket ile de teması
sürdürmüştür.  Bu temas ve onun ardındaki beklentiler,
sol hareket içinde MDD çizgisi olarak anılan ve kısaca
TİP’in “sosyalist devrim” yaklaşımına karşı, “milli bur-
juvazi” ve “asker-sivil zinde güçler” ile anti-emperya-
list ve anti-feodal bir devrim aşamasını öngören çizgiyi
doğurmuştur

MDD hareketi için daha sonra yapılmış değer-
lendirmeler, genellikle bunun sol harekete bir dinamizm
katttığı ve TİP yönetiminin legalizmine karşı radikal-
ihtilalci yaklaşımı güçlendirerek tarihsel bir değer yarat-
tığını vurgularlar. Ancak bugün yaşadığımız ideolojik
saldırı ve bunun yarattığı keşmekeş, bu harekete farklı
bir bakışı zorunlu kılmaktadır.  1971 silahlı hareketinin
tüm hata ve zaaflarına rağmen bir değer olduğu
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doğrudur ve böylesine ihtilalci bir insiyatifin, işçi sınıfı
çizgisi etrafında ve parti önderliği altında TİP-TKP
geleneği tarafından başlatılması gerektiğini düşünmek
için çok sebep vardır.  Öte yandan MDD, işçi sınıfını
başa koyan sağlıklı bir marksist anlayışa karşı boz
bulanık bir popülizmi, sosyalist bir toplum özlemini ve
projesini temel alan bir mücadele anlayışı yerine sosya-
lizmi kafalarda dahi erteleyen belirsiz bir “demokrasi”
saplantısını, ve partili mücadele disiplini ve ruhu yerine
mitoz bölünmeye mahkum “siyaset”lerin, “grup”ların
amorf  varlıklarını öne çıkarmış; yaratılan bu tahribat
yalnız 1980 yenilgisinde değil, 1990’lardaki toparlan-
ma hareketlerine kadar dahi sosyalist hareketimizi
kemiren zaaflar olarak varlığını sürdürmüştür. Bunların
ayrıntılı bir analizine girmeden ana konumuzla bağlan-
tıyı bir soruyla kuralım: 1960’larda MDD’nin doğu-
şunu mümkün kılan ana çekim gücü neydi? Bu hiç
şüphesiz ve tartışmasız, ordu içinde sola göz kırpan bir
potansiyelin varlığıydı. “Asker-sivil zinde güçler”,
“millici güçler”, “anti-emperyalist ve anti, feodal, ama
sosyalist olmayan müttefikler” edebiyatının ardındaki
tek gerçek fiziksel güç, ordu içinde “sol kemalist”  diye
adlandırılan bu kesimdi.  Bu kesimin varlığı ve sola yol-
ladığı sinyaller, ikitdarın sol için yakın ve güncel bir
hedef olarak düşünülmesini sağlamış, bu temelsiz iyim-
serliğin teorik kılıfını ise “MDD Stratejisi” oluşturmuş-
tur.  Bu kesimin varlığının yarattığı sahte umut ve bek-
lentiler TİP’in genç kadrolarını devrimi daha yakın ve
mümkün bir olgu olarak görmeye itmiş, emekçi sınıflar
içinde uzun soluklu bir örgütlenme ve buna dayalı bir
mücadele yerine, daha kısa zamanda solu iktidara
taşıyabilecek bir strateji fikri bu kadrolar üzerinde ciddi
bir çekim gücü yaratmıştır. Öte yandan yükselen faşist
saldırılar karşısında TİP yönetiminin sergilediği çaresiz
tavır bu kadroların kopuşunu hızlandırmış, faşistlere
karşı girişilmesi gereken özsavunma eylemi, mevcut
ideolojik zemin içinde mantıksal sınırların çok ötesine
taşarak iktidarı hedefleyen bir “halk savaşı”  çerçe-
vesinde ele alınmaya başlanmıştır. Sonuçta TİP içinde
kaldığı takdirde sınıfa dayalı partili mücadeleyi sağlıklı
ve radikal bir çizgiye çekebilecek olan ciddi bir kadro
potansiyeli, sol cunta hesaplarının zemin oluşturduğu
fokocu eylem çizgileri içinde heba edilmiş, “sol” çıkış
beklenen ordudan ise BAAS tipi yönetim yerine Latin
Amerika tipi faşizm çıkmış ve sol kadrolar ezilmiştir.
Silahlı mücadele açısından elde edilen tecrübeler,  öte
yandan devrimcilerin katledilmesinin kitlelerde yarat-
tığı ilerici tepki bu mücadelenin temel kazanımları
olmakla birlikte, MDD hareketi bir bütün olarak,
sosyalist hareketin Kadro hareketinden sonra kema-
lizme yaptığı ikinci büyük kan bağışı olarak görülme-
lidir. MDD içinden çıkan kimi hareketler (Kurtuluş ve
TİKKO gibi) kısa zamanda kemalist önyargıları aşmak-
la birlikte ana gövdeyi oluşturan DHKC kökenli

hareketler  (gerek Dev-Yol, gerek Dev-Sol) bugüne ka-
dar kemalizmin etkisini taşımışlar, bu etki onların ke-
malist CHP ile geçmişten bugüne sürdürdükleri şekilsiz
ve ilkesiz ilişkilerin teorik zeminini oluşturmuştur. 

Geçmişte bir trajedi olan bu ilişkinin vardığı son
nokta ise tam bir komedidir: Son 1 Mayıs’ta, belli ki bu
kökenden kimi kadrolar CHP pankartı altında yürümüş,
CHP flama ve bayrakları altında “Mahir, Hüseyin, Ulaş,
Kurtuluşa Kadar Savaş!” sloganları atabilmişlerdir!
Hesap açıktır: Kendisine umut bağlayan milyonlarca
emekçinin hiçbir umudunu hayata geçirme cesaretini
gösteremeyen CHP, layık olduğu siyasi çöplüğe atılın-
ca, toparlanabilmek için bir yandan  “sol” bir üsluba
yönelmekte (1 Mayıs’ı yeni hatırlamaktadırlar), öte
yandan da kendilerine taze kan katacak gruplarla, ikti-
dardayken asla göstermedikleri bir cömertlikle ilişkiye
girmektedir. Aranan  taze kanı ise, toparlanmak için
yeniden ana rahmine dönen eğilim kendilerine sunmak-
ta gecikmemiştir. 30 sene önce, Mahir’ler “milli burju-
vaziye destek olma” adına bir hata yapmış olsalar bile,
gösterdikleri kararlılık ve kitleler nezdinde yarattıkları
devrimci örnekle bu hatayı tarih önünde fazlasıyla
kapatmışlardı. Şimdikilerin yaptığı ise bir “hata” değil,
açıkça siyasi ve ahlaki bir suçtur. Suçtur, çünkü DS yan-
lısı devrimcilerin yargısız infazlarla katledildiği ev
baskınları, CHP’nin gerek muhalafet gerekse iktidarda
hatırı sayılır bir güç olduğu 1985-95 arası gerçek-
leşirken, bu parti bu cinayetlerin üzerine gitmek için
kılını kıpırdatmamış, kendi iktidarında bu ve benzeri
binlerce cinayet ve işkence olayına göz yummuş,
dolayısıyla işlenen suça ortak olmuş, bunları yaptıktan
sonra da doğal olarak siyasi bir kadavra haline gelmiştir.
Ellerinde olmasa da üstlerinde bunca devrimcinin kanı
olan, 1980 öncesinde olduğu gibi 80 sonrasında da
sağcıların katliamlarına “sol” bir vitrin sunmaktan
başka bir işlevi olmamış, gene iktidara gelse aynı alçak-
lığı yapacağı aşikar olan bu partiye destek sağlamanın
nasıl bir siyasi mankafalık olduğunu, bugünlerde gene,
hiçbir zaman ayaklarını tamamen kesmedikleri CHP’ye
yönelenler anlamalı ve kendi çizgilerini sorgulamalıdır.
Türkiye’de solun ve özgürlüğün sembollerinden olan
Mahir, Hüseyin, ve Ulaş’ın resimlerini Tek Parti
faşizminin sembolü olan altı okun arkasında taşımayı
nasıl miğdelerinni kaldırdığını, bunu hangi akla ya da
akılsızlığa hizmet için yaptıklarını, kendilerine bu tutu-
mu bir politika diye öneren “liderlerine” sormalıdırlar.
Gelecek açıklama ne olursa olsun,  gerçek resim son
derece açıktır: “Kemalizmin ilerici yönü”, “sol kema-
lizm”, “milli güçler”..vs konularında 1960’larda solun
gündemine sokulan safsatalar hala gücünü korumak-
tadır, ve birileri bu aldatmacaya net bir şekilde nokta
koymadığı takdirde, uzun süre de böyle gülünçlüklere
zemin teşkil edeceği ortadadır.

MDD ile ilgili bölümü toparlamadan önce, Türk



Solu’nun asla unutmaması gereken iki isme değinmek
istiyoruz: Mihri Belli ve Doğu Perinçek.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ

Doğu Perinçek Türk Solu içinde nispeten eski,
buna karşılık oldukça iyi tanınan bir şahsiyettir. 30 yılı
aşkın siyasi hayatında,  Çin yanlılığı, keskin ABD düş-
manlığı, sonra SSCB’ye karşı ABD ile dayanışma;
PKK düşmanlığı, sonra PKK ve Apo dostluğu, sonra
tekrar düşmanlığı; Küba düşmanlığı, sonra Küba’yı
tanıtma ve övme gibi bir dizi zikzak izlemiş olmasına
rağmen başından beri tutarlı olduğu bir konu vardır:
“Ortodoks” bir MDD’ci olarak  kemalizmle ittifak ve
bundan hareketle her zaman devlet içinden birileriyle,
başka birilerine karşı işbirliğine hazır olma. Bu mantık
onun gazetesi Aydınlık’ı, 1980 öncesinde rakip solcu-
ların isimlerinin yayınlandığı açık bir polis gazetesine
dönüştürmüş, gerek bu konudaki sicili, gerekse 1980
sonrasında da “devletin içindeki yurtsever kadrolarla
işbirliği” yalanı, onun Türk Solu içindeki tecrit konu-
munu sürdürmesine yolaçmıştır. Bugün “MDD’ci/
Kemalist” mantığın sonuna kadar ısrarla götürüldüğü
takdirde varılacak noktanın karakteristik bir ifadesi olan
Perinçek ve çizgisi, Türk Solu açısından bir yabancı
madde, bir tür zehirli atık olmaya devam etmektedir.

Doğu Perinçek’in öğretmeni olan Mihri Belli ise,
Türk Solu’nun tarihinde hazin; hazin olduğu kadar da
tartışmalı bir kimliğe sahiptir. 1940’larda TKP’ye
katılmış,  gösterdiği atılganlık ve etkileme gücüyle kısa
zamanda parti yönetimine kadar yükselmiştir. Polis dar-
beleri ile parti üst yönetiminin dağıldığı bir dönemde
Mihri Belli Yunan İç Savaşı’na katılmak üzere
Yunanistan’a geçmiştir. Anılarını bastıracak kadar ifti-
har ettiği bu olay, asıl onun hakkındaki soru işaretlerinin
başlangıcı olarak algılanmalıdır. Herşeyden önce, ona
bu görevi kim vermiştir ?  Hiçkimse !  Görev verebile-
cek bir parti merkezi kalmış olsaydı, herhalde bir
Merkez Komite üyesini Yunanistan’a sembolik bir
katkı için göndermek yerine, darmadağın olmuş parti
örgütünü toparlamak için ülke içinde görevlendirirdi.
Bu görevi ona verecek dünya çapında bir merkez
olmadığı gibi (Komintern 1942’de feshedilmişti),
Yunan Komünistleri de, İspanya’nın aksine dünya
komünist hareketine aktif bir katılım için hiçbir resmi
çağrı yapmamıştır. Bu “enternasyonal dayanışma”
görevini Belli’nin kendi kendine verdiği ortadadır. Ülke
içinde işçi sınıfı neredeyse örgütsüz kalmış iken, tüm
ilericiler baskı altında perişan olup kendilerine sahip
çıkacak bir siyasi odağın arayışı içindeyken, “ben
Yunanistan’a savaşmaya gidiyorum” demek, enternas-
yonal bilinç değil, tipik siyasi sorumsuzluk ve
egosantrizm örneğidir; bu anlamda da bu şahsın gele-
cekteki pratiğinin özeti ve habercisidir.

1960 sonrasında ise,  reformist etkilenmeler altında
dahi olsa, işçi sınıfına dayanan yığınsal bir sosyalist
mücadeleyi örgütlemeye çalışan, bu süreç içinde de bi-
limsel sosyalizmi giderek  “keşfeden” TİP’e karşı,
Mihri Belli açıkça karanlık ve yıkıcı bir mücadele
sürdürmüştür. Eski bir TKP’li olarak Mihri Belli’nin
mücadelesi TİP’i leninist bir çizgiye çekmek için olsay-
dı, tarihsel bir  haklılığı olurdu (o durumda da zaten bu
kadar tahripkâr olmazdı). Ancak tam tersine, Mihri
Belli TİP’e karşı foko’culuktan şehir gerillasına kadar
klasik komünist çizgiye ne kadar yabancı unsur varsa
etkinlik kazandığı bir platformu seçmiş, bütün bunları
da bir “millici güçler “edebiyatı ile parlatmayı ihmal
etmemiştir. Yukarıda bahsettiğimiz sosyalizmden sol
kemalizme “kan aktarımı”nın hem mimarı, hem de
taşeronluğunu Mihri Belli yapmış, TİP’ten kopardığı
genç kadrolar benimsenen stratejinin tutarlı sonucu
olarak silahlı mücadeleye yöneldiğinde, onları son
dakikada terkeden gene kendisi olmuştur (bkz. Mahir
Çayan’ın hapishane şiiri: “Bu Adam Kahredici Okların
Hedefi”). 

12 Mart’tan “Kıbrıs’a kaçarak” (?) kurtulan Belli,
1973-80 arası ciddi bir etkinliğe sahip olmamış, 12
Eylül’den sonra da uzun yıllar İsveç’te yaşamıştır.
Ancak  resmi ideolojinin saldırılarının gene azgınlaştığı
1990 sonrasında, hazreti gene gazete sayfalarında
görmeye başladık. Üstelik, “Türkiye’yi küçük düşür-
meye çalışan Batılı gazetecilere karşı  Türkiye
Cumhuriyeti’ni savundu” ifadeleriyle Hürriyet
gazetesinin iltifatlarına mazhar olarak!  Dahası, içinde
MHP’lilerin de bulunduğu bir dizi parlamenter ve
belediye başkanı ile Küba’ya gitmiş, fakat sosyalizm,
Fidel, Che gibi konulardan bahis dahi etmeden
“Küba’lılara Mustafa Kemal’I anlattım” diyerek milli
bir vazifeyi ifa etmenin gururuyla gene aynı Hürriyet’e
demeç vermiştir. 

Mihri Belli’nin 40 yıldır birilerine Mustafa
Kemal’i anlattığı doğrudur. 1960’larda TİP üyesi
gençlere Mustafa Kemal’i ve “onun izinden giden mil-
lici güçler” palavrasını anlatarak önemli bir devrimci
potansiyelin cunta hesapları uğruna heba edilmesine yol
açtığı akıllardadır. Ancak 2000’de  Mustafa Kemal’i
anlatması karşılığında elde edeceği yegâne şey, İkitelli
gazetelerinde birkaç cm kare ve (muhtemelen daha
önemlisi) huzurlu bir emekliliktir. Gene de tüm yaşamı
boyunca resmi ideolojinin sol içindeki köprübaşı olan,
bu ideolojinin ana dağıtım bayiliğini yapan bu şahıs
yakından tanınmalı, ve isminin diğer eski tüfeklerle
beraber anılmamasına özen gösterilmelidir. Eleş-
tirilecek yanları olsa bile, tüm ömrü ideolojik bir tutar-
lılık içinde geçen birçok eski komünistin aksine, Mihri
Belli’nin yaşamı, harcının ana malzemesi kemalizm
olan bir provokasyon abidesidir.
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1973-80 ARASI

12 Mart çıkışından sonraki 7 sene, sol hareketin
resmi ideolojinin bombardımanı açısından nispeten
nefes aldığı bir dönemdir. Esasen, 1961-71 döneminin
aksine sol, mücadele stratejilerinden çok, bizzat klasik
marksist teorinin kendisiyle ilgilenmiş, diyalektik
materyalizm,  ekonomi politik, emperyalizm ve devlet
teorileri, ekonomizm  ve tarihsel materyalizm gibi
konular solun günlük tartışma gündemini oluşturmuştu.
Son derece büyük bir teorik zenginliği ve canlılığı
sergileyen bu konuların ve yazarların (Marx’tan
Mao’ya) yarattığı kültürel cazibe karşısında,  Mustafa
Kemal’in “Nutuk” unun çok fazla şansının olmadığı
ortadaydı. Öte yandan “milli güçler” adına yaratılan
balonların 12 Mart’ta nasıl söndüğünün anıları oldukça
tazeyken kimsenin “sol kemalist ilerici güçler” edebi-
yatına pabuç bırakmaya niyeti olmadığı gibi, 12 Mart’ta
yaşanan  şiddet ve zulümün de etkisiyle “Devlet ve İhti-
lal”i, yani klasik marksist devlet teorisini yeniden keşfe-
den sol için “devletin içinden ilerici bir şey çıkabile-
ceği” tezi daha baştan alay konusu olmaya mahkumdu.
Bu dönemde, İlhan Selçuk, Uğur Mumcu, Atilla.İlhan
gibi yazarlar, sosyalist düşünceyi savunan yüzbinlerce
insanın düşünsel dünyası üzerinde hiçbir etkisi
olmayan, köşe yazılarında ancak solu destekledikleri
zaman olumlu bulunan, sola karşı tavır aldıklarında
rahatça reddedilen ve gözden çıkarılabilen (Dev-Yol’un
1978’de başlattığı Cumhuriyet aleyhtarı kampanya
hatırlardadır) yazarlar konumundaydı. 

Ancak, sosyalist solun resmi ideoloji açısından
“nüfuz edilmez” gözüken bu hali, aslında ciddi bir
zaafın tohumunu da içinde taşıyordu.  Solun bu duru-
mu,  kemalizmle ciddi ve kapsamlı bir ideolojik
hesaplaşmanın sonucu değil, yalnızca şartların yarattığı
fiili bir ilgisizliğin ürünüydü. Kemalizm, solun kültürel
gündemine zorla sokulduğu, ya da günlük kültürel
gıdasına “karıştırıldığı” zaman nasıl bir tepki verileceği
belirsizdi. 12 Eylül, bu belirsizliğin üzerine rahatça gitti
ve politik başarısını bunun üzerine inşa etti.

12 EYLÜL: İPLER GERİ ÇEKİLİYOR

12 Eylül cuntası, ideolojik saldırısını iki boyutta
gerçekleştirdi ve sürdürdü:

1) Marksizmi benimseyen kadroların fikir üret-
melerini, ya da üretilen fikirlerin kitlelerle buluşmasını
engellemek.  Bu kadroların büyük çoğunluğu devrimci
örgütlerin üye ya da yöneticileriydi, ve bunların sesi ya
yeraltına itilerek, ya  hapishaneye tıkılarak  kısıldı; yurt-
dışına kaçma da aynı etkiyi yarattı: Yalnız genç kuşak-
lar değil, solun mevcut kitle tabanı da, marksizmin bi-
limsel doğrularının kafalarında diri kalmasını sağlaya-
cak bir teorik aktarım kaynağından yoksun kaldılar.

2) Cunta açısından kabul edilebilir solun sınırı
devletçi, orduya saygılı ve kurum olarak ona sadık bir
“sol kemalizm” olarak çizildi. Gerek 1923’den beri
sürdürdüğü ideolojik işlev, gerekse belli başlı
yazarlarının eski cuntacılar olması hasebiyle
Cumhuriyet gazetesi, bu rol için biçilmiş kaftandı;
Eylül 1980’den itibaren solun milyonları bulan kitle
tabanının yegane ideolojik gıdası, daha doğru bir de-
yimle “ideolojik tayını” haline geldi. Dağılmış örgütsel
yapıların erişip yönlendirme imkanı bulamadığı geniş
bir toplumsal taban, bu gazetede somutlaşan çizgiyi,
kendilerini günlük planda ifade eden bir savunma hattı
olarak benimsemek zorunda kaldılar.  Bu sayede 1980
öncesinde “Demokrat” ve “Politika”nın yanında yaşam
savaşı veren bu gazete, 1980 sonrasında büyük bir pat-
lama yaşadı. U.Mumcu, 12 Mart sonrasında dahi yaşa-
madığı bir popülariteye bu dönemde kavuştu. 

Birçok sol kadro, kemalizmin bu ön plana çıkışını,
sol taban açısından “yenilgi döneminde bir geri
mevzide tutunma” olarak algılama saflığını gösterdiler.
Bu saflıktı, zira “bir geri mevzi” diye tutunulan yer biz-
zat düşman kontrolünde bir arazide ve bir tür toplama
kampı durumunda ise, tutunma sandığımız şey  aslında
aptalca düşmanın kucağına düşmek demekti. Doğal
olarak, bununla ilgili sonuçlar birden ortaya çıkmadı.
Ama sola dayatılan bu “ideolojik tayın’ın ve onunla
atbaşı giden tek yönlü - gayrısıhhi beslenmenin yarata-
cağı kültürel çarpıklığın, daha doğrusu raşitizmin bir
nesle egemen olması belli bir süre alacaktı.

12 Mart çıkışında,  cuntacı çizgisini değiştirme-
mekle beraber, işkence gören ve öldürülen devrimciler
için yazdığı coşku dolu yazılarla sosyalistlerin sem-
patisini kazanan Uğur Mumcu,  12 Eylül ile birlikte
ciddi bir rota değişikliğine girdi. İşe önce darbe günü 12
Eylül’ü desteklemekle başladı. Doğal olarak bir açıkla-
ması (“kardeş kavgasını durdurma umuduyla”) ve bir
şartı (“Yönetimin Atatürk ilkelerine sadık kalması”)
vardı. Öte yandan, rejimin yasallık sınırları içinde belli
bir tür muhalefeti de sürdürdü  (12 Eylül Anayasasına
karşı eleştirileri..vs). Ancak onun için yeni olan şey
sosyalist sola karşı takındığı tavırdı. 12 Mart çıkışında
göz yaşartıcı yazılar yazdığı kuşağı, şimdi o döneme
rahmet okutacak bir baskı ve işkence altındayken ter-
ketti, ondan uzaklaştı ve düşmanca tavır aldı. Herkesin
özgür olduğu dönemde sol ile girmediği, gerek
gazetesinin tiraj kaygısı, gerekse kendi kültürel biriki-
minin sınırlılığı dolayısıyla muhtemelen girmeye
cesaret edemediği polemikleri, insanların hapishanelere
tıkıldığı, içeride açık ya da gizli infaz edildiği bir
dönemde yapmayı tercih etti. Değil kendisine cevap
vermek, sesini herhangi bir şekilde hapishane duvarları
dışına taşıma şansı dahi olmayan insanlara “doktriner,
şabloncu, Sovyet veya Çin hayranı, totaliterlik yan-
lısı..vs” gibi bilinen ucuz liberal argümanlar ile



saldırarak devlet gözetiminde bir tür “tek kale maç”
oynadı. Bütün bunları yaparken “marksizm-leninizm
değil, kemalizm” temasını işleyerek rejimle olan siyasi
bağlantısını tanımlamayı ve güçlendirmeyi ihmal etme-
di. O dönem, ilericilerin “okunabilecek yegane gazete”
zannıyla Cumhuriyet’i takip ettikleri hatırlardadır. Ama
aynı zamanda, dışardaki siyasilerin ve siyasi tutuklu-
ların bu gazeteye gönderdikleri yüzlerce protesto mek-
tubunun varlığını, o dönem bu gazeteyle bağı olan
herkes teyit edecektir. 

İç politika düzleminde bu tavrı sürdüren Uğur
Mumcu, dış politika yorumlarıyla da komünizme ve
onu sembolize eden olgulara saldırıyı sürdürdü. Papa
suikastını sistemli bir şekilde KGB ve Sovyetler
Birliği’ne yıkmaya çalışan Mumcu’nun bu iddialarının
kofluğu,  SSCB’nin yıkıldığı ve Doğu Avrupa gizli
servis arşivlerinin büyük kısmının Batılıların eline
geçtiği, ancak bu tezleri destekleyen hiçbir olgunun su
yüzüne çıkmadığı bugünlerde netleşmiş bulunmaktadır. 

Devlet açısından göz yumulan bu “sol” kemalizm,
aslında marksist sol kadrolara açılan bir “barışma yolu”
oldu. 1960’larda, sola yönelen kesimlerin kendilerine
meşruiyet yaratmak için kullandıkları ve sonra düzen
dışı çözümlere yöneldikler, bu anlamda düzenin
yumuşak karnı olan kemalizm, 1980’lerde radikal
kadrolar arasında , TC’nin genel siyasi çerçevesi içinde
tanımlanmış bir solculuğu egemen kılmak, rejimin
değerlerinden birine değişik düzeylerde bağlılık yarat-
mak, ve bu anlamda onları yeniden düzene eklemlemek
için kullanılan bir “dönüş yolu” oldu. Geçmişte
Che’den, Mahir’den, Mustafa Suphi’den bahseden bin-
lerce kişinin yakalarında birden mantar gibi Atatürk res-
imleri zuhur etti. Bu türden solcular (gerçekte devletin
dolaysız kontrolündeki) Atatürkçü derneklere üye oldu-
lar. Bu sefer rejim, 1960’larda yaptığı hatayı tekrar
etmedi ve  Atatürk’ü “el değiştirebilecek bir silah”
olmaktan çıkarmak için onu (gerçekte de olduğu gibi)
düzenin kurucusu ve rejimin temel değerlerinin
yaratıcısı olarak sıkı sıkıya sahiplendi.  Böylece “şimdi-
lik Atatürk’çülük yaparak ilerde yeniden solculuğa
başlayabileceğini” umanlar avuçlarını yaladılar; zira
1980’lerin başında Atatürk’çü olmak “kendini gizle-
mek” değil  rejime beyaz bayrak çekmekti. Başka bir
deyişle, cuntanın 1980’de başlattığı ve sahiplendiği
kemalist putlaştırma kampanyasının şiddeti  içinde,
kişiliklerdeki fark ne olursa olsun, Atatürk posteri taşı-
makla Kenan Evren posteri taşımanın pratikte hiçbir
farkı olmadı. Doğal olarak tüm bu solu evcilleştirme
sürecinin vazgeçilmez katalizörü Cumhuriyet gazetesi
ve sol kemalist yazarlardı.

Sol kemalist yazarların 80 sonrasında yaşadıkları
bu balayı, 1984 sonrasında Kürt hareketinin yükselişi
ile sona erdi. Kimi islami kesimlerin de eklemlendiği
tartışmalarla, resmi ideoloji her yönden sorgulanmaya

ve yıpratılmaya başlandı.

ŞOVENİZMİN YÜKSELİŞİ

Kürt ve İslami hareketlerin yükseliş dönemi, sol
kemalist yazarların tıkandığı ve sürekli aynı yaveleri
tekrarlayarak “hazırdan yedikleri” bir dönem oldu ve bu
dönemde ancak sınırlı bir kültürel cazibe yaratabildiler.
Resmi ideolojinin, özellikle de resmi tarih anlayışının
temellerini eleştiren tezler ve bunların yer aldığı yayın-
lar gençlikte ve aydın kesimde büyük ilgi toplarken, sol
kemalistlerin basmakalıp iddiaları, devletin yıpranan
prestiji ile birlikte giderek soluklaşıyordu.  

Ancak 1990’ların başından itibaren rüzgar tersten
esmeye başladı. Mevcut  siyasal rejimin temellerini
sorgulayan 3 ana muhalif akım; yani sosyalist hareket,
Kürt hareketi ve islami kesimin herbiri için, farklı sebep
ve dinamiklerin etkisiyle de olsa bir gerileme ve tıkan-
ma dönemine girildi. Sosyalist hareket, SSCB’nin
1989’da dağılmasıyla birlikte etkileri anında hisse-
dilmeyen bir zayıflama yaşadı. Her ne kadar “biz bun-
ları öngörmüştük” türü sübjektif ifadelerle ya da
“Sovyetler Birliği yıkılsa bile kapitalizmin temel çeliş-
kileri değişmedi” gibi haklı tespitlerle bu çöküşün
sarsıntısı atlatılmaya çalışıldıysa da, solun tüm kesim-
lerine bu yıkıntıdan düşen pay aynıydı: Bu, bir bütün
olarak marksist-leninist teorinin, mantıksal temelleri ne
denli sağlam duruyorsa dursun, kitleler ve özellikle de
aydın kuşaklar açısından parlaklığını ve cazibesini
yitirmesi oldu. Bu dev teorik eserin baştan aşağı
devrimci bir ruhla yeniden ele alınması ve çağdaş
koşullar için yeniden üretilmesi gibi büyük, ancak
başarılmamış bir görev ortada iken, teorinin neresinin
sağlam ve aynen geçerli, neresinin yeniden üretilmeye
muhtaç olduğuna ilişkin halen süren belirsizlik,
1960’larda ve 70’lerde burjuva ideologlarına marksizm
için “aydınların afyonu” dedirtecek kadar etkileyici
olan iç bütünlüğünü önemli ölçüde yıprattı. 1970’lerde,
hatta 80’lerde Engels’den ya da Lenin’den yapılan bir
alıntı, sola ilgi duyan herkes açısından saygıyla dinle-
nen ve her türlü tartışmaya nokta koyan bir faktör iken,
bu güçlü etki kayboldu ve sol, 1970’lerde resmi ideolo-
ji karşısından sahip olduğuna yukarda değindiğimiz
önemli bir “koruma faktörü”nü yitirdi.  

Kürt Hareketi ise yukardaki olguyla bağlantılı, ama
ona indirgenemeyecek farklı bir zaaf içine düştü.
Sosyalist sistemin çöküşü ile birlikte, Batı’yla, özellikle
ABD ile farklı bir diyaloğa giren, şehirlerdeki Kürt
emekçi tabanının temsil ettiği muazzam sınıfsal potan-
siyeli harekete geçiremeyen, Türk halkıyla değil sağlık-
lı bir diyaloğa girmek, aksine düşmanlığı körükleyecek,
çoğu zaman halka zarar veren ve  ahmakça eylemlerle
şovenizmi besleyen, başta sendikal hareket olmak üzere
yığın örgütlerinde çalışma konusunda son derece ilkesiz
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davranan Kürt hareketi, 1990’ların başından itibaren
kendini tanımladığı asli platform olan askeri platformda
tıkanmaya başladı.  Sorunun askeri planda Türkiye
Cumhuriyeti Devleti tarafından çözülebileceği fikri,
Türk şovenizmine büyük bir cesaret kazandırdı, ve
Öcalan’ın yakalanmasına kadar uzanan süreçte,
PKK’nin gerilemesinin yarattığı askeri başarı, Türk
şovenizmini hızla tırmandırdı. 1980’lerde Kürt hareke-
tinin yarattığı sarsıntı bir bütün olarak rejimin temelleri-
ni tarafsız ve dürüst aydınlar arasında dahi  tartışma
konusu yapabiliyorken, 1990’lardaki gerileme devletin
temellerinin, bu arada resmi ideolojisinin yıpranan
itibarını yeniden kazandırıyordu.

İslami hareket ise, Fabrika’nın daha önceki
sayılarında da değinildiği gibi, iddialarının çok
gerisinde ve son derece kof bir hareket olduğunu ortaya
koydu. Devletin resmi ideolojisi olan kemalizmi en
fazla eleştiren pozlarda gözüken islami hareketin, bizzat
kemalist devlete ne denli göbekten bağlı olduğu, petrol
milyarderlerinden Hizbullah katillerine kadar hepsinin
nasıl bu devletin icazetiyle  geliştiği, bir zamanlar
önlerini açan devletin, 28 Şubat’ta onların ipini çek-
meye karar verdiğinde ne denli pısırık, korkak ve sinik
olduklarını, RP’nin kapatılması kararı karşısında nasıl
süt dökmüş kedi gibi davranıp boyun eğdiklerini hep
birlikte gördük.  Bu gelişmeler, iddialarının büyüklüğü
göz önüne alındığında (yeni bir düzen kurma..vs) onlar
açısından büyük bir itibar kaybına yol açarken, onları
son 40 yıl boyunca her türlü yolla destekleyen devlete
de, 28 Şubat süreci ve  “ laikliğin kurtarıcısı olan ordu”
aldatmacası ile prim kazandırdı.

Sonuç olarak devleti ve onun ideolojik-politik
temellerini eleştiren bu üç muhalif akımın gösterdikleri
zaaf ve gerileme, bu temelleri savunan akım ve
görüşlere ivme kazandırdı. Pratikte de azgın bir şo-
venizm ve onunla içiçe geçmiş bir Atatürkçülük,
1990’ların son döneminin yükselen değerleri konumu-
na geldi.  Bunun bir uzantısı MHP’yi iktidara sıçratan
oy patlaması iken, diğer bir uzantısı da, köşesinde don-
maya yüz tutmuş kemalist yazarların ısıtılıp piyasaya
sürülmesi oldu.

BASINDA “ATİLLA ÇÖLAŞAN” ÇİZGİSİ

Basında, Türk şoven milliyetçiliği ile bütünleşmiş
bir kemalizmin ilk  ve en parlak (ve karanlık !) temsil-
cisi Emin Çölaşan oldu. Önceleri “Turgut  Nereden
Koşuyor ?” adlı kitabıyla sola sempati duyanların ağzı-
na bir parmak bal çalan Çölaşan, daha sonra polislerin
ve askerlerin “çilekeşlikleri”nden dem vurarak bu kes-
imlere karşı toplumdaki tepkileri törpülemeye, ardından
da açıktan açığa yüceltmeye başladı. 1990’lara
gelindiğinde ise Emin Çölaşan artık Türkiye’deki
kemalist histerinin basındaki ana ayağı, MİT ve

Genelkurmay’ın topluma vermek istediği tüm
mesajların birinci elden sözcüsü, ve bu işleve uygun bir
şekilde, tıpkı bir üst düzey MİT görevlisi gibi bir manga
askerle korunan bir kişilik haline geldi. Önceleri
Kürtlere ve İkinci Cumhuriyetçilere saldırırken kul-
landığı “Atatürk düşmanı” suçlaması, düzeni eleştiren
herkese karşı kullandığı (Leman dergisi dahi bu suçla-
madan nasibini aldı), sonra da ölçüyü iyice kaçırarak
kendisini eleştiren kemalistlere dahi (Toktamış Ateş
gibi) yöneltmekten çekinmediği bir silah, daha doğrusu
bir paranoya halini aldı. Alçalmanın bilinen duraklarını
sırayla geçen, bu çerçevede asker ve polisten sonra
MHP’yi de aklayan (“Görüşlerini tartışabilirsiniz, ama
bu insanlar Atatürk’e ve Devlete sıkı sıkıya bağlıdır-
lar.”) Çölaşan, hakim güçlere yaptığı uşaklığın en
tiksindirici örneğini Tomris Özden olayında sergiledi.
TSK’nde Albay rütbesiyle, çatışma bölgesinde görev
yapan eşini kuşkulu bir “çatışmada” yitiren Tomris
Özden, savaşın her iki tarafa da zarar verdiğini, ve akan
kanın bir an önce durması gerektiğini söyleyerek ilk
defa farklı bir şehit ailesi tavrı sergilemekle kalmadı;
çatışmada ölen bir gerillanın annesiyle beraber resim
çektirerek Türk halkına son derece farklı, cesur ve
çarpıcı bir mesaj verdi. Topladığı büyük sempati Tomris
Özden’i üyesi olduğu CHP’nin  parti meclisine
seçilmesini sağlayacak kadar güçlendi. Ülkeyi yöneten
faşist-şovenist blokta büyük tepki yaratan, ancak her-
hangi bir şekilde diş geçiremedikleri bu durum karşısın-
da giriştikleri iğrenç tezgahın maşalığını yapmak gene
Çölaşan’a düştü. Tezgâh basit ve alçakçaydı: Gözü yaşlı
bir dul kadına duyulan sempatiyi kırmanın tek  yolu
onun namusuna dil uzatmaktı ve Çölaşan bunu, “adının
açıklanmasını istemeyen subay dostları”na dayanarak
yaptı. Yaratılmak istene imaj, “şehit kocasını hayat-
tayken de mutsuz etmiş hafifmeşrep kadın” imajıydı ve
Çölaşan bunu en  mahrem detaylara girme pahasına
(Tomris Özden’in giydiği elbiseleri tasvire kadar
vararak) utanmazca yapmaya çalıştı. Hürriyet’in tüm
gücüyle yaydığı bu haber, sonunda bizzat Tomris
Özden’in vermeye çalıştığı mesajın temizliğine gölge
düşürmeyi başardı. Bizzat bu iddianın arkasındaki tez-
gahı açığa çıkarmak için saldırıya geçmek gerekirken,
Özden’e sahip çıkılmadı (örneğin CHP her zamanki
onursuzluğu ile kendisinden istifasını istedi) ve savaşa
karşı bilinçli bir kamuoyu yaratabilmek açısından son
derece değerli bir moment böylece yitirildi.

Savaşta orduyla birlikte ve ona karşı belli bir
sadakatla görev yapan gazetecilere “mehmetçik gazete-
ci” dendiği bilinmektedir.  Ancak Emin Çölaşan gibi
derin devletin emriyle belden aşağı detaylarla uğraş-
maktan yüksünmeyen gazetecilere ne sıfat verilebilir,
bilemiyoruz. Buna karşılık şu çok net bilinmektedir:
Medyanın tekeller, mafya ve kontrgerilla ile bütün-
leşmesiyle, düzenin savunulması için en az mafyanın
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tetikçileri, ya da kontrgerillanın işkencecileri kadar
alçalan, onlar kadar suçlu ve eli kanlı bir gazeteci tipi
türemiştir. Tıpkı patronu Ertuğrul Özkök, meslektaşı
Fatih Altaylı gibi, E.Çölaşan da bu kategorinin başında
yer almaktadır.

Sıradan okuyucuya yönelik olarak sahtekarlıkları
kemalizm cilasıyla satması için Emin Çölaşan’ı tez-
gahlayan hakim güçler açısından, aydın okuyucular
zemininde oluşan boşluğa 1990’larda başka biri talip
oldu: Atilla İlhan. İki farklı zeminde aynı histeriyi, yani
TC devletini yüceltme hedefine kilitlenmiş bir kema-
lizm histerisini yayan, mevcut yapıyı eleştirmeye
kalkanlara bayağılaşma pahasına saldıran bu iki yazar,
birbirlerini o denli mükemmel tamamlamaktadır ki, tek
bir çizgiden, basında “Atilla Çölaşan” çizgisinden bah-
setmek yanlış olmayacaktır.

RESMİ İDEOLOJİ AKLAMA MERKEZİ

Atilla İlhan,  Cumhuriyet gazetesinin arka say-
fasında kendine seçtiği misyonu ifa etmezden önce,
biraz sulandırılmış da olsa belli sosyalist  görüşleri
savunan, Atatürk’ü tartışmasız benimsemekle birlikte
batılılaşmayı ve ona bağlı yozlaşmayı eleştiren “ilginç”
bir yazardı. Bu satırların yazarı da dahil birçokları, batı
taklitçiliğinin kısırlığını, geçmiş Osmanlı kültür
mirasının ne denli değerli bir birikim oluşturduğunu
kavrama sürecinde, başka yazarlarla birlikte onun da
görüşlerinden yararlandılar.  Ancak geleneksel marksist
yaklaşımların egemen olduğu bir entellektüel ortamda,
özlediği etkinlik ve şöhrete kavuşması 1980 öncesinde
biraz zor olduğu için , sesini ancak şiirleriyle ve erotizm
dozu yüksek romanlarıyla duyurabildi. Özellikle 80
sonrasında yazdığı “Fena Halde Leman”adlı roman,
roman kahramanlarının hayret verici bir hızla cinsiyet
değiştirdiği, okuyucunun bu değişimleri takipte zor-
landığı bir cinsel fantezi patlaması niteliğindeydi. Bir
süre bu özellikleriyle anılan Atilla İlhan, yukarda
değindiğimiz koşulların olgunlaşmasıyla birlikte, şiir-
lerinin bir türlü tatmin edemediği şöhret özlemini, ide-
olojik-politik bir misyona soyunarak, U.Mumcu’nun
tahtına talip olarak gidermeyi amaçladı. 
Atilla İlhan’ın ilgi alanı, sosyalizm, devrim, marksizm,
işçi sınıfı ..vs gibi kavramlara bağlı olmayı sürdüren , ya
da bu kavramlara hala sempati duyan kesimlerdir.
Misyonu, bu kesimlerin Mustafa Kemal’e ve kema-
lizme (bu kavramlardan ne anladığı aşağıda ele alı-
nacaktır) sadık ve bağlı kalmasını garanti etmek, kendi-
ni solcu, sosyalist olarak tanımlayan kesimlerin kendi-
lerini aynı zamanda Atatürkçü olarak hissedebilmeleri-
ni mümkün kılmak için her türlü rahatlatıcı-ferahlatıcı
telkini yapmaktır. Kullandığı yöntem ise basittir: Önce
okuyucuyu solculuğuna ikna edecek birkaç  önerme-
ifade-gözlem (bunlara Fransız komünistleri ile yaptığı

bistro muhabbetleri de dahildir) beyan ettikten sonra,
meseleyi çadır sihirbazlarına has bir el çabukluğuyla
“Gazi Paşa”ya bağlamak; sonuçta en radikal ya da
sosyalist nitelikli tavırlar açısından dahi “Gazi de böyle
düşünüyordu” türünden bir iddia ile yazıyı noktalamak
. Elbette bu el çabukluğunda çadır sihirbazlarına ait her
türlü sakillik  ve alaturkalık açıkça sırıtmakta, “tavşanın
kuyruğu” sık sık mendilin kenarından fırlamaktadır.
Ama ilginç olan Atilla İlhan’ın bugüne ilişkin birşeyler
söyleme iddiasıyla başladığı her yazının Mustafa
Kemal’e bir yakarışla sona ermesi, geçmişten hareketle
güncelliğe ışık tutma görüntüsü altında, pratikte yaptığı
tek şeyin güncelliği kullanarak geçmişe ait bir görün-
tüyü, %90 hayal mahsulu bir Mustafa Kemal görün-
tüsünü sıfırdan inşa etmek olmasıdır.  

Burada şu soru gündeme gelebilir: Bir yazarın bir
yandan sol görüşleri savunup, bir yandan da Atatürk’ü
kendince övmesinin ne zararı olabilir?  Bu noktada
kemalizmin sosyalist açıdan eleştirisi ile “Atatürk düş-
manlığı” arasındaki farkı ortaya koymak ve eleştiri-
mizin genel çerçevesini bir kez daha çizmekte yarar var.
“Atatürk düşmanlığı” Mustafa Kemal’in attığı her
adımı mahkum etmek, içinde yer aldığı her süreci kar-
alamak, onun bir şekilde ilişkisi olduğu her olguyu
inkar etmek şeklinde belki duygusal, ancak kesinlikle
hastalıklı ve gerici bir tepkiyi ifade etmekte olup; esas
olarak, ancak belirli islami kesimlerde rastlanmaktadır.
Böylesi bir marazi tavırla, özünde bilimsellik olan
sosyalist tavrın bir ortak yönünün olamayacağı açıktır.
Sosyalist yaklaşım, Mustafa Kemal’in içinde yer aldığı
süreci sınıfsal ve tarihsel olarak incelemeyi, bu
süreçlere onun ve ekibinin yaptığı müdahaleyi ve bu
müdahalenin ilerici ve gerici yönlerini analizi etmeyi,
bu müdahalenin bugünkü siyasal konjonktür içinde yer
alan uzantılarını teşhis ederek tarihsel bir tahlili güncel
bir politik tavrın temeline oturtmayı amaçlar. Bu açıdan
sosyalistler tavırlarını “Atatürk’ü sevme, övme, kızma,
nefret etme” türünde ancak duygusal düzlemde yer ala-
bilecek tepkilerin dışında tanımlamak durumundadır.
Dolayısıyla, bir öğrencinin, ya da emekli bir öğret-
menin Atatürk’e olan sevgisini dile getirmesinin bir
sosyalist açısından nasıl tek başına olumsuz bir yönü
yoksa, Atilla İlhan’ın Atatürk övgülerinin de herhangi
bir olumsuzluğu olmayabilirdi.
Olmayabilirdi diyoruz; çünkü  bu çizdiğimiz çerçeve,
1980 sonrasında farklı bir anlam kazandı. Faşist rejimin
Atatürk putlaştırmasını varlığının temel ideolojik
dayanağı yapıp onu bir kollektif histeriye çevirdiği, öte
yandan tüm iletişim araç ve yöntemlerini sıkıca kontrol
ettiği bu dönemde,  kamuoyuna seslenen tüm platform-
larda, gazete, TV, radyo, miting ve panellerde,
Atatürk’ü övme  “son tahlilde” değil, daha ilk tahlilde
ve direkt olarak rejime yollanmış bir bonservis niteliği
taşıdı; hala da taşımaktadır. Herhangi bir kontrolün
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olmadığı kendiliğinden bir diyalog içinde Atatürk’ü
sevdiğini söyleyen bir vatandaşın saflığı ve masumiyeti,
tüm ilişkilerin MİT kontrolünde olduğu medyada
Atatürk’e, belirli bir ideolojik misyonu üstlenerek
övgüler düzen bir yazar için geçerli değildir, ve bu tür
övgülerin ardından pis kokuların ve rejim uşaklığının
gelmesi kaçınılmaz olmaktadır. Atilla İlhan da bu konu-
da bir istisna olmamıştır.

BAŞÇAVUŞ ŞAİR

Atilla İlhan’ın Atatürk övgülerinin kofluğu ve bun-
ları desteklemek için attığı yalanları aşağıda ele ala-
cağız. Önce onun niçin yukarda yaptığımız genelle-
meye uyduğunu, “solculuk” iddiaları ne olursa olsun,
Atatürkçülüğün onu nasıl sıradan bir devlet yanlısı
yazara, ordusu, MGK’sı, baskı aygıtları dahil mekaniz-
manın tümünü savunan basit bir rejim şakşakcısı haline
getirdiğini (ya da başından beri taşıdığı bu niteliklere
kılıf teşkil ettiğini) göstermek durumundayız.

Bu hastalıkta ilk uşaklık sendromları, önce orduya
yağ çekmekle başlar. Yazar 14.8.1998 tarihli “Kemalist
Refleks” başlıklı  yazısında “milli sanayi” fikrini savun-
makta (ki bu doğrudur), ordunun da milli sanayi fikrinin
savunucusu olduğunu (ki bu yalandır) yazmaktadır.
Gerekçe ise  köy kahvesi diyaloglarına has bir sığlık-
tadır: Ordu, kendi silahlarının kaynağının politik riske
atmamak için onların ülke içinde üretilmesini ister. Bu
yazıda ordu böylece ulusal bağımsızlığın dayanakların-
dan biri olarak okuyucuya sunulmaktadır.

Kazın ayağı öyle değil, sayın Atilla İlhan! Yıllar
boyu çoğu en fazla yüzbaşı-teğmen rütbesindeki
Askerlik hocalarının liselerde tekrarladığı, üniversitede
gözümüz açılana kadar bizlerin de bir süre yuttuğu bu
nakaratın nasıl bir “ boş laf” olduğunu, orduyu son 50
yıldır yöneten gerçek güçlerin ulusallıkla ne denli
bağlarının olduğunu bilmek için büyük bir politik
kültüre gerek yok.  Atatürk ve İnönü dönemlerinde de
baskıcı ve gerici bir karakter taşımakla birlikte ordunun
“milli” karakterinden söz etmek mümkünken,
NATO’ya giriş süreciyle birlikte bu niteliğin tümüyle
kaybolduğu ortadadır. Tüfek taşıma tarzından
Amerikan ordusundaki “Field Command”dan kelimesi
kelimesine çevrilen “Sahra Talimnameleri”ne kadar
baştan aşağı Amerikan prensipleriyle reorganize edilen
orduda,  ABD etkinliği yalnız el kitaplarıyla değil, poli-
tik yönlendirmeyle, somut  kurumsal  ilişkilerle ve
devasa boyuttaki mali ilişkilerin yönetilmesiyle
sürmektedir. TSK bu dönemde iki defa ABD yanlısı
darbe yapmış,  ikincisinde (12 Eylül’ü) açıkça ABD’ye
danışmış, ABD yanlısı politikalar doğrultusunda ülkeyi
büyük bir hapishaneye çevirmekte tereddüt etmemiştir.
Bugün Susurluk’la patlayan tiksindirici ilişkilerin
temeli, yıllar önce ordunun Amerikan istihbarat servis-

leriyle giriştiği karanlık işbirliğinin koridorlarında
atılmış, NATO stratejisi çerçevesinde kurulan
Gladio’nun Türkiye uzantıları Seferberlik Tetkik
Kurulu, Özel Harp Dairesi  gibi kurumların etrafında
ilmek ilmek örülen bu ilişkiler, bugün Türkiye’yi mafya
ve ölüm mangalarının “kurtarılmış bölgesi” haline
getirmiştir.  ABD ordusu subayları tarafından işkence,
psikolojik harp ve kontrgerilla taktiklerinin  öğretildiği
Fort Bragg’deki meşhur merkezde, Latin Amerikalı
subayların yanı sıra Türk subaylarının da eğitim
gördüğü doğrulanmıştır. İcraatta ABD ile böylesine iç
içe bir kurumun, SSCB’nin çökmesiyle bu bağını yitire-
ceğine ise ancak saflar inanır. ABD’nin yıllar boyu
büyük kaynaklar yatırarak elde ettiği bir gücü ve etkin-
liği kendi eliyle ortadan kaldıracağına, veya ortadan
kaldırılmasına göz yumacağına inanmak,  ya Ameri-
ka’yı tanımamak, ya da politikadan habersiz olmak
demektir. Yeni Dünya Düzeninde herkese yapacak bir
iş bulan ABD, TSK içindeki gücünü de yeni hedefleri
için kullanmak üzere elinde tutmaktadır.

ABD ile bağı son 50 yılda böylesi güçlü olan bir
kurum, ne kadar “milli sanayi” ister ?  Cevap açıktır:
Ancak ve ancak ABD’ye ters gelmeyecek  kadar “milli
sanayi”.  ABD’ye ters gelen her şeyi son 50 yılda buda-
yan, bunu da ABD’den aldığı politik, mali ve eğitsel
destekle yapan bir kurumun daha farklı davranabile-
ceğini düşünmek açıkça ahmaklıktır. Ordunun destek-
lediği “milli sanayi”nin en güzel örneği ise F-16 kome-
disidir. Yıllar boyu “Kendi uçağını kendin yap” kam-
panyasıyla halktan toplanan paraların da kullanıldığı bu
projede, ülkede üretilecek uçak olarak F-16 seçilmiştir.
Halbuki bizzat  ABD’de bu uçak teknolojik açıdan
emniyetli olmadığı gerekçesiyle itibar görmemiş,
birkaç defa oluşan kazalarda, ölen pilotların aileleri şir-
keti mahkemeye vermiş, birçok yerde pilotlar bu uçağı
kullanmayı reddetmiş, sonuçta bu model ABD’de
açıkça gözden düşmüştür. Ancak ordu tarafından
yönetilen ve aralarında mali gücü büyük holdingler
seviyesinde olan Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme
Vakfı’nın da olduğu bir dizi askeri kurumun,
Türkiye’de üretime layık buldukları model  F-16 olmuş,
ABD’de halk tüketmediği için 3.dünyaya postalanan
kalitesiz malları “Yarabbi şükür” diyerek kabul etme
tavrı, uçak üretime de damgasını vurmaktan geri
kalmamıştır. Üretimin “milli” karakteri ise başlı başına
bir komedidir. Uçakların elektronik sisteminin çalış-
masını mümün kılan şifre direkt ABD’den gelmektedir
ve anlaşma gereği, Türkiye’de bulunması söz konusu
değildir. Sonuç açıktır:  ABD “hayır” dediği takdirde,
burada üretilen uçaklar büyük birer konserve kutusun-
dan daha fazla savaş değeri taşımayacaktır.

Yıllar boyu “Türkiye’de kendi uçak fabrikamızı
kuralım” kampanyalarının sonunda yarattığı aldatmaca
budur. Atilla İlhan’ın “ordu istiyor” dediği milli sanayi-



den kastı bu ise, kendisi bir an önce şairliği bırakmalı ve
komedi yazarlığına başlamalıdır. Yok “milli sanayi bu
değil, ordu gerçek milli sanayi istiyor” diyorsa, şunu
sormak gerekir: 1980’lerin başında bu gayrımilli pro-
jeye karar veren kimdi? Demirel  ve Ecevit dahil tüm
sivil liderlerin siyasetten men edildiği bir dönemde biz-
zat ordunun kendisi bu kararı almış ve uygulamıştır. Bu
anlaşma sonucu, faşist cunta üyesi Orgeneral Tahsin
Şahinkaya akıl almaz bir servet kazanmış, serveti o
sıralar TIME dergisine dahi konu olmuştur.Doğaldır ki
burada söz konusu olan, bir kişiye verilen rüşvet değil,
tüm bir yönetim ekibinin ve kurumun ABD tarafından
yönlendirilmesidir. 

ABD ile 1980’deki resmi ve tanımlı ilişkilerini, bu
ilişkileri düzenleyen mekanizmaları, bu mekanizmalara
temel olan anlaşmaları aynen muhafaza eden bir kuru-
mun, 2000’de niçin daha milli ve anti-amerikan ola-
bileceğini açıklamak mümkün değilken, böylesi fan-
tezileri “sol” bir cilayla pazarlamanın mantığı nedir?
Buradaki mantık basit bir hizmet anlaşmasıdır:
Türkiye’deki baskı rejiminin ana motoru olan orduya
selam durarak, tüm muhtemel başağrılarından kurtul-
mak, bir yandan solculuk yapıp (hatta marksizmden
dem vurup) bir yandan da Haluk Gerger, İsmail Beşikçi,
Nadire Mater gibi onurlu kalemlerin başına gelenlerden
uzak durmak, ömrünün son deminde yakaladığı “poli-
tik” şöhreti saadet içinde sürdürmek. Karşılığında ise
sunacağı hizmet 1970’den beri depoda bekleyen bayat
malları, “ordu içindeki milici güçler” edebiyatını ısıtıp
yeniden piyasaya sürmektir. Bu hizmetiyle ve sahip
olduğu eğitimle Atilla İlhan, basında orducu yazarlara
verilen “Mehmetçik gazeteci” rütbesinden biraz daha
üst bir rütbeyi haketmektedir. Bu bölümün başlığını da
bu rütbe oluşturmaktadır.

“MİLLİ GÜVENLİK”İN TAKİPCİSİ     

TSK’yı övme,  devlete kapılanmanın her zaman
giriş taksimi olmuştur; doğal olarak da konserin devamı
beklenmelidir. Sıra, bir şekilde istihbarat ve polis aygıt-
larına gelmek zorundadır. “Solcu” yazar Atilla İlhan, “
‘Tek Derste’, ‘Ecnebi’ye ‘Jurnalcilik’ ! “ (1999) başlık-
lı yazısında, Batı Avrupa’yı eleştirmekte, ve “insan
hakkı ihlalleri” adına Türkiye’de iç güvenliği güçlendi-
recek bir anlaşmanın (malzeme ve para yardımı) iptal
edilmesini kınamaktadır. Bunu, Batı’nın “güçsüz bir
Türkiye” istemesiyle açıklamakta, ve anti-emperyalist
duygulara seslenmektedir.

Anti-emperyalist duygulara seslenerek, Türkiye’de
emperyalizmle en içiçe ve ona en fazla uşaklık yapmış
bir mekanizmaya; yani güvenlik ve istihbarat mekaniz-
malarına sahip çıkmak ve onların güçlenmesini istemek
için insanın nasıl bir kişilik çürümesi içinde olduğunu
anlamak  gerçekten zor. Sol düşünceye bir parça aşina

olan biri, Türkiye’de “iç güvenlik” doktrininin ne
olduğunu, “rejim için iç tehlikeler” konseptinin nasıl
tanımlandığını ve bunların pratikte nasıl işlediğini bilir.
NATO’ya girilmesinden de çok önce, bizzat 1923’den
itibaren “iç tehlike”nin baş gündem maddesini
komünizm ve sol düşüncenin oluşturduğunu herkes
bilir. Politikadan sanata, bilimsel araştırmadan felsefeye
kadar hayatın her alanında sol düşüncenin tarihi,
Türkiye’de hapishanelerin tarihidir.  Diğer “tehlikeler”
olan “bölücülük, irtica, ırkçılık..” gibi kalemler arasında
yalnızca bölücülüğün ciddiye alındığı, diğer
“tehlike”lerin ise bizzat devlet tarafından kontrollü şe-
kilde şişirilip söndürüldüğünü bilmek içinse, son 5
yıldır biraz gazete okumak yeter. Dolayısıyla şu soru
açıkça sorulmalıdır: 70 yıllık pratik ortadaken, iç
güvenliğin güçlendirilmesine taş koyan bir adımı,
“solcu” bir yazar niye dert eder?  İç güvenliğin
güçlendirilmesinden bir solcunun beklentisi ne olabilir
? Güçlenmiş bir iç güvenlik, Yeşil’i daha mı kolay
yakalayacak, veya Doğan Öz’den Musa Anter’e bin-
lerce faili meçhulu daha mı kolay çözecektir ?  Hayatın
her alanında egemen olan Mafya krallığına,
“mafiokrasi”ye karşı  daha mı etkin mücadele edecek-
tir? Yoksa aksine, daha etkin ve “iz bırakmıyan” bir faili
meçhul tarzı, savaş gücü daha da artmış mafya baron-
ları mı ortaya çıkacaktır ? Bu soruların (aslında malum
olan) cevabını daha iyi kavrayabilmek için değerli
araştırmacı Suat Parlar’ın çalışması “Kontrgerilla
Kıskacında Türkiye”de bahsedilen bir olayı aktaralım:

1978’de (evet, 22yıl önce!) CHP’li İçişleri Bakanı
Hasan Fehmi Güneş, MİT’i ziyaret eder ve kendisine
çalışmalar hakkında bilgi verilir. MİT’in yeni kurulan
bilgisayar sistemi  kendisine tanıtılır ve bir deneme
olarak, kendisinden tanıdığı birini tarif etmesi istenir.
Güneş, sol görüşlü olduğunu bildiği bir tanıdığını (isim
vermeden) yüz hatlarıyla kısaca tarif eder. Verdiği her
ayrıntı için, bilgisayar giderek daralan listeler getirir.
Sonunda doğduğu yeri söyleyince isim teke iner, ve
Güneş’in aklındaki isim, yalnız adı,soyadı ve kimlik
bilgileriyle değil; aynı zamanda katıldığı tüm eylemler-
le birlikte (en son katıldığı yasal bir öğretmen mitingi
dahil) karşısına gelir. 1978 için dahi etkileyici olan bu
sistem, açık bir Amerikan yardımıdır.  1980 sonrasında
da süren bu tür yardımlarla, onbinlerce insan
sınıflandırılarak ele alınmış, seçilerek hapse atılmış,
işkence görmüş ya da katledilmiştir. Benzeri tekniklerin
faili meçhullarda “temizlenecek” kadroları tespit için
kullanıldığını da Suat Parlar iddia etmektedir.
Gerçekten de Cumartesi Anneleri’nin çocuklarının
birkaç istisna dışında sol hareketin değerli militanları
olması bir tesadüf değildir.

Bu, Milli Güvenliğe yapılan dış yardıma basit bir
örnektir. Diğer örnekler İsrail’den alınan Uzi’ler
(Susurluk Mercedes’inin bagajından çıktılar), Kobra
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helikopterler...vs gibi sıralanabilir. Bütün bunların kul-
lanılış biçim ve amaçlarının ne olduğu, siyasal bir
devrim olmadığı sürece başka türlü kullanılmalarının da
mümkün olmadığı ortada iken, “bir dış yardımın”
iptaline veryansın etmenin ardındaki mantık ne olabilir?
İki ihtimal vardır: Yazar “devleti kuran Atatürk’tür”
olgusuna takılıp bu devlete ait herşeyi savunmakta, yani
bünyesindeki yüksek dozda Atatürkçülük sonucu bir tür
politik cinnet geçirmektedir; veya yaptığı sade suya tirit
solculuğu devlet açısından hazmedilebilir kılmak için
arasıra bu tür reveranslar yaparak devleti yöneten güç
odaklarının iltfatına mazhar olmaktadır.  

Giriş taksiminden sonraki konser, yani dibe doğru
gidiş sürmektedir. Aşağıdaki alıntı, varılabilecek en dip
nokta mıdır, bunun kararını okuyucuya bırakıyoruz.

GAY PRIDE PARADE

Bir yazısında Atilla İlhan kısaca şu örneği vermek-
tedir. ABD eski başkanlarından Lincoln evde kendi
ayakkabılarını boyayan mütevazi biriydi. Kendisine
“Sayın Başkan, siz kendi ayakkabılarınızı mı boyuyor-
sunuz?” sorusuna “Evet, yoksa siz başkasının
ayakkabısını mı boyuyorsunuz?” cevabını verir. Ben de
bana “sen devleti mi savunuyorsun?” diyenlere aynı
cevabı veriyorum:”Evet, yoksa siz başkasının devletini
mi savunuyorsunuz?”

Tam burada kısa bir parantez açalım: Gay’lerin
oldukça yoğun olduğu, buna karşılık toplumun
muhafazakar bir kimliğe sahip olduğu Amerika’da,
yaşadıkları toplumsal baskılar, hakaretler ve aşağılanma
karşısında gay’ler bir çıkış yapma amacıyla her sene
(artık gelenekselleşen) bir yürüyüş düzenlerler. Ana
mesajı “evet homoseksüeliz, bunu saklamıyoruz, açık
açık söylüyoruz, bununla da gurur duyuyoruz” şeklinde
ifade edilebilecek bu yürüyüşe “Gay Pride Parade” yani
“Gay’lerin Gurur Yürüyüşü” adı verilmiştir.

Bu konuyu niye aktardık ?  Atilla İlhan, bizim
“muhafazakar” solcuların “A.İlhan devleti savunuyor”
türü dokundurmalarından öylesine taciz olmuştur ki,
yukardaki alıntıda “evet, aynen devleti savunuyorum,
bunu da açık açık söylüyorum” türünde bir çıkışta bulu-
narak kendince bir tür politik “Gay Pride Parade” yap-
maktadır.

Burada olan  Abraham Lincoln’a olmuştur.  Politik
dürüstlüğün ve tutarlılığın sembolü olan bu değerli
insanın, böylesi bir bayağılıkta motif olarak dahi kul-
lanılması, adamın mezarda kemiklerini sızlatmıştır. Bir
“lahavle” çektikten sonra kısaca sosyalistlerin devlet
konusundaki tavrını özetleyelim. Türkiye sosyalistleri
hiçbir zaman anarşistçe bir “anti-devlet” tavrı savun-
madıları gibi, “devlete ait olan herşey kötüdür” gibi bir
nihilizme saplanmadılar. Ancak burada, toplum yararı-
na her hangi bir olumlu gelişme yaratma potansiyelini

yitirmiş, kendi kendini yiyen, kendi (antidemokratik)
kanunlarına ve Anayasası’na dahi ters düşen, en baş
yetkilisinden başlayarak, yalnız ordusu ve polisiyle
değil, aynı zamanda Meclisi, bakanlıkları, hukuk aygıtı
ile cinayeti, yolsuzluğu, hırsızlığı ve kültürel çürümeyi
organize eden, destekleyen ya da göz yuman bir aygıtla
karşı karşıyayız. Yaşadığımız her önemli olay,
Susurluk’tan Ağustos depremine kadar, önce bu
devletin ne kadar halka ilgisiz olduğunu göstermekte,
ancak “ilgisizilik ve aymazlık” olarak gözüken şeyin
biraz dikkatli bakıldığında çok temel bir politik ilkenin,
halka karşı savaş açma ve yürütme amacına göre
örgütlenme olgusunun bir yansıması olduğunu ortaya
koymaktadır. En basit ifadesiyle halk düşmanı olan bir
aygıtı savunmak da, bir sosyalist  açısından, bir hata, ya
da gaf  değil, açıkça halka, onun içindeki milyonlarca
dürüst insana, bu ülkeye onun hakettiği aydınlık gele-
ceğe karşı işlenmiş bir suçtur.

Tüm kemalistler gibi, Atilla İlhan  da devleti niye
savunur ? Çünkü bu, Atatürk’ün kurduğu devlettir ve
bir anlamda onun yadigarıdır. Halbuki biraz rasyonel
bir bakış açısı, şu çok basit gerçeğin görülmesini
sağlayabilirdi: 1923’de kurulan devlet, burjuva bir
temeli olmasına ve sola karşı şiddet ve baskı uygula-
masına  (bu konular aşağıda ele alınacaktır) rağmen, bir
dizi önemli sosyal reformu gerçekleştirerek tarihsel
planda pozitif işlevleri olmuş bir yapıydı. Ancak gerek
kendi burjuva-baskıcı karakterinin gelişmesi ve
evrilmesi, gerekse 1945 sonrası emperyalizmle her
düzeyde bütünleşmesi sonucu, 1960 sonrasında yükse-
len  toplumsal muhalafeti bastırma çabasıyla da son
şeklini alan bütünüyle gerici, halkın üstünde ve halka
rağmen varlığını sürdüren, Türkiye kapitalizmini ve
emperyalizmle olan ilişkileri ayakta tutabilmek için her
türlü vahşeti, soygunu ve ihaneti yapmaya hazır
hastalıklı bir yapıya dönüştü ve başlangıçta sınırlı
ölçüde de olsa, var olan ilerici yönlerinden de tümüyle
koptu ve onlara yabancılaştı. Sonuçta 1923’teki (pek de
kaliteli olmayan) şarap 1980’den beri mide bulandırıcı
bir sirkeye dönüşmüş durumdadır ve bunu (bir zaman-
lar şarap olduğunu düşüncesiyle) şarap sanıp içmek
ahmaklık, öte yandan başkalarına şarap  diye pazarla-
mak ise sahtekarlıktır. Atilla İlhan gibi tüm kemalist
şürekanın, 20 yıldır ömürlerini bu sahtekarlığa, yani
MGK  ve Kontrgerilla sirkesini Atatürk şarabı diye yut-
turmaya vakfettikleri ortadadır.

Lincoln’un örneğine dönmek gerekirse, Atilla
İlhan’ın kimin “ayakkabısını boyadığı”, daha doğrusu
hangi “çizmeleri parlattığı” bilinmektedir. Bu konuda
kendisine gene saygı duyulabilirdi; şayet tutarlı olmayı
becerebilse, yani bir yandan “ben bu devleti savunuyo-
rum” deyip, bir yandan “marksist teori” konusunda
büyük otorite pozlarına girmeseydi. Gay gurur
yürüyüşüne katılıp “maço ve zampara heteroseksüel”
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pozlarına girmek ne denli uygunsuzsa, orduyu, güven-
lik kuvvetlerini ve devleti savunup sonra da sosyalizm-
den dem vurmak o denli uygunsuz ve ahlaka mugayir
bir tavırdır. Tutarlılık açısından ona düşen, yukardaki
alıntıyla başlattığını gördüğümüz “gurur yürüyüşü”nde
sonuna kadar gitmesidir.

“CAMARADE PAUL”  TİCARETİ

A.İlhan’ın’nın marksistliği de, romancılığı gibi,
bazı sembolik motiflerin sıkıca parlatılarak belirli bir
kombinasyon zenginliği içinde kullanılmasından ibaret-
tir. Yazı, genellikle okuyucuyu havaya sokmayı he-
defleyen dalgın bir soruyla (“o hangi akşamdı hatır-
lamıyorum” türünden) başlar. Daha sonra ise bildik bir
avuç motif (“şarap kokusu, çiseleyen yağmur, Gitane
dumanı, şişman kadın,..)  bir kaleidoskop gibi her
defasında farklı bir kombinasyonla derlenerek
karşımıza çıkar, ve bütün bunların üzerine, bir “deus ex
machina” misali Camarade Paul gelir. Paul,
öğrendiğimiz kadariyle, işçi kökenli ve direnişe
katılmış bir Fransız komünistidir. A.İlhan sık sık  onun
ağzından, sosyalizmin aslında son derece temel olan
bazı önermelerini aktarmaktadır (hareket işçi ve
emekçilerden güç almalıdır,  mücadele bireysel
çıkışlara değil, yığınların örgütlülüğüne dayan-
malıdır..vs) Bütün bu aktarımlarda, ucuz edebiyat dışın-
da herhangi bir olumsuzluk gözükmemektedir. Gene de
iki noktaya dikkat çekmek gerekir:

Birincisi, sık sık referansta bulunulan Fransız
Komünist Hareketi, şu anda vardığı nokta ne olursa
olsun, parlak bir geçmişi kucaklayan ve Fabrika der-
gisinin de büyük saygı duyduğu, Avrupa’da geleneksel
komünist çizgiye en sadık, en militan hareketlerden
biriydi.  Öte yandan A.İlhan’ın marksizmi ise, eski ki-
taplarından bildiğimiz kadarıyla bununla taban tabana
zıt, kulaktan kaptığı her türlü “yeniliğe” atlayan bir
marksizmdi. “Hangi Sol” adlı kitabında, Marks’a karşı
burjuva-liberal ekonomist J.K.Galbraith’I  (“Marks’ın
adam akıllı yanıldığını ispat eden Galbraith”), Lenin’e
ve Bolşeviklere karşı Ukrayna’lı bir anarşist  (ve hay-
dut)  olan Nestor Mahno’yu savunan ve karman çorman
bir “sosyalist” anlayışı yansıtan İlhan’ın, bu kitabını
okuduktan sonra akılda kalan yegane şey, onun adını
oluşturan soru (“Hangi Sol ???”) olmaktaydı.
Oluşabilen yegane netlik ise, “geleneksel çizgi dışında
herşey” idi. İster istemez akla şu soru geliyor: Hangi
dağda kurt öldü de, böylesine “anti-ortodoks” A.İlhan,
şimdi Avrupa burjuvazisinin “baş Stalinciler” diye
damgaladığı  Maurice Thorez ve Jacques Duclos’nun
partisini övüyor ? Bu soru,  aşağıdaki ikinci olguyla bir-
likte kendi cevabını bulmaktadır

İkinci olgu ise, son derece basit  sosyalist öner-
meleri aktarmak için, o kadar edebiyata ve kişisel anı

aktarımına niçin gereksinim duyulduğudur.  Bir dönem
kimi Türk solcuları,  uluslararası hareketle olan bağla-
rını vurgulamak için bu tür bir referansla lafa başlar
(“Yoldaş Brejnev’in dediği gibi” şeklinde), daha sonra
sıradan bir önerme ile devam ederlerdi (“çok çalış-
mamız lazım” gibi). Doğu Bloku’nun çökmesiyle hiç
değilse bu tür komedilerden kurtulduk diye teselli bulup
sevinirken, Atilla İlhan’ın aynı komediyi Yoldaş Paul
ile sürdürmesi bize ilginç geldi (“Camarade Paul ‘un da
bana Paris’te belirttiği gibi... hareket emekçilere dayan-
malıdır”). 

Bu iki olgunun  ardındaki kaygı tektir: Daha sonra-
ki ideolojik atraksiyonlar ve çarpıtmalar için zemini
sağlamlaştırmak, okuyucuyu yazarın sosyalist düşün-
ceye olan bağlılığına, bu konudaki samimiyetine
inandırmaktır (“Adam Fransız Komünistleriyle içli
dışlı, yıllarını onlarla birlikte geçirmiş, sıkı marksist..
vs” türünde bir intiba uyandırabilmek). Böyle bir göz
boyamayı yazar için gerekli kılan ideolojik manevralar
nelerdir? Yukarda değindiğimiz orducu, devletçi ve
güvenlikçi “solculuk”un yanı sıra, yazar sık sık ilginç
diziler oluşturmaktadır. “Lenin Mao ve Atatürk...” ya
da “Mustafa Suphi, Che Guevara ve M.Kemal” türünde
sıralamalara yazılarında sık sık rastlanmaktadır. Bu
diziler bize ister istemez üniversite sınavlarındaki
“dizideki yabancı elemanı bulun” sorularını hatırlat-
maktadır. Açıktır ki bu dizilerdeki “yabancı” elemanı
bir ilkokul çocuğu dahi rahatça bulup Atatürk’ü yuvar-
lak içine almayı bilecektir. Tüm yaşamları boyunca
komünizm için mücadele etmiş, bazıları bu mücadelede
canını yitirmiş devrimci sosyalist önderlerle, sosyalist
olmadığı kendisi dahil herkes tarafından tescil edilmiş
olan, yönetimi altında komünistlerin baskı ve işkence
gördüğü bir burjuva devrim önderini aynı dizi içinde
zikretmenin amacı belllidir: Lenin ve Mao’nun arasına
yerleştirerek, biraz da Che sosu katarak solcu okurların
Atatürk’ü bütünüyle (iktidara taşıdığı programın sınıf
karakteriyle birlikte)  “yutmasını” sağlamak. Ancak
Mao, Lenin ve Che adına konuşma hakkını kazanmak
için de Camarade Paul’den destek almak ve FKP
anılarını sandıktan çıkararak parlatmak zorunlu olmak-
tadır.  Ancak bu denli  aykırı ve imkansız önermelerin
(Hele Che ve Atatürk’ü birlikte anmak???) itibar kazan-
abilmesi için, hiçbir göz boyamanın, yani dünyanın
bütün “Gitane dumanları”nın ve “Paris yağmurları”nın
dahi yetmeyeceği ortadadır.

Yazar, ortamı yeteri kadar “dumanaltı”nda bırak-
tığına inandığında ise; yalanı kişilerden, gerçekte ne
olduğu çok iyi bilinen büyük tarihi olaylara doğru taşır-
maktadır. “Ayıptır söylemesi, Paris Komünü’nden esin-
lenmiş, Gazi’nin Cumhuriyeti...” (‘Dışardan’, ‘Hisse
Kapmak’!) 

Cumhuriyet okurlarına yönelttiği aşağılamaya
bakar mısınız: “Siz, ne Paris Komünü bilirsiniz, ne
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Kemalist Cumhuriyeti!..” Bu yazının son cümlesi
şöyledir: “İtiraza kalkanın, alnını karışlarım.” 

Buyur gel. Alnımız burada, karışını görelim!

“HATASIZ” BİR ATATÜRK VE
“KÖTÜLÜK KAYNAĞI” BİR İSMET İNÖNÜ:
YEMEZLER !

Her toplumsal organizmanın (devlet, parti, sınıfsal
hareket) tarihi, aynı zamanda bu yapıların sorunlarının,
zaaflarının, ve krizlerinin tarihidir. Bilimsel yaklaşım,
bu sorun ve zaafları, organizmanın bütünselliği içinde
ele almak, onların hareketin iç dinamikleriyle ve
zaman/mekan koşullarıyla olan bağlantısını tespit
etmek, ve “A” veya “B” şahsının ya da grubunun rol-
lerinin ötesinde, bu olumsuzlukların yapısal karakterini
(bünyenin yarattığı sorunlar olarak) bilince çıkarmaktır.
“Resmi” tavır ise farklıdır. Elde edilen başarılar ve
onlarla içiçe olan sorunlar bir “ayrıştırma” (décomposi-
tion) işlemine tabi tutularak başarılar, yapının sahibi
olan kişiye ya da gruba atfedilir; hatalar ise bütünüyle
başka bir grup ya da unsurun (yapının içinde ya da
dışında) eseri olarak gösterilir. Böylesi bir mantıksal
manevrada amaç, sorunların yapısal karakterini inkar
ederek, organizmanın kendi yapısal krizini gözden uzak
tutmak, yapının bütününü hala sağlam ve kabul
edilebilir olarak göstermektir. Bu mantığın oldukça
ilkel bir versiyonunu devletin resmi yaklaşımı oluştur-
maktadır.  Buna göre Atatürk’ün kurduğu TC iyidir;
ancak sorunları körükleyenler “kökü dışarda akımlar,
bizi bölmek isteyen dış düşmanlar, onların yerli
maşaları”dır. 12 Mart ve 12 Eylül’ün Tv programlarına
egemen olan bu edebiyat, o günden bu yana aynı kalite
seviyesinde sürmektedir.

Benzer bir yaklaşım, “Sosyalist Sistem”in artık
varolmadığı şu dönemde, Lenin - Stalin tartışmaları için
geçerlidir. Yaşanan çöküntünün tüm faturasını Stalin’e
çıkarmak, Lenin’i ve onun teorik eserini tümüyle eksik-
siz/hatasız görmek, “onun izinden gidilseydi bunlar
olmazdı” türünden bir tavır  benimsemek, Stalin döne-
mini ise tüm hataların başlangıç noktası olarak görmek
kabilinden yaklaşımlar oldukça yaygındır. Burada
konuyu dağıtmamak için kısa kesecek ve yalnızca
bunun bilimsel  bir yaklaşım olmadığını, Stalin döne-
minin sadece hatalardan ibaret olmayıp önemli
başarıların da gereçekleştirildiği bir dönem olduğunu,
buna karşılık Lenin döneminde de belli politik hataların
yapıldığını, Lenin’in teorik eserinin ise tüm zengin-
liğinin ve sağlamlığının yanısıra (tıpkı Marks’ınki gibi)
ciddi boşluklar içerdiği, meseleyi liderlerin değil, bir
bütün olarak marksist teorinin ve işçi hareketinin
yeterliliği, sağlamlığı ya da zaafları ve çelişkileri
temelinde değerlendirmek gerektiğini belirteceğiz.

Gelelim konumuza. A.İlhan Cumhuriyet’I değer-

lendirirken Atatürk’ü her türlü hata ve eleştirinin dışın-
da tutmakta, Tek Parti döneminde oluşan tüm gerici
baskıları ise İnönü’nün sırtına yıkmaktadır. Burada
Atatürk öylesine hatasızdır ki, neredeyse “sosyalist”
olarak aktarılacaktır (yazar “Kemalizmle Marksizm
arasında çelişki yoktur” diyecek kadar kantarın topunu
kaçırabilmektedir). A.İlhan yukarda tanımladığımız
“ayrıştırma” mantığını bu sefer sola biraz daha cazip
gelecek şekilde uygulamaktadır. Kısaca söylenen şudur:
“Evet, sadece sağcı hükümetler değil, CHP de sola
baskı yapmıştır. Evet, bizzat CHP kapitalizme
yönelmiş, işçi ve emekçileri ezmiştir. Batı ile kişiliksiz
ilişkilerin temeli CHP zamanında atılmış, kültürel plan-
da “alafrangalık” (Batı taklitçiliği) CHP eliyle körük-
lenmiştir (buraya kadar herşey doğru). Ancak bunları
yapan Atatürk değil, İnönü döneminin CHP’sidir.
Atatürk kesinlikle bunların dışında ve karşısındadır. O,
Avrasyacı, Sultan Galiev’ci, Lenin’le dost,  ve sola açık
bir devlet adamıydı (dikkat “isterim”: çadır hokka-
bazlığı burada başlıyor). Dolayısıyla, sosyalistlerin aynı
zamanda Atatürk’çü olmaları hem mümkün, hem de
gereklidir (peki diyelim ki “Atatürkçü sosyalist” olduk,
sonra ne olacak ?) Bir Atatürk’çü Atatürk’ün kurduğu
orduyu ve devleti farklı değerlendirmek, onlardaki
ulusal bağımsızlıkçı özü görmek zorundadır (ağızdaki
bakla çıktı.Şimdi gelsin Lincoln muhabbeti)

Bu mantığın uzantısı olan orduculuk, polisçilik, ve
devletçilik yukarda yeterince ele alınmıştır. Biz burada
bu mantığa zemin teşkil eden aldatmacayı, yani
“mükemmel Atatürk, baskıcı İnönü” yaklaşımını teşhir
edebilmek için iki konuyu ele almanın yeterli olacağını
düşünüyoruz.

ATATÜRK DÖNEMİNDE SOLA YAPILAN
BASKILAR

Atatürk, daha Kurtuluş savaşının içinde,  ayrı bir
incelemenin konusu olacak iç ve dış gelişmeler sonu-
cunda, içerdeki komünist harekete karşı fiziki şiddeti
esas alan tasfiyeci bir tavır aldı. 1923 sonrasında ise,
özellikle İzmir İktisat Kongresinde netleştiği biçimiyle,
toplumsal proje olarak devlet eliyle örgütlenen bir
“milli kapitalizm”e yöneldi. Bu yönelim karşısında,
içerdeki sosyalist kadrolar ve işçi hareketi kaçınılmaz
olarak bir muhalefet oluşturuyordu. Dolayısıyla onlara
baskı uygulamak, bu yönelim açısından kaçınılmaz ve
zorunluydu.

Atatürk döneminde sola uygulanan baskılardan
hareketle, bu dönemde gerçekleşen toplumsal reform-
ları yok saymak inkarcı ve duygusal bir tavır olurdu.
Buna karşılık, bizzat bu reformlar adına sola yapılmış
baskıyı görmezden gelmeğe, bir dönem yaşananları
insanların tarihsel hafızasından silmeye kimsenin hakkı
yoktur. Böylesi bir tavır yalnızca sosyalistler açısından
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kişilik erozyonunun ve onursuzluğun başlangıcı değil, aynı
zamanda hem o acıları yaşamış insanlara, hem de gerçeği
bir bütün olarak bilme hakkına sahip olan gelecek kuşaklara
karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır.  Yıllar boyu Tek
Parti döneminin sol üzerindeki zulmü unutturulmaya
çalışılmış, ancak  ısrarlı çabalar, araştırmalar, tanıklıklar
sonucu mızrak çuvalı delmiştir. Atilla İlhan’ın bütün yaptığı
ise çuvalda giderek büyüyen bu söküğü 1938’de sabit tut-
maya çabalamaktır.

Kısaca olguları sıralıyalım.
1) Nazım Hikmet’in mahkumiyeti: Nazım, şiirinde

söylediği biçimiyle” memleketin bütün hapishanelerinde
yattığı” gibi, 1960 öncesinde Cumhuriyetin “bütün iktidar-
ları” altında da mahkumiyete uğramıştır; Atatürk dönemi
bunların başında gelir. 1938’de tamamiyle düzmece bir
Harb Okulu davasıyla o ve bir dizi aydın (A.Kadir, Kemal
Tahir...) ağır mahkumiyetlere uğradılar. Bu gerçeği, yani
Nazım’ın Atatürk dönemindeki çilesini örtbas etmek için
sık sık söylenen “Atatürk Nazım’ı çok severdi, onu
Dolmabahçe’ye çağırtıp şiir okuturdu” lafının nasıl bir
palavra olduğu, Atatürk’ün Nazım’ı bir kere bu amaçla
çağırdığı, Nazım’ın da “ben sazende değilim” diye reddet-
tiği bugün bilinmektedir. Ancak, Nazım’ın davası sürerken
Atatürk’ün şunları dediği de rivayet edilmektedir:

“Nazım’ı tanırım. Mert oğlandır o. Mareşal (Fevzi
Çakmak) ile Başvekil (Şükrü Kaya) parmaklarına tak-
mışlar. Başını yakacaklar çocuğun. “ (“Nazım Hikmet
Dosyası” K.Sülker)

Bu sözler, Nazım’ı seven, ama elinden birşey
gelmeyen sıradan bir bakanlık görevlisinin sözleri olsaydı,
bir anlam taşıyabilirdi. Ama bunları söyleyen bizzat
Cumhurbaşkanı, rejimin kurucusu, Osmanlı padişahlarının
çoğundan daha fazla otorite sahibi, bir devrim sonrası ikti-
darı ele aldığı için  olağanüstü yetkilerle donatılmış, dudak-
larının arasından çıkan her sözü kanun yapabilen, İstiklal
Mahkemelerinde asılacak ve serbest bırakılacak isimleri
bizzat saptayan bir yönetici olunca, işin rengi değişmekte-
dir. Hiç kimse, başta da Atilla İlhan, gülünç olmayı göze
almadan “Atatürk Nazım’ı cidden kurtarmak istedi, ama
elinden birşey gelmedi” diyemez.  Sorun, kişisel sevginin
çok ötesinde siyasi bir karardır. Atatürk, kendince Nazım’ın
kişiliğine saygı duyabilir; ancak, Nazım bir komünisttir,
TKP üyesidir. Atatürk’ün  kurduğu rejim de açıkça
komünizme karşıdır.  Atatürk’ün Nazım’a kişisel bir düş-
manlığı olmadığına (ki kendisi aksini söylüyor), öte yandan
kaadir-I mutlak bir yönetici olarak olayı engellemediği,
yani dolaylı olarak bu  mahkumiyeti onayladığına göre, tek
açıklama, tutarlı bir yönetici olarak  rejim için koyduğu
kuralları işletmesidir. Kaldı ki, aynı kuralların, aynı acı-
masız ölçülerle kendi özyeğeni Reşat Fuat Baraner’e de
uygulanması karşısında; aynen Nazım Hikmet’e olduğu
gibi “kılı” kıpırdamamıştır.

Yalnız Türkiye’nin değil 20 yüzyılda dünyanın en
büyük şairlerinden biri olan Nazım’ın çilesi, TC tarihinin en

büyük utançlarından biridir. Bu utanç, onu o çok sevdiği
vatan topraklarından koparan çilesi, bizzat Atatürk döne-
minde, onun kurduğu hukuk düzeni, onun organize ettiği
polis tarafından  ve onun bilgisi ve onayı dahilinde
başlatılmış, sonraki iktidarlar ise sadece devamını getir-
miştir. Kimilerine “acı” ve “sevimsiz” gelen bu gerçeği,
hiçbir şarlatanlık örtemez.

2) Komünist tevkifatları: Atatürk’ün 1923 öncesinde
sola karşı mücadelesi ve Mustafa Suphi cinayetindeki rolü,
Fabrika’nın bu sayısında başka bir arkadaşımızın yazısında
ele alınmaktadır. 1923 sonrasında ise durum açıktır. Çok
sayıda komünist tevkifatı olmuş (en çok bilineni 1927 tev-
kifatıdır), daha sonra Kürt İsyanı bahane edilerek sol
üzerindeki baskı daha da ağırlaştırılmıştır. Bütün bu tevki-
fatlarda polis, komünistlere “gül atmamış”, her türüyle
fiziksel şiddet (dayak, işkence) uygulanmıştır. Sosyalist
örgütlenmenin yasadışılığa itilmesi,  sosyalist neşriyatın
sürekli baskı altında, kısa ömürlü ve kesintili yayınlarla (ve
binbir takiyye ile) yaşamağa zorlanması bu dönemde
başlamıştır. Nasıl 1980 sonrasında yasal sol’un sınırını
Uğur Mumcu çizdiyse, 1923 sonrasında da devlete secde
eden “solcu” Kadro dergisi dışındaki sola yaşam hakkı
tanınmamıştır. Başlangıçta Mustafa Kemal’i destekleyen Ş.
Hüsnü önderliğindeki TKP’nin 1924 sonrası belgelerinde
işçiler “Kemalist teröre” karşı mücadele etmeye
çağrılmıştır.  O döneme ait tüm tarih araştırmaları, tüm
kişisel anılar, tüm belgeler bu baskının sayısız örnekleriyle
doludur. Bu gerçekler karşısında başını kuma gömmek,
Atilla İlhan’ı kurtamaya yetmeyecektir.

Baskıdan nasibini alan bir diğer kesim sendikalar
olmuştur. Devlet eliyle desteklenen bir “milli sermayeci”
kesiminin güçlenebilmesi için temel şart, işçilerin sesinin
kesilmesidir. 1925  Takrir-i sükun kanunu ile  (gene Kürt
isyanı bahanesiyle)  tüm sendikal haklar askıya alınmış,
ancak Kürt İsyanı bastırıldıktan sonra da işçiler açısından
durum değişmemiştir. Değerli işçi ve komünist Zehra
Kosova’nın anılarında da anlatıldığı gibi, o yıllarda sendikal
örgütlenmeye girişmek, yalnız işsizliği ve sefaleti değil,
aynı zamanda hapsi ve işkenceyi de göze almak demekti.

80 yıldır Türkiye’yi kelimenin tam anlamıyla kurutan,
yiyip bitiren bu baskının, yani sosyalistler üzerinde baskı,
aydınlar ve işçi hareketi üzerinde baskının temellerinin,
daha Kurtuluş Savaşı’ndan başlayarak, Cumhuriyet’in ilk
yıllarında atıldığını görmemek için ya kör olmak gerekir, ya
da ahmak. İsmet İnönü ve Menderes iktidarları, kurumsal-
laşmış ve rejimin işleyişinin parçası haline gelmiş bu
baskıyı olsa olsa daha da geliştirmiş ve ileri boyutlara
vardırmıştır. Durum böyle olunca, günah keçisi bir inönü,
ve Galiev’ci (müslüman sosyalist) ve sola açık Atatürk iddi-
asının nasıl gülünç hale geldiğinin takdirini okuyucuya
bırakıyoruz. Galiev’ci polis tarafından işkence edilen
sosyalistler, Galiev’ci hakimler tarafından kapatılan sol
dergiler, Galiev’ci ordunun komutanı tarafından başına
çorap örülen Nazım, ve bütün bu olayları onaylayan
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Galiev’ci (ve sola açık !) Cumhurbaşkanı, bütün bunlar
Salvador Dali’ye bile taş çıkartacak kadar sürrealist bir tablo
oluşturuyor.  Atilla İlhan romanlarda ürettiği fantezilerde
cinsel kimlikleri birbirine karıştırmakta ve dönüştürmekte
oldukça mahir olabilir; ancak politik yaşamın ve kimliklerin
kendi fantezi dünyasındakinden biraz daha farklı olduğunu
birileri kendisine anlatmalıdır diye düşünüyoruz.

“DİLDE ÖZLEŞTİRMEYE KARŞI OLAN
ATATÜRK”

DAHA NELER !

A.İlhan, çok sayıda yazısında, dilde özleştirme adıyla bili-
nen ve kelimeleri sırf Arapça ve Farsça kökenli olduğu için
atıp yerine yeni türetilmiş kelimeleri koymayı esas alan
çabaların dili fakirleştirdiğini, ifade gücünü azalttığını
belirtmektedir. Bu görüşüne sonuna kadar katılıyoruz.  Bu
çabaların yalnızca bir anlam fakirleşmesi yaratmakla
kalmadığına, aynı zamanda yaşayan kuşaklarla geçmiş
kültür arasındaki uçurumu daha da derinleştirdiğine, ve bu
tür “özleşmiş” kelimeleri kullanmaya “hevesli” aydınlarla
sıradan vatandaşlar arasında zaten varolan diyalog zor-
luğunu daha da pekiştirdiğine inanıyoruz. 

Sağlıklı bir mantık yürütüldüğü takdirde,
“özleştirme”nin 75 yıllık bilançosunun bir kültürel yıkım,
bir tür “vandalizm” olduğu ortaya çıkacaktır. Buraya kadar
A.İlhan’la bir sorunumuz yok.  Sorun, şu akıl almaz iddia
ile ortaya çıkıyor: “Dilde özleştirme, İnönü dönemine ait bir
çabadır. Atatürk buna karşıydı. Ömrünün son dönemlerinde
bunu anlamıştı”

İnsaf !  Hiçbir günah keçisi, İnönü dahil, bu kadar
günahı taşımayı haketmedi. Tek Parti Faşizminin önderi
İnönü bile, böylesine soğukkanlı, daha doğrusu yüzsüzce
bir iftira karşısında savunulmayı haketmektedir. Dilde
özleşme denen cahilce çabaların, Arapça ve Farsçadan kur-
taracağız diye komik kelimeler türeterek bunları “karar-
name” ile halka kabul ettirme cinnetinin, halkın asla kabul
etmeyerek sahiplerine iade ettiği “kamutay, saylav, ilbay, sü
..vs” gibi zırvalıkların kimin iktidarı döneminde başladığını
bugün çocuklar bile biliyor. Türk Dil Kurumunun kuru-
luşunun bizzat Atatürk’ün insiyatifi ile gerçekleştiği, gene
bizzat kendisinin yönlendiriciliği altındaki bir ekibin
“Güneş Dil Teorisi” adlı ırkçı yaklaşımı türettiği, idari ve
askeri alandan başlayarak hayatın tüm alanlarında bu yeni
kelimeleri kullanma ve insanlara empoze etme yak-
laşımının gene Atatürk’ün kendisinden başladığı  bugün
herkesce bilinmektedir. Aşağıda yer alan ve  İsveç Kralı’nı
kabul töreninde yaptığı konuşma bunun tipik bir örneğidir.

“Altes Ruayal, (bu, nedense Öztürkçeye çevrilmemişir
- SD)

Bu gece ulu konuklarımıza, Türkiye’ye uğur getirdik-
lerini söylerken duygum tükel özgü bir kıvançtır. Burada
kaldığınız uzca sizi sarmaktan hiç durmayacak ılık sevgi
içinde, bu yurtta, yurdunuz için beslenmiş duyguların bir

yankısını bulacaksınız... Süerdemliği onu, bu iki ulus, ünlü
şanlı, özelerinin derinliğinde sonsuz tutmaktadır. Ancak
daha başka bir alanda da onlar erdemlerini o denlü yaltırık
yöndemle göstermişlerdi. (Hakimiyet-I Milliye, 4.10.1934;
Cumhuriyet 5.10.1934)

Bütün bunlardan sonra “Atatürk özleştirmeye karşıy-
dı” diyebilen bir adamın her türlü iddiayı aynı rahatlıkla
yapabileceğini,  “Lenin’in Amerikan ajanı, Hz.
Muhammed’in Kardinal olduğunu iddia edebileceğinin, bir
tür politik/kültürel “ar damarı çatlaması” olayı ile karşı
karşıya olduğumuzu düşünmek durumundayız. Atatürk’ü
bir çırpıda aklayıp bütün günahı İnönü’ye yıkan bu
muhteşem iddianın kanıtı nedir?  Atatürk’ün , ömrünün son
demlerinde bir yakınına dil konusunda söylediği rivayet
edilen “O işte yanlış yaptık” lafı !  Atatürk’ün bu tek sözü,
(o da şayet söylendiyse) dil konusunda bizzat kendisinin
başlattığı ve yürüttüğü son derece geniş çaplı pratik çabanın
yanında ne ifade eder? Kısaca HİÇ.  Politik önderler tarih-
sel planda başkalarına ilettikleri, hatta yazdıkları düşün-
celeri ile değil, öncelikle başardıkları pratik işlerle anılırlar.
Sultan Abdülhamit anılarında, çok eşliliğin kaldırılmasının
ve eğitimin yaygınlaşması adına Latin harflerine
geçilmesinin doğru olduğunu yazmıştır.  Bunları yazmış
olmak, Abdülhamit’i “reformcu” bir padişah yapar mı?
Elbette ki hayır. Zira bunları yazmasına karşın bu konuda
tek adım atmamış; tarihsel planda bu reformların onuru,
1924’te fiilen bunları hayata geçiren Atatürk’e ait olmuştur.
Aynı yaklaşım yanılgılar ve hatalar için de geçerlidir. “O işte
yanlış yaptıklarını” söyleyen Atatürk, o yanlışı durdurmak,
hiç değilse oluşan tahribatı frenlemek için ne yapmıştır?
Bildiğimiz kadarıyla hiçbirşey.  Kendisinin kurduğu ve
imajıyla neredeyse özdeşleşen “dil arındırma makinası”,
Türkçeyi kurutmaya ve fakirleştirmeye devam etmiş;
İnönü’nün yaptığı  ise (her zamanki gibi) yalnızca onun
döneminde başlayan bir uygulamayı  devam ettirmek
olmuştur.

İLHAN SELÇUK İLE DÜET:
MHP’Yİ PAZARLAMA

Devletle bütünleşmek, ve ona sahip çıkmak, doğal
olarak devletin sahip çıktıklarına da “sahip çıkmayı” gerek-
tirir. A.İlhan 18  Nisan seçimleri öncesinde MHP ve
“ülkücü” çevrelerle ilginç bir diyaloğa girmiş, onların kimi
metinlerinden köşesinde uzun alıntılar çekmiştir. Faşist
hareket içinde olup sol düşünce ve ideallerden etkilenebile-
cek insanlarla diyaloğa girmenin ve onları etkilemeye çalış-
manın hiçbir yanlış tarafı yoktur, ve (örneğin) İtalyan
Komünistlerinin pratiği bu türde ilginç örnekler ve
kazanılan başarılarla doludur. Ancak A.İlhan’ın her zaman-
ki gibi yaptığı, sosyalizme ait genel bir doğruyu katlederek
başka ufuklara yelken açmaktır. Adını vermeden “bir
doçentin görüşleri” diye kendi köşesinden Devlet
Bahçeli’den alıntılar yapmış, sonra “bunların altına hangi
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solcu imza atmaz” sorusunu sormuş; ancak üçüncü yazıda
görüşlerin Bahçeli’ye ait olduğunu açıklayarak, MHP’nin
yeni liderinin sol açısından sağlıklı/kabul edilebilir yak-
laşımlara sahip olduğu izlenimi yaratmaya girişmiştir.
Faşizmi tarihsel planda bir parça incelemiş biri, bu
hareketin takiyye yapma konusunda en kurnaz islami
akıma bile fark attığını, gerektiğinde sosyalist, gerektiğinde
demokrat, duruma göre cumhuriyetçi veya kralcı, dinci
veya laik kesildiğini bilir. Türkeş’in prensi Bahçeli’nin
sergilemek için yoğun çaba sarfettiği “çağdaş, hoşgörülü,
yapıcı, insan haklarına saygılı lider” imajı kısa zamanda sol-
muş, makyaj daha ilk günlerden akmaya başlamıştır.
Beceriksizce yapılan takiyyenin kokusu katil Kırcı’nın
affında direnirken, cinayet erbabını Meclis’e ve bakanlar
kuruluna alırken, Türkiye’yi ikinci bir kan banyosuna soka-
cak bir konuda, Öcalan’nın idamında ayak diretirken çık-
mıştır; daha da çıkacaktır.  Bu son derece doğaldır. İlginç
olan “solcu” Atilla İlhan’ın faşist parti başkanına seçim
öncesi makyajcılık, “image-maker”lık, ve emprezaryoluk
yapmasıdır. MHP’nin sözde yeni imajı ile kazandığı seçim
başarısında, Bahçeli’yle tam sayfa röportaj yapılan
Cumhuriyet Gazetesi’nin ve  A.İlhan gibilerinin de payının
ne olduğu ortadadır. Görünen o ki, çizme parlatmaktan
hızını alamayan A.İlhan, şimdi de köpek kuaförlüğüne
soyunmaktadır.

Atilla İlhan’ın son sayfadaki bu tenor feryadına, ikinci
sayfadan bir  “bas” destek vermektedir: İlhan Selçuk.
Cumhuriyet’in baş yazarı 18 nisan seçimlerini, hemen erte-
si gün şöyle değerlendirmektedir: 

“Tanınmamış, bilinmemiş, sakin ve dengeli Genel
Başkan Devlet Bahçeli’nin yönetiminde MHP, oylarını bir
seçimde ikiye nasıl katladı?

..Anadolu halkının bölünüp parçalanmak tehdidi altın-
da tohumlanan var olmak güdüsü, MHP’nin değirmenine
su taşıdı. Sandıktan çıkan oyları, dinciliğe, faşizme ve
ırkçılığa verilmiş saymak yanılgıların en büyüğü olacaktır.

...18 Nisan’da MHP’nin oy patlaması, ‘18 Nisan’ı aşan
bir büyük olay...

Biri sol, biri sağ iki milliyetçi partinin birlikte oy patla-
ması yapmaları ise daha büyük bir olay; çünkü devleti bun-
lar yönetecekler...

Peki, hani ‘ulus devlet’ ölmüştü?...” (İlhan Selçuk,
“Nerede Hareket, Orada Bereket”, Cumhuriyet 20 Nisan
1999)

Ne kadar ilginç !  Bölünmeye karşı olan halk , bölün-
meye karşı olduğunu en az MHP kadar açıklayan DSP’ye,
CHPye, ANAP’a, DYP’ye değil de nedense MHP’ye oy
veriyor. Bölünmeye karşı olmak da doğru olduğu için,
MHP iktidarında ürkecek bir şey olmadığı, bunun yalnızca
halkın sağlıklı bir tepkisi olduğunu söylüyor. Zavallı İlhan
Selçuk !  Ziverbey’de işkence gören, yazılarıyla bir kuşağa
kapitalizm, sosyalizm faşizm gibi kavramları öğreten,
yazısını okuyan gençlerin bir dönem MHP tarafından
kurşulandığını bilen İ.Selçuk, Kahramanmaraş’tan

Çorum’a binlerce insanın kanını akıtmış bir faşist partinin
iktidara geçmesini “sağlıklı bir tepkinin sonucu” şeklinde
değerlendiriyor ! Kemalistlerin Kürt hareketine karşı dost
olmayan hisler besledikleri bilinmekteydi. Ama buradan
hareketle, insanlık düşmanı bir faşist partiyle Türk şoveniz-
mi temelinde bir araya gelmeleri, insanda tek kelimeyle
tiksinti uyandırıyor. Bu, sol kemalizmin devlete uşaklıkta
şimdilik vardığı son duraktır. Artık sosyalist hareket açısın-
dan bu şureka, bir “yanılgı”, sapma, illüzyon..vs nin
taşıyıcısı değil, en net anlatımıyla “çürüyen et, dökülen diş”
haline gelmiş durumdadır.

SONUÇ:

Parazitler, içine girdikleri vücudun yaşam enerjisini
kendi beslenmeleri için kullanırlarken, o bünyenin de
zayıflamasına ve güç kaybetmesine neden olurlar. Bunların
bir kısmı doğal mekanizmalarla vücut dışına atılsa bile,
kalanlar yaşam enerjisini üreme için kullanarak çoğalırlar
ve sorunun sürmesine neden olurlar. Mesele bunlardan
belirli bir an için kurtulmak değil, vücutta bir daha yaşama
ve üremelerine izin vermeyecek önlemlerin alınmasıdır. 

Sol Kemalistler, ait oldukları gerçek bünye olan devlet
iktidarı adına içine yerleştikleri sosyalist hareketi 70 yıldır
sömürdüler. Sol bu unsurları eserlerini satın alarak, oku-
yarak, destekleyerek ve kendinden sayarak besledi, kendi
enerjisini onlarla paylaştı, onların kendi içinde saygınlık
kazanmalarına göz yumdu. Onların sola müdahalesi ise her
zaman ideolojik bulanıklık yaratmaya, hedef şaşırtmaya,
yanlış müttefikler göstermeye ve son tahlilde sosyalist
hareketi devletin kuyruğuna takmaya yönelik oldu.
Kimileri (Ali Sirmen, Yalçın Doğan gibi) doğal yollarla
sosyalist hareketle bağlarını kopardılar. Buna karşılık
yukarıda ismini zikrettiğimiz tüm unsurlar “solcu” olarak
gözükmeye ve bizden sayılmaya devam ediyorlar. Türkiye
sosyalist hareketi, şayet geçmiş yenilgilerinden ve şu an
yaşadığı tıkanıklıktan ders alacaksa, yapması gereken ilk iş,
bu safralardan kurtulmak, aradaki bağı bir daha oluşma-
macasına kesmek ve kendine farklı, gerçekten bağımsız bir
yol seçmektir. Sol Kemalizmle bağı koparmak slogan
seviyesinde bir “Atatürk düşmanlığı” biçiminde değil,
öncelikle derin bir teorik üretim temelinde gerçekleşmelidir.
Önümüzdeki görev yakın tarihimizi, Kurtuluş Savaşı’nı ve
Cumhuriyet’in gerçek gelişim seyrini, Osmanlı İmparator-
luğu’nun mirasını ve Türkiye’nin yeraldığı jeopolitik böl-
genin dinamiklerini yaratıcı ve gerçekten marksist bir
kavrayışla ortaya koymaktır. Resmi ideolojinin 75 yıldır
direkt olarak ya da “sol” kılıklı mümessilleriyle saflarımıza
soktuğu yanılgılardan kurtulmanın yegane doğru yolu
budur. Bu yapılıp, sosyalist hareket bu konularda kendi
kanatlarıyla uçmaya başladığı zaman, solun saygınlığını
ona ihanet etmek için kullanan ve tüm yazı boyunca teşhir
etmeye çalıştığımız bu unsurlardan ilelebet kurtulmayı
başaracaktır.
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“Onları Ankara’ya sok-
mamak, Yunanı denize dök-
mekten daha hayati şart
olmuştu.”

“...Ve bu şerefli vatan va-
zifesini nefislerine layık gören-
ler, 28 Ocak 1921 gecesi,
Trabzon açıklarında Mustafa
Suphi ile on beş YOLDAŞ’ının
cesedini Karadenizin dalgaları-
na teslim ettiler.” 

Cemal Kutay, 1968

TKP Genel Sekreteri
Mustafa Suphi ve yoldaşlarının
katledilmesiyle ilgili gerçeği  açık biçimde ortaya
koyan, 17 Ocak 1921 tarihinde, yani cinayetten 12 gün
önce, TBMM’nin “komünizm” gündemli “Gizli
Celse”sinde, Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı
konuşmanın tutanağını, Fabrika’nın 46. sayısında
yayınlamış ve  “Başka dersler çıkarmak için, bu
tartışmaya katılmak isteyenlerin katkılarını
bekleyelim.” demiştik. “Kemalist” kalem erbabının
rahatının kaçacağından şüphemiz yoktu ve “geldiler.”
Biliyorduk ki, bu cinayeti başkalarının üzerine yıkmak
için, bin tane üçüncü el kaynağa başvuracak; ancak İş
Bankası Kültür Yayınları’nın yakın zamanda yeni
baskısını yaptığı (3. Basım, Kasım 1999) 4 ciltlik
“TBMM  Gizli Celse Zabıtları”nı ve bu zabıtlardan
bizzat Mustafa Kemal’in konuşmasını görmemeye ve
göstermemeye çalışacaklardır. Ve şüphesiz, gören ve
gösteren Fabrika gazetesi de “görülmeyecek ve göste-
rilmeyecektir.”

Ama madem “geldiler”; yazının girişindeki
“vecizeyi” ve imzayı görür görmez anladıklarından ve
renklerinin solduğundan emin olduğumuz, başka
“sağlam malzemeleri” de önlerine koyacağız. 

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Atilla İlhan,  12 Nisan
2000 tarihinden başlayarak, yedi köşe yazısında doğru-

dan, bazılarında da temas etmek suretiyle TKP tarihi
üzerine yazdı. Türkiye Komünist Partisi tarihinin ilk
yılları, partiyi oluşturan çevreler, iç ayrılıklar, Mustafa
Suphi’nin siyasi kimliği ve 15’lerin katledilmesi üze-
rine kalem oynattı.

Kemalist cumhuriyetin temellerine dökülen
komünist kanı; modern tarihin en uzun süreli ve
hala kalkmamış komünist partisi yasağıyla birlikte,
kemalistlerin sık sık dönecekleri “cinayet mahal-
lidir”. Cinayet yakalarını bırakmıyor ve yakaları bizim
ellerimizdedir !..

Atilla İlhan’ın yazıları, son yıllarda, medyada
Türkiye Komünist Partisi’nin tarihine yönelik yalan
yanlış lakırdıların örneklerinden sadece biridir. 

İlginin diğer örneklerini Fabrika okurları hatırlaya-
caktır. 1999 yılı içinde Samanyolu TV, Sultan Galiyef
üzerine bir program yaparak, komünist hareketin tari-
hinden, “milli komünizm” ve “enternasyonalist
komünizm” şeklinde iki ayrı komünizm türü elde et-
meye niyetlenmişti. Vedat Türkali de, GÜVEN romanı
ve bu romana ilişkin tv programı, sohbet/ tartışma
toplantıları, imza günleri ve röportajlarla, Komünist
hareketin tarihi üzerine yaygın ve sağlıklı bir ilgi yarat-
mış bulunuyor. A. İlhan’ın yazılarının hemen arkasın-

Katil yeniden cinayet mahalinde:
Cumhuriyet yazarı A. İlhan

tarihi neden ve nasıl çarpıtıyor?

S.Z.Tombak
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dan, Mayıs ayı sonunda Hulki Cevizoğlu’nun hazır-
layıp sunduğu “Cevizkabuğu” programında MİT
mensubu ve MHP’li Enver Altaylı da, Sultan
Galiyef’e ilişkin olarak, tesadüfe bakınız, Atilla İlhan
ve Samanyolu TV’nun “ortak” yaklaşımlarıyla paralel
görüşler ileri sürdü.

Fabrika okurları gene hatırlayacaklardır;
Samanyolu TV’nun programından hemen sonra
konuya ilişkin bir yazı Fabrika’da yeralmış; daha sonra
Atilla İlhan’ın yeni keşfettiği, Türk Tarih Kurumu
Yayınlarından Dr. Yavuz Aslan’ın “Türkiye
Komünist Fırkası’nın Kuruluşu ve Mustafa Suphi”
adlı kapsamlı çalışması okurlara önerilmiş ve nihayet
“TBMM Gizli Celse Zabıtları”ndan Mustafa Kemal
Paşa’nın 17 Ocak 1921 tarihli konuşması olduğu gibi
yayımlanmıştır. Bu konular üzerine “tezler” ileri sür-
müş, tutum almış başkaları da aşağıda anılacaktır,

Bu bilgilere bir küçük ek yapmak yerinde olacak-
tır. A. İlhan’ın Cumhuriyet’teki yazıları üzerine, kendi-
sine, köşesinin altında yeralan adresler üzerinden bir
metin göndermeyi istedik. Ancak faksı ilk defasında ilk
iki sayfadan sonra kapatıldı ve daha sonraki girişimle-
rimizin tümünde, faks derhal kesildi. Yazıyı
Cumhuriyet gazetesinin E-posta adresine göndermekle
yetinmek zorunda kaldık. Demek kaderde,
Kemalistlere Mustafa Kemal’in bir yazısını okutmak
için her yolu denemek ve ter dökmek de varmış!..

“ANKARA KOMÜNİSTİ” NE DEMEK?

Eskiler “Zırvaya te’vil gerekmez” demişler. Zırva
niteliğindeki lakırdıları çevirmek, açıklamak gerek-
sizdir, anlamında bir uyarı. Ama en azından okuyucuya,
kimi zırva örneklerini göstermeli ve ondan sonra
“cinayet mahallinde dolaşan katilin” peşine düşmeliyiz.
Yoksa A. İlhan’ı, “büyük Kemalist, hatta komünist
mütefekkir” sanan ve O’nun bol kaynaklı, dipnotlu
hezeyanlarının derinliğinde boğulan yeni kuşak okuyu-
cuları, o çukurda unuttuğumuz düşünülebilir.

Başlayalım:
Atilla İlhan’ın sözkonusu yazılarında “Ankara

komünisti” ve “Moskova yanlısı komünist” şeklinde
ısrarlı bir ayrım var. “Moskova yanlısı komünist” gibi,
Türkiye sağının yıllarca çiğnediği tipik anti-komünist
bir tarifle neyin anlatılmak istendiği, “Ankara
komünisti”nin ne türden şahısları ifade etmekte kul-
lanıldığına sıkı sıkıya bağlıdır. Acaba “Ankara
komünisti” ne demek? Atilla İlhan “Yunus Nadi’nin
Tarifi” başlıklı yazısında (14.4.2000) bu soruyu soru-
yor. Mustafa Kemal’in Meclis’te yaptığı, aşağıda
yeniden yayımladığımız, 17.1.1921 tarihli konuşma bu
soruya büyük bir açıklıkla cevap veriyor. “Ankara
komünisti”, Kemalist kadronun kurdurduğu (Kuvay-ı
Seyyare’nin tasfiyesi gündeme geldiğinden ömrü ancak

üç ay süren) ve sahteliğinden hiçbir zaman kuşku
duyulmamış, sahte komünist fırkasının mensuplarıdır.
Ve II. Dünya Savaşı esnasında yayınlanan yazılarında,
Hitler faşizmine hayranlığını gizlemeyen, savaş sonrası
Sertel’lerin Tan matbaası ve Görüşler Dergisi’nin basıl-
masında, Görüşler’in “G” harfini kastederek “Bu
orağın çekici nerede?” manşetiyle kışkırtıcılık yapan
Cumhuriyet Gazetesi sahibi ve başyazarı Yunus Nadi,
işte bu sahte komünist partisinin, Tevfik Rüştü (Aras),
Mahmut Esat (Bozkurt), Eyüp Sabri (Akgöl), Süreyya
(Yiğit) ve Celal Bayar gibi kurucularındandır. (Yunus
Nadi ve Cumhuriyet Gazetesi’nin bu çeşit faşist ma-
rifetlerle dolu tarihini öğrenmek için, Emin Karaca’nın
Cumhuriyet Gazetesi üzerine araştırması, son sayfası
hariç iyi bir kaynaktır.)

Ankara Komünisti, Yunus Nadi, Celal Bayar gibi
tanıdık anti-komünist simalar olunca, gerçek komünist-
leri karalamak için “Moskova yanlısı komünist” türün-
den lafların icad edileceği açıktır. Üstelik bu türden bur-
juva milliyetçi karalamaların başlatıcısı da, kendisi
değil; aşağıda yeralan konuşmasından da görülebileceği
gibi, Mustafa Kemal’dir.

Atilla İlhan’ın TKP’nin enternasyonalist niteliğin-
den rahatsız olması ve bu rahatsızlıkta, Fetullah
Gülen’in Samanyolu televizyonuyla ve MİT’çi,
MHP’li Enver Altaylı’yla aynı lafları geveleyerek bir-
leşmesi tesadüf değildir. “Hacı hacıyı Mekke’de, derviş
dervişi tekkede.... bulur”muş. Anti-komünistler de bir-
birleriyle komünizm ve devrim düşmanlığında buluşa-
caklardır. Buluştukları sadece farklı meşreplerden,
ancak kendisi gibi faşistler değildir. Devrim düşmanlığı
üzerinde başka buluşmalar da gerçekleşmektedir.
(Atilla İlhan’ın, gene Cumhuriyet’te, “Faşist suçla-
masını ne kadar kolay kullanıyoruz” diye yakınan bir
yazısı vardı. Kendisine faşist dedik diye irkilen okuyucu,
lütfen telaşlanma, bu sıfatın tam yerinde ve doğru kul-
lanıldığını, aşağıda göreceksin.)

A. İlhan’ın, külhani bir ağızla “çıtırbom solcular”
dediği ve “Sosyalistlik ya da komünistlik diye,
Amerikan marginalliği-yani siviltoplum
şakşakçılığı, çayır çimen koruculuğu, cinsel azınlık
hakları bekçiliği- yapanlar” diye tarif ettiği “yeni
sol”la da, aynen “Ankara komünisti” dediği standart
anti-komünistlerle olduğu gibi Ekim Devrimi’nin
karşısına geçerek birleşmektedir. Ancak Ekim Devrimi
düşmanlığını kaba biçimde değil; “çıtırbom solcular”la
aynı cümleleri kullanarak, sözümona rafine bir tarzda,
“sol” tarafa geçerek ifade etmektedir: “..Bolşevikler’in
acele bir hükümet darbesini, ‘Dünya İhtilali’ san-
maları, asıl başarıyı engelledi.” (Kaatil’in Adresi
Aynı!..; 17.4.2000). Bu türden hafif lakırdıları eden
züppeler ikiye ayrılır. Birinciler; her zaman komünist ve
devrimci hareketlerin çevresinde dolaşır, ama asla
sosyalist siyasal görev üstlenmezler. Kendilerini kitabi
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gevezeliklerde bulunma hakkıyla donatan; ama “çöp
batmamasını” garanti eden; kendi kendilerini layık
gördükleri, sanatçılık, mütefekkirlik vb. bir konumları
genç yaşlarında bile mevcuttur. Sadakatleri sadece
kendilerine olduğundan; “adam yerine konmak için”
komünist; “kıçı korumak için” millici, Atatürkçü;
devrimcilerin gündelik hayatını küçümsemek ve uza-
ğında durabilmek için “entellektüel” ve Komintern ve
KP çizgileri’ni dışarıdan eleştiren “Marksist teorisyen”;
ailelerinin zenginliğinden mahrum olabilecekleri sınır-
ların berisinde “ölçülü ve şirin” isyankardırlar.
Böylelerine ne komün beğendirebilirsiniz, ne Ekim
devrimi... Nerede kaldı, ülkedeki komünist ve işçi
hareketini beğenecekler!..İkinci tür züppeler de sadakatı
sadece kendilerine göstermişlerdir. Komünist hareketin
“iyi günlerinde” bir “muhiplik” haline getirdikleri
enternasyonalizmin “nimetlerinden” tıka-basa se-
beplenmiş; sanatçı, barış savaşçısı ve hatta komünist
partisi yöneticisi veya devrimci örgüt lideri kılığında
dolaşmanın bir faydası kalmayınca; 1990 sonrasında
aslına rücu etmiş ve “Ekim devriminin aslında bir
hükümet darbesi” olduğundan yakına yakına, “yüksek
kabiliyetlerini” Cem Boyner’e, MESS’e, İshak
Alaton’a, ABD’nin ve AB’nin diplomatik temsilcile-
rine veya benzerlerine sunmaya koşmuşlardır..

Ne Ekim Devrimi bir “hükümet darbesi”dir ve ne
de Bolşevikler, bir kere olsun Ekim Devrimi’ni “Dünya
ihtilali” olarak nitelendirmişlerdir. Birincisi liberal bir
eleştiri; ikincisi A. İlhan’ın sıradan yalanlarına bir
örnektir.

A. İlhan, Ekim Devrimi ve Bolşevikler karşısında,
aynı köşe yazısının bir paragrafında “Ankaracı-millici
komünisti” oynarken; öbür paragrafta Bolşevikleri
Ekim Devrimi’ni gerçekleştirerek “Dünya Devrimi”ni
engellemekle eleştirmekte; II. Enternasyonal’in
“ihaneti”nden sözettikten birkaç gün sonra,  Bolşe-
vikler’in II. Enternasyonal varken III. Enternasyonalin
kuruluşuna öncülük ederek, gerçek enternasyonalizme
“ihanet” ettiğini iddia etmektedir. Züppeliğine züppedir.
Ancak asıl problem O’nun züppeliği ve yazdıklarının
hezeyan boyutundaki tutarsız seçmeciliği değildir.
Yazdıklarının ciddiyetle ele alınması gereken iki yönü
var: İkincisi “cinayet” konusudur ve daha sonra ele ala-
cağız.

Şimdi ele alınacak birinci yön ise, Türkiye
Komünist hareketi içinde, tarih boyunca hareketin her
zaman zaaf kaynaklarından biri olmuş, tarihsel köken-
leri olan; ancak komünist ideolojiyle ilişkisi çok prob-
lemli bir damarın varlığıdır ve A. İlhan, kendisini bu
damarla ilişkili görmekte ve göstermektedir. Acaba
öyle midir? 

KOMÜNİST HAREKET VE KEMALİZM

A. İlhan, Rasih Nuri İleri’nin “Atatürk ve
Komünizm” adlı kitabının beşinci baskısıyla ilgili
olarak büyük övgülerde bulunuyor ve “Çıtırbom sol-
cuların, Komünistliği, Gazi’ye sövmek zannettiği
bir devirde...” bu kitabın “kimsenin işine gelmeye-
ceğinden”, sessizlikle karşılaşacağını söylüyor.
(19.4.2000)

Yanılıyor. Kitabın ilk baskısı büyük ilgiyle
karşılanmış, okunmuş, tartışılmış ve kısa sürede yeni
baskılar yapmıştır. Kitabın, ikinci baskısının, zamanın
Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler’in “Başemir”
yazısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine “tavsiye” edilmesi
de, kitabın aradan geçen uzun zamana rağmen hatırlan-
maya devam etmesinin bir sebebidir. 

Rasih Nuri Bey’in “Atatürk ve Komünizm”
kitabını bu yazıda tartışmak gerekmiyor. Ancak, A.
İlhan’ın, kitabın beşinci baskısının önsözünde pek
beğendiği ve yazısında alıntıladığı bazı görüşleri
aktararak, yukarıda sözünü ettiğimiz “damar” konusuna
gireceğiz. 

“...1969’da herkes Atatürk’çü idi, bayrağı
dimdik tutuyordu. (...) Birinci Türkiye İşçi Partisi
(TİP) yöneticileri, Tüzüğün başına, Atatürk’ün 1
Aralık 1921 günü Millet Meclisi’nde yaptığı
anti/emperyalist konuşmasının bir paragrafını koy-
muştu. TİP’de Aybar, Boran, Aren, Kemal Türkler,
Tarık Ziya Ekinci, İbrahim Güzelce, Mehmet Ali
Aslan, Şaban Yıldız, Kemal Burkay, Moris Gabay,
Ruşen Aslan, Zaven Biberyan, Canip Yıldırım,
Herkül Millas, Musa Anter, Deniz Gezmiş, Mehdi
Zana, Mahir Çayan, Doğu Perinçek, Mustafa
Hayrullahoğlu, omuz omuza bu savaşımı verdik...”

“..Dr. Hikmet Kıvılcımlı’dan Mihri Belli’den
Deniz Gezmiş’e kadar sol birlik içinde idi; yurt
dışında Nazım Hikmet, sonra Zeki Baştımar, TİP’i
destekliyordu...”

“...aradan yirmi beş yıl geçti. (...) Türkiye’de
Atatürk düşmanlığı gemi azıya aldı: (...) ‘Sosyalist
sol da, bu ‘koro’ya katıldı: Lenin’in, Trotskiy’in,
Stalin’in ve Mao’nun Kemalizm hakkındaki olumlu
değerlendirmelerini unuttu...”

Rasih Nuri Bey’in saydığı isimlerin, TİP’ne
tüzüğün başına konan alıntının hatırına ve bu parti
Atatürkçü olduğu için katıldıklarını veya destekledik-
lerini elbette düşünmüyoruz. Bize göre bu şahsiyetler,
TİP’ne sosyalizmi savunan bir parti olduğu için
katılmış veya destek vermişlerdir. Zaten 1960’ların son-
larına gelindiğinde partide başlayan ayrışma, TİP’nin
“ne kadar Atatürkçü” olduğu üzerine değil; devrim ve
sosyalizm mücadelesinde ne kadar yeterli olduğu üze-
rine başlayan tartışmaların ürünü olmuştur. 

Asıl altı çizilmesi gereken nokta şudur: Burada dile
getirilen görüşler geniş bir kesim için, neredeyse “ano-
nim” görüşler durumundadır. Komünist, sosyalist, kim-
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likleriyle; “ilericilik”, “anti-emperyalizm”, “yurtsever-
lik” temelinde, Kemalizmle kendi aralarında geniş bir
düşünsel ortak payda, bir geçiş alanı üretmiş olan bu
kesim; kendi tutumlarının açıklanmasında “Lenin’in,
Trostkiy’in, Stalin’in ve Mao’nun Kemalizm hakkında-
ki olumlu değerlendirmelerini..” bir dayanak olarak
görmüşlerdir. Buna son zamanlarda Fidel Kastro’nun
Atatürk hakkındaki övgülerini eklemek de mümkündür.
Bu yaklaşım sahiplerinin, belirli bir yaşın üzerinde
bulunanlarının hemen hemen tamamı, gerçekten de
komünist hareketin çalışkan, meziyet sahibi, büyük
çileler yaşamış, emektar şahsiyetleridir. Ve görüşleri
Marksizm’in temel kavramları bakımından
komünizme uzak Kemalizme yakın; politik duruşu
bakımından, (iktidardaki) Kemalistlere uzak, en
ağır baskı ve yasaklar altındaki komünistlere yakın
ve içiçedir. Hayat içindeki bu fiili duruş, elbette sağlam
ve namuslu bir kişiliğin tezahürüdür. Ancak sağlam ve
namuslu bir kişiliğin siyasal mücadeledeki önemini asla
küçümsemeden; bu yaklaşımın Marksizmle ilişkileri
bakımından çok problemli olduğunu ortaya koymak
zorundayız. “Damar” kavramıyla tanımlamaya
çalıştığımız bu geleneksel eğilime göre komünistlik
(devrimcilik), Atatürkçülükle bir ve aynı şey duru-
mundadır. Aradaki farklılıklar sınıfsal değil; tarih-
seldir. Burada kısa bir özetle “o damar” nereden geli-
yor, kaynakları nelerdir sorularına cevap vermek
gerekir:

10 Eylül 1920’de Baku Birlik Kongresinde kurulan
TKP, ülkedeki komünist hareketi oluşturan üç kolun,
Anadolu’daki İştirakiyyun hareketinin, Sovyetler
Rusya’sındaki Mustafa Suphi’ye bağlı komünist
organizasyonun ve İstanbul’da Şefik Hüsnü’ye
bağlı, Alman işçi hareketiyle temas halindeki
Kurtuluş çevresinin bir kurucu kongre çerçevesinde
partileşmeleridir. Bu örgütler, içinde varoldukları
ortamların nesnelliğinden kaynaklanan, örgütlenme ve
faaliyet biçiminden ideolojik motiflere kadar uza-
nabilen farklılıklarla biraraya gelmişlerdir. Ancak
Mustafa Suphi grubunun diğer iki grupla ilişki kuran
grup olduğu, değişik yollarla Anadolu’ya ve İstanbul’a
gönderdiği kadrolarla bu grupları hazırlık Konferansına
ve kuruluş kongresinin örgütlenmesine kattığı, kuruluş
sürecinin belgelerinden görülmektedir. Kemalistlerin
kurdurduğu sahte “İştirakiyun”culardan ayrılmak için
kendilerini “Halk iştirakiyun Fırkası” olarak nite-
lendiren grupta halkçı-popülist bir bilinç ve anlayış;
Kurtuluş grubunda daha net bir sınıf yaklaşımı ve
teoriye ağırlık veren bir anlayış; Mustafa Suphi
grubunda ise Ekim Devrimi pratiğinden beslenen
ihtilalci bir coşku, insiyatif ve pratik örgütçülük
göze çarpmaktadır. Kuruluş sürecinin Ekim
Devrimi’nin hemen ertesine ve II. Enternasyonal-III.
Enternasyonal ayrışmasının yaşandığı bir döneme rast-

laması; TKP kadrolarının en başından devrimci ve
enternasyonalist yaklaşımları içselleştirmeleri bakımın-
dan olumlu bir rol oynamıştır.

Ancak TKP’nin, kuruluşun hemen ertesinde,
Kurtuluş Savaşı’nda insiyatif almak üzere Anadolu’ya
geçen seçkin önder kadrolarının katledilmesi ve bir son-
raki adım olarak, TBMM’de bir grup oluşturan ve
Kuvay-ı Seyyare içinde belirli bir etkinliği olan İşti-
rakiyun grubunun da tasfiye edilmesiyle, partiyi oluştu-
ran eğilimlerin birbirini dönüştürmesi sürecinin önü
kesilmiştir. Üç grubun aynı parti içinde birlikte
mücadele etmesi, kaynaşması ve birbirini zengin-
leştirmesi, ancak çok kısa bir dönem için gerçekleşe-
bilmiştir.

Partiyi oluşturan iki grubun aldığı bu ağır darbeler-
den sonra, Şefik Hüsnü grubu, bu ağır saldırı döne-
minden, İstanbul ağırlıklı olduklarından fiziki olarak
yokolmadan çıkabilmişler ve Komintern tarafından
tanınan Seksiyon Merkezi ve TKP’nin meşru temsilcisi
olarak faaliyet yürütmeye başlamışlardır. Bu durum
diğer kolların bağımsız bir kimlik yaratma imkanını
ortadan kaldırmıştır; ancak bu yönde faaliyet yürütme
eğilimleri devam etmiştir. Parti tarihi boyunca, zaman
zaman bu kollar arasındaki farklılıklar, belirli kişiler
arasındaki çatışmalar şeklinde su yüzüne çıkmayı
sürdürdü. On yıldan fazla bir süre içinde, Parti dışına
düşen-düşürülen (Sarı Mustafa-Börklüce, Salih
Hacıoğlu- Baytar Salih, Nazım Hikmet, Dr. Hikmet
Kıvılcımlı vd.); partiden atılan (Vedat Nedim Tör,
Şevket Süreyya Aydemir vd.); ve parti dışında aydınlar
ve işçiler arasında faaliyet sürdüren (Kerim Sadi grubu
vd) kişi ve çevrelerin varlığı; kuruluş döneminin özel ve
trajik tarihinin yarattığı sancıların tezahürü olarak
görülmelidir. 

Ancak aşağıda aktaracağımız üzere, A. İlhan’ın
zannettiğinin aksine, başlı başına bu tarih, sözkonusu
damarın kaynağı değildir.

Kurtuluş savaşı boyunca, bizzat savaşın içinde
yeralmış veya yeralmak üzere önder kadrosuyla
Anadolu’ya geçmiş iki grubun tasfiyesinden sonra;
İstanbul ağırlıklı Şefik Hüsnü grubu, Kurtuluş
Savaşıyla ilgisini “lojistik destek”le sınırlı tutmuştur.
Bunun sonucu olarak, Kurtuluş Savaşı’nın zaferini,
bütünüyle kendisine maleden Kemalizm karşısında, bu
maledişe karşı çıkamayan, politik olarak ezik bir tutuma
sürüklenmiştir.

Bu eziklik, Avrupa devrimlerinin yenilgisinden
sonra, Sovyetler Birliği’nin emperyalist kuşatmaya
karşı savunulması fikrinin, enternasyonalizmin öne
çıkan motifi haline gelmesi ve Komintern parti ve sek-
siyonlarının başlıca enternasyonalist görevi sayılmasıy-
la, ideolojik bir çarpılmayla da beslenmiştir. Ülke nes-
nelliği içinde güçlü yığın bağları yaratamamış TKP gibi
seksiyonların, bu dönemde başlıca politik faaliyeti
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Sovyetlerin savunulmasından ibaret hale gelmiştir.
Sovyet Rusya’nın Kemalistlerle destekleyici ilişkileri,
Mustafa Suphilerin katledilmesine, elaltından
emperyalizmle uzlaşma çabalarına rağmen, Sovyet
tarafınca ısrarla sürdürülmüştür. SSCB-Türkiye
Cumhuriyeti ilişkilerinin, Kemalizmin şiddetli anti-
komünist çizgisine rağmen “dostluk” temelinde
sürdürülmesi yönündeki politik ihtiyaç; TKP’nin poli-
tikalarını, SSCB dış politikasının ve Türkiye’nin
SSCB’ye karşı diplomatik yaklaşımının bir konusu ve
parçası haline getirmiştir. Kurtuluş Savaşı’ndan ve
SSCB-TC. ilişkilerinden gelen etkiler, ülkede gelişkin
bir kapitalizmin ve nicel bakımdan büyümüş bir işçi
sınıfının bulunmamasının da sonucu olarak, yığın
bağlarından yoksun TKP’yi, Kemalizmin sol kenarında
yeralan bir politik güç durumuna düşürmüştür.
Komintern’in 7. Kongresi’nin faşizm konusunda aldığı,
“ulusal burjuvazi dahil tüm anti-faşist güçlerin bir-
liğinin sağlanması” kararları ise, bu konumu
kalıcılaştırmış ve ideolojik bulanıklığı derinleştirmiştir.

Sözkonusu Kemalist-Atatürkçü damar, bu süreçte
boyvermiş; Kemalizm karşısında komünizmin ideolo-
jik temellerini savunacak politik güce ve özgüvene
sahip olmayan kadrolar; SSCB’nin savunulması-
Türkiye özelinde Kemalizmin desteklenmesi, anti-
faşist cephe gibi sınıf işbirliğine kapıyı açan poli-
tikaların etkisi altında sınıf yaklaşımlarından tamamen
uzaklaşmışlardır.

Komünist hareketin tarihi içinden gelen pek çok
isim, Mustafa Suphi’den çok Mustafa Kemalci
“komünistler” olarak bu damardan beslenmektedirler.

Ancak Atilla İlhan, bu damarla kendisi arasında
kurmaya çalıştığı “akrabalık” bağları üzerine ne kadar
dil dökerse döksün, O’nun durumu farklıdır. Atilla
İlhan, “görüş ve yaklaşımları tartışılmayı gerektiren” bir
komünist veya komünist partisi çevresinde bir sanatçı
değil; kendi yazdıklarına bakılırsa, ayan beyan
“Nasyonal sosyalist”tir. Nasıl mı?

SULTAN GALİYEF VE MUSTAFA SUPHİ

A. İlhan, Mustafa Suphi’nin Bolşevik Partisi’ne
katılmadan dört beş yıl önce “Türkçü” oluşundan
hareket ederek; onun Bolşevik saflara katılırken hala
Türk milliyetçisi görüşlerini sürdürdüğünü; “sosyalist-
milliyetçi” bir ideolojik formasyona sahip olduğunu
ileri sürüyor. Mustafa Suphi’nin kendi görüşleri arasın-
da, bu iddiasını destekleyecek iki satır bile bulmuş
değildir. Ancak Mustafa Suphi ile dönemin Bolşevik
Partisi önderlerinden Sultan Galiyef arasındaki
mücadele yoldaşlığından kaynaklanan yakınlığı, kendi
ifadesiyle Mustafa Suphi’nin Galiyef’in “yetiştirmesi”
oluşunu; bu iddiasının temel gerekçesi yapmakta,
Musafa Suphi’ye ilişkin iddialarının kanıtlarını

Galiyef’in hayatından ve görüşlerinden derlemeye;
derleyemediğini, uydurmaya çalışmaktadır.

Burada son derece ilginç bir siyasi kişilik olarak
Sultan Galiyef’ten kısaca sözedelim: Tatar aydınlarının
radikal kanadı Şubat Devrimi ertesinde, Kazan’da
Molla-Nur Vahitov ve Sultan Galiyef’in önderliğinde
Müslüman Sosyalist Komite adı altında bir örgüt oluş-
turmuşlardı. Komitenin bileşimi, ideolojik bakımdan
çok heterojendi; ancak politik yönelişleri giderek
Bolşevikler’inkine yaklaşmaktaydı. Sultan Galiyef
Ekim Devrimi’nden sonra Bolşeviklere katıldı ve
bölgede Bolşeviklere karşı başlatılan silahlı milliyetçi
ayaklanmaların bastırılmasına önayak oldu. Galiyef’in
doğu halkları konusundaki görüşleri, bu dönemde de
Komintern ve Bolşevik Partisi önderliğinden ciddi
ölçüde farklılıklar taşıyordu. Doğu’nun müslüman
toplumlarında kapitalist gelişmenin henüz başlangıç
aşamasında oluşu ve gelişkin bir proletaryanın bulun-
maması nedeniyle, radikal burjuvazinin devrim
sürecinde ağırlıklı bir rol oynayacağını öngören
Galiyef; “Müslüman toplumun hemen tüm sınıfları
ile bir zamanlar sömürgeciler tarafından fark
gözetilmeden ezildiği için, sömürgeleştirilmiş tüm
Müslüman halkların proleter olarak anılmaları”
gerektiğini söylüyordu. Net bir ifadeyle, sömürge halk-
lar sözkonusu olduğunda “sınıf” kavramını bir kenara
bırakıyordu. Bolşevik Partisi, dünya devrimi için, başta
Alman proletaryası olmak üzere Avrupa işçi sınıflarının
devrimci ayaklanmalarını beklerken, bu bekleyişi
eleştiren Sultan Galiyef, Batı’daki devrimlerin
başlangıcının da “kaçınılmaz olan dünya çapındaki
sömürgeler devrimi” olacağını iddia ediyordu. Bu
tezinin gereği olarak, Sömürgeler Devrimi’nin
örgütlenmesi için, III. Enternasyonal’den ayrı bir
“Sömürgeler Enternasyonali” öneriyordu. 

Bolşevik Partisi içsavaş koşullarında “tek bir
merkez komitesine bağlı, Parti çalışmalarını tüm
ülke toprakları üzerinde tek elden yöneten bir
Komünist Parti’nin varlığının önemine” dikkat çe-
kerken; Galiyef Müslüman coğrafyadaki komsomolları
kendi görüşleri doğrultusunda örgütlemeye devam etti.
Kendisi Bolşevik saflara katılır ve bu saflarda mücadele
ederken samimiydi. Ancak örgütlediği unsurlar arasın-
da milliyetçi ve anti-Bolşevik unsurlar da vardı. Kısa bir
süre Başkır Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı yapmış olan
Validov (Zeki Velidi Togan), iç savaşın en sert gün-
lerinde, Enver Paşa’nın Bolşeviklere karşı ayak-
landırdığı Basmacı çetelerinin ayaklanmasına katıldı. 

Sultan Galiyef 1923 yılında Milliyetler Sorunu’nun
Stalin’in istekleri doğrultusunda “çözüldükten” sonra,
görüşleri bu çözümden çok farklı olduğu ve görüşleri
“Basmacılar safına geçmek” şeklinde değerlendirildiği
için tutuklandı, partiden ihraç edildi ve Gürcistan’a
sürgüne gönderildi. 1924’te yeniden tutuklandı ve bu
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defa 8 ay hapis yattıktan sonra “devrime yaptığı
hizmetler” nedeniyle serbest bırakıldı. 1923-28 arasın-
da “Doğu Sosyalist Partisi”nin çekirdeği olarak
düşündüğü gizli bir örgüt kurdu. 1929’da yeniden
tutuklanarak 10 yıllığına bir çalışma kampına gönderil-
di. Bu tutuklamanın ardından bölgedeki komünist par-
tiler içinde Sultangaliyevci eğilimin tasfiyesine hız ve
önem verildi.

Sultangaliyef’in Kafkasların ve Orta Asya’nın
müslüman-Türk halklarının tarihsel gelişiminin özgün-
lüklerini dikkate almak; nesnelliği hareket noktası yap-
mak konusundaki hassasiyeti, Stalin’in “milliyetler
sorununun çözümü”nden elbette köklü biçimde fark-
lıdır. Ancak O’nun yaklaşımlarının Stalin’den farklı
oluşu ve bir dönem birlikte hareket ettiği unsurlar
arasından milliyetçilerin çıkmış olması, kendisinin
“milliyetçi-sosyalist” veya Bolşevik görüntüsü altın-
da “Türk milliyetçisi” olduğu anlamına gelmez. Bu
yazının eklerinden birisi olarak aşağıda yeralan,
Galiyef’in Mustafa Suphi’nin ölümünden sonra kaleme
aldığı yazı; O’nun Bolşevikliği hakkında yeterli netlik-
te fikir verecektir. Ancak MİT’çi ve MHP’li Enver
Altaylı Galiyef’i doğrudan doğruya “Muhalif olarak
ülkeyi terketmektense, Bolşevik görünerek mil-
liyetçi mücadelesini sürdürme” çabasıyla
“övmekte”; Atilla İlhan ise, sömürge halkların devrim-
ci potansiyellerine yaptığı vurguyu yanlış yorumla-
yarak; Galiyef’in milliyetçi-sosyalist olduğunu iddia
etmekte ve “övmekte”dir. Aralarında ne fark vardır?
Enver Altaylı faşisttir ve Atilla İlhan Sultan Galiyef’i
övmek için onun “Milliyetçi sosyalist”, başka bir söy-
leyişle “Nasyonal sosyalist” olduğunu iddia etmektedir.
Her ikisi de Galiyef’te kendi meşreplerine denk düşen
bir faşistlik keşfetme çabasındadır. Hatta Enver
Altaylı’nın yaklaşımı, A. İlhan’ın yaklaşımından daha
“masum” sayılmalıdır.

A. İlhan, “Öteki Mustafa” (12.4.2000) yazısında
da, Mustafa Suphi’nin Bolşevik Partisi’yle değil, “aslın-
da Rusya Müslüman/Türkleri’nin Komünist Partisi
MÜS/KOM’la bağlantılı” olduğunu iddia etmektedir.
MÜSKOM’un, “Müslüman/Türklerin Komünist
Partisi” adının kısaltması olduğu gene standart A. İlhan
uydurmasıdır. MÜSKOM, “Müslüman Komiser-
liği”nin kısaltmasıdır.  

A. İlhan, tamamen kendisine ait bu hezeyanlardan
yola çıkarak Mustafa Suphi’nin de “milliyetçi sosya-
list” olduğu, aynı anlama gelmek üzere “Ankara
Komünisti” olduğu iddiasındadır.

Bizim yukarıda anlattığımız “TKP’yi oluşturan
kollar”ı A. İlhan şöyle anlatıyor:

“Anlaşılıyor ki ülkemizde ‘Sosyalist Sol’, iç içe
geçmiş fakat asla kaynaşmamış üç ayrı gruptan
oluşmuştur. A/ Avrupa kökenli olanlar, Spartakist-
ler. (Dr. Şefik Hüsnü, Vedat Nedim vd.) B/ Türk-

ocağı kökenli olanlar. (Mustafa Suphi, Ethem Nejat,
Şevket Süreyya). C/ KUTV’dan yetişmiş olanlar.
(Nazım Hikmet, Şevket Süreyya, Vala Nurettin ve
çoğu ‘amele’ ötekiler.) Bu üç gruptan, görülüyor ki,
son iki grup, o yıllarda hem ‘yukarda’ hem
KUTV’da etkili olan Sultan Galiyef’in; hem de
Türkiye’deki anti/emperyalist Müdafaa-i Hukuk
Doktrini’nin etkisini taşıyan ‘Sosyalist Milliyetçi’
Marksistler’dir; ötekiler, Komintern’e körü körüne
bağlı Marksistler ise, ‘kozmopolit’ davranışlarıyla
Enternasyonal’a daha yakın duran okumuş
yazmışlardır ki, berikileri ‘dışlamışlar’dır.”

“Kemalist Cumhuriyet’in, Marksist, hele de
Komünist olmadığı halde; başından itibaren Galiyef
Hareketi’ne de, o Hareket’in net bir uzantısı olarak
görünen Mustafa Suphi, Şevket Süreyya, Nazım
Hikmet çizgisine de daha hoşgörülü, daha yakın
davrandığı açıktır...”

Üç kolun kaynaşamamasının nedenini yukarıda
anlatmıştık, tekrar edelim: Mustafa Suphi kolunun
önderleri Karadeniz’de katledilerek; Anadolu’daki İşti-
rakiyuncular Kuvay-ı Seyyare ile birlikte tasfiyesi
edilmişlerdir. A. İlhan’ın “okumuş yazmış” takımı diye
burun kıvırdığı Şefik Hüsnü grubu ise, Kemalistlerin
“elinin uzanamadığı” bir yerde, İstanbul’da örgütlü
oldukları için, sadece o dönemde canlarını kurtara-
bilmişlerdir. Burjuva milliyetçiliğin, işgalci düşmanla
savaşmaktan daha öncelikli olarak komünistleri ve
halkçı güçleri imhaya girişmesinin yegane örneği,
Cemal Kutay’ın veciz şekilde ifade ettiği gibi, Türkiye
Kurtuluş Savaşı değildir. Komüncüler’e karşı kısa bir
süre önce bir meydan savaşı yapmış Fransız ve Alman
mülk sahibi sınıfları derhal işbirliği yapmışlardır.
Çin’de, Jian Gaishek (Çan Kayşek) komutasındaki
Guomindang milliyetçileri, 1927’de sömürgecilere
karşı ayaklanan Şanghay proletaryasını katliamdan
geçirmiş; uzun devrim süreci boyunca sık sık Japon
işgalcilerle ateş keserek Komünistleri yoketmeye
niyetlenmişlerdir. Yunan milliyetçilerinin de II. Dünya
Savaşı sırasında Alman ve İtalyan faşist işgalcilere karşı
savaşan komünistlere, düşmanla işbirliği yaparak
saldırdığı, Türklerin adını Kıbrıs’taki katliamlarından
iyi bildiği Grivas faşistinin “X” örgütüyle komünist
katliamları düzenlediği tarihin öğretici derslerindendir. 

“Sosyalist milliyetçi Marksistler” dangalaklığının
neresini düzelteceğiz. 

Kemalist Cumhuriyet’in “daha hoşgörülü, daha
yakın” davrandığı iddia edilen Mustafa Suphi ve
arkadaşları öldürülmüş; Nazım Hikmet yıllarca
hapislerde çürütülmüş; “amele” komünistler, Kemalist
Cumhuriyet’in sistematik işkencelerinden, gözaltında
kaybedilmelerden ve uzun hapislerden doyasıya fayda-
landırılmışlardır.

Demek bir de “hoş görmeselerdi”, kimbilir neler
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olacaktı?..
Artık “cinayet” konusuna girebiliriz.

HANGİ CİNAYETLERDE
“KAATİLİN ADRESİ AYNI!”

Mustafa Suphi ve yoldaşlarının kim tarafından
öldürüldüğü meçhul değil. Katliamı Trabzonlu Yahya
Kahya (kaptan) ve ekibi gerçekleştirdi. Yahya Kahya
bir süre sonra Kazım Karabekir tarafından “bir olay”
bahane edilerek, 15’lerin katliyle ilgili soruşturulmak;
başka bir ifadeyle “dava yargıya intikal ettirilmiştir”
görüntüsü verilmek üzere Sivas Ağır ceza mahkeme-
sine sevkedildi. Belli ki bu cinayetin kendisine “zim-
metleneceği” endişesine kapılan Karabekir; kendi
“yukarısının” yaptığı gibi, cinayeti altına, Yahya
Kahya’ya “zimmetlemek” istemiştir. Ancak O’nun bu
girişiminin önü “yukarıdan” kesilmiş; Yahya Kahya,
Kazım Karabekir’in kendi sözleriyle “Kimbilir hangi
tesir altında veya nasıl bir Hikmet-i hükümet ile”
suçsuz görülerek Trabzon’a bir kahraman gibi dönmüş
ve “Daha üstüme varırlarsa herşeyi olduğu gibi
ortaya dökerim” demeye başlamıştır. Kahya kısa süre
sonra “asker üniformalı” kişilerce bir otomobil içinde
vurularak öldürüldü. Kazım Karabekir’in yazdığına
göre Trabzon Meb’usu Ali Şükrü Bey cinayetin
üzerindeki esrar perdesini kaldırır. Öldürenler Topal
Osman’ın adamlarıdır ve işleri bittikten sonra
Ankara’ya dönmüşlerdir. Bir süre sonra Ali Şükrü Bey
Topal Osman tarafından ve Topal Osman askerler
tarafından “esrarengiz”, yani bugünkü deyişle
“dosyası kapanmamış” cinayetlere kurban giderler.
(Bu özet için Bkz.Mustafa Suphi, yaşamı, yazıları,
yoldaşları, s.23, Sosyalist Yayınlar, İstanbul 1992).

“Teşkilat-ı Mahsusa”nın ve “MİT’in” Kemalist
tarihçisi Cemal Kutay bu cinayetleri, tam bir istih-
baratçı-tarihçi üslubuyla şöyle yorumluyor:
“Cinayetlerin birbirini kovalaması, gerçekleri ifşa
edecek kimsenin hayatta kalmasına imkan ver-
meyen temel hadiselerin mevcudiyetini anlatıyor...”
(Tarih Sohbetleri Mecmuası, sayı 8, s.233, Mayıs 1968,
İstanbul)

Yahya Kaptan’ın öldürülmesiyle ilgili olarak başka
bir kaynakta şunlar yazılmaktadır: “Mustafa Kemal
Paşa’nın özel muhafızı olan İsmail Hakkı (Tekçe),
ölümünden sonra yayınlanan hatıralarında, aldığı
bir emir üzerine Topal Osman’ın iki adamını yanı-
na alarak Ankara’dan gidip Yahya Kahya’yı ken-
disinin öldürdüğünü açıklamaktadır. (Bakınız İsmail
Hakkı TEKÇE, ‘Atatürk’ün 1920’den Ölümüne
Kadar Yanından Ayırmadığı Özel Muhafızı
General İsmail Hakkı Tekçe’nin Anıları, Günaydın,
4 Aralık 1977, Tefrika:25)” (Dr. Yavuz Aslan Türkiye
Komünist Fırkası’nın Kuruluşu ve Mustafa Suphi,

s.353-354, T. Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1997)
Mustafa Kemal Paşa’nın özel muhafızı olan ve

M.Kemal’in ölünceye kadar yanından ayırmadığı
İsmail Hakkı Tekçe’nin “aldığı emri” acaba kim ver-
miştir? Bu emri Mustafa Kemal Paşa vermediyse, bu
sadık asker hiç yanından ayrılmadığı Mustafa Kemal’e,
aldığı emri açıklayıp görüşünü almadan; hatta ona
yalandan bir mazeret uydurup üç-beş gün izin isteyerek
aldığı emri gerçekleştirmeye gitmiş olabilir mi? Bu iki
soru, okuyucunun zekasından ve ferasetinden kuşku
duyduğumuz için sorulmadı. 

Bu kitabı çeşitli yazılarında kaynak gösteren ve
kimselerin kitabın farkına varmadığından yakınan A.
İlhan, ya kitabı atlaya zıplaya okumuş, dipnotlara, kay-
naklara bakmamıştır ve dolayısıyla İ.Hakkı Tekçe’nin
itirafını gözden kaçırmıştır; ya da bu çok önemli itirafı
görmek ve göstermek istememiştir. Her iki ihtimal de,
sonuçta “yazarın ahlakı”na dair fikir vermektedir.
Yukarıdaki sorular bu “ahlakın” kaçacağı delikleri tıka-
mak için soruldular.

Şimdi dikkat: Öldüren Mustafa Kemal Paşa’nın
özel muhafızıdır. Ancak yanındaki adamlar Topal
Osman’ın adamlarıdır ve “iş” Osman’ın üzerinde
kalmıştır. Okuyucular, bu  zeka dolu “tarz”ı hatırların-
da tutmalıdır; başka bir örnekle daha karşılaşacaklar.
Diğer taraftan İsmail Hakkı Tekçe’ye “emir veren”in,
Mustafa Suphilerin öldürülmesine “çok üzüldüğü”
veya “Yahya Kahya’nın susturulmasını gerekli
gördüğü” ihtimalleri üzerinde düşünülebilir. 

Devam edelim. Mustafa Suphi ve arkadaşlarını
öldürenler bellidir. Fakat asıl olan ve hala farklı cevap-
lar verilen soru, katilin kim olduğundan daha fazlasına
ihtiyaç gösteriyor: Cinayeti işleten; cinayetten siyasi
olarak sorumlu olan kimdir? Bu soruya “Cinayetin
soruşturulup, katillerin bulunarak cezalandırıl-
masından sorumlu olan Hükümet’in başında kim
varsa odur.” diye genel bir cevap verilebilir.
Sözkonusu ülke Türkiye olunca, böyle bir cevabın
hiçbir önemi olmadığını biliyoruz. Bugüne kadar bu
soruya “Lenin”, “Stalin”, “Kazım Karabekir” cevap-
larını verenler olmuştur. İlk iki cevabın fevkalade
salakça veya utanmazca olduğu ortadadır. Ancak bun-
ların üzerinde değil; A. İlhan’ın cevabı üzerinde dur-
mamız gerekiyor.

İlhan, bu soruya “İttihatçılar” cevabını veriyor.
“...cinayetin daima İttihatçı ‘fedailer’in işi ola-

bileceğini düşünmüştüm; eğer Mustafa Kemal ve
Mustafa Suphi olmasalardı; Enver, Talat ve Cemal
Paşa’lar, Sovyetler’in tek ‘Türk Kartı’ olacaktı;
‘Kurtuluş’, onların vasıtasıyla bir ‘İttihatçı Zaferi’
olarak gelecekti; bu ihtimalin ortadan kaldırılmış
olmasını asla affetmediler; Mustafa Suphi,
öldürüldü; Mustafa Kemal, az kalsın, İzmir’de
öldürülecekti; kaatilin adresi, aynıdır.”(Kaatilin
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Adresi Aynı!..Cumhuriyet, 17.4.2000)
Demek “kurtuluş” garantiymiş, mücadele kimin

vasıtasıyla gerçekleşeceği üzerine dönmekteymiş!..
A. İlhan “İttihatçılar” tezi için, Dr. Yavuz Aslan’ın

adı geçen eserinden siyasi gerekçeler aramaktadır.
“...Baku Kurultayı esnasında, İttihatçılar’la

Mustafa Suphi arasında, düşmanlıklar iyice ortaya
çıkmış ve İttihatçılar çevresinde Mustafa Suphi’ye
karşı büyük bir kin oluşmuştur. Bunun Türkiye’de,
özellikle Trabzon muhitine yansımış olması büyük
ihtimaldir. (İttihatçı) Hafız Mehmet Bey gibi,
Trabzon’un önde gelen bir şahsiyetinden başka;
Baku Kurultay’ından hemen sonra, Baku’da Enver
Paşa’nın yanında bulunan iki ittihatçı, ‘Küçük’
Talat (Muskara) ve ‘Yenibahçeli’ Şükrü Nail
bey’ler, hemen Anadolu’ya hareket ederek,
Doğruca Trabzon’a geleceklerdir...” (A.g.e.s.357)

“...1920 sonlarına gelindiğinde, Trabzon’da İtti-
hatçı ağırlıklı bir çevre oluşturulmuştu. Bu çevrede
bulunanların birçoğu, Enver Paşa’nın, bir kaç ay
önce yanında bulunmuş ve Mustafa Suphi ve eki-
binin İttihatçılar’a ve özellikle Enver Paşa’ya olan
düşmanca davranışlarına şahit olmuş kişilerdi.
Bunların etkisiyle Trabzon’da Mustafa Suphi düş-
manı bir grubun meydana getirilmiş olması
mümkündür; bu grubun Yahya Kahya’yı, Mustafa
Suphi’leri öldürmesi için etkilemiş olması, büyük
ihtimaldir, çünkü Yahya Kahya da İttihatçı idi...”
(A.g.e. s.358)

“...sonuç olarak şu söylenebilir ki, -kesin olma-
makla beraber- İttihatçılar’ın Mustafa Suphi ve
arkadaşlarını öldürtmüş olmaları ihtimali, diğer
ihtimallere göre çok daha fazladır...” (A.g.e. s. 359)

A. İlhan’ın buldukları bunlardır. Aynı eserden bir
başka bölümde de şöyle söylenmektedir: “Mustafa
Suphi ve arkadaşlarını kimin öldürttüğü tam ma-
nasıyla aydınlatılamamasına rağmen, Mustafa
Suphi’nin ortadan kalkmış olması başta İttihatçılar
olmak üzere Ankara Hükümeti ve Sovyet liderlerin
işine gelmiştir.” (A.g.e. s.376)

Dr. Yavuz Aslan’ın büyük emek ürünü olan bu
değerli çalışmasında; sayısız telgraf, yazı, anı, araştırma
vb. incelendiği halde, Mustafa Kemal Paşa’nın doğru-
dan doğruya TKP ve Mustafa Suphi konusunu işlediği
Meclis konuşmasının bir belge olarak hiç kullanıl-
mamış, bu belgeden bir tek dipnotta bile bahsedilmemiş
olmasını önemli bir eksiklik olarak belirtmek gerekir.

Diğer taraftan cinayetin “kimin işine yaradığı”
sorusuna üç cevap birden veren yazar, iki cevabına
aşağıda okunacağı üzere, gerekçe yazdığı halde,
“Sovyet liderlerinin işine” gelişi üzerine hiçbir şey yaz-
mamıştır. 

Böyle “kurnazlıklar” günümüz Türkiye’sinin bilim
dünyasının yaygın hastalıklarındandır. Dolayısıyla

“akademisyen kurnazlığı” üzerinde durmayabiliriz.
Sonuçta araştırmacı bir siyaset adamı değil,
akademisyendir. İncelediği belge ve olgulardan
çıkardığı “tahmine dayalı” sonuçların”, futbol maçı
gibi “üç ihtimalli” ve haliyle spekülatif olması eserin
değerini düşürmez. Siyaset, ortaya konulmuş araştır-
madan, siyasi değerlendirme edinmek zorunda değildir;
ortaya konulmuş olgulardan kendi değerlendirmelerini
kendisi çıkarabilir.

Bu eksiklikleri bir an için bir kenara bıraksak bile,
Atilla İlhan’ın eserde, kendi iddiasına (Tarih ve Toplum
Dergisi’nde Halit Kakınç da aynı iddiayı, hiçbir dişe
dokunur malzemeye dayanmadan ileri sürmüştü.) bul-
duğu dayanakların “akıl yürütmeden” ibaret olduğu
aşikardır. Halbuki kitabın son sayfasında, A. İlhan’ın
“İttihatçıların gerekçeleri”ne bulduğu örneklerden
daha güçlü değerlendirme “Ankara Hükümeti’nin
gerekçeleri” olarak aktarılabilirdi:

“... Ancak Mustafa Suphi’nin Türkiye’de gizli
faaliyetler içerisine girmiş bulunması, özellikle halk
ve ordu içerisinde gizlice propaganda ve ajitasyon
çalışmaları yaptırması, Azerbaycan’da Türk harp
esirleri arasında seferberlik ilan ettirerek ordu oluş-
turmaya çalışması, Ankara hükümetinin arzusu
dışında gelişme gösteren komünist faaliyetleri ve
Çerkez Ethem isyanı gibi olaylar Mustafa Kemal
Paşa’nın Mustafa Suphi ve teşkilatına karşı tavrını
değiştirmesine sebep olmuştur. Yapılan propagan-
daların etkisiyle aşağıdan yukarıya doğru taleplerle
ihtilal şeklinde ortaya çıkacak bir oluşumun ülkenin
mahvına neden olacağı düşüncesi Mustafa Kemal
Paşa’yı, içte ve dışta gelişme gösteren sosyalist ve
komünist faaliyetlere karşı tedbirler almaya yönelt-
miştir. Sovyet Rusya ile ilişkilerin arttırılması ve
dostluğun kurulmasına en çok çalışıldığı bir
dönemde, komünist propaganda ve faaliyetlerin
önüne geçilebilmek için, 1921 yılı içerisinde sert
önlemlere başvurulmuş, içteki komünist teşkilatlan-
ma tamamen ortadan kaldırılırken, dıştan gelen
komünist faaliyetlerin yurt içine sokulmamasına
büyük çaba gösterilmiştir....”(A.g.e.,s.377)

Yazar bu defa Mustafa Kemal Paşa ve Ankara
hükümeti’nin Mustafa Suphi ve yoldaşlarını öldürtmek
için sahip olduğu “gerekçeleri” büyük bir berraklıkla
ortaya koymakta; üstelik “sert uygulamalar”ın
yapıldığını da anlatmaktadır. 

Elbette “kesin bir sonuca ulaşmanın mümkün
olmadığını” kendisi itiraf eden, kitabı devletin bir kuru-
mu tarafından yayımlanan, kitabının son paragrafında
komünizm karşıtlığını açık bir biçimde dile getirmiş ve
halen akademisyen olarak devletten maaş alan bir
araştırmacının; Ankara Hükümeti’ni ve Mustafa Kemal
Paşa’yı açıkça töhmet altında bırakacak sonuçlar
kaleme almasını bekleyemeyiz. Ancak saygıdeğer bir
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tutumla; aksi yönde de tahminden öteye geçmemeye
özen gösterdiğini belirtmek durumundayız.

Ancak Atilla İlhan, yazarın küçük bir kurnazlık
dışında, ahlaklı tutumuna tecavüz ederek, sadece İtti-
hatçılarla ilgili argümanları yazılarında aktarmış;
Ankara Hükümeti’ne ilişkin argüman ve bilgileri
okuyucusundan gizlemiştir. Kitabın son sayfasından
aktardığımız argümanların ve Mustafa Kemal’in özel
muhafızı İsmail Hakkı Tekçe’nin “itirafı”, bu ahlaki
zaafın kurbanları olmuştur.

Dr. Yavuz Aslan’ın kitabı üzerine buraya kadar
söylenenlerin özeti şudur: Cinayetin arkasındaki güç
konusunda ancak “ihtiyatlı akıl yürütmelerde”
bulunabilen bu araştırmanın A. İlhan tarafından
kendi iddialarına şahit gösterilmesi eserin zaafı
değil; şahit gösterenin pozisyonundaki zayıflığı
ortaya koymaktadır.

Dolayısıyla burada bir-kaç sonuç çıkarabiliriz: 
1. Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast yapılmamış;

suikastin tertip edildiği iddiasıyla Kazım Karabekir
Paşa dahil, Mustafa Kemal’in kişisel iktidarına muhale-
fet eden çok sayıda kişi yoğun bir tutuklamaya maruz
kalmıştır. İttihat Terakki’nin liberal Maliye Bakanı
Cavit bey dahil, muhaliflerin bazıları suikast bahane-
siyle asılarak, ağır bir terör yaratılmıştır. Dolayısıyla
gerçekleşmemiş, sadece hazırlığının yapıldığı iddia
edilen bir “suikast”in “kaatili”nden bahsetmek ve
böylece gerçek olup olmadığı bile kuşkulu “İzmir
Suikasti” ile Mustafa Suphi ve yoldaşlarının
katledilmesini eşitlemek; ancak A. İlhan gibilerden bek-
lenebilecek bir “marifet”tir. 

2. Mustafa Suphi ve yoldaşlarını öldürtenlerin, bir
an için “İttihatçı” olduğunu varsayalım. Atilla İlhan’ın
işine gelince sınıfsallığa müracaat ettiğini, örneğin “Asi
ile Devrimci” yazısında “sınıf kimliği ve perspek-
tifinin” ayırdedici olduğunu isabetle gösterdiğini
belirtelim. 

Mustafa Suphi’yi kimin öldürdüğü meselesi de,
Nazım Hikmet’in bu katliamla ilgili “28 Kanunusani”
şiirinin söylediği gibidir:  “...Tarih/ sınıf-ların/
mücadelesidir  / 1921/ Kanunusani 28/ Karadeniz/
Burjuvazi/ Biz/ On beş kasap çengelinde sallanan/
on beş kesik baş/ on beş arkadaş/ yoldaş/ Bunların
sen/ isimlerini aklında tutma/ fakat/ 28 kanunu-
saniyi unutma!..” 

Nasıl olsa İttihatçılar artık bir siyasal akım olarak
mevcut değiller. Nasıl olsa İttihat Terakki hareketi ve
Kemalizm arasındaki birbirinin devamı olma iliş-
kisini bilen, meraklı okuyucu fazla değil; o halde,
Cumhuriyet’in temellerine dökülen komünist kanı,
İttihatçılar diye, artık sahibi kalmamış bir siyasal
akımın üzerine yıkılabilir. İttihatçılığı aynı rahatlıkla
karalamakta; İkinci Cumhuriyetçi liberallerin A.
İlhan’la yarış halinde olması da, tarihin bir ironisi

olmalıdır. Şüphesiz İkinci Cumhuriyetçiler bir kadroyu
değil; “bir siyaset tarzını” eleştirdikleri için ve bu
bakımdan, A. İlhan’dan daha tutarlı ve daha saygıdeğer
konumdadırlar.

Kimdir İttihatçılar? Türkiye’de burjuva programın
ilk defa iktidara tırmanışını gerçekleştiren 1908 devri-
min örgütü. Mustafa Kemal ve arkadaşları ise hem tar-
ihi olarak, hem taşıyıcısı oldukları programın sınıf
karakteri itibariyle, bayrağı İttihatçılardan devralmış;
uzun veya kısa, İttihatçı geçmişleri olan Mustafa
Kemal, Kazım Karabekir gibi bir kaç kişi hariç; İttihat
ve Terakki’nin “B” hatta “C” takımıyla burjuva devri-
min ikinci büyük adımını gerçekleştirmişlerdir.
Mustafa Suphi ve yoldaşlarını öldürten, ister İtti-
hatçılar olsun, ister Kemalistler, sonuçta her iki
hareketin de sınıf kimliğinde “Türkiye burjuvazisi”
yazmaktadır.

“Asi ile devrimci” arasındaki farkı “sınıfsallıkta”
arayan A. İlhan; İttihatçılarla Kemalistler arasında sınıf-
sal değil, ancak siyasal farklar bulabilir. İttihatçı Yahya
Kahya da, “Teşkilat-ı Mahsusa”dandır ve cinayeti
işlediğinde Kuvay-ı Milliye’nin Trabzon’daki komu-
tanıdır.

Peki, burjuva devrimcisi İttihatçılarla komünist
Mustafa Suphi arasında bir husumet vardır da;
Komünist Mustafa Suphi ile burjuva devrimcisi
Mustafa Kemal arasında husumet yok mudur?
Husumet sınıfsaldır ve bu yüzden, hiçbir gizleme
gayretine girilmeksizin, siyasetin en şiddetli biçim-
lerine bürünme kaabiliyetindedir. Bürünmüştür
de...

3. A. İlhan, tezini gerekçelendirmeye çalışırken,
sadece Dr. Yavuz Aslan’ın çalışmasından işine gelen
paragrafları tırtıklamıyor. Aynı zamanda işine gelmeyen
apaçık kimi belgeleri; daha önce bir başka “Kemalist”
yazar tarafından yayımlanmış olsa bile, görmüyor ve
göstermiyor. Aşağıda içeriğini, metnin sonunda da
fotoğrafını yayımladığımız telgraf, Mustafa Kemal
Paşa tarafından, cinayet sonrasında Yahya Kahya’ya
gönderilmiştir. Hasan İzzettin Dinamo’nun
“Musa’nın Mapusanesi” kitabında varlığını bildirdiği,
ancak “özel ellerdedir” dediği bu telgraf, Cemal Kutay
tarafından yayımlanmıştır. (Tarih Sohbetleri Mecmuası,
sayı 8, s.227, Mayıs 1968, İstanbul)

Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katlinden sonra
Mustafa Kemal Paşa tarafından Yahya Kahya’ya
gönderilen telgrafta şöyle söylenmektedir: 

“Trabzon’da İskeleler kahyası Yahya Reis zade
Yahya Efendiye:

“- 24/6/37 tele: Hissiyat ve teminat-ı vatanper-
veranenize teşekkür ederim.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
MUSTAFA KEMAL
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Telgrafın tarihine bakarak sevinç duyanlar olabilir.
Cinayet Ocak ayının sonunda işlenmiş, telgraf
Haziran’ın sonunda gönderilmiş. Dolayısıyla cinayetle
telgraf arasında bir bağ olmayabilir. Böyle bir açıklama
çabasının, aşağıdaki varsayımları içermek gibi bir
zayıflığı mevcuttur:

1. Cemal Kutay bu belgeyle ilgili olarak yanılmak-
tadır. 2. Mustafa Kemal, cinayetin hemen arkasından,
Sovyetler’in tepkilerini görmeden böyle bir telgraf
çekecek kadar siyaset acemisidir. 3. Mustafa Kemal,
Mustafa Suphi ve yoldaşlarının öldürülmesine karşı
olduğu halde, olayı kınayan, soruşturulmasını isteyen
bir tek telgraf çekmemiş, TBMM’de üç dakika konuş-
mamış; ama bu cinayetin baş icracısı Yahya Kahya gibi
şaibeli bir şahısa, durduk yere “vatansever” iltifatı
yapacak kadar basiretsiz davranmıştır. 4. Yahya Kahya
bu esnada, TBMM Reisi ve Başkumandan Mustafa
Kemal’in şahsına telgraf  göndereceği önemde başka
bir  vatanseverlik örneği ortaya koymuştur. Ama bu
olayı tarih kaydetmeyi unutmuştur.

Kısacası, sevinmekte acele etmemek gerekir.
Soru şudur: Yalan senaryolara son vermek için,

acaba başka hangi belgelerin ortaya dökülmesi icabet-
mektedir?...

Görüldüğü gibi, A. İlhan ve benzerlerinin, inşaına
çalıştıkları tarihin düzmece olduğunu, geride bıraktığı
tutanak, telgraf ve belgelerle yüzlerine vuracak başka
bir siyasal akım aramalarına gerek yoktur. Böyle bir
akım var ve bizzat kurucusunun tarihe bıraktığı yazılı
belgeler bu işi yapıyor. A. İlhan, cinayet mahallinde
yakalandığını anlamak ve spekülasyonlarına bir son
vermek için uzağa değil; Mustafa Kemal Paşa’nın
TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmaların
tutanaklarına baksa, kaynak diye gösterdiği kitabı
doğru düzgün okusa, İsmail Hakkı Tekçe’nin
anılarında söylediklerine gözatsa; Mustafa
Kemal’in telgrafının bulunduğu dergiyi
kütüphanesinin rafından indirse, Cumhuriyet’teki
köşesinde yeralan pehlivan tefrikalarına son ver-
mek durumunda kalacaktı. Ancak, en kıyı köşedeki
kaynaklara başvurarak, okuyucusunu gerçeğin uzağın-
da dolaştırmaktan yorulmayan İlhan, meselenin aydın-
lanması için yeterli olacak bütün kaynakları kıskançlık-
la gizlemektedir. 

4. “Onları Ankara’ya sokmamak, Yunanı
denize dökmekten daha hayati şart olmuştu...”
Cemal Kutay, 1968’de “Mustafa Suphi Hadisesi”
başlıklı dosyasını yayınlarken, dergiye bu manşeti çek-
mişti. Ve devam ediyor: “...Ve, bu şerefli vatan vazife-
sine nefislerini layık görenler, 28 Ocak 1921 gecesi,
Trabzon açıklarında Mustafa Suphi ile on beş
YOLDAŞ’ının cesedini Karadenizin dalgalarına
teslim ettiler.”

Bizim Komün’den, Çin Devrimi’nden, Yunan ve

Fransız halkının komünistlerin önderliğinde işgalciye
karşı direnişlerinden verdiğimiz örneklerle ortaya koy-
maya çalıştığımız; burjuvazi için “Ülkenin kaderini
işçi sınıfına teslim etmektense; milli düşmanla işbir-
liği yapmak” ilkesinin; başka bir deyişle sınıf mücade-
lesini başa koyan, “sınıf düşmanı milli düşmandan
daha tehlikelidir” anlayışının Cemal Kutay tarafından
ne kadar özlü ifade edilmiş olduğu ortadadır.
“Komünizme karşı mücadele” başa konulunca, siyasi
cinayetlerin “Susurluk sözlüğü”yle kutsanması
kaçınılmazdır: “şerefli vatan vazifesi!..” Açık denizde
pusu kurarak, ülkenin kurtuluşu için savaşmaya gelmiş
insanları, geceyarısı, denizin ortasında tabanca kurşunu
ve kamalarla delik deşik ederek denize atmak...
1978’de, bunun benzerini Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı
ve arkadaşları,  “şerefli bir vatan vazifesine nefisleri-
ni layık görerek” Bahçelievler’de 7 TİP’li gence yap-
mışlardı. 

Gene de Cemal Kutay’ın berrak sınıf bilincini,
“Kemalist Sosyalist”, “Atatürkçü komünist” gibi
meşruiyet dilencisi, kendi cellatlarına aşık sosyalistlerin
sınıf bilincinden yoksun hallerine; Atilla İlhan, Doğu
Perinçek ve benzerlerinin Nasyonal Sosyalist yalanları-
na tercih etmek gerekir.

5. Kemalistler artık 1968’deki Cemal Kutay kadar
açıksözlü değiller. Çünkü “ipler ellerinden kaydı”;
komünist öldürsün diye yol verilenlerden “şerefli vatan
vazifesini nefsine layık gören”ler “silahsız
Atatürkçülere” yönelmeye başladı. Şimdi zaman eski
günahları başkalarının üzerine yıkmak, suçları örtmek
ve solculuğu yeniden yedeğe almanın yoluna bakma
zamanıdır.

Halbuki Kemalistlerin yapması gereken 80 yıldır
süren siyasal günahlarla yüzleşmektir. Çünkü
“komünizmi önlemek gerekçesiyle”, önce doğrudan
kendileri için açtıkları cinayet ve suikast kapısından
zaman içinde başkalarını da geçirdiler. O kapıdan
geçirdikleri döndü, Abdi İpekçi’yi, Uğur Mumcu’yu,
Ahmet Taner Kışlalı’yı da vurdu. Mustafa Suphi
cinayetinin üzerine yatanların, bu ülkede işlenmiş bin-
lerce siyasi cinayeti “komünizme karşı mücadele”
adına meşrulaştıran ve “devletin bekası için” mazur
görenlerin, son 30 yıl boyunca sürmüş bir içsavaşın,
Gladyosuyla, MHP’si ve Ülkü Ocaklarıyla,
Susurluk’uyla, uyuşturucusuyla, kanlı ve iğrenç tari-
hinin aydınlatılmasını istediklerine kim inanır!...O
günün Yahya Kahya’sı, Topal Osman’ı, bugünün
Abdullah Çatlı’sı, Oral Çelik’i, Yaşar Öz’ü, Mehmet
Ağar’ı, Mehmet Ali Ağca’sı, Hüseyin Velioğlu’su,
Hizbullah, İslami Hareket, Tevhid ve Kudüs Savaşçıları
tetikçileri, Yeşil’i, Alaattin Çakıcısı’dır. Bu “türün”
yaratılma gerekçesi ise ogün de, bugün de aynıdır:
Komünizme karşı mücadele, bölücülüğe karşı
mücadele...Pek çok bilgisiz solcunun zannettiğinin
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aksine, komünistlere, yurtseverlere, ilericilere karşı işle-
nen; hareket noktası anti-komünizm olan siyasi cinayet-
lerin kanlı yolu, 1950’lerden sonra değil; 1921’den
başlamaktadır.

5. Bugün Kemalizm kendi sınıfsal ve siyasi karak-
terinin mahsülleri olan, emperyalizmin işbirlikçiliği,
şiddetli anti-komünizm, sağcı-baskıcı bir burjuva dik-
tatörlüğünün ötesinde ufka sahip olmama; komünizm
korkusuyla emperyalizme teslim oluş; aynı endişeyle
NATO’ya, SÜPER NATO’ya giriş, dini gerici bir güç
olarak siyasallaştırma gibi kaçınılmaz ve gizlenemez
günahlarının karşısında endişeyle titremekte ve hala
sosyalist hareketi milliyetçilikle iğdiş ederek yanına
çekmenin hesaplarını yapmaktadır. Kesintisiz 80 yıldır
süren Komünist Parti yasağından hiç sözetmeden,
Mustafa Suphi cinayetinden aklanma gayretleri
bundandır; ancak beyhudedir. Komünistler, işçi
hareketinin bugünkü etkisizliğinin gerisinde, mil-
liyetçi-kemalist, liberal, islamcı akımlarla sosyalizm
arasında kurulan temas ve ortaklık alanlarının, bu
noktalarda ortaya çıkan ideolojik sızmaların tahri-
batının bulunduğunun farkındadırlar ve sınıf
hareketinde bir yükselişin, ancak bu deliklerin bir
daha açılmamak üzere kapatılmasıyla mümkün ola-
cağının bilincindedirler.

Mustafa Kemal, elbette bu ülke tarihinin, Fatih
Sultan Mehmet gibi, Kanuni Süleyman, IV. Murat,  III.
Selim, II. Mahmut ve başkaları gibi  seçkin bir
simasıdır. Taşıyıcısı olduğu sınıf programı da, bu prog-
ramın iktidarı için gerçekleşmesine öncülük ettiği siyasi
eylemi de, siyaset tarzı da tartışılacak, eleştirilecek,
kimi yönleriyle övülecek, örnek alınacak veya red-
dedilecektir. Üstelik bütün bunlar, tarihi kişiliğine saygı
duyularak yapılacaktır. Bu tutum, tarihe doğru ve nes-
nel yaklaşımın bir gereğidir.

Ancak biz, Mustafa Kemal ile Mustafa Suphi’nin
adlarını yanyana anan; iki Mustafa’yı aynı saflarda
göstermeye çalışanların; biz, bizden ve bizim tarafta
olmadığını biliyoruz. Ve  unutturmayacağız.

BİRİNCİ MECLİS’TE GİZLİ CELSE

Aşağıdaki belge ve belgeyle ilgili değerlendirmeler
Fabrika’nın 46. sayısında yayımlanmıştı. Ancak tartış-
manın sonradan farkına varan pek çok kişi bu metni
edinmek istediklerini, ancak bulamadıklarını bize ilet-
tiler. Fotokopi ile çoğaltarak dağıtanlar olduğunu bili-
yoruz. Gazetenin eski formu nedeniyle, çoğaltma ve
saklama konusunda yaşanması muhtemel güçlüklerin
farkındayız. Belgeyi olduğu gibi koruyarak, “değer-
lendirmelerde” bazı kısaltmalar ve dilinde çok küçük
değişiklikler yaparak, yeniden yayımlıyoruz.

Mustafa Kemal, 17 Ocak 1921’de, Birinci

TBMM’nin “komünizm” gündemli “Gizli
Celse”sinde, kürsüye çıkarak yaptığı konuşmada,
Sovyet Rusya ile ilişkiler, Şark Siyaseti, Komünizm,
sahte Türkiye Komünist Fırkası ve Mustafa Suphi
hakkında görüşlerini açıklar. Bu konuşma, bizzat
Mustafa Kemal’in meclis tutanaklarına geçirilmiş
sözleriyle, ilgili konularda müthiş bir berraklığı ifade
etmektedir. Bu belgeyi okuyucularımızın bilgisine
yeniden sunuyoruz. Ancak Kemalizmin emperyalizm
karşısındaki tutumunu ve bu çerçevede, Sovyet
Rusya’ya ve “Doğu”ya bakışını ortaya koyan, dönemin
Aydın milletvekili Mazhar Bey’in, aynı yılın 13
Aralık’ında, Meclis’in gene “gizli celse”sinde yaptığı
konuşmadan canalıcı bir bölüm de değerlendirmelerin
içinde yeralıyor.

MEŞRUİYET DİLENCİLERİ VE KEMALİZM

Bir ülkede işçi sınıfı varsa, siyasi hareketi de ola-
caktır. Siyasi hareketin partileşmiş olması; partinin
mevcut hukuk düzeniyle ilişkisi; siyasi bir özne olarak
toplumsal mücadeleleri belirleme gücü ve benzerleri;
sınıfın nicel gücüne; siyasi birikimine, ulusal ve ulus-
lararası konjonktürün koşullarına; egemen sınıfın ulusal
özelliklerine ve benzeri unsurlara, elbette bağlı olarak
gerçekleşecektir. Ancak nesnel ve öznel koşullar içinde
öyle bir öznel unsur vardır ki; bu unsur işçi sınıfının
siyasal hareketini, bütün koşullar elverişli olsa bile
kötürüm edebilir:  İşçi sınıfının siyasal hareketi, işçi
sınıfı dışında her türlü siyasal güç ve akımdan,
örgütsel, siyasal ve ideolojik olarak bağımsız mıdır?
Eğer bu soruya açık ve tereddütsüz olumlu cevap
verilebiliyorsa; dereler nehirlere ve nehirler denize
ulaşır.

Ancak çoğu zaman, işçi sınıfının siyasal hareke-
tinin meşruiyetini; işçi sınıfının varlığından ve sınıf
çıkarlarından başka yerde arayan; ideolojisini bulanık-
laştıran ve başka siyasal-toplumsal güçlerin ideoloji-
leriyle, siyasal programlarıyla ve hatta örgütsel
yapılarıyla içiçe sokan anlayışlar işçi hareketine musal-
lat olmuştur. 

Türkiye’de, komünist hareketin ilk filizlendiği
dönemlerde, “Bolşeviklik, islamla aynı şeydir.” diyen-
ler; bolşevikliğin meşruiyetini, islamdan ödünç almaya
çalışıyorlardı. Mollalar iktidarı karşısında, İran
Komünist Partisi TUDEH yönetimi de, aynı hatalı yola
saptı ve bunu, hem ülkelerinin aydınlık geleceğine dair
umutları ve partiyi bitirerek ve hem de canlarıyla
ödediler. 

Türkiye’de en uzun ömürlü sakat zihniyet ise,
komünist hareketin varoluşunu dayandıracağı
meşruiyet zeminini Kemalizmden ödünç almaya çalış-
ma zihniyeti olmuştur. Bu amaçla Mustafa Kemal’in,
“aslında sosyalizmi kurmaya yönelebileceğini,
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ancak o tarihlerde, Türkiye işçi sınıfı zayıf olduğu
için bu yola giremediğini” söyleyenler; Kurtuluş
savaşı esnasında, tamamen siyasal ve askeri ihtiyaçların
etkisi altında, tamamen faydacı bir anlayışla, Lenin’e,
Bolşevik Partisi’ne, III. Enternasyonal temsilcilerine
söylenen ve gerçek düşüncelerden farklı sözleri ısıtıp
ısıtıp önümüze koyanlar hiç eksik olmamıştır. Bir Türk
diplomatın yalanı olduğu artık kesinleşmiş bulunan;
ancak sosyalistlerin yalan olduğunu ispatlama ihtiyacını
çok kuvvetle duyduğunu bildiğimiz Mustafa Kemal
Paşa’ya atfen, “Komünizm Türk aleminin en büyük
düşmanıdır, görüldüğü yerde ezilmelidir.” sözü hatır-
lardadır. Mustafa Kemal’in, zaten söylemiş olduklarının
ve yaptıklarının yanında, bu sözün söylenmiş veya
söylenmemiş olmasının fazla bir önemi yoktur. Eğer
sosyalist hareket, kendi meşruiyet zeminini, Mustafa
Kemal’in söz ve eylemlerine dayandırmaya ihtiyaç
duyuyorsa; zaten fikri planda felç olmuş demektir.
Mustafa Kemal’e tarihin seçkin bir siması olarak
saygı duymak başka şeydir; sosyalizm adına
Mustafa Kemal’den meşruiyet dilenmek ayrı şeydir.

Bu zihniyetin tipik temsilcisi, kimin kucağına otu-
rursa onun borusunu üfleyen Aydınlıkçılardır. Aydınlık
gazetesinin 7 Kasım 1999 tarihli 642. sayısında
“Aydınlık Sovyetler Birliği Devlet Arşivini açıyor.
İlk kez yayınlanıyor! Gizli belge!” çığırtkanlığıyla
orta sayfalarda yayımlanan belgeye göre; Mustafa
Kemal, 29 Ocak 1921’de, Mustafa Suphi ve
yoldaşlarının Karadeniz’de katledildikleri gecenin
sabahında, Sovyetler Birliği’ne, komünizme büyük bir
yakınlık içindedir. 

Aydınlık’ın sunuşunda şöyle söyleniyor:
“Atatürk’ü anmak, O’nun devrimci mücadelesini
anlamakla olur. Büyük Devrimci Önder’in Türkiye
Devrimi’nin en ateşli döneminde. Sovyet Rusya’dan
gelen Eşba Yoldaş’la yaptığı görüşmenin tutanağını
bu anlayışla yayımlıyoruz.”

Elbette bizler, 15’lerin karadenizde katledildikleri
gecenin ve komünizme yakınlık beyan edilen sabahın
bir ve bütün olduğunu biliyoruz. Mustafa Kemal’in
seçkin bir burjuva devrimcisi oluşunu anlamakta, bu
bütünlük anahtar durumundadır. Aydınlık’ın yaptığı ise,
bu bütünlüğü kavramak yerine, küçük bir ayrıntıymış
gibi geçtikleri katliam gecesini başkalarıyla izah edip,
sabah söylenen lafları, bugünün Türkiye’sinde, Mustafa
Kemal’in Sovyet Devrimine, komünizme yakınlığının
delilleri olarak yutturmaya çalışmaktır. 

Mustafa Kemal’in komünizme ne kadar yakın
olduğunu öğrenmek için, veya Mustafa Suphi ve
arkadaşlarının öldürülmesinin hangi siyasi akımın eseri
olduğunu öğrenmek için, şimdi böyle bir kuruluş var-
mış gibi “Aydınlık, Sovyetler Birliği Devlet Arşivine
girdi” iddialarıyla pazarlanan arşiv fareliğine ihtiyaç
yoktur. 

17.1 1921 tarihinde, Aydınlık’ın “ele geçirdiği-
ni” söylediği belgedeki konuşmanın yapıldığı ve
katliamın gerçekleştiği tarihten 12 gün önce, TBMM
Gizli Celsesi, “Bursa Mebusu ve Diyarbekir İstiklal
Mahkemesi azası Şeyh Servet Efendi’nin komünizm
propagandası yaptığına dair şifre telgraflar”ın okun-
masıyla açılır. Oturum, komünist faaliyetlerle ilgili
başka ihbarları da konu almaktadır. Biz bu oturumda
Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı uzun konuşmayı,
sadece kendisinin komünizm hakkındaki gerçek fikir-
lerini öğrenmek bakımından değil; aynı zamanda
kemalizmin sahte komünist parti kurdurmak ve
Mustafa Suphi’lerle ilgili cinayet hazırlıkları dahil, anti-
komünist eylem planları üzerine bilgi sahibi olmak
bakımından da çok önemli olduğu için, okuyucuları-
mızla paylaşmak istiyoruz.

Mustafa Kemal’e “Sovyet dostluğu ve
Bolşeviklik” yakıştırmak, hem tarihi gerçeklere
aykırıdır; hem kendisinin ve izleyicilerinin gözünde,
açık ve hoş bulunmayacak bir çarpıtmadır ve hem de bu
iddia solculuk adına ileri sürülüyorsa; işçi sınıfının zih-
nini, burjuvazi adına bulandırmaktır. Tarihi gerçeklerin
çarpıtılmasına ve işçi sınıfının zihnine, burjuva bir akım
adına, yalan söyleyerek el atılmasına şüphesiz izin ver-
meyeceğiz.

Metni olduğu gibi yayınlıyoruz. Ancak okunmayı
güçleştirmeyecek ölçüde, sadece çok gerektiğini
düşündüğümüz yerlerde, parantez içinde bugünkü
türkçe karşılıkları yazdık. Ara başlıklar bize aittir.

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) -
Efendiler, zannediyorum ki, gayet mühim ve ciddi bir
mesele üzerindeyiz. Rüfekayı kiram (soylu
arkadaşlarım) muhtelif nikatı nazar dermeyan ettiler
(çeşitli bakış noktaları ileri sürdüler). Bendeniz de bu
münasebetle bu mevzuda, gerek Hükümet namına ve
gerek şahsım namına bir kaç noktayı muhtasaran
(kısaca) arzedeceğim.

Hakikaten milletimizin hali ve amali ciddiyesi
zannediyorum ki cümlenizce bariz ve kati surette
muayyendir.  İşte bu amali hakikiyei milliyeyi istihsal
etmek maksadıyla, burada dahi içtima eden Meclisiniz,
noktai nazarlarında takip edeceği esasatta, bu muhas-
salai milliyeden emel ve arzu noktai nazarından ayrıla-
maz. Şüphe etmiyorum ve hiç kimsenin şüphe etmeye-
ceğini zannediyorum ki Büyük millet Meclisi ve onun
Hükümetinin bugüne kadar takip ettiği siyaset tamamın
amali milliyeye mutabıktır. Bu siyasetin ne olduğunu
tekrara lüzum görmem. Yalnız iki kelimesini zikrede-
ceğim, ki o da hududu milliye dahilinde milletin istikla-
lidir ve bu gayet kuvvetli ve büyük mana ifade eder
esastır. Bugüne kadar bu esastan ayrıldığımıza delalet
edecek en ufak bir emareyi bile göstermek mümkün
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değildir.

MİLLETİN SOYSUZ VE SERSERİ EVLATLARI

Efendiler, bu iki esas üzerinde yürüyen insanlar,
düşünen dimağlar bittabi Komünizmin vasi ve bu kuyu-
datını parçalayan esasları ile mutabakatta bulunamaz.
Binaenaleyh Heyeti Aliyenizin takip ettiği siyaset hiçbir
vakitte Komünistlik esasına müstenit değildir. Bu
böyledir, bunun tekrar ediyorum, bir defa daha. Fakat
yine malumunuzdur ve cihanın malumudur, ki bu milli
esaslarına derin rabıtalarla sadık kalan Meclisiniz ve
Hükümetiniz müstakil bir devlet olarak Rusya
Bolşevik Cumhuriyeti denilen bir devletle münase-
batı siyasiyesinde hiçbir vakit Komünistlik ve
Bolşeviklik esasatını dahi telaffuz etmemiştir.
Zannediyorum ki, Hariciye Vekiliniz muhtelif vesileler-
le bu ciheti izah etmiştir. Binaenaleyh bendeniz tekrar
ediyorum, millitemizin, devletimizin, Heyeti Aliyenizin
Ruslarla olan münasebatı doğrudan doğruya iki müs-
takil devletin karşı karşıya olan ve her biri kendine ait
olan gayelerini tamamen mahfuz bulundurmak şartıyle,
bugüne kadar böyle olduğu, bugünden sonra da böyle
devam edeceğine şüphe etmeyiniz. Rus Bolşevik
Hükümeti resmiyesi, ricali resmiyesinin bizim olan,
bizim resmi ricalimizle olan teması münasebet-
lerinde Rusya dahilinde bu milletin soysuz, herhalde
sersem bir takım evlatları, oralarda da serserilikle-
rine devam etmişlerdir. İşte bu serseriler bir iş yap-
mak hülyasına kapılarak zahiren (görünüşte) mem-
leketimize ve milletimize nafi (faydalı)  olmak için
Türkiye komünist fırkası diye bir fırka teşkil
etmişlerdir ve bu fırkayı teşkil edenlerin başında da
Mustafa Suphi ve emsali bulunmaktadır. Bunlar
doğrudan doğruya bir hissi vatanperverane ile ve
bir hissi hakiki milli ile değil, benim kanaatımca
belki kendilerine para veren, kendilerini himaye
eden ve bunlara ehemniyet atfeden Moskova’daki
prensip sahiplerine yaranmak için bir takım teşeb-
büsatı serseriyanede bulunmuşlardır. Bunların yap-
tıkları teşebbüs Rus bolşevizmini muhtelif kanallar-
dan memleket dahiline sokmak olmuştur. Bu suretle
memleketimize, milletimize hariçten komünizm
cereyanı sokulmaya başlanmıştır.

Diğer taraftan efendiler, memleket dahilinde
komünizmin ne olduğunu bilmeyen, fakat bu esasa-
ta müsteniden tekevvün etmiş (meydana gelmiş)
olan, taazzuv etmiş (organlaşmış) etmiş bir Bolşevik
kuvvetinin bizim için kuvvei naciye (kurtuluş) ola-
bileceğini farzeden birtakım insanlar dahi, hatta bu
hariçten gelen komünizm cereyanına temas etmek-
sizin kendiliğinden Komünizm teşkilatı yapmak
hevesine düştüler. Bir zaman geldi ki Ankara’da,
Eskişehir’de, şurada burada memleketin hemen bir

çok yerlerinde bir çok insanlar, birbirleriyle rabı-
tadar (bağlantılı) olmaksızın, Komünistlik teşkilatı
kurmaya ve aynı zamanda hariçten de bir takım
insanlar serseri surette memlekette dolaşmaya ve
aynı zamanda propaganda yapmaya başlamışlardır.
Daima esasatına muhafazai sadakat etmekte en büyük
faideyi gören Heyeti Vekileniz bunun için müsmir (et-
kili) bir neticeyi düşünmek mecburiyetini hissetti.
Herhalde bu memlekette ve bu millet içinde
Komünizmin mahalli tatbik bulamayacağına kani idi ve
kanidir. Komünizmin ne olduğunu bilirse münevveran
(aydınlar), o zaman memleket dahilinde tatbikine cevaz
verilebilir. Fakat münevveran dahi dahil olduğu halde
Halk, Ordu, Komünizmin ne olduğunu bilmiyor. Yalnız
kuvvei naciye olabileceği itikadına zahip olmuş ise o
zaman körü körüne cahilane komünizm olabilir
veyahut milletin bir kısmı kalili, kısmı cüzisi (küçük bir
bölümü) temayül edebilir. Bu suretle ekalliyetin
ekalliyeti denecek mertebede tekevvün edecek bu
kuvvet kendini şamil (kapsamlı) ve hakim (egemen) bir
kuvvet farzederek, çünkü vukufsuzluğu veçhile bir
teşekkül olacağından derhal memleket dahilinde -
Bittabi bu gibi inkılabatın (devrimlerin) heyeti umu-
miyei milliyemiz tarafından derhal imha edileceğini
mutmainiz (kuşkumuz yoktur)- herhalde bir feve-
ran olabilir, bir inkılap teşebbüsü olabilir. Bu itibar-
la Hükümet tedbir düşünmek mecburiyetinde kalır.

KAFA MI KIRALIM, SAHTESİNİ Mİ KURALIM

Efendiler iki  türlü tedbir olabilirdi. Birisi,
doğrudan doğruya Komünizm diyenin kafasını kır-
mak; diğeri, Rusya’dan gelen her adamı derhal
denizden gelmiş ise vapurdan çıkarmamak,
karadan gelmiş ise hududun haricine defetmek gibi
zecri, şedid, kırıcı tedbir kullanmak. Bu tedbirleri tat-
bik etmekte  iki noktai nazardan faidesizlik
görülmüştür. Birincisi; siyaseten hüsnü münasebatta
bulunmayı lüzumlu addediniz Rusya Cumhuriyeti
kamilen komünisttir. Eğer böyle zecri tedbir tatbik ede-
cek olursak o halde bila kaydüşart Ruslarla alaka ve
münesebatta bulunmamak lazım gelir. Halbuki biz bir
çok mülahazatı siyasiyeden, bir çok esbap ve avamilden
(etmenlerden) dolayı Ruslarla temasta, müşasebatta, iti-
lafta bulunmak istedik ve istiyoruz ve isteyeceğiz. O
halde tatbik edeceğimiz tedbirler de dostluğunu iste-
diğimiz bir millet, bir hükümetin prensiplerini tahkir
etmemek (aşağılamamak) mecburiyetindeyiz. İşte bu
noktai nazardan zecri tedbir kullanmak istemedik. İkin-
ci bir noktai nazardan da zecri tedbir kullanmayı faideli
addetmedik. Malumu aliniz fikir cereyanlarına karşı
fikre istinat etmeyen kuvvetle mukabelede bulunmak, o
cereyanı imha etmedikten başka, herhangi bir
muhatabınızla, herhangi bir insanla konuşulduğu
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zaman onun herhangi bir fikrini kuvvet zoru ile redde-
derseniz. o ısrar eder. Israr ettikçe kendi kendini aldat-
makta daha çok ileri gidebilir. Binaenaleyh, fikir
cereyanları cebir ve kuvvetle reddedilmez. Bilakis
takviye edilir. Buna karşı en müessir çare, gelen
cereyanı fikriye mukabil fikir cereyanı vermek, fikri
fikirle mukabele etmektir. Binaenaleyh Komünizmin
memleketimiz için, milletimiz için, icabatı diniyemiz
için gayri kabili kabul olduğunu anlatmak, yani efkarı
umumiyeyi milleti tenvir etmek (aydınlatmak), en nafi
(yararlı) bir çare görülmüştür. İşte Hükümet böyle bir
çareye tevessülle iştigal etmekle beraber, şüphe yok
ki, gelen cereyanlar zamanından evvel filen
mazarrat tevlit edebilecek (zarar doğurabilecek)
hale gelmemesi için dahi bir taraftan da tedabiri la-
zimeyi (gerekli tedbirleri) ittihaz etmiştir (düşün-
müştür). Hükümet tenvir ile bu cereyanın önüne
geçmeyi düşündüğü sırada, aynı suretle düşünen bir
takım kıymetli ahlaklı ve her noktai nazardan
şayanı emniyet arkadaşlar bana müracaat
etmişlerdir. Bu zevat bu noktai nazardan bu mem-
leket ve milletin menafiine (çıkarlarına) azami su-
retle hizmet edebileceklerini düşünüyorlardı. İşte
bu düşüncenin mahsulü olmak üzere Ankara’da
Komünist Fırkası namı altında bir fırka teşekkül
etti.

Bu fırkayı teşkil eden zevatın bence yakinen
malum olan zihniyetini kısaca izah etmek istiyorum, ki
sui tefehhümat zail olsun (kötü yanlış anlamalar gide-
rilsin). Bu zevat  bir defa hududu milli dahilindeki
halkın istiklalinin mahfuziyeti, yani bu milletin, gayi
milliyesinin, istikbalinin temin ve istihsali için hadim
olmak istiyorlar. Yine onlar da hepiniz gibi milletin
refah ve saadeti hakikiyesini maddeten istihsal ede-
bilmek için idare makinesinin ıslahı kabiliyeti
hazmiyesi derecesi nisbetinde terakkiyata mazhariyeti
düşünen insanlardı. Binaenaleyh, bu fırkayı teşkil
edenler Komünizmin ne olduğuru millete anlatmak ve
bunun ne olduğunu bütün esasları, prensipleri bütün
milletçe malum olmadıkça olsa olsa onların içinden
halkın kabiliyet ve istidadına mümkün olduğu kadar
hadim olabileceklerini, kabiliyeti tatbikiyesi görüldüğü
takdirde tatbik zihniyetinde idi. Fakat gayet mutaassıp
oldukları nokta, o da, bu memleket içinde ve bu millet
içinde her türlü inkılabatı içtimaiyenin, muzır dahi
olsa, her türlü inkılabın sahibi hakikileri yine bu millet
olmalıdır. Yine bu millet vekili olmalıdır ve çok
mutaassıp oldukları bir nokta varsa, bu memleket
içinde ecnebi ile hiçbir inkılap vücuda gelmesine alet
olanları tahkir ve terzil etmek idi. İşte bu iki niyatı
hasene ile yapmak arzu eden arkadaşların teşeb-
büsü Hükümetçe muvafık görülmüş ve kendi-
lerinin vukuu müracaatları üzerine resmen
müsaade edilmiştir. Yalnız bu  müsaadeyi yapmak-

la Hükümet bir şey düşündü. Evet, komünizm içti-
mai bir meseledir. Bunun her türlü esasat ve
hakayikini istenildiği gibi söylemekte beis yoktur.
Yalnız maksadı teşebbüsü belli olmayan, mahalli
dahi istenildiği anda meçhul bulunan bir takım
kimselerin komünizm namı altında, Bolşevizm
namı altında teşkilat yapmasını katiyen menetmek
istedik ve bu noktai nazardan Dahiliye Vekili bütün
rüesayı memurini mülkiyeye dedi ki; Komünistim
diyen Hükümetçe resmen programı görülmüş ve
mevcudiyeti resmen tasdik edilmiş cemiyete intisap
edebilir. Fakat kendi kendine teşekkül eden
fırkanın Hükümete verdiği bir teminat vardı, ki o
dahi her önüne geleni teşkilata memur etmeyip,
belki aklı başında mukaddesatı milliyeyi, icabatı
diniyeyi, şeraiti umumiyeyi millet ve devleti müdrik
insanlar ancak bu gayei milliyeye sadık kalmak
şartiyle tenviri efkar edebilirlerdi ve ben eminim ki
arkadaşlar, Rus bolşevizminin yapmış olduğu
tahribatı bir çoklarımızdan daha iyi bilmektedirler.
Hikmeti mevcudiyetlerinin kalmadığına kani
oldukları dakikada bütün millete hitaben bizzat
kendileri Komünizmin bu memleket içinde
kabiliyeti tatbikiyesi olmadığını kendileri ifade
ederler ve dağılırlar. Bu fırka bu suretle teşekkül
ettikten sonra Halk İştirakiyyun Fırkası namı altında
bir fırka Hükümete müracaat etmiş bulunuyordu. Bu
fırka hakkında bir kelime daha ilave etmek isterim.
Türkiye Komünist Fırkası, yani Komünistliği ne
Arapça, ne Türkçe yapmak istememiş olduklarını,
yegane gayelerinin halkı aldatmamak olduğunu,
söylediğimiz şeylerin Komünistlik olduğunu anlasın-
lar, düşüncesiyle kurulmuştur. Onun için doğrudan
doğruya Komünist kelimesini tekrar ediyoruz ki halkı
aldatmış olmayalım diye. Binaenaleyh, Türkiye
Komünist Fırkası bu suretle teşekkül ettiği sırada,
Baku’da yine Türkiye Komünist Fırkası namiyle bir
fırka vardı. Bu suretle, merkez kazası hariçte bulunan
ve teşebbüsatı için talimatı hariçten alan bir fırka da
reddedilmiş oldu.

Halk İştirakiyyun Fırkasının sebep ve hikmeti
teşekkülünü bilemem. Müteşebbisleri bunu izah
edebilirler. Yalnız benim anladığıma göre Türkiye
Komünist Fırkasının mahiyeti teşekkülü ile Halk
İştirakiyyun Fırkasının mahiyeti teşekkülü arasın-
da, fark vardır. Türkiye Komünist Fırkası Türkiye
için, Türkiye dahilinde çalışan bir fırka mahiyetinde
tecelli ediyor. Halk İştirakiyyun Fırkası, doğrudan
doğruya komünizm mahiyetini gösterir bir fırkadır
ve mevsuk malumata göre burada bulunan Rus
sefarethanesi ile dahi tamamen hali temasta
bulunuyorlar. Bu hususta fazla bir şey söylemek
istemiyorum.
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KOMÜNİZM, ŞARK SİYASETİ VE
“KATLİAM YAKINDA”

Şimdiye efendiler, Hükümetin noktai nazarları ve
takip ettiği zaten malum olan esasları bir daha tekrar
ettikten sonra, Komünist teşkilatına ne gibi mülahazata
binaen (hangi düşüncelerle) Hükümet serbesti vermiş
olduğunu da izah ettim. Kısmen fakat yine bundan
tevellüd edebilecek olan mahazire (doğabilecek
korkulara, endişelere) karşı dahi tedabiri şedide
(şiddet tedbirleri) ve katiye tatbiki ve imkanı  mah-
fuz bulundurulmuştur ve belki yakın zamanda
bunun asarını (eserlerini) göreceksiniz.

Yalnız bir şey rica etmek istiyorum. Bir defa ben-
deniz reisiniz olmak itibariyle ve münasebatı diplo-
matikeyede Heyeti Aliyenizi temsil etmek itibariyle
Hariciye Vekili ve Heyeti vekilenizin her biri, hatta
azayı kiramdan dahi her biri bu meseleden bahsederken
bir iki noktaya dikkatli bulunması lazımdır. Alehtlak
komüniste karşı söz söylerken şark siyasetimize
karşı söz söylemeyi tev’em (eş) görüyorum. Bu bir
meselei içtimaiyedir. Şu ve şu sebeple memleketimizde
gayri kabili tatbiktir. Fakat bunu kemali serbesti ile
söyleyebiliriz. Yalnız Hıristiyan olan bir devlete
münasebatı siyasiyede bulunmamıza bu mani değildir.
Binaenaleyh biz komünistlik istemeyiz, öyle ise şark
siyasetini yapamayacağız demek doğru değildir. Bu
gayet abes olur. Bittabi biz Ruslar komünist olduğu
için onun aleyhinde bulun(m)uyoruz. Bize gayri
kabili tatbik olduğu için ve esasatı diniye ve şeraiti
hayatiye ve içtimaiyemizle gayrı kabili telif bulun-
duğundan olmaz diyoruz. Hüseyin Avni Bey, bu meb-
hasde idarei kelam ederken mesele daha tavazzuh etti.
Şark meselesine dair bütün mütalaalarını dikkatle takip
ettiğim için bende şöyle bir kanaat hasıl oldu. Bu
kanaatı mülahazalarının bir şahısa mütedair olduğudur.
Kendileri o şahsın ismini telaffuz ettiler. Dediler ki;
Kara Kazım Paşa ihlal etti.

Şimdi efendiler; Hüseyin Avni Bey biraderimiz
gayet mühim bir meseleye temas ettiler ki, bunun
hakkında hiçbir söz söylemek istemiyorum. Fakat
kendileri temas ettiği için Heyeti Aliyenizden zihinleri
teşevvüşe düçar (karmakarışık) olanlar bulunabileceği
için bir iki kelime ile izah etmek istiyorum. Bir defa
Kazım Karabekir Paşayı içinizde tanıyanlar ve tanı-
mayanlar vardır. Binaenaleyh Kara Kazım Paşa gayet
zeki, fatin ahlaklı, namuslu fevkalade haluk, namuskar,
müdebbir bir adamdır ve bunların fevkinde hasleti
vardır, ki ilk temasa geldiği zaman Hüseyin Avni Beş
anlayamaz. Ben de kısa temasta bayağı temasta anlaya-
madım. Gayet ketum bir zattır. İşte böyle bir hali bulun-
duğu için Hüseyin Avni Bey biraderimiz Kazım Paşayı
tekdirde hata etmiştirler.

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum)- Bir dakika
müsaade buyurur musunuz?

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Müsaade
buyurun, silsilei kelamını katetmeyiniz.

“PLAN BİZİM DEĞİL KAZIM PAŞA’NIN”

Kazım Karabekir Paşanın evsafını arzettikten sonra
bizi idlal mi, bizi tenvir mi etti (yol mu gösterdi, aydın-
lattı mı)? Buna dair fazla söz söylemek istemiyoruz.
Yalnız ufak bir tereddüdü olanlar Kazım Kara Bekir
Paşa Hazretlerinin bir buçuk seneden beri şark ahvali
hakkında her gün vermiş oldukları raporları ve onların
kaffesini mütalaa ettikten sonra bir karara varması ve
ona göre idarei kelam etmesi iktiza eder. O zaman o
mütalaayı yapan zatın bu kıymette, bu kudrette bir zat
hakkındaki Kazım Paşa Hazretlerinin kıymetlerini
takdirde ne dereceye kadar hata etmiş olduklarını anla-
yacaklardır. Şimdi bunu isbat sadedine, en ufak bir
misal olmak üzere, burada okunan telgrafnamede buna
takaddüm eden bir vaziyet var. Mustafa Suphi geliyor.
Bir defa Mustafa Suphi’yi herkesten evvel şarkta
Hüseyin Avni Beyden evvel meydana çıkaran
Kazım kara Bekir Paşadır. Bu adamın memlekete
girmesinin muzır olacağını takdir eden Kazım Kara
Bekir Paşadır ve bunun memleket haricine, hudut
haricine tardedilmesi lazım geleceğini bilen de
Kazım Kara Bekir Paşadır. Bunun planını da yapan
Kazım Kara Bekir Paşadır. Yoksa Erzurum’da
valiliğiniz değildir. Biz değiliz efendiler. Fatihane bir
surette yapmış olduğu planı, herkesten evvel icabe-
denlere faaliyet veren Kazım Kara Bekir Paşadır.
Bilmem Bolşeviklere mütemayil imiş, Mustafa
Suphi’nin bilmem nesi imiş... Herkesten evvel
kuvvetli bir tedbir alan Kazım Karabekir Paşadır.
Ben arzediyorum. Çünkü vesait vardır. Şuradan
buradan bu meseleyi tasvir eden telgraflarını birer
birer getireyim okuyayım.

Sonra buyurdular ki; Paşa ile görüşmüşler,
İslamiyetle Bolşevizmin müsavi ... Binaenaleyh Kazım
Paşanın Bolşeviklik ve Komünistlik hakkındaki bütün
mülahazatı ve bütün noktai nazarları şimdiki ifadatım
ile anlaşılan manadadır. Fakat bu sözlerle sizi imtihan
etmiştir ve yine Kazım Paşa beyanatı arasında şark
siyasetinin lüzumu takibinden bahsetmiştir. Bunun için
söz söylemeye lüzum görmüyorum. Bugün için şark
siyaseteni takip etmek, garp siyasetine... Onu takip
ediyoruz. Daima onu söylemiş olması ... Ve Kazım
Paşanın Komünistlerle temasta olanlara karşı
Komünist görünmesi vaki olabilir. Memleket ve mil-
let için nafi bir maksadı siyasi temin etmek içindir.
Hakikatte Komünist ve Bolşevik olduğu için
değildir.

Yine buyurdular, ki Gümrü’de Kazım Paşa kendi
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eliyle ermenileri Komünist yaptı. Kazım Paşa ile
aramızda bir hafta muhabere cereyan etti. Ermeni mese-
lesinin halli mevzuubahis olduğu sırada şunu mu
yapalım, bunu mu yapalım diye mesaili muhtelife
mevzuubahis olduğu zaman, o münakaşada bulun-
muş olsaydınız takdir ederdiniz ki en faideli olan
şey, zaten Komünist olmayan serseri Ermenilere
komünist dedirtmek için ve Taşnak mevcudiyetini
bir an evvel yıkmak için yapmıştır.

Kazım Paşa hakkındaki diğer bir noktasına cevap
vermek isterim. Mustafa Suphi ile ilk temasta bulun-
duğu zaman yalnız muhabere etmedim. Benim
nezdime ademi mahsus (özel temsilci) göndermiştir.
Hakikaten Eskişehir’de bulunduğum sırada
Mustafa Suphi’nin ve daha bir adamın imzasiyle bir
vesikayı ve bir mektubu hamilen bir zat bana müla-
ki oldu. Mustafa Suphi bana müracaat ediyor ve
diyor ki; bizim hariçte maksadı teşekkülümüz
dahildeki maksadı millimizi teshil ve teminden
ibarettir. Binaenaleyh size nasıl hizmet edebiliriz?
Bu mektubu getiren adam aynı zamanda bana
mahrem olarak diyor ki; heyeti merkeziyeye
dahilim. Bu adam Lenin’in yegane adamıdır ve
Lenin Türkiye hakkında bir iş yapmadan evvel
mutlaka Mustafa Suphi ile ... bu adamın etrafını
sarmaktır. Lakin aslı yoktur ...idaresiz ve milliyetsiz
bir adamdır. Ben doğrudan doğruya Mustafa
Suphi’nin mektubuna cevaben yazdım ve onu
okuyabilirsiniz. Bu milletin, bu millet vekillerinden
mürekkep olan Meclisin maksadı, gayesi, siyaseti kati
olarak budur. Hiçbir vakitte merkezi hariçte bulunan bir
teşkilatla teşriki mesai edemeyiz. Biz kendi kendimizi
sevk ve idareye çalışırız. Bu memlekette çalışmak
isteyenler, hakiki olarak çalışmak isteyenler mem-
leketin içinde bulunurlar ve memleketin hakiki menabi-
ine, kitlelerine istinad ederler. Onun için Mustafa
Suphi’ye ceza yapamazsınız efendim.

Bir de şarkın ahvalini tetkik etmek için bir heyeti
mahsusa izamını talep etmişler. Şarkın ahvalini hangi
noktai nazardan anlamak istiyorsunuz? Asıl mektubu
getirip de mahrem tebligatta bulunan, söylediğim şey-
lerin hepsi hakkında müsbet, müeyyin delaili kafiye
mevcuttur. Tekrar delile hacet yoktur. Kanaatlerimizi
tesbit edebiliriz. Bu mesele hakkında eğer Kazım
Paşanın buna temayülatı ve bu temayülatın mucibi
mazarrat olacağını tahkik etmek ise maksat, bu gayet
barizdir. Azerbaycan’da bilmem Dağıstan’da
Bolşeviklerin Komünizme karşı ne gibi tedabiri ciddiye
düşündüğünü anlamak için. Hükümete olan tekliflerini
mütalaa buyurabilirsiniz. Eğer bundan başka şarka
anlaşılması lazım ve henüz Beyefendi tarafından ifade
edilen şey varsa bir heyeti mahsusanın izamı meselesi,
ki buna hiç lüzum yoktur. Kazım Paşanın ne ruhta ve
bolşeviklere karşı olan hissiyatı malumunuzdur.”

DERSLER:
1. Kemalist kadro, Bolşevik Rusya ile “siyaseten”

ve bir süre, dostluk ilişkisi yürütür gibi yapmıştır.
Emperyalizmle “geçici olarak” karşı karşıya olduğunu
düşünmüş ve her koşulda uzlaşma yollarını aramıştır.
Kendisini emperyalizmle uzlaştıracak olanın;
Komünizme karşı ortak sınıfsal düşmanlık olduğunun
bilincindedir. Hatta Meclis kararıyla yürütülenlerin
yanısıra, Meclis’ten bile gizli yürütülen ilişkilerde,
İngilizlerin güvenini kazanmak için büyük bir ideolojik/
politik berraklıkla şu vaadedilmiştir: “silahlarımızı
şarka çevirebiliriz.”

1921 yılı Aralık ayının 13’ünde TBMM’nin gizli
celsesinde Aydın temsilcisi Mazhar Bey konuşuyor:

“...biz düşünmek mecburiyetindeyiz ki kendi mil-
letini yaşatabilmek için bu kadar sıkıcı kuvvetler altın-
da şarka doğru yürümek isteyen garplilere karşı biz
acaba yalnız başımıza mı karşı koyacağız? Bittabi hayır.
Bu mümkün değildir. Bunun için şarka temayül göster-
dik. Belki şark da aynı hisle bize doğru elini uzattı.
Fakat pek iyi biliriz ki geçen altı yedi ay devam eden bir
müddet zarfında Ruslarla, şark alemi ile ufacık bir ışık
göremiyecek kadar karanlık siyasetimiz cereyan
etmiştir. Buradan Rusya’ya gönderdiğimiz heyetin
başında bulunan adam, -ki Bekir Sami Beydir-
Rusya’da bizim şark siyasetimiz aleyhinde çalışmış,
Batum ve Tiflis havalisinde bulunan ecnebilere bu
fikrini beyan etmiş, uğradığı vilayet merkezlerinde
Rusya siyaseti aleyhinde bulunmuştur ve nihayet
Londra’da en elim, en feci bir cinayeti irtikap
etmiştir. Zannetmeyiniz ki Londra’da yalnız yaptığı iti-
lafnameyi kastediyorum. Londra’da az çok gizli
kalmış ve belki de bizim için gizli kalmış ve Fransa ve
İngilizlerce öyle yapmıştır ki açıktan açığa şarkın
aleyhinde bir hareketi İngilizlere vadetmiştir ve bit-
tabi bunu İngilizler mal bulmuş mağribi gibi zaptolunan
ifadatını Ruslara vermiş ve o zamandan beridir ki
Ruslar bize karşı daima şüpheli bir arkadaş vaziyetine
girmiştir. Yoksa Fransızlarla yaptığımız itilafnameden
münbais (bir şeyden ileri gelmiş) değildir. Bunun
esasını pek eski zamanlarda aramak lazımdır. Bu Bekir
Sami Beyin yaptığı fenalıktır. Zaman zaman hududa
kadar gelmiş olan paralar geri dönmüştür. Bekir Sami
Beyin bu siyaseti (Mustafa Kemal ve yakın çevresinin
siyaseti olarak anlamak gerekir. Z.T.) hakkında
Londra’daki hareketi; orada Loiçcorç (Lloyd George)
ve Gürzonla iki buçuk saat kadar devam eden hafi
(gizli) müzakeratta (görüşmelerde) bulunmuştur. O
müzakerat esnasında siz Yunanlıların yerine bizi
tutarsanız biz silahlarımızı Şarka tevcih ederiz,
demiştir. Resmi şekilde ceryan etmeyen bu sözü
İngilizlerin katipleri tarafından Bekir Sami Beyin
malumatı olmaksızın tamamen not edilmiştir ve
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katip tarafından ilan edilmiştir....”
Kemalizmin daha savaş halindeyken, “şark soru-

nunu” batı emperyalizmi adına çözmeye talip oluşu,
İngiliz emperyalizminin teveccühünü kazanabilirse,
derhal emperyalizm adına Sovyetlere düşmanlık konu-
muna geçme vaadi ve bunu Meclis’ten bile gizleyerek
emperyalistlere ifade etmiş olması, onun anti-emperya-
listliği ve Ekim Devrimi’ne ne kadar dost olduğu iddi-
alarını ileri sürmeye devam edenlerin maskesini, bir
kere daha düşürecek netliktedir. Türkiye’yi yöneten-
lerin Soğuk Savaş döneminde oynadıkları rolün ve
bugün ABD’nin Avrasya stratejilerinin taşeronu olma
hevesinin, Kemalizmden bir sapma olmadığını; aksine,
tutarlı bir sürekliliği ifade ettiğini bilimsel ve tarihi bir
kesinlik olarak tesbit etmek gerekir.

Kurtuluş Savaşında yeralan güçler içinde anti-
emperyalizmi en zayıf, fakat siyasi birikim ve
yeteneği en güçlü unsur, Kemalizm’dir.

Emperyalizmle ilişkilerde Kemalist politikayı iyi
anlamış, bu politikanın bugün de sürdürücüsü olan iki
has Kemalist’in sözlerini aktararak, sürekliliğe örnek
verelim:

“Örneğin Türkiye, Cumhuriyetin 76. yılını kut-
luyor. Bu, laik demokratik karakterdeki
cumhuriyetimiz NATO’nun içerisindeki ikinci önce-
likli güç olarak, yıllarca batının değerlerini doğunun
değerlerinden üstün kılmıştır. Dolayısıyla, batı
değerlerinin doğuya karşı tek bir kurşun atılmadan
kazanılmasında Türkiye’deki cumhuriyetin ve laik
yapının da katkısı olmuştur.” (Emekli Orgeneral,
ABD’deki “Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü JİNSA
tarafından ‘Uluslararası liderlik’ ödülü verilen pro-
Amerikan Çevik Bir, Hürriyet, 3 Kasım 1999)

“Türkiyesiz bir Avrupa düşünülemez. Çünkü
dün Türkiye Avrupa değerlerini savunmanın bir
kalesiydi. Bugün Türkiye bir köprüdür. Atlas
Okyanusu’ndan başlayıp Çin Seddi’ne kadar bir
dünyayı kucaklamışsınız, bu Türkiye’siz olur mu?
Olmaz. Avrupa değerlerini oralara kadar götürecek
olan Türkiye’dir.” (Siyasete Morrison firmasının
Türkiye temsilciliğinden geçen ve ABD Başkanı
Johnson’la yanyana çekilmiş fotoğrafını dağıtarak
başlayan, kırk yıldır bildiğimiz, Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel. Hürriyet 24 Kasım 1999)

2. 1920’lerin başında Anadolu’nun her köşesinde,
Bolşevik Devrime ve Komünizme yakınlık duyanların
varlığı ve örgütlenme çabaları Kemalizmi derin
endişelere sevketmektedir. Mustafa Kemal ve çevresine
göre, “Bunların kafalarını kırmak lazımdır”. Ama açık-
tan ve yaygın bir şiddet uygulamasının, dostluğuna
ihtiyaç duyulan Sovyet Rusya ile arayı açabileceğinden
de endişe edilmektedir.. O yüzden, bir yandan sahte bir
parti kurarak, yığınlardaki komünizme yönelik sempa-
tinin içini boşaltmak yolu tutulmuştur. Parti’nin adı

Türkiye Komünist Fırkası ve kurucuları “güvenilir”
arkadaşlardır.  Bu sahte partinin kurucuları, varlığı için
bir sebep kalmadığı anlaşıldığı dakikada, yüzündeki
maskeyi çıkararak, halka komünizmin Türkiye’de
uygulanmasının mümkün olmadığını bizzat açıklaya-
cak ve dağılacaklardır. Plan böyledir. Programının nihai
amacı, komünizmin geçersizliğini ilan etmek olan; bu
amacı daha işin başında, Mustafa Kemal tarafından ilan
edilen bir partinin sahteliği üzerine herhalde başka
kanıtlar aramak gerekmeyecektir.

Nitekim komünizm adına ortaya çıkıp, sonra
“dağılanlar” Türkiye tarihinde iki defa görülmüştür.
Birincisi M. Kemal’in kurdurduğu sahte partinin kadro-
larıdır. İkincisi ise, TBKP Anayasa mahkemesi tarafın-
dan kapatılmadan önce, TBKP kongresine karar
aldırarak, partiyi “bütünüyle” kapatanlar ve bunu
yaparken, “komünizmin geçersizliğini” ilan etmeyi
ihmal etmeyenlerdir. Hatta bu arada 12 Eylül’ün kapat-
tığı partilerin yeniden açılması imkanı doğunca,
Ankara’da bir şirket ofisinde alelacele toplanmış üç-beş
kişi ve kendileri gelmediği halde onay vermiş bulunan-
ların oylarıyla TİP adına “Kongre toplayıp”, belki
yeniden açmak isteyenler olur endişesiyle TİP’i feshe-
denler de; eylemleri mükerrer olsa da, anılmalıdır... 

3. Kemalist kadronun Mustafa Suphi ve
arkadaşlarından sürekli “serseri, eşhası sefile, soysuz,
vb” aşağılayıcı ve düşmanca sıfatlarla sözettikleri
biliniyor. Ancak Mustafa Suphi ve arkadaşlarının
Anadolu’ya geçerek, bir yandan Ulusal Kurtuluş için
savaşmak; diğer yandan Anadolu’da zaten var olan
kadro ve sempatizan yığınlarını parti saflarında ve
cephede örgütlemek istemeleri Mustafa Kemal ve
arkadaşlarını ürkütmüştür. Bu durumda, Mustafa Suphi
ve arkadaşlarının Anadolu’ya gelmeleri halinde ne
yapılacağı üzerine, Kazım Karabekir Paşa ve Mustafa
Kemal Paşa, hergün haberleşmişler ve “fatihane bir
plan” üzerinde anlaşmışlardır. Bu planın ne olduğunu
biliyoruz. Erzurum’da ilk gün görülen halkın sevgi gös-
terileri derhal kontrol altına alınmış ve Trabzon güzer-
gahı boyunca ekmek ve su dahil hiçbir şey kendilerine
verdirilmemiş, halkın aleyhte gösterileri diye sahte gös-
teriler ve tacizler düzenlenmiş ve “15’ler” Trabzon’dan
açıldıkları teknede öldürülerek, denize atılmışlardır. İşte
“fatihane plan” budur. Katliamdan 12 gün önce yapılan
Meclis konuşmasında ısrarla altı çizilmiş olduğu gibi;
plan da, tarih önünde Kazım Karabekir Paşa’nın
üzerinde kalmıştır. 

Buradaki “zeka dolu tarz” ile Yahya Kahya’nın
öldürülmesindeki “zeka dolu tarz”, herhalde “dikkatler-
den kaçmamıştır.”

M. Kemal bu konuşmasında “siyaseten” davran-
mak, Kazım Paşa için “Komünistlerle temasta olan-
lara karşı komünist görünmesi vaki olabilir.” gibi,
bizim siyaset tarzımızın tamamen dışında bir siyaset

Katil yeniden cinayet mahallinde
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anlayışını ortaya koymaktadır. Bu anlayışın sona erdiği-
ni düşünmek için hiçbir sebep yoktur.

4. Mustafa Suphi’lerin öldürülmesinin Sovyet
Rusya ile ilişkileri koparmayacağının da hesap edildiği,
aynı konuşmanın içinde vardır. M.Kemal, Mustafa
Suphi’nin söylendiği kadar önemli olmadığını, “Lakin
aslı yoktur...idaresiz ve milliyetsiz bir adam” söz-
leriyle ifade etmiştir. Mustafa Suphi Sovyet Rusya için
ne kadar önemli değildir? Cevap: kendisi ortadan
kaldırıldıktan sonra, Mustafa Kemal kadar önemli
değildir. Gerçekten de, III. Enternasyonal toplantısında
Mustafa Suphilerin katline rağmen Kemalistlere
yapılan yardımın sürdürülmesi, Hindistan Komünist
Partisi temsilcisi Roy tarafından eleştirildiğinde, başta
Lenin olmak üzere III. Enternasyonal Yürütmesi
tarafından doyurucu bir cevap verilememiş; ancak
Ekim Devrimini boğmaya çalışan emperyalist kuşatma
altında III. Enternasyonalin ilkelerini ihlal pahasına
Kemalizmin desteklenmesine devam edilmiştir. 

Kemalizm, vatan işgal altındayken, işgalciyle
savaşmak için gelmekte olan komünistlere karşı siyasi
mücadelede, hesaplayarak, planlayarak, tasarlayarak
cinayet işlenmesinde sakınca görmeyen uluslararası  bir
geleneğin Türkiye’deki temsilcisidir. Bu geleneğin sona
ermiş olduğuna dair, yakın zamanlar dahil, emarelerin
çoğaldığı bir dönem yoktur. 1871 Komün deneyimi;
işgalcilere karşı kurtuluş savaşını da içeren Çin
Devrimi; Yunanistan’da İtalyan ve Alman işgalcilere;
veya işgal altındaki Fransa’da Nazilere karşı direniş
dönemleri; sınıf mücadelesinin bu özel koşullarının
seyri hakkında ortak ve zengin örneklere sahiptir.
Burjuvazi için, sınıf düşmanlığı, zikredilen bütün
örneklerde, en başta gelir. 

Başka dersler çıkarmak için, bu tartışmaya katıl-
mak isteyenlerin katkılarını bekleyelim.

NAZIM HİKMET/ 28 KANUNU SANİ

- Ta ta aa ta ta Ha ta tta ta
Tarih
sınıf-ların
mücadelesidir

- 1921
Kanunusani 28

- Karadeniz
- Burjuvazi
- Biz
- On beş kasap çengelinde sallanan
On beş kesik baş

- On beş arkadaş
- Yoldaş
Bunların sen
isimlerini aklında tutma

fakat
28 kanunusaniyi unutma!

- “Siyah gece
“Beyaz kar
“Rüzgar
“Rüzgar

- Trabzon’dan bir motor açılıyor
- Sa-hil-de ka-la-ba-lık!
- Motoru taşlıyorlar
- Son perdeye başlıyorlar!
- Burjuva Kemal’in omuzuna binmiş
Kemal kumandanın kordonuna
Kumandan kahyanın cebine inmiş
Kahya adamlarının donuna

- Uluyorlar
- hav...hav..hak...tü
- Yoldaş unutma bunu
Burjuvazi

ne zaman aldatsa bizi
böyle haykırır

- hav  hav...hak...tü
- Gördün mü ikinci motoru?
- İçinde kim var?
- Arkalarından gidiyorlar.
- İkinci motor birinciye yetişti
- Bordoları bitişti
- Motörler sarsılıyor
- Dalgalar sallıyor
Sallıyor dalgalar.

- Hayır
iki motörde iki sınıf çarpışıyor.

- Biz
Onlar!

- Biz silahsız
Onlar kamalı

- Tırnaklarımız
- Kavga son nefese kadar
- Kavga
- Dişlerimiz ellerini kemiriyor
- Kamanın ucu giriyor
- Girdi
- Yoldaşlar, ey!
artık lüzum yok fazla söze:
Bakın göz göze

- Karadeniz
On beş kere açtı göğsünü.
On beş kere örtüldü.
Onbeşlerin hepsi
Bir komünist gibi öldü.

Moskova, 1923

Nazım Hikmet/Vala Nurettin
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ONBEŞLER İÇİN

Yangınlara fazla bakan gözler yaşarmaz,
Alnı kızıl yıldızlı baş secdeye varmaz,
Döğüşenler ölenlerin tutmaz yasını.

Yine fakat bir yıldırım zulmeti yırtsa,
Sağır göğün koynundaki çanı haykırtsa,
Anıyoruz göğsünüzün son sayhasını.

Eski cihan, yeni cihan önünde eğil!
Aramızdan bir kaç yoldaş ayırmak değil.
Her ne yapsan varacağız emelimize!

Karadeniz...bunu duysun derinliklerin:
O ateşli göğüsleri delen hançerin
Kabzasını alacağız biz elimize!

Batum, 1922

SULTAN GALİYEF’in MUSTAFA SUPHİ’nin
ölümü sonrasında kaleme aldığı yazı:

MUSTAFA SUPHİ VE YAPITI (1921)(*)

“Hiçkimse kendi ülkesinde peygamber değildir”
diyen haklıydı. Türk komünistlerinin lideri Mustafa
Suphi, kör, karanlığa itilmiş, gözü dönmüş bir kalabalık
tarafından işkence edildiği, sonra da Karadeniz’e
atıldığı bir kentte doğmuştur. Trabzon O’nun doğduğu
kenttir. Orada doğdu ve çocukluk yıllarını orada geçir-
di. “Büyük” bir paşanın hizmetinde bir bölge memuru
olan babası, ona, sultanın ismini taşıyan yüksek bir
devlet lisesinin kapısını açtı. Ama kader ona başka bir
mevki hazırlıyordu. Üniversite öğrenimini Türkiye’de
bitirdikten sonra M. Suphi Paris’e gidip Hukuk fakülte-
sine yazıldı. İki yıllık öğrenimden sonra Türkiye’ye
döndü ve İstanbul Ticaret Mekteb-i Ali’sinde Ekonomi
Politik öğretmeni oldu.

Emperyalist dünya savaşı yıllarında, “İttihat ve
Terakki” Partisi’nin çabaları sonucu Türkiye savaşa
itildiği zaman, Suphi Yoldaş, çarpıcı ve kamuoyunda
alabildiğine yankı uyandıran bir eleştirisini yapar Türk
emperyalistlerinin. Türk hükümeti onu “anglofil”
suçlamasıyla tutuklar ve tutumunu “devlete suikast”
diye niteleyerek bir kaleye hapseder. Rusya’ya kaçmayı

başarması, 1917’nin ilk zamanlarına, Şubat
Devrimi’nin başlarına rastlar. Savaş esiri olarak önce
Sibirya’ya, sonra Kırgızistan’a (Uralsk kenti) gönde-
rilir. Ekim Devrimi’nden sonra Suphi Yoldaş
Moskova’ya gelir ve “NARKOMNAK” katında
örgütlenmekte olan “CENTRO-MUSKOM”un
hizmetine girer. Sovyet Hükümeti’ne yandaşlık
sunan ilk Türk’tür.

Suphi Yoldaş’ın Sovyetler’e yandaşlığı,
gazetelerinde (Kazan ve diğer kentlerde “Koiassi” ile
“İoulduze”) kendisine karşı korkunç bir kampanyaya
girişilen milliyetçi müslüman entellijansiya ile
oportünist sosyalistlerin tepkisine sebep olur. Milliyetçi
Tatarlar bir Türk profesörünün bolşeviklerle nasıl yan-
daşlığa gideceğini kavrayamamaktadırlar.

Suphi Yoldaş’ın Sovyet Hükümeti’nden,
“Müslüman Komiserliği”nde çalışmasına karşılık,
milyonlar aldığı söylentileri çıkartıldı. Bu, en karanlık
dönem oldu. Çünkü bir avuç cesur Bolşevik ve sol müs-
lüman sosyalist, Rusya’daki müslüman Doğu
Halkları’nın şovenizmin gemi azıya almasına karşı
mücadele etmek zorundaydılar. Suphi Yoldaş “CEN-
TROMUSKOM” katında enternasyonal propaganda
kesimini oluşturmak ve yönetmek görevini üstlendi. En
kısa sürede Türk savaş esirleri için “Yeni Dünya”
ismi altında haftalık bir sosyalist propaganda organı
çıkardı. Türk savaş esirleri arasında bilimsel sosya-
lizmi yayan ve onlara Ekim Devrimi’nin önemini
açıklayan “Yeni Dünya”, aynı zamanda, “kafasında
dokuz tilki dolaşan” paşaları ve dayanaklarını
açıkça ortaya çıkarmakta ve eski askerleri, bunlar-
dan sıyrılıp Türkiye’de Şura rejimini kurmaya
çağırarak, Türkiye’nin milliyetçi-burjuva hüküme-
tine karşı yoğun bir propaganda yürütmekteydi.
Gazete, Türk savaş esirleri arasında büyük bir
otorite kazandı ve binlerce nüsha ile aralarında
yayıldı.

Yavaş yavaş “Yeni Dünya” çevresinde küçük
ama sağlam bir Türk marksistleri çekirdeği oluştu.

Dünya sosyal devrimi önünde Suphi Yoldaş’ın
asıl başarısı, Rusya komünistleriyle tüm yandaşlığı
süresince, düzenli bir Türk komünist partisi yarat-
maya uygun, sıkı ve akıllı bir çizgiyi izlemiş olmasın-
dadır. Kendi ülkesinde bu uğraşın teorik-entellektüel
bir niteliği yoktu. Ama her zaman mücadelenin ön
saflarında yeralan, proleter kitle arasında taşkın bir
devrimci niteliğine sahipti. Kazan’ın düşüşünden bir
kaç hafta önce, “CENTROMUSKOM Enstitüsü”nün

(*) Sosyalist Yayınlar’ı tarafından 1992 yılında yayımlanmış “Mustafa Suphi, Yaşamı, Yazıları, Yoldaşları” adlı kitap-
tan aldığımız bu yazı, Tatar Bolşevik lideri Sultan Galiyef tarafından yazılmış ve NARKOMNAK’ın dergisi olan Zizn
Nasyonal Hostey (Milliyetlerin Hayatı)nın 16 Temmuz 1921 tarihli 14 (112). sayısında “Mustafa Suphi i ego
Rabota” başlığı altında yayımlanmıştır. Yazı Türkiye’de ilk kez ANT Sosyalist Teori ve Eylem Dergisi tarafından
Ocak 1971’de 15’lerin 50. ölüm yıldönümünde yayımlanmıştır.
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birleşiminde 5. Rusya Panrus Kongresi Müslüman
delegelerince seçilen Suphi Yoldaş’ın Müslüman
Sosyalist Merkez Komitesi ile, Müslüman sosyalist-
komünist komiteler tarafından hazırlanmış konferansa
gelmiş Türk sosyalistlerini, yine bu konferansta nasıl
örgütlediğini görüyoruz. Onun insiyatif ve yönetimi
altında, Çekoslavaklar’a karşı savaşacak Türk esir-
lerinden oluşan bir alay düzenlendi. Kazan’da
Moskova’ya bildirmek üzere, Türk sosyalistlerinin
Panrus Konferansı karar taslağı hazırlandı. Bu konfe-
rans, aynı yılın haziran ayında toplandı. Yirmibeş-otuz-
dan fazla kişinin katılmadığı doğrudur. Ancak bu sayı
bile çalışmanın ilk zamanları için yeterliydi. Suphi
Yoldaş’ın itimiyle, Konferans, tüm Türk mülteci
sosyalistlerini, tüzüğü Rus Komünist Partisi’ninkinin
aynı olacak tek bir komünist örgütte birleştirmeyi karar-
laştırdı. Tahmin edileceği gibi, Suphi Yoldaş’ın çalış-
ması, tavşan uykusundaki Türk Hükümeti’nin öbür
gözünü de açıyor. Ciddi olarak rahatsız oluyor
Suphi Yoldaş’tan...Ve bu hükümetin Moskova’daki
elçisinin Sovyet Hükümeti’ne nasıl arka arkaya
“Brest-Litovsk Anlaşmasına uygun olarak” Türk
savaş esirleri arasında “Bolşevik propagandasının
durdurulması” ve “Yeni Dünya Gazetesi’nin
yayınının askıya alınması” kararının uygulanması
için notalar gönderdiğini biliyoruz.

Bir süre sonra (bunun devamı olarak) aynı elçinin
doğu diplomasisine özgü kurnazlıkla, Suphi Yoldaş’ın
prestijini Sovyet Hükümeti’nin gözünde nasıl hiçe
indirme yollarını aradığını görüyoruz. İsmi geçen kon-
feransa “sosyalist” diye bir ajan-provakatörü sokmayı
başardı bu elçi. Provakasyon anında görüldü, ama izleri
hala duruyor.

Avusturya savaş esiri, Bosna müslümanı
Bülbülanov. Moskova milliyetçi Tatarları hizmetinde
bulunduğu sıralarda, bilinmeyen yollardan “Haber
Alma Bürosu”na -Sovyet Hükümeti’nin merkez organ-
larından biri-ne giriyor ve “Müslüman Komiserliği”ne
ve Suphi Yoldaş’ın da aralarında bulunduğu omuz-
daşlarına karşı iğrenç bir duyuru kaleme alıyor.

Bu anda, komünist Suphi Yoldaş’ın kaybına
uğrarken, 1918’de Türk paşasının sözlerini yayan tüm
Bülbülanovcuları ve benzeri provakatörleri nefretle lan-
etliyoruz.

Bu karşı propagandalar, o dönemde, bir sıra iç
çelişkilerine karşın, yine de, Suphi Yoldaş’ın, uğraşında
olduğu gibi, kişisel yaşantısında da oldukça önemli bir
rol oynadı.

Uzun süre güvensizlik ve kuşku atmosferinde
çalışması gerekiyordu. Ve de bu ona korkunç ağır geli-
yordu. Onu kişi olarak tanıyan ve onunla çalışmış tüm
yoldaşlar, o sırada cephedeydiler. Ayrıca, Müslüman
İşleri Komiseri Yoldaş Molla Nur Vahidov, Kazan’da
Çekoslovaklar tarafından yakalanıp kurşuna dizilmişti.

Bu dönemde Suphi Yoldaş, Çekoslovaklar tarafın-
dan yıkılan müslüman proleter örgütleri yeniden kur-
mak, Volga ve Ural arasındaki karşı devrimle mücadele
etmek üzere olağanüstü komisyon üyeliğine getirildi.
Ama yukarıda belirtilen koşullar yüzünden, Stalin
Yoldaş’ın gelişine kadar çalışmaya girişemedi.

1918’in son ve 1919’un ilk yarısında Suphi Yoldaş
Kazan’a geçerek Çekoslovaklar tarafından yıkılan
“Müslüman Bilim Enstitüsü”nün yeniden kurulmasına
karar verir ve aynı zamanda yerli Tatarlar ile savaş esir-
leri arasında partinin çalışmasına aktif olarak katılır.
1918’in Eylül’ünde, kendi yönetimi altında Tatar yazı
ve alfabesini basitleştirmek üzere bir Panrus Konferansı
toplanır. Bu konferans değerli pratik sonuçlar verir.
Bundan başka, Tatarlar arasında sosyalist öğrenimin
yaygınlaştırılması alanında ciddi bir sıra çalışmayı da
gerçekleştirir.

Savaş Halk Komiserliği katında “Müslüman
Askeri Merkez Enstitüsü”nün çalışmasına
katılarak, Türk savaş esirlerinden Kızılordu alay ve
müfrezelerinin oluşturulmasına da yardım etti.
Türk komünistleri arasındaki çalışmasını hiçbir
zaman ihmal etmedi. Moskova ile işçi kitleleri ve
Türk savaş esirlerinin yoğun olduğu kentler arasın-
da ilişkiler kuruldu. Buralarda Türk komünist
örgütünün hücreleri oluşturuldu.

Suphi Yoldaş “NARKOMİNDEL”ce 1918’de
Moskova, Petrograd ve diğer kentlerde düzenlenen
“enternasyonal miting”lerde aktif olarak yeraldı. 1919
Mart’ında III. Komünist Enternasyonal’in I.
Kongresi’ne katıldı. Kırım’ın Sovyet birliklerince alın-
masından sonra, Komintern adına çalışmak üzere
buraya gitti. 1918 çatışmalarından sonra Sovyet
Hükümeti’ne sırt çeviren Tatarlar arasında çalışma ala-
bildiğine bir özen gösteriyordu. Suphi Yoldaş buna da
ulaşmıştı. “R.K.P. Bölge Komitesi” üyesi ve buna bağlı
“Tatar Bürosu Başkanı”, aynı zamanda Simfiropol’e
taşınan “Yeni Dünya” gazetesi yönetmeni olan Suphi
Yoldaş, kendisini bütünüyle çalışmasına veriyor ve çok
kısa zamanda parti içinde olduğu gibi, kitle içinde de
geniş bir otorite kazanıyor.

Suphi Yoldaş’ın inisiyatifiyle, Kırım Tatarları
ile Türk işçilerinden oluşan Enternasyonal Doğu
Alayı, birliklerimizi geri çekilişte savunarak, yeni
asker sürmek üzere olan General Sbatchtchev’in
birlikleriyle çarpışır.

Orada partinin Türkiye için çalışmasını hiçbir
biçimde unutmaz. Kırım’da çok kısa bir süre
kalmasına karşın, İstanbul’a ve Türkiye’nin diğer
kentlerine, Türkiye’nin yarınki komünist alayının
ilk kadroları olan onlarca komünist göndermeyi
başarır. Suphi Yoldaş’ın Kırım’da çalışmasının ürün-
leri Vrangel döneminde meyvasını verdi. Kırım’da tüm
karşıdevrimci hareketler yenilgiye uğradı.
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İngiliz karşı-casusluk örgütü de kendi açısından
Suphi Yoldaş’ın prestijini istismar etmeyi planlıyordu.
Kırım’ı ele geçirmek isteyen Beyazlar, M. Suphi’yi
yakalamak için her yana ajanlar saldılar. Onun gizli bir
çalışma için Kırım’da kaldığı kuvvetle tahmin ediliyor-
du. Sıkı aramalardan sonra M. Suphi “bulundu ve
asıldı.” Bir zaman, Kırım’daki Beyaz Muhafızların
gazeteleri böyle bir yayında bulundular. Oysa, o
anda Suphi Yoldaş, Kiev yakınlarında Petliura ile
Denikin’in müfrezeleri tarafından kuşatılan 12.
Ordu’daydı ve yanındaki yiğitler ile kendi saflarına
ulaşmak üzere bu yoğun süngü çemberini yarmaya
çalışıyorlardı.

Sonra Suphi Yoldaş, Afganistan ve İran üzerinden
gizli bir çalışma için Türkiye’ye girmek amacıyla
Türkistan’a gider. Türkistan yolunda dutouzko-kolçak-
ist cephesinin yarılmasını beklerken, Samarra’da
“Türkfron”un politik kesiminde çalışır. Suphi Yoldaş,
Türkistan’da 1920’nin ilk yazına değin çalışır ve
Azerbaycan’da Sovyet rejiminin ilanı üzerine Baku’ya
geçer. Türkistan’da olduğu gibi, çalışması çok yön-
lülüğü ve olumlu sonuçları ile belirlenir. Taşkent’te parti
“Kraikom” katında “Enternasyonal Propaganda
Bürosu” başında bulunur ve Türk, İranlı, Afgan,
Buharalı ve Hindu komünistleri örgütler. Aynı
zamanda Parti’nin Sartlılar, Tacikler, Türkmenler
v.b. arasındaki çalışmasına aktif olarak katılır.

Baku’da Suphi Yoldaş, aşağı yukarı sadece
Türk sorunu üzerine, bununla ilgili olarak diğer
doğu ülkeleri komünist örgütleri ile ilişkileri
yitirmeksizin çalışmasını yoğunlaştırır. Burada
“İttihatçılar”ın (Türk burjuva milliyetçisi “İttihat
ve Terakki Partisi”nin önde gelenleri) yönetimi ve
yoğun işbirliğiyle “ürettirilmiş” bir “Türk
Komünist Partisi” bulur. Suphi Yoldaş İttihatçılara
seslenir: “Kahrolsun proletaryanın işlerine burun-
larını sokanlar!” Ve bunların pseudo-komünist
örgütlerini tasfiye eder.

Daha sonra Suphi Yoldaş’ın karşısına alabildiğine
karmaşık bir sorun dikilir: Türkiye’deki tüm gizli

komünist işçi grup ve örgütlerinin birleştirilmesi ve
merkezileştirilmesi: Türk sol sosyalist partilerle
ilişkiler. O’nun, Anadolu’da durmadan gelişen
ulusal kurtuluş hareketi karşısındaki tutumunun
tanımlanması oldukça önemlidir. “Türk Komünist
Örgütleri Merkez Bürosu’nu oluşturdu. İstanbul’-
da ve Anadolu’da varolan tüm komünist örgütlerini
tek bir örgütte, “TKP’de toplamaya karar verdi.
Suphi Yoldaş, Merkez komitesi Başkanı seçildi. III.
Enternasyonal’i tanıyan “Sol Sosyalist Partisi”
Komünist Partisi’ne katılıyor. Türk “Sosyal
Demokrat Partisi” üyeleri de Komünist Partisi’ne
giriyorlar. Suphi Yoldaş’ça yönetilen TKP Merkez
Komitesi Baku’da kaldığı sürece geniş çapta
örgütlenme çalışmasını tamamlıyor. Merkez
Komitesi organları, Anadolu’nun her noktasında ve
Türkiye’nin anlaşma ile işgal edilmiş bölgelerinde
örgütlenmeye gidiyor. Kafkasya’nın ve Türk savaş
tutukluları ile Türk işçilerinin bulunduğu Güney
Rusya’nın çeşitli kentlerinde organ ve hücreler oluş-
turuluyor. Propagandacılar hazırlamak üzere, geniş
programlı politik kurslar düzenleniyor. Baku’da,
daha sonra Anadolu’ya kaydırılan, Türk savaş esir-
lerinden oluşmuş bir komünist alay hazırlanıyor.
Yayınlar özel olarak çoğaltılıyor. Kadınları ve
gençliği partiye çekmek için büyük bir çalışma
tamamlanıyor.

Mustafa Suphi gibi böylesi bir kişinin kaybı
Türkiye Komünist hareketine büyük bir darbe vurdu.
O’nun kişiliğinde TKP, Sovyet Rusya’da sosyalist
devrimin süzgecinden geçmiş ve Tataristan’da
başlayıp Kafkasaşırı ülkelerde biten doğunun her
köşesinde doğurduğu çeşitli sonuç ve etkileri ayrın-
tılarıyla incelemiş olan liderinden ve yöneticisinden
yoksun kaldı.

Bugün aramızda bulunmayan “O”, otuzdört-
otuzbeş yaşlarında bile değildi. M. Suphi, düşman-
larının tüm dikkatini üzerinde toplatacak denli güçlü ve
enerjikti. Caniler kimlerle uğraşacaklarını iyi biliyor-
lardı.

KİMSENİN BİLMEDİĞİ MEZARINDA RAHAT UYU, DEVRİMİN ERKEN YİTEN SAVAŞÇISI !
SAĞ KALANLAR TAMAMLAYACAKTIR BAŞLATMIŞ OLDUĞUN ESERİ !
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Bu yazı, gecikmiş bir “8 Mart” yazısı üzerinedir.
Ne yazık ki, kendisi de, “ilham kaynağı” olan zihniyet
de güncelliğini koruyor.

Yalçın Küçük, Aydınlık Dergisi’nin 26 Mart 2000
tarihli sayısında yeralan “Dar-ül Fünun” başlıklı,
“Kayıplarımıza ağıtlar IV” üst başlıklı yazısında,
üniversitelerin kişiliksizleşmesini, yokoluşunu ele alı-
yordu. Yazının Mart ayına denk gelmesi, bu ayın da 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın
sorununu çağrıştırmasından olsa gerek Y. Küçük,
üniversitenin yokoluşunu saptarken, bununla, üniver-
sitelerdeki kadın akademisyen sayısının artması arasın-
da bir nedensellik bağı kuruyordu. Üniversite sorununa
ilişkin bu “açılımı”, Hoca’nın kendi cümleleriyle
aktaralım: 

“Kadınlar, önce, tekstil hangarlarında mekanik
iğlerin arkasına yığıldılar, itaati öğrenmenin
yaratıcılıktan kopmanın bir mekanıdır. Sonra,
Eczacıbaşı ilaç fabrikalarında, önlerindeki kon-
veyörlerde koşan ilaç paketlerinin arkasından etiket
yapıştırmak için koşuşturdular, sessizce baş eğmeyi
talim ediyorlardı. Sonra banka tezgahlarını doldur-
dular, sonra Türkiye, kadın-gazeteci-yazar fab-
rikasına dönüştü, en soysuz yazıları yazmak için
yarışıyorlardı; kadın diye kadın diye kadınlar,
kadınlığı tepeliyorlardı. Firmalar büyüdükçe,
tekeller çıktıkça, en çok insanımız ve daha çok
kadınımız küçülüyordu, her halde tekeller dünyası
en iki yüzlü dünyadır. İsmi de hoş, Osmangazi
Üniversitesi’nden Profesör Muammer Kaya’nın
araştırmasından öğreniyoruz, kadın profesör oranı,
Hollanda’da yüzde üç, İngiltere ve Almanya’da
yüzde beş ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde
ondört iken Türkiye’de bu oran yüzde yirmiye
çıkıyordu, herhalde ‘hanım hanımcık’ üniversite
olgusunun sırrı buradadır. Yalnız bu kadar değil,
Profesör Kaya, bize, Türkiye’deki doçentler arasın-
da kadın nüfusunun yüzde kırk ikiye vardığını
haber veriyor, demek, yakın bir gelecekte üniver-
siteler de, ecza dükkanlarına dönecekler, paketlen-
miş-etiketlenmiş dersler akarken, kadın profesör-

lerimiz de hırka örecekler, anlaşılan yakındır.
Peki ne anlama geliyor? Kaybolan üniversite’ye

ağıt düzüyorum, üniversitenin yokoluşu ile üniver-
sitelerin kadınlaşması süreçlerini aynı zamanda
saptıyoruz, ürkütücü, ancak, durum budur.”

Tarihsel olarak yan yana gelişen olgular arasında
daima bir neden-sonuç ilişkisi kurulamaz. Peygamber
Musa’nın asasını kaldırmasıyla Kızıldeniz’in yarıl-
masının aynı ana denk düşmesi, bazı insanların sebebin
asa, sonuç olarak Musa olduğuna inanmasına yolaça-
bilir. Ancak bu sadece inanış sorunudur ve inananları
bağlar. Yalçın Küçük de, bunun farkına varıyor ama,
kadının renginin egemen olduğu kurumların mutlak ve
tanımsal niteliklerini yitirmelerinin Türkiye’de bir bi-
limsel yasa kesinliği kazanmak üzere olduğunu da
eklemeden edemiyor. Yine kendisinden okuyalım:

“Gerçi her birlikte değişmede, neden-sonuç
ilişkisi kurmak eleştirilebilir, fakat, kadının renginin
egemen olduğu kurumların mutlak ve tanımsal nite-
liklerini yitirmeleri, Türkiye’de bir bilimsel yasa
kesinliği kazanmak üzeredir, matbuat ve televizyon
önümüzde duruyor. Kuşkusuz burada belirleyici
olan kadınlaşma değil, iradesini yitirmiş kurum-
ların kadınlaştırıldığını görüyoruz; karı-koca
Ecevitler’in tek bir ulak ile idare ettikleri dsp’de de
en çok kadın saylav bulunması, bu yasanın, başka
bir kanıtıdır, yasamız sağlam görünmektedir.
Ülkede artık tariflerine uygun üniversite
kalmamıştır, her birimiz önemi ölçüsünde, ağlaya-
biliriz.”

Yalçın Küçük, bu “yasa”nın kadınları olmasa bile
feministleri ilgilendirdiğini, bu olgu üzerine düşünmek
zorunda olduklarını belirterek, yazısının konumuzla
ilgili kısmını kapatıyor.

Birincisi, örneğin “işçi sınıfı geri, sağa çeken bir
sınıftır” şeklinde bir tez ortaya atılsa ve bunun bir yasa
kesinliği kazanmak üzere olduğu söylense (ki bu zırva,
kendinden menkul bir devrimcilik iddiasıyla,
1990’ların başında “kaba”, son yıllarda “daha zarif”
biçimde telaffuz edilmiş bulunuyor); bu nasıl ki tüm
sosyalist hareketi ve sınıf bilinçli işçileri ilgilendirirse,

Dar-ul Fünun, kayıplar ve
kadınlar

Sevda ERGİN



fabrika  Ağustos 2000 81

Dar-ul Fünun, kayıplar ve kadınlar

Küçük’ün “tezi” de, sosyalist, feminist ve benzeri,
kadınlık durumunun farkında olan herkesi
ilgilendirir. Fakat Yalçın Küçük, tezinin kadınları
ilgilendirmediğini söyleyerek, bu “tez” üzerine düşün-
meyi, nedense sadece feministlere ev ödevi olarak
veriyor.

Y. Küçük’e bu tezi ilham eden, Prof. Muammer
Kaya’nın araştırması gibi görünüyor. 8 Mart tarihi yak-
laşırken gazetelerde parlamenter kadın sayısı, iş hay-
atında kadın yöneticilerin oranı, bu oranların
Türkiye’deki değerleriyle, çeşitli ülkelerin karşılaştırıl-
ması vb. pek çok istatistiki verinin yayınlanması adet-
tendir. Bu yıl da bunlar yayımlandı. Örneğin
Cumhuriyet Gazetesi’ndeki haber, “Türkiye, parla-
mentoda kadın milletvekili oranına göre yapılan
sıralamada Uganda, Kongo ve Zambia’nın da
gerisinde kalarak, 118 ülke içinde 101. sırada yer-
aldı” şeklinde idi. Bu veriye, Y. Küçük’ün yasa
tasarısı açısından bakarsak, matbuat, televizyon ve
üniversiteye nazaran TBMM’nin, henüz “tanımsal
niteliğini yitirmemiş”, nisbeten bozulmamış, “itaati
öğrenmemiş, yaratıcılıktan kopmamış”, “sessizce
baş eğmeye talim etmeyen” bir kurum olduğunu tesbit
etmemiz gerekiyor.

Y. Küçük’e göre iradesini yitirmiş kurumlar kadın-
laştırılıyor, kadının renginin egemen olduğu kurumlar
niteliğini yitiriyor. Bu yasalaşmak üzere olan tezin, en
büyük kanıtı da en fazla kadın saylava sahip dsp oluyor.
Dsp’den mhp’ye, anap’tan chp’ye kadar mevcut siyasi
partilerin sağına, soluna veya merkezine yerleştirildik-
leri bir siyasi yelpazeden sözedildiğini biliyoruz. Böyle
bir yelpazenin tanımsız olduğunu, bu partilerin
tamamının tekelci burjuvazinin hizmetindeki partiler
olarak faaliyette bulunduklarını yıllardır yazıyoruz.
Ayrıca bu gerçeğin farkında olan sadece biz değiliz.
Tekellerin partisi dsp, Fabrika’da daha önce rakamlarla
ortaya konulduğu gibi, bir “Arçelik bayileri” parti-
sidir. CHP ise müteahhit partisi durumundadır. Cinsiyet
temelinde bakmak gerekiyorsa eğer, müteahhitlerle
Arçelik bayilerinin neredeyse tamamı erkektir. Bu par-
tilerin niteliksizliği, çürümüşlükleri, öncelikle sınıfsal
temelleriyle ilgilidir. Dsp’nin belki biraz daha
demokratik bir görünüm uğruna, daha fazla kadın
saylava sahip olması, ona fazladan bir bozulmuşluk
getirmez.

Üniversitenin kişiliksizleşmesinin temelinde yine
tekellerin ihtiyaçları ve sola yönelik mücadele vardır.
Matbuatın, televizyonun, üniversitenin, siyasetin,
vd.nin tekellerin ihtiyaçlarına göre yeniden biçim-
lendirilmesinde baş aktörler 12 Eylül darbesinin beş
generaliydi. “Bir sürahi dört bardak” veya Can
Yücel’in deyişiyle “beşibiryerde”nin beşi de erkekti.
Yalçın Küçük’ün son dönemde orduda ilericilik vehme-
den yazılarını okumuştuk. Acaba bu övgünün sebep-

lerinden biri de TSK’nin erkek bir ordu olması mıdır?
Yalçın Küçük belki de, bu bozulmamış kurumu bozmak
arzusuyla bir zamanlar “kızları da alın askere” şarkısı
yapan Erkin Koray’ın, ahir ömründe hain emellerine
ulaştığından; TSK’nin bir süredir, kadın subay, hatta
savaş pilotu yetiştirdiğinden haberdar değildir. 

Sayın Hocam, gerçek durum maalesef, böyleyken
böyledir.

CİNS AYRIMCILIĞINI REDDEDERKEN
YENİDEN ÜRETMEK

Feminist hareket, Türkiye’de esas yükselişini
1980’li yıllarda yaşarken, batılı ülkelerde bu tarihe
gelene kadar iki büyük dalgayı geride bırakmıştı.
Feminist hareketin 1980’lerdeki söylemiyle, 1960’lı ve
70’li yıllardaki söylemi ve fikirleri arasında bir açı mey-
dana geldi. Şöyle ki; 1980’den önce temel tez, Simon
de Bouvoir’ın ünlü ifadesiyle “kadın doğulmadığı,
kadın olunduğu”ydu. Yani kadın ve erkek cinsleri
arasında erkeğin lehine olan fark, cins ayrımcılığını
içselleştirmiş toplumsal-ekonomik sistem tarafından
sürekli yeniden üretilmekte, kadın ve erkek rolleri kadı-
na da, erkeğe de öğretilmektedir. Yoksa kadının doğal
ya da biyolojik bir temele oturan “geriliği” sözkonusu
değildir. Tersinden erkekler de dünyaya üstün yaratıklar
olarak gelmezler. 1980’lerde ise batıda kadın hareke-
tinin bileşeni olan kimi feminist gruplar, “kadın
doğası”nı fikir ve önerilerinin merkezine koydular. Sırf
kadınlardan oluşan şirketler kurulmalı, kadınlar ayrı bir
parti halinde örgütlenmeliydi. Kadın, doğası gereği
işbirliğine, dayanışmayı yatkın, barışçıl ve sevecendi.
Haliyle farklılıklar yaratılış gereğiydi. (Ayrıntılı bilgi
için Lynn Segal’in Gelecek Kadın mı? isimli kitabına
bakılabilir.)

Böyle bir yaklaşımın çıkış noktası kadının özgür-
leşmesi iken, vardığı yer cins ayrımcılığının kadın
cephesinden mutlaklaştırılmasıdır. Kadın ya da erkek
her marksistin de bu yaklaşımla sorunu olacaktır, tabii
ki.. Y. Küçük de benzer bir tutum içindedir. Sanki
kadınların doğalarından kaynaklanan bir sorun varmış
gibi, kadın renginin hakim olduğu yerlerde bir bozulma
olduğunu iddia etmektedir. Bu arada, her zaman yaptığı
gibi, aynı bozulma süreçleri için göstermiş bulunduğu
başka nedenleri, bu müthiş buluşunun heyecanı
içinde unutmaktadır. 

Bugün toplumun her kesiminde, adına devlet
dediğimiz mekanizmanın her parçasında bir bozulma,
kirlenme yaşanmaktadır. Tekelci-faşist partiler,
oylarının önemlice bir kısmını işçilerden almaktadırlar.
Yoksul çiftçiler, köylüler, gene bu partilerin oy deposu
durumundadır. Televizyonlarda aşağı yukarı her
reklamda kadınlar aşağılanmaktadır. Üniversitelerdeki
idari ortamın bilimle, özgür düşünceyle bağdaşır bir
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Dar-ul Fünun, kayıplar ve kadınlar

tarafı kalmamıştır. Bu ortamı teneffüs etmenin parasal
karşılığını da pek yetersiz bulan kimi akademisyenler
soluğu holdinglerin kapısında almaktadır. (Şüphesiz
bunların çoğunluğu erkektir; çünkü cinsiyetçi işbölümü
gereği yeterince para kazanmak öncelikle erkeklerin
görevidir.) Düne kadar toplumsal ve siyasal bozul-
manın/ çürümenin kaynağı olarak kapitalizmi, tekelleri,
emperyalizmi gören ve gösteren Y. Küçük’ün, şimdi-
lerde bozulma ve çürüme nedeni olarak kadınları
keşfetmiş olmasını, yazının seviyesini korumakta karar-
lı olduğumuz için, kendisinin geriye doğru aldığı büyük
mesafeyle açıklamaktan yanayız. Böyle bir endişemiz
olmasaydı, arabesk televizyon dizilerinde bir klişe
haline gelmiş, “kadın ilgisine muhtaç köylü

esasoğlanların” bir ilgi çekme taktiği olarak kadın-
lara karşı agresif davranışlarının, Yalçın Küçük
kişiliğindeki tezahürleri üzerine yazardık. 

Biliyoruz ki, toplumsal/siyasal bozulmaya,
çürümeye ve bunların kaynaklarına karşı, tarihin
insanlığın eşitliği ve özgürlüğü yönünde gelişmesi için
verilecek mücadele, tekelci kapitalist düzen mağ-
durlarının birbirini hedef göstermesiyle gerçekleşti-
rilemez.

Behçet Necatigil’in müthiş mısralarına, belki bir
düşünme imkanı yaratır diye müracaat etmenin yeridir:

“Bir kere geçtin mi karşıya/artık her şey
karşıdır./ karşıda bir dur yeri olsaydı ya/ karşı bir
karşı yarışıdır.”
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Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, seçilmesin-
den hemen sonra, iki plansız yurtdışı gezisine çıkmak
zorunda kaldı. Birincisi Suriye Devlet Başkanı Hafız
Esat’ın ölümü üzerinedir. İkincisi ise, resmi açıkla-
maların “planlı” olduğunu ısrarla belirtmesine rağmen;
alelaceledir ve KKTC’ye yapılmıştır.

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresi, BM
Güvenlik Konseyi tarafından, gelenek haline gelmiş bir
uygulamayla Türkiye’nin görüşü alındıktan sonra uza-
tılmaktaydı. Bu görüş alma uzun yıllardır KKTC’yi de
içeren bir uygulamaydı. Ancak Haziran 2000’deki süre
uzatmada, BM Güvenlik Konseyi ne KKTC’ye, ne
Türkiye’ye görüş sormadan uzatma kararını aldı.

Batı nezdinde “vazgeçilmez, stratejik müttefik”
olduğumuza dair, batı kaynaklı ve “Türkiye’deki
batı”nın kuvvetlendirdiği edebiyatın zirvesinde bulun-
duğu ve AB’nin üye adayı olunan bir konjonktürde,
Kıbrıs konusunda “dikkate bile alınmamak” elbette,
Türkiye’yi yönetenleri telaşlandırmış ve öfke-
lendirmiştir. 

Uzun süredir, oluşum sürecindeki Avrupa
Güvenliği Savunma Kimliği’nin karar mekanizmaların-
dan dışlanma durumunda bulunan Türkiye için; BM
Güvenlik konseyi kararının alınış biçimi, ikinci bir “ağır
darbe” olmuştur. Türkiye’nin, batılı müttefikleri
tarafından, AGSK karar mekanizmalarından
dışlanması ve içinde bulunmadığı mekanizmalarda
alınan kararların uygulanmasına NATO üyesi
olarak katılmak zorunda görülmesi; AB üye
adaylığının aynı Batı tarafından ne ölçüde ciddiye
alındığının bir göstergesi sayılmalıdır. Bu dışlayıcı
tutumun; sadece, Türkiye’nin Avrupa kurumlarında
ABD politikalarının İngiltere ile birlikte, temsilcisi gibi
görülmesiyle açıklanması abestir. Bu dışlanma tutumu-
nun en yoğun biçimde tartışıldığı günlerde; benzer şek-
ilde, Kıbrıs’ta bir çözüm sürecinin yaratılması yolunda
“son perde”nin açıldığı sıklıkla dile getirilirken; ulus-
lararası kurumların bırakalım KKTC’yi, Türkiye’yi bile
kaale almaması dikkat çekicidir.

Bu durumda hiçbir zaman üyeliğe dönüşmeye-
cek AB adaylığının, Türkiye’nin emperyalist küre-

selleşme dinamiklerine sonuna kadar ve gönüllü
açılması ve Kıbrıs sorunu başta olmak üzere, Türk-
Yunan ihtilaflarının batıda oluşturulmuş çözümle-
rine, Türkiye’nin ikna edilmesi için atılmış bir
“yem” olduğu yolundaki tezlerin “paranoya” ürünü
olmadığı görülmelidir.

Batı’nın bütün bunlar için yaptığı fedakarlıklar; bir
dizi jest ve bazan “Türkiye’nin”, çoğu zaman da İsmail
Cem’in şahsında olduğu gibi, Türkiye politikasında
yükselmesi istenen; çünkü Türkiye’nin Batı’daki tem-
silcisi olmaktan ziyade, Batı’nın Türkiye’deki temsil-
cisi profili çizen şahsiyetlerin pohpohlanmasından
ibarettir.

Bu yolla sonuç alabiliyorlarsa, daha fazlası için
neden zahmet etsinler!.

Yunanistan Dış İşleri Bakanı Papaandreu’nun,
Cenevre’de “aracılı görüşmeler” sürerken, “Kıbrıs’ta
çözüm gerçekleşmezse, Türkiye’nin AB üyeliği
sıkıntıya girer.” şeklindeki demeci, “yemleme”
anlayışının herhangi bir gizlemeye ihtiyaç duyulmadan
dile getirilişinin örneğidir. Burada altı çizilmesi gereken
nokta; Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın, Kıbrıs
konusunda temsil ettiği pozisyonun arkasındaki batı
desteğinden “emin” üslubudur. Bu pozisyonun ne
olduğu üzerine konuşmak için; önce sorunun tarif
edilmesi lazım gelir. Açık ve kesin olarak görmek
gerekir ki, varlığı ilgili herkes tarafından kabul ediliyor-
muş gibi görünen sorunların adı dışında, ne Kıbrıs’lı
Rumlar’la Türklerin; ne Türkiye ile Yunanistan’ın ve
batının ortak tarifleri mevcuttur.

Burada ele alacağımız Kıbrıs sorunu, bu iddianın
somutlanması bakımından belki en çarpıcı örnek duru-
mundadır.

KIBRIS SORUNU NE İDİ?..

İngiliz yönetimine karşı, “Elenlerin yaşadığı
Kıbrıs, Yunanistan’ın bir parçası olmalıdır”
gerekçesiyle 1931’de Kıbrıs’ta başlatılan milliyetçi
ayaklanma, 20. yüzyılda “Kıbrıs sorunu”nu vareden ilk
önemli gelişmedir. 1954’te Yunanistan’ın Birleşmiş

Herkesin Kıbrıs’la imtihanı

H.Kavuştu
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Herkesin Kıbrıs’la imtihanı

Milletler’e başvurarak Kıbrıs’ın kendisine verilmesini
talep etmesi ise, Kıbrıs’ı ilk kez uluslararası bir  sorun
haline taşımıştır. Hemen ertesi yıl 1955’te, EOKA
öncülüğünde ikinci silahlı ayaklanma başlatıldı. Doğu
Akdeniz ve Ortadoğu’nun geleneksel güçlü emperya-
listi olarak İngiltere, gerek Yunanistan’ın ilhak
talebinin, gerekse adadaki silahlı ayaklanmaların
karşısında; Ada’yı terketmeye niyetli olmadığını bütün
açıklığıyla ortaya koydu. 1963 Londra Anlaşmasıyla
bağımsız “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kuruluşu, İngiltere
ile Kıbrıs’taki Elen milliyetçiliği arasındaki mücade-
lenin geldiği bir denge durumunu somutlar.

1963’e kadar Kıbrıs sorunu, Türkiye için mevcut
değildi. Dolayısıyla Kıbrıs Rumları’nın, Kıbrıs’ın bir
bütün olarak Yunanistan’a ait olması; bunun için Kıbrıs
Rumları’nın, ada nüfusunun tamamı adına “kendi
kaderini tayin hakkını” Yunanistan’a iltihak şeklinde
gerçekleştirmek istemesi önündeki engel ise, sanıla-
bileceği gibi Türkiye ve Kıbrıs Türkleri değil;
adadaki askeri üslerini Ortadoğu politikalarının
vazgeçilmez unsuru sayan İngiltere idi. İngiliz diplo-
masisinin bir eseri olan 1963 Anayasası ile kurulan
Kıbrıs Cumhuriyeti, Rum nüfusun, ada nüfusunun
tümü adına “kendi kaderini tayin hakkını” kullanmasını
engelliyordu. 

1963 Anayasa’sının Rum nüfusa, Türkler karşısın-
da oldukça önemli yönetim yetkileri ve ayrıcalıklar
tanıdığı ortadadır. Ancak Rum nüfusun politik tercih-
lerini derinden etkileyen Yunan milliyetçiliği açısın-
dan bu durum bir başarıyı değil; sorunun yeni
durumunu ifade etmekteydi. Anayasa Türklerin ve
Rumların birbirine karşı ve dolayısıyla adanın tüm
nüfusu adına kendi kaderini belirleme hakkını kullan-
masını, kendi ulus devletini oluşturmasını ve böylece
Türk nüfusu azınlık konumuna itmesini engelliyordu.
Ancak Rumlar zaten kendi devletlerini kurmak değil;
varolan ve kendi devletleri olarak gördükleri Yunan-
istan’la bütünleşmek amacındaydılar. 

Rumlar, önlerindeki engel olarak gördükleri
İngiliz varlığı ve politikasının, 1963 Anayasası’n-
daki bu engelleyici özün gerekçesi olarak adadaki
Türk nüfusu gösterdiğini; dolayısıyla bir Türk
sorunuyla karşı karşıya olduklarını farketmekte
gecikmediler. Düne kadar İngiliz varlığına karşı gös-
terilen milliyetçi tepki, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuru-
luşunun hemen ertesinde, Türklere yönelmeye başladı.
Dolayısıyla 1963 Anayasa’sı ile kurulan Kıbrıs
Cumhuriyeti, daha kurulduğu andan itibaren,
Yunanistan ve Kıbrıs Rum burjuva siyaseti tarafından
benimsenmedi ve tahrip edilmeye başlandı. Bugün
“1963’te kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni birkaç
Anayasa tadilatıyla ihya edelim” diyen Klerides li-
derliğinin, bugün temsilciliğini yürüttüğü tarafın, 1963
Anayasası ve kurumlarını geçmişte nasıl benim-

semediği ve tahrip ettiği konusunda herhangi bir
özeleştirel tutumu asla sözkonusu olmamıştır. 

Kıbrıs konusunun Türkiye Cumhuriyeti açısın-
dan bir sorun olarak kavranmaya başlanması,
Rumların Türklere yönelik saldırılarının sonucu
olmuştur.

Bu sorunun çözümü olarak önerilen ise, önce
“Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır” hamaseti ve daha
sonra Yunan milliyetçiliğinin tek taraflı Enosis
çözümüne karşı, taksim, yani adanın bölünerek, çift
taraflı ilhakıdır. İlginç olan, bu politikaların mimarı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri değil; İngiltere ve
ABD’nin ihtiyaçları doğrultusunda Kıbrıs’la ilgili
kışkırtıcı yayınlar yapan ve bu politikaları hükümetlerin
kucağına bırakan Hürriyet Gazetesi sahibi
Simavi’lerdir. 

Yunan milliyetçiliğinin Kıbrıs’taki örgütlü saldır-
ganlığı, kısa sürede adaya Türk milliyetçiliğini davet
etmiş; Türk milliyetçiliğinin adaya ilgisi, arkadan
gelmekle birlikte, her büyük terör dalgasından sonra
artan ölçüde yükseliş göstermiştir.

Kıbrıs Cumhuriyeti devlet başkanı Makarios’un
“Bağlantısızlar hareketi” içindeki başarılı diploma-
sisi; Yunanistan’ın Kıbrıs konusunda öteden beri strate-
jik bir bakış oluşturmuş bulunması ve bu çerçevede
yürüttüğü uluslararası ilişkiler; uzun süre Kıbrıs’ta Türk
nüfusa karşı uygulanan terörcü ve katliamcı hareket-
lerin, uluslararası toplumda tepki görmesini
engellemiştir. Aynı durum bugüne kadar Batı
Trakya’daki müslüman-Türk azınlığın, uluslararası
anlaşmalarla belirlenmiş haklarının ağır ihlali karşısın-
da da geçerli olmuştur.

Ancak Yunan milliyetçiliği, Makarios’un
temkinli, zamana yayılmış ve dünyanın tepkilerini
dikkate alan; bu arada Bağlantısızlar hareketindeki
güçlü anti-emperyalist eğilimle, Ada’daki İngiliz
askeri varlığı ve politikalarını öne sürerek bütün-
leşir görünen stratejilerinden rahatsız olmuştur.
Kıbrıs’ta Rum ve Türk emekçilerinin birlikte
örgütlendiği Komünist Partisi AKEL’in oylarını
%45’lere kadar yükseltmesi ve Makarios’un Bağlantı-
sızlar Hareketi içindeki konumu, emperyalizmi ve
ABD kontrolündeki Yunanistan’ın gerici-faşist güçleri-
ni harekete geçirdi. Yunan içsavaşında İngilizlerle işbir-
liği içinde Komünist avına çıkan, daha önce de kendi
ülkesinin işgalciye karşı direnen komünist ve yurtsever
güçlerine karşı Nazilerle işbirliği yaptığı bilinen
Grivas, Yunanistan devletinin teşviki ve desteğinde,
Makarios’a rağmen adaya gelerek, kurduğu
EOKA-B örgütüyle, Türklere yönelik terörü siste-
matik hale getirmiştir.

Anti-komünist, milliyetçi terör elbette tek
taraflı değildir. Denktaş ve TMT içindeki gerici-
faşistler de uzun süredir “ava” katılmış bulunmak-
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tadırlar: AKEL Merkez Komitesi üyesi Derviş Ali
Kavazoğlu, yoldaşı Kostas Mişauli ile birlikte 11
Nisan 1965’te aynı otomobilin içinde öldürülmüşler-
di. Bu cinayet, Türk gerici-faşistlerinin son siyasi
cinayeti de olmamıştır.

EOKA-B türü, Yunanistan kaynaklı emrivakiler-
den hoşlanmasa da, nihai amaç birliği nedeniyle ve
belki de elinden başka türlüsü gelmediği için net bir
önleme tutumu alamayan Makarios bir yana, Kıbrıs
Komünist Partisi AKEL, milliyetçi teröre karşı gücünü
aşan bir mücadele yürütmüştür.

Burada altı çizilmesi gereken çok tartışmalı bir
noktaya dikkat çekmek gerekiyor. AKEL ve YKP,
faşist-milliyetçi terör ve maceracılık karşısında her
zaman açık tutum almakla birlikte; Grek-Elen mil-
liyetçiliğinin ENOSİS’çi bakış açısından büsbütün
bağımsız bir tutum geliştirmiş değildir. Grek milli kim-
liğinin oluşumunun, Osmanlı’ya karşı verilen kurtuluş
mücadelesi içinde gerçekleştiği hatırda tutulursa;
Türkler ve Türkiye hakkında Yunanistan halkı ve Kıbrıs
Rumları arasında mevcut milliyetçi önyargıların
kuvveti şaşırtıcı olmayacaktır. Bu önyargıların aynı şid-
dette olmasa da simetriği, Türkiye halkında da mevcut-
tur. 19 ve 20. yüzyıl tarihleri, bu öryargıları zayıflat-
mamış; aksine güçlendiren trajik gelişmelere sahne
olmuştur. 1919’da emperyalizmin desteğinde Anado-
lu’nun işgali teşebbüsü de dahil; romantik Grek mil-
liyetçiliğinin kendi toprakları saydığı sınırlara doğru
genişleme arzusu, kendi devrimci köklerini Osmanlı’ya
karşı bağımsızlık mücadelesinde bulan komünist parti-
lerin tamamiyle dışında kalması hayli güç bir zihniyet-
tir. Kıbrıs’ın Grek toprağı olduğu önkabulü, Kıbrıs’ın
bağımsızlığı savunulurken de, bu partilerce tartışma
konusu yapılmamıştır. YKP ve AKEL’in bu konuda
uluslararası komünist ve işçi hareketinden ciddi eleşti-
riler almadığını da biliyoruz. Aksine AKEL’in Kıbrıs’ın
iki milliyetten halkı arasındaki büyük politik etkinliği;
Makarios’un Bağlantısızlar hareketi içindeki pozisyonu
ve Kıbrıs’taki İngiliz varlığına karşı mücadele ediyor
görüntüsü; bu tutumların eleştirel bir ele alışla karşılaş-
maması bakımından etkili olmuştur. Türkiye komünist
hareketi ise “enternasyonalizm” adına, bu iki kardeş
partiyle aynı çerçevede politikalar dile getirmiştir:
“Emperyalist üsler sökülsün”, “Türkiye’nin ve
Yunanistan’ın askeri güçleri Ada’dan çekilsin.” Sonra?
Sonra 1963’e dönülsün. Halbuki işler bu noktaya geti-
rildikten sonra, 1963’e dönüş, sadece 1963’teki gerçeği
görme ve kabullenme sorunu olmaktan çıkmıştır.
Pozisyonlar da, siyasi aktörler de, güçler de artık fark-
lılaşmış bulunmaktadır.

İşlerin 1974 noktasına gelişiyle neyin kastedildiği
üzerinde buraz daha duralım:

1974 Temmuz’una kadar, Yunan milliyetçisi
terörün Kıbrıslı Türk kurbanlarının sayısı, içlerinde

çocuk ve kadınlar da olmak koşuluyla 800’ü aşmıştır.
Bu rakamın bile Türkiye’nin askeri harekatını meşru
göstermeye yetmeyeceğini ileri süren Kıbrıslı ilerici
Türklerin varlığına daha önce işaret etmiş ve “sayının
kaç olması gerektiğini” sormuştuk. (Niyazi Kızılyürek
ile söyleşi: Kıbrıs’ta çifte Enosis’e doğru, Sezai
Sarıoğlu, Birikim dergisi s. 113, Eylül 1998) Kuşkusuz
yaralılar ve göçe zorlananlar bu sayının dışındadır.
Ancak Türklere yönelik milliyetçi, “etnik temizlik
amaçlı terör”, Rum nüfus içinde de, komünist ve ileri-
cilere karşı azımsanmayacak sayıda saldırı gerçekleştir-
miş, cinayetler işlemiştir.

Esasen Türkiye, dönemin ABD Başkanı
Johnson’ın deyişiyle, “Adayı özel mezbahalarına
dönüştüren” Yunan-Rum tarafının”, sürece yayılmış
bir terörle yetinmeyeceğini, gelişmelerin topyekun bir
katliam noktasına tırmanabileceğini hissederek, olay-
ların ortaya çıkardığı eksikliklerini gidermeye; sınırlı da
olsa kimi hazırlık adımlarını atmaya 1960’ların sonuna
doğru girişmiştir. Kıbrıs’lı Türklerin özsavunması için
Türkiye’nin katkı ve desteğinde örgütlenen Mücahit
Örgütü’ne silah, mühimmat ve lojistik desteğin
yanısıra, 1970’lere gelindiğinde subay da yetiştirilmek-
tedir. Aynı yıllarda Türk ordusu en zor muharebe tür-
lerinden olan çıkarma harekatı için eksikliklerini gider-
mekte; Ada’nın askeri bir harekat için etüdlerini yap-
makta; bu çapta bir harekatın, bugün için çocuk oyun-
cağı sayılabilecek, ancak o dönemde büyük güçlükleri
olan haberleşme ihtiyaçlarını karşılamanın sıkıntısını
yaşamaktadır.

Kıbrıs Türklerinin, İngiliz egemenliği altında ve
İngilizlere karşı adanın bağımsızlığı için mücadele
döneminde şekillenmiş, birlikte yaşamaya yatkın ve
siyasi tercihlerin milliyet değil sınıfsallık temelinde
oluştuğu siyasal kültürü de aynı dönemde radikal bir
ideolojik bombardımana açılmıştır. Türk milliyetçiliği
ve onun bir türevi olarak islamcılığın önü açılmıştır.
1974’e gelindiğinde, Türk nüfusun siyasal temsilcisi
Dr. Fazıl Küçük çizgisi çoktan bitmiş; Nakşibendi ve
milliyetçi Denktaş, AKEL ve ortak sendikal örgüt PEO
üyesi ilericilere karşı siyasi cinayetlerin de işlendiği bir
süreç içinde, tartışılmaz lider konumuna yükselmiştir.

Sonuçta Yunanistan’daki faşist Albaylar
Cuntası’nın onayı ve desteği ile Sampson önderliğinde
Makarios Hükümeti’ne karşı gerçekleştirilen darbe
beklenen sonu getirmiştir. Darbe karşısında Rum nüfus
içinde ciddi bir direniş yaşanmış, darbeciler komünist
ve ilerici güçlerin yer yer silahlı tepkisini bastırmaya
öncelik vermek durumunda kalmışlardır. Darbeciler
aynı zamanda Türk nüfusa karşı saldırıları yoğunlaştır-
maya girişmişlerdir.

Kıbrıslı Türk nüfus için 19 Temmuz 1974’te Kıbrıs
sorunu; doğup büyüdükleri, yaşadıkları topraklarda bir
etnik temizliğe maruz kalmak, toplu katliama uğramak
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veya bu trajediden kaçınabilmek için, bu toprakları ter-
ketmek sorunudur. Başka bir ifadeyle Kıbrıs sorunu,
Kıbrıs’taki Yunan milliyetçisi, faşist güçlerin varlığı,
terörcü faaliyetleri ve nihayet iktidarı gasp ediş-
leridir.

Kıbrıs’taki Yunan milliyetçisi-maceracı-faşist
güçlere karşı direnen ilerici güçler açısından da, o
anda Kıbrıs sorununun tanımı, İngiliz emperya-
lizminin adadaki varlığıyla beraber, hemen hemen
aynıdır.

Türkiye ise, Ada’daki Türk nüfusun bir toplu
katliam tehdidi altında bulunması karşısında, en az
Kıbrıslı Türklerin can güvenlikleri kadar, sadece
rejimin değil; devlet olarak kendi varlığının meşruiyeti-
ni koruma sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. 20
Temmuz 1974 müdahalesinden sonra çokça söylendiği
gibi, darbe “Türkiye’nin yayılmacı emellerine
bahane” olmamış; aksine “Büyük Yunanistan” hayali
içindeki, yayılmacı-ilhakçı bir milliyetçilik, Türkiye’yi
askeri müdaheleye zorlamıştır. Türkiye’yi yönetenler,
uzun süredir işleyen terör süreci bir yana, meşru bir
hükümetin darbeyle devrilmesi karşısında uluslararası
toplumun, hiçbir dişe dokunur tepki vermeden, seyirci
konumunu seçmesiyle, askeri müdahaleye mecbur
bırakılmışlardır. Tersini düşünelim: Türkiye böyle bir
katliama diplomasi dışında, askeri müdahaleyle cevap
verememiş; dolayısıyla seyirci kalmış olsaydı; kendi
rejimi de çok ciddi tehditlerle karşı karşıya kalırdı.
Nitekim Türkiye’nin müdahalesi sonrasında bir Türk-
Yunan savaşını göze alamayan faşist Yunan Cuntası bir
anda bütün toplumsal desteğini kaybetmiştir. Türkiye
başlangıç olarak, muhtemelen içinden yeni çıkmakta
olduğu 12 Mart rejiminin yeni bir darbe ile tazelenme-
sine tanık olabilecekti.

Elbette, 20 Temmuz harekatına fetihçi anlayışla
yaklaşan; “Adanın tamamını alalım” açıklamaları
yapan; “Misak-ı Milli” sınırlarının “geçici” bir duru-
mun zorladığı asgari olduğunu; 20 Temmuz harekatıy-
la, yeniden “sınırlarımızın” genişlemeye başladığını
söyleyen yöneticiler olmuştur. Burası işin yorum kıs-
mıdır. Ancak harekatın içinde de, milliyetçi bir zih-
niyetle davrananların, bu arada askeri bakımdan da suç
oluşturan fiiller işleyenlerin, ordunun resmi tutumu bu
olmasa da, istisnai olmadığını belirtelim. 

Türkiye’nin askeri harekatının, açıktan değilse de,
ABD ve İngiltere tarafından müdahale edilmemek
suretiyle onaylandığını, hatta savaşın gelişiminin, belli
hedeflere ulaşılıncaya kadar, sadece seyredildiğini
belirtmek gerekir. Dönemin en etkili ABD yönetici-
lerinden Dış İşleri Bakanı Kissinger, Makarios’un
Bağlantısızlar hareketi içindeki yeri ve Yunanistan’ın
istikrarsızlığı nedeniyle, tamamen Yunanistan’ın kon-
trolüne girmiş bir Kıbrıs’ın, Sovyetler Birliği’nin etki-
sine açılabileceğinden endişe duyduğunu anılarında

ifade etmiştir.
Askeri harekatın sonuçları nelerdir?
1. Kurtuluş savaşından bu yana Kore dışında hiç

savaşmamış TSK’nın, harekatın ilk safhasının başarısı
tartışma götürse de, bu tür muharebeler için çok az
sayılabilecek bir zayiatla hedeflerine ulaşması, ordunun
itibarını ve özgüvenini yükseltmiştir. Buna karşılık
Kıbrıs’ta ve Yunanistan’da faşist darbeciler toplumsal
desteklerini bütünüyle yitirmişler, Kıbrıs Rum ve
Yunan halkı darbecileri yargı önüne çıkarmış ve
mahkum etmiştir.

2. Savaş sonucunda Rum ve Türklerin birlikte
yaşamaları son bulmuş; harekattan bir yıl sonra yapılan
anlaşmayla karşılıklı olarak nüfusun yer değiştirmesi
kabul edilmiş; Rumlar Güney’de, Türkler Kuzey’de
yaşar hale gelmişlerdir.

3. Harekat sonrasında Kuzey Kıbrıs’ın nüfus
yapısında, Türkiye’den yerleştirilenlerle köklü bir
değişim meydana gelmiştir. Yerli Türk nüfusla, sonradan
gelenler arasında, ekonomik imkanların paylaşılmasın-
dan siyasal tutumlara; herhangi bir çözümden yana olup
olmamaya kadar bir dizi farklılaşma ve çelişkinin tohum-
ları, hemen harekatın ertesinde atılmıştır.

4. Savaşta ölenler ve kayıplar, sorunun yeni bir
boyutunu oluşturmuştur. Rum tarafının bu konuda
verdiği rakamlar abartılı bulunduğundan, uluslararası
toplumdan bu tartışmaya taraf olma eğilimi
görülmemiştir.

5. Nüfus oranlarına göre, Türk tarafında kalan
toprakların oransız ölçüde geniş olduğu Rum tarafınca
ifade edilmektedir. Türk tarafı bu tezi büsbütün haksız
bulmamaktadır.

6. Türk tarafının ve Türkiye’nin yöneticileri, askeri
harekatla birlikte, Kıbrıs’ta herkesin can güvenliğinin
sağlandığı, terörün sona erdiği; dolayısıyla Kıbrıs
sorunu’nun çözülmüş olduğunu iddia etmektedir.

7. Rum tarafı ise, geçmişi bütünüyle bir kenara
bırakarak, 20 Temmuz’u sorunun başlangıcı kabul
etmekte; meşru Kıbrıs Cumhuriyeti’nin topraklarından
bir kısmının Türkiye tarafından askeri işgal altında
tutulduğunu, Kıbrıs sorunu’nun, esasen işgal sorunu
olduğunu ileri sürmektedir. 

Görüldüğü gibi, herkes bir Kıbrıs sorunundan
sözetmekte birleştiği halde; sorunun ne olduğunda ortak
bir paydaya sahip görünmemektedir.

KIBRIS SORUNU BUGÜN NEDİR?

İşaret edildiği gibi Rum tarafı için Kıbrıs sorunu,
Türkiye’nin adanın bir bölümünü işgal etmesi;
işgalcinin desteğini arkasına alan Denktaş önder-
liğindeki Türk tarafının ise, önce federasyon, şimdi-
lerdeyse Konfederasyon önerisiyle 1963
Anayasası’na ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bütün-
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lüğüne aykırı davrandığı şeklindedir. Kıbrıs soru-
nunun başlangıcı, 1974 yılı 20 Temmuz’udur. 

Türk tarafı ise, haklı olarak Rum tarafının 1963
Anayasası’nı ihlale Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşu-
nun hemen arkasından başladığını, Kıbrıs
Cumhuriyeti’ni tahrip eden tarafın Rumlar olduğunu,
Ada’da Türklere karşı etnik temizlik politikası
izlendiğini ve Sampson-Grivas darbesiyle Türklere ve
darbeye karşı olan Rumlara karşı terörist faaliyetlerin
zirvesine çıktığını gerekçe göstererek; 20 Temmuz
harekatı sonrasında Kıbrıs’ın tamamında “can
güvenliğinin” sağlandığını; dolasıyla Kıbrıs soru-
nunun sona erdiğini ileri sürmektedirler. Bu tez,
ABD öncülüğündeki BM’in Bosna ve Kosova’ya
getirdiği çözümün mantığıyla tıpa tıp uyuşmaktadır.
Şüphesiz, Bosna ve Kosova’da sorun “etnik temizlik”
sorunundan ibaret değildir; gerçek manzara ABD’nin
tasvir ettiği gibi değildir ve adil, gerçekçi ve nihai
çözüm elde edilmiş değildir. Kıbrıs’ta Türk tarafının
gerekçeleri haklı olmakla birlikte, sorunların sadece
“terörden” kaynaklanmadığı da açıktır. 

Öncelikle gerilimin temelinde, İngiliz emperya-
lizminin Ada’daki varlığı ve milliyetçiliğin Kıbrıs’ın
statüsü hakkındaki yaklaşımı yeralmaktadır. İngi-
lizler’in Osmanlı yönetiminden bir oldu-bitti ile aldık-
ları bu Ada’daki varlıkları, sadece sömürgeci, işgalci bir
güçten ibarettir. 

Yunan milliyetçiliği Ada’yı Elen toprağı saymakta
ve Yunanistan’a iltihakını gerçekleştirmeyi istemekte-
dir. Evet başlangıçta, bu çabaları önleyen, İngiltere’nin
bölgedeki emperyalist çıkarlarıdır. Ancak İngiltere’nin
emperyalist/sömürgeci varlığına karşı olmak;
Yunan milliyetçiliğinin taleplerini meşru görmek
anlamına gelemez.

Türk milliyetçiliği de, eğer adanın tamamını ele
geçiremeyecekse; hiç değilse adanın bölünmesini ve
çift taraflı ilhak/iltihakı savunmaktadır. 

Sorun esas itibariyle Ada’nın tek parça halinde
Yunanistan’a mı, yoksa iki parça halinde Türkiye ve
Yunanistan’a mı bağlanacağı noktasında ortaya çık-
maktadır.

Elen milliyetçiliğinin 1963’te başlayan ve 1974’te
nihai hamlesini yapan saldırganlığı; Ada’ya en
istemediği şeyi; Türkiye’nin askeri varlığını davet
etmişken; Türkiye’nin Ada’daki askeri varlığı ise,
Kıbrıs Rum kesiminde Yunanistan’ın varlığını ve
etkinliğini büyütmesinin gerekçesi haline gelmiştir.

Dolayısıyla sorunun asıl kaynağı bakımından
bugün gelinen nokta, başlangıçtaki boyutlarından
çok daha derindir. 

Üstelik 1974’ten sonra, yaşanan 26 yıl içinde sorun
yeni boyutlar kazanmıştır. 

Rum yönetimi, kendisini Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
tek ve meşru temsilcisi olarak görmüş ve bu konumunu,

uluslararası topluma kabul ettirmiştir. Buradan hareket-
le, harekat sonrasında Türk tarafının kendisinden
bağımsız kurumlaşmasını ve nihayet KKTC’yi 1963
Anayasası’na göre gayrı meşru görmekte göstermekte
ve buradan hareketle uluslararası çapta bir ambargoyu
Türk tarafına büyük bir katılıkla uygulamaktadır.

Harekat sonrasında, uzun süre Türkiye’ye askeri ve
ekonomik ambargo uygulayan ABD’nin de, KKTC’ye
karşı, Rum tarafının başvurusu üzerine AB’nin aldığı
ambargo kararının yanında yeraldığı bilinmektedir. 26
yıl dış dünya ile Türkiye dışında ekonomik, kültürel,
sportif vb. ilişkiler kuramayan Türk tarafının, ekonomik
geriliği anlaşılır bir şeydir. Gerçekten de Kuzey’deki kişi
başına milli gelir, Güney’dekinin dörtte biri kadardır.

Dolayısıyla ambargo uygulaması, Kuzey’deki
Türkler için, Güney’in terbiye edici, zorla iknaya yönelik
bir girişimi olarak, Ada’da birlikte yaşama isteğini
zayıflatan; bugünkü bölünmüşlüğü kalıcılaştıran bir duy-
gusal/ideolojik zemini besleyen bir düşmanlık anlamına
gelmektedir. Ama ambargo (sopa) ve AB üyeliği (havuç)
ikilisi, aynı zamanda Ada’daki Türk nüfusu, yerliler ve
göçmenler olarak bölmeye oynamanın araçlarıdır. 

ZORLUĞU ÇÜRÜMEYLE BESLEMEK:
KKTC NEDİR?

Eğer, Kıbrıs Türkleri’nin yegane sorunu ambargo
olsaydı; 1961’den bu yana, ağır ABD ambargosuna
karşı direnen ve özellikle 1990 sonrasında tek başına
direnerek ambargoyu delik deşik eden Küba halkından
daha şanslı olurlardı. Çünkü hemen yakınlarında
Türkiye gibi büyük bir gücün desteği bulunuyor.

Halbuki başta Denktaş olmak üzere Kıbrıs
Türkleri’nin yönetici kadroları ve şüphesiz Türkiye’nin
yöneticileri; Kuzey Kıbrıs’ı siyasal/ toplumsal/
ekonomik ilişkiler çerçevesinde tam bir çürüme zemi-
nine çekmişlerdir.

Öncelikle, harekat esnası ve hemen sonrasında,
Kıbrıs Türkleri’nin yönetici kesimi, Rum nüfustan
kalan ekonomik kaynakları yağmalayarak; talancı bir
yaklaşımla işe girişmişlerdir. Bugünkü ekonomik
faaliyetleri ise, Türkiye’den gelen yardımların hortum-
lanmasını merkeze almaktadır. 

Kuzey Kıbrıs’ta 1989’dan bu yana, muhalif/ilerici
gazeteci Kutlu Adalı’nın “faili meçhul” bir cinayete
kurban gitmesine benzer şekilde; 36 faili meçhul
cinayet ve bombalama gerçekleşmiştir.

Kuzey Kıbrıs bir kara para aklama cennetidir.
Sadece Girne’de 27, Off-shor/kıyı bankacılığı iddiasıy-
la banka kurulmuş; arkasından gözgöre göre ortaya
çıkan “Bankalar krizi” yaşanmıştır. Şu anda 70 kıyı
bankası ve 36 yerel banka adanın kuzeyinde faaliyet
halindedir. Aynen Kuzey gibi kara para aklama cennet-
leri listesinde yeralan Güney’e her yıl ortalama 2 mil-
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yon turist gelmekte ve bir adet kumarhane faaliyet
göstermektedir. Kuzey’e ise 350 bini Türkiye’den
olmak üzere 400 bin turist geliyor ve kumarhane
sayısı 1998’de 19 idi. Türkiye’de kumarhanelerin ka-
patılmasından sonra Kuzey Kıbrıs’ta kumarhane açmak
için yapılan başvuruların sayısı ise kısa sürede 40’ı aştı.
“Ülkücü mafya”, Oral Çelik, Çakıcı ve benzerleri bu
kumarhanelerin kontrolü amacıyla yoğun bir alaka
göstermektedir. Yakın geçmişin ünlü isimleri, Çatlı,
Tarık Ümit, Yahya Demirel, Ömer Lütfi Topal isimleri
de “KKTC” ile birlikte anılmaktaydı. Ümit Utku türün-
den adı yolsuzlukla özdeşleşmiş şahısların “KKTC
Hava Yolları” yönetim kurulu üyeliği yapması ve
arkalarında bıraktıkları ahlaki iz, çürümenin
Türkiye’deki çürüme süreçleriyle paralel değil; ortak
geliştirildiğinin de somut bir örneğidir.

1974 öncesinde Kuzey’deki bir kaç fabrika,
Türkiye’den yapılan ithalatla rekabet edemeyerek
kapanmıştır.

Burada şu sorunun sorulması gerekir: KKTC
nedir?

Türkiye, bugüne kadar, KKTC’nin bağımsız bir
devlet olduğunu iddia etti. Dahası Güney Rumları başta
olmak üzere, bütün uluslararası toplumun da, Kıbrıs’ın
Kuzeyinde bir Türk devletinin, KKTC’nin varlığını
kabul etmesi gerektiğini ileri sürüyor. Uluslararası
topluma KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak tanın-
ması önerilmiyor. Zaten böyle bir önerinin ne cevap ala-
cağı, bugüne kadar bir tek devlet tarafından tanınmamış
olmasından bellidir. Önerilen, Kıbrıs’ta oluşturulacak
bir konfederasyonun iki ayağından birisini oluşturmak
üzere, Konfederal bir devletin varlığının kabulüdür.
Uluslararası toplumu bir yana bırakalım; Türkiye’nin
kendisi bu söylediğini ciddiye alıyor mu?

- KKTC ekonomik hayatını, memur maaşlarının
ödenmesi dahil, Türkiye’nin yardımlarıyla sürdürmek-
tedir. Ayrıca ambargonun maliyetinin yeraltı ekonomisi
ile giderilmeye çalışıldığını düşünmek için, her türlü
belirti mevcuttur.

- KKTC’nin güvenliği TSK tarafından sağlanmakta;
polis ve itfaiye teşkilatları, Türkiye Genelkurmay’ının
tayin ettiği bir Tuğgeneral’a bağlı olarak görev yapmak-
tadır. Bu güçlerin sözümona KKTC Hükümeti’nin İçiş-
leri Bakanlığına bağlanmasını isteyen Denktaş
vazgeçmiş, Başbakan Yardımcısı Güvenlik Komutanı
tarafından ağır ve aleni eleştiriye uğramıştır.

- Yakın zamana kadar Hükümet toplantılarına,
Türkiye Büyük elçiliğinden bir temsilci katılmaktaydı.
Türkiye’nin hoşlanmayacağı bir kararın ne hükümetten,
ne de Meclis’ten çıkabilmesi mümkün değildir.

- Kuzey Kıbrıs’taki siyasi hayat, bütünüyle
Türkiye’nin temsilcisi gibi davranan Denktaş tarafın-
dan, Türkiye Büyükelçiliği ve Türkiye’nin adadaki
askeri yetkililerinin açık desteğiyle kontrol altında

tutulmakta; bu kontrol sayesinde aynı Denktaş Türkiye
karşısında da Kıbrıs Türkleri’nin temsilcisi pozis-
yonunu korumaktadır. 

Denktaş’ın ve Türkiye yöneticilerinin “işleyen bir
demokrasiye sahip olduğunu” söyledikleri rejim ise,
Türkiye’deki sözde demokrasinin, bütün çürüme süreç-
leriyle birlikte, küçük ölçekli bir benzerinden ibarettir.
Ne KKTC bir devlettir, ne Kıbrıs’ın Kuzeyinde
demokrasiye benzer bir işleyişin zerresi mevcuttur. 

Bu şartlar altında, Türkiye ve kendi yöneticileri
tarafından bir yeraltı cumhuriyeti, eroin ve kara para
istasyonu haline getirilmiş KKTC’nin, Türkiye’nin en
yakın ilişkiler içinde olduğu devletler tarafından bile
tanınmaması tesadüf değildir. Ama asıl trajik olan;
siyasal/toplumsal düzenin bu berbat hali nedeniyle;
Ada’lı Türkler, en haklı oldukları konularda bile,
uluslararası toplumda bir saygınlık elde edememek-
tedirler. Dahası, en haklı oldukları konumu terked-
erek; Kuzey’deki baskı ve çürüme rejiminden, kur-
tulabilmek için bir AB çözümüne razı olmaya
itilmektedirler. Kendilerini, bir tarafta dünün
ENOSİS’çileri; öbür tarafta kendilerine zerre
özgürlük ve demokrasi tanımayan; adeta bölgeyi
bir askeri üs olarak, icabederse Ada’lı Türklere rağ-
men elinde bulundurmayı kafaya koymuş; her
eleştiriye “vatana ihanet” muamelesi yapan Türkiye
arasında kalmış hissetmektedirler.

AB VE KIBRIS

Yunanistan’ın AB üyeliğinden sonra Güney
Kıbrıs’ın da, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin meşru temsilcisi
olarak AB üyeliğine aday olması ve Yunan/Rum siyase-
tinin AB desteğini arkalarına alarak Türkiye’ye kendi
çözümlerini dayatmaya niyetlenmelerinin ilk sonucu
“federasyon tezinin” terkedilmesi ve “Konfederasyon”
tezinin ileri sürülmesi olmuştur. Gerçekten de AB’nin
ve ABD’nin ne kadar istekli olurlarsa olsunlar,
Türkiye’ye baskı yaparak, Kıbrıs’ta istenmeyen bir
çözümü kabul ettirmeleri mümkün değildir. Bunun için,
Türkiye içinden de önemli müttefikler kazanmış
olmaları gerekir. Türkiye yönetici sınıflarının emperya-
lizmle işbirliğine geleneksel istekliliği ayrıdır. Bu işbir-
likçiliğin Kıbrıs’ta, Türkiye’nin geleneksel tutumların-
dan farklı bir çözüm için de yaratılması icabeder. 

Sadece Türkiye düşmanlığı nedeniyle Yunanistan’ın
PKK ile yürüttüğü ilişkilerin Öcalan olayında ulus-
lararası toplum önünde deşifre olması; Türkiye’ye yö-
nelecek uluslararası baskıların şiddetini o dönemde azalt-
mıştır. Ancak 17 Ağustos depremi sonrasında, hükümet-
lerin ve sistemin manüplasyonunun da katkısıyla oluştu-
rulan, olağanüstü dostluk havası, hem Yunanistan’ın
Öcalan krizindeki rolünün unutulmasına hizmet etmiş ve
hem de yeni bir stratejinin uygulanmasına yumuşak bir
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geçişin şartlarını yaratmıştır. Belli ki, deprem sözkonusu
olmasaydı da böyle bir atmosferin yaratılması gündemde
olacaktı.

Bu çerçevede Yunanistan Türkiye’nin AB
adaylığını engellemekten vazgeçmiş; hatta en ateşli
yardımcı görünümü kazanmaya çaba harcamıştır.
Askeri tatbikatlar ve ilişkiler başta olmak üzere,
karşılıklı jestlerle, iki ülke arasındaki hava ciddi ölçüde
değiştirilmiştir. Bu esnada AB üyeliği vaadiyle birlikte,
Türkiye-Yunanistan gerilimleri ve Kıbrıs sorununun
çözümü konusunda batıda hazırlanmış çözümleri
Türkiye içinden destekleyecek müttefikler de önemli
ölçüde yaratılmış görünmektedir. Fakat bütün bu
dostluk gösterileri, tarafların pozisyonlarında en
küçük bir değişikliğin olmadığı gerçeğini örtmekten
çok uzaktır.

Güney Kıbrıs yöneticileri ambargonun kaldırılması
yönünde en küçük bir eğilim içinde değildirler. Şimdilik
ciddi ve güçlü engellerle karşı karşıya olduğu aşikar
olan Yunanistan’la bütünleşme amaçlarını sürdüre-
bilmek için, bir ara durak olarak, geçmişte tahrip ettik-
leri 1963 Anayasası ve Kıbrıs Cumhuriyeti projesini
yegane meşru proje olarak savunmaktadırlar.

Bu arada “Kıbrıslı kimliği”, “Kıbrıslılık bilinci”,
“Rumların ve Türklerin birarada yaşaması” gibi,
bugünün somutluğu veri alındığında hiçbir gerçekliği
olmayan; esasen uzun bir tarih boyunca oluşacağı
zemin İngiliz emperyalizmi ve iki milliyetçilik tarafın-
dan tahrip edilmiş kavramlarla, “karşı tarafı avlama”
taktikleri uygulanmaktadır.

TARAFLAR TARİHTEN NE ÖĞRENDİ?

Rumların ve Türklerin birarada yaşamasının,
dolayısıyla Kıbrıs’ta çözümün, artık mümkün
olduğunu, çünkü tarafların yaşanan tarihten
öğrendiklerini ileri süren görüşler de; bizce kuşku-
ludur. Elen milliyetçiliği, yaşanan tarihten, Kıbrıs’ı
bütünüyle Yunanistan’a katmanın “zor ve uzun” bir
süreç gerektirdiğini; icabında 1963 Anayasası’na rücu
etmenin gerekebileceğini öğrenmiştir. 1974 öncesine
ilişkin ciddiye alınır özeleştiride bulunmayan; en
çok Sampson-Grivas darbesini eleştiren; ancak
Kıbrıs’ı Elen toprağı sayan anlayışı ve Elen mil-
liyetçiliğini tartışma konusu bile yapmayan Rum
kesimi temsilcilerinin tarihten öğrendiği, temel pers-
pektiflerinin yanlışlığı değil; ciddi zorluklarla karşı
karşıya olduğudur.

Tarihten öğrenmemenin bir başka yönü de, Elen
milliyetçiliğinin Türkiye’ye karşı daima batı desteğini
araması; böyle bir desteği sağlamak için manevralar
yürütmesi; desteği bulduğunu düşündüğü dönemlerde
de Türkiye’ye karşı dayatmalara girişmesidir.
Yunanistan bağımsızlık savaşı bu anlayışın yegane

başarılı sonucu olmuştur. 1919-22 Anadolu’nun işgali
ve 1974 Kıbrıs macerası ise, bu zihniyetin Yunan halkı-
na ne kadar ağır faturalar ödetebildiğini göstermektedir.

Ancak aynı zihniyet, bugün de AB ile Türkiye’yi
karşı karşıya getirmeyi; AB ve ABD’nin baskılarıyla
Türkiye’ye boyun eğdirmeyi hayal etmektedir. Tarihten
öğrenilmediği; sonuçta yaşanacak krizlerin maliyet-
lerinin AB ve ABD tarafından değil; iki halk tarafından
ödeneceğinin kavranmadığı anlaşılmaktadır.

Türkiye tarafı ise, kendisini batı dayatmalarıyla
karşı karşıya getiren süreçlerin; hemen her zaman iç
çürüme dinamiklerinin yarattığı uluslararası itibarsızlık
koşullarında geliştiğini öğrenememiştir. Çürümenin
siyasal üstyapısı ise, demokrasinin yokluğu, özgürlük-
lerin kayıt altına alınması, siyasetin dar bir alana
sıkıştırılması ve küçük ölçekli bir kontgerilla
cumhuriyeti’dir. 

Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs’ın milliyetçileri;
bağımsızlık kavramını, kendi halkını soyup soğana
çevirme, her türlü yolsuzluğu özgürce yapma; muhale-
fet edenlerin canına okuma sanmayı pervasızca
sürdürmektedirler. Dolayısıyla, bu bakış açısı henüz
tarih olmadığı için, sorumluların tarihten öğrenmelerini
beklemek abes görünmektedir.

Bu noktada Kuzey Kıbrıs’ta Haziran-Temmuz
aylarında patlayan bir dizi gelişmeye değinmek gerekir.
Polis ve İtfaiye teşkilatlarının “KKTC İçişleri
Bakanlığı”na bağlanması talepleri karşısında, Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin bir generalinden beklenmeyecek
bir kişisel insiyatifle, adeta 12 Eylül gibi darbe yapan;
bakanlar dahil kendisinden farklı düşünen herkese
“hain” etiketi yapıştıran ve muhalif Avrupa gazetesinin
yönetici ve yazarlarını ancak darbe sabahında gerçek-
leşebilecek bir “casus operasyonuyla” tutuklatan
Tuğgeneral Özeyrancı; acaba gerçekten “kişisel bir
insiyatif mi kullanmıştır?” Türk Silahlı Kuvvetleri’nde
hiçbir Tuğgeneral’in böyle bir insiyatif yoktur.
Özeyrancı Paşa, “mini darbesi”nden sonra hala
görevinden alınmadıysa; TC Devleti’nin ve TSK’nın
kendisine verdiği bir görevi icra etmiş olduğu rahatlık-
la söylenebilir. 

Türkiye Denktaş-Klerides arasındaki “aracılı
görüşmeler”in, AB sürecinin ve ABD telkinlerinin
ortaya koyduğu manzarayı çözmüştür. Bu manzara,
Kuzey Kıbrıs’ta bugüne kadar oluşturulan
siyasal/askeri/mali vesayet sistemi ve bu sistemin zerre
kadar demokrasiye ve devlete benzememesi bir yana;
sonsuz bir çürüme boyutuna sahip olmasıdır. Çözüm
için Kuzey’in gerçek çıkış noktası bu olunca, gerçekte
haklı olunan pozisyonların uluslararası toplum
nezdinde bir inandırıcılığı da kalmamaktadır. Tam da bu
inandırıcılıktan yoksun “KKTC devleti ve demokrasisi”
üzerinde konuşulurken, Özeyrancı paşa’nın yaptığı
çıkış ve casus operasyonu; “Evet, durum böyledir, var
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mı bir diyeceğiniz?” çıkışı olmalıdır. 
Demek, ilgili karar merkezlerinde, en son

söylenecek olanı biran evvel söyleme ve tıkanma nok-
tasını öne çekme tercihi yapılmıştır.

ÇÖZÜMÜN SINIRLARI

Türk milliyetçiliği, esasen Kıbrıs’ın taksimine çok-
tan razıdır ve Konfederasyon teziyle birlikte, Rum ke-
siminin Kıbrıs adına AB üyeliği doğrultusunda aldığı
her mesafeye, bir bütünleşme adımıyla cevap verileceği
şeklindeki strateji, taksimin ta kendisidir. Ancak bu
strateji Yunanistan’ı resmen Türkiye’nin güneyine yer-
leştirmiş, bu ülkeyi bir Doğu Akdeniz ve Ortadoğu
ülkesi yapmış olacaktır.

Günümüz dünyasında zorla sınır değiştirmenin
güçlüklerini gören ve bu zor, Türkiye karşısında denen-
meden Kıbrıs’ın tamamının Elen toprağı haline geti-
rilmesinin imkansızlığını farkeden Yunanistan’ın kimi
politikacıları, taksim fikrine yaklaşmışlardır. Ancak
1974 macerasının sorumluluğu Yunanistan üzerin-
deyken, Kıbrıs Rumlarına bunu önermenin güçlük-
lerinin farkındadırlar. Bunu öneren; başka bir deyişle
Kıbrıs’ın bir kısmından ebediyen vazgeçilmesi gerek-
tiğini söyleyen siyasetçinin, Elen milliyetçiliği tarafın-
dan lanetlenmesi kaçınılmazdır.

Batı, Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs’ın tezlerini ne
kadar desteklerse desteklesin; Türkiye’ye bu yöndeki
bir çözümün dayatmayla kabul ettirilemeyeceğinin
bilmek durumundadır. Yönetenler ne kadar Batıcı
olurlarsa olsunlar, Türkiye Panama türünden bir Orta
Amerika ülkesi değildir. Batı, askeri bir dayatmayı gün-
demine bile almayacaktır. Bunun yerine siyasi ve askeri
çevrelerin “batı çözümlerine kazanılması” yolu
izlenecektir ve zaten de izlenmektedir. Ancak bu yön-
deki çabaların görünür bir gelecekte sonuç verececeği-
ni kimse beklememelidir.

Kıbrıs’ta yirmi altı yıllık fiili durum, uluslararası
bir tanınma yaratmasa da, belirli bir hukuk yaratmıştır.
Türkiye ikna edilmeksizin fiili durum aşılamaz ve
Türkiye’nin 1963 Anayasası düzenine ikna olması bek-
lenmemelidir. Kıbrıs’ta yaşayan iki halkın birarada
yaşaması ve aradaki düşmanlık tarihinin izlerinin silin-
mesi, 1963’ü değil; bugünün somutluğunu başlangıç
noktası yapan bir süreçle gerçekleşebilir. Rumlar,
bugünün dünyasında uygulanan en katı ve en düşman-
ca ambargoyu kaldırma yolunda adım atmadan;
Kıbrıs’ta iki ayrı siyasi kurumlaşmanın görüşmeler
yoluyla ortadan kaldırılamayacağını farketmeden ve
asıl, Kıbrıs’ı bütünüyle Elen toprağı olarak gören
“Enosisçi” zihniyetten tümüyle kurtulmadan; Batı’nın
hiçbir desteğinin mevcut somut durumda bir değişiklik
yapmayacağını görmek durumundadırlar. Örneğin daha
önce federasyon tezine yaklaştıkları halde; AB

desteğinin arkalarında olduğunu varsaydıkları bugün;
“Tük devlet, tek vatandaşlık” teziyle “aracılı
görüşmelere” katılmaları, bu politik körlüğün bir sonu-
cu olarak görülmelidir.

Türk tarafı ise, KKTC’nin uluslararası platformlar-
da yaşadığı zorlukların başında, bağımsız devlet iddi-
asının arkasındaki çürümenin ve kimseden, asla itibar
görmeyecek siyasal rejimin bulunduğunu anlamak
durumundadır. Hiçbir haklılık bu kadar rezaleti kaldır-
maz. 

Bugünlerde üçüncü turu yapılan “aracılı
görüşmelerin” ve bu görüşmelerde alınan mesafeye
bağlı olarak gerçekleşmesi beklenen dolaysız
görüşmelerin, adı ne olursa olsun, fiilen Konfederasyon
formülüne yakın sonuçlar üretmesi beklenmelidir. Rum
tarafı batı desteğine güvenerek bu formülü peşinen red-
dederse; taksim formülü doğrultusundaki süreçler fiilen
işlemeye devam edecek ve gelecekte Konfederasyon tezi
bile gerçekçi olmaktan çıkabilecektir. Uzlaşmayacak
formüllerde ısrar, Taksim formülünde uzlaşma
anlamına gelecektir.

Kıbrıs halkının, belki de başka türlü gelişmesi
mümkün olan tarihini; bugüne kadar yaşanan kanlı yola
sokan unsurlar sorgulanmadan ve tarihin böyle yaşan-
mış olmasında tarafların kendilerine ait sorumluluk-
larıyla yüzleşmeleri gerçekleşmeden; sürecin herhangi
bir evresine görüşmeler yoluyla geri dönmek mümkün
değildir. Gelecek bugünden geriye doğru değil; bugün-
den ileriye doğru yaşanacaktır.

Kıbrıs sorununda tarafların pozisyonlarında ısrarı
ise, büyük ölçüde manüplasyonla önü açılan ve yer yer
gösterilere dönüşen Türk-Yunan ilişkilerindeki “Bahar
havası”nın, esasen uluslararası planda yürütülen bir
halkla ilişkiler kampanyası olduğunu ortaya çıkara-
caktır. 

Halklar arasında kardeşliğe dayalı ilişkilerin
gelişmesi için, emperyalist vesayet altındaki iki ülke
tekelci rejimlerinin, hiç de uygun siyasi unsurlar
olmadığını teori söylüyor. Pratik, yakında teorinin
öngörülerini destekleyen ters yönlü rüzgarların, bugün
barış ve çözüm şampiyonu merkezlerden esmeye
başladığını gösterecektir.

Halklar arasında kardeşliğe dayalı ilişkiler olsun
diye, en karanlık zamanlarda, hükümetlere rağmen çaba
harcayanlar; yarın esecek ters yönlü rüzgarlar karşısın-
da ayaklarını sağlam basmak zorundadır. Bunun yolu
da, yukarıdan beri yapıldığı gibi, gerçekçi analizlerden
hareket etmek; soyut formülleri, hayalleri ve propagan-
da sloganlarını gerçeğin yerine koymamaktır.

Kıbrıs sorunu, bütün siyasi aktörlerin; bütün siyasi
stratejilerin, iddiaların imtihana tabi olacak bir sorun-
dur. AB’cilik, AB karşıtlığı, milliyetçilik, liberallik,
muhafazakarlık, ilericilik, sosyalistlik...her çizgi ken-
disini bu sorun üzerinde deneyecektir.
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SEKA İşletmelerinin özelleştirilmesiyle ilgili
gelişmeler, zaman zaman kamuoyunun gözü önünden
küçük fotoğraf kareleri şeklinde gelip geçiyor.
Televizyon haberlerinde bazan küçük bir ayrıntı;
gazetelerin devam sayfalarında, küçük, fotoğrafsız bir
habercik. Halbuki o gazetelerin bütün sayfalarının var-
lığı, o küçük haberde, işinden, ekmeğinden olduğu
söylenen işçilerin eseri.

İzmit SEKA işçileri, fabrikadan çıkmayarak üreti-
mi sürdürdükleri için ve İzmit proletaryası, çoluk çocuk
onları fabrikalarında ziyarete geldiği için haber olmuş-
tu. Dalaman işletmesi işçileri ise, eylemlerine “kahra-
man kaymakam’ın, polisleri müdahaleye zorlamasıyla
ve çıkan arbedeyle toplumsal hafızaya küçük bir not
dolarak düştüler.

Özelleştirmenin mekanizması

SEKA işletmeleri uzun süredir özelleştirme günde-
minde. Özelleştirme hazırlığı, işletmelerin bizzat başın-
daki bürokratlar tarafından, hükümet/İMF politikalarına
uygun olarak zarar eder hale getirilmesi anlamına geli-
yor. Gerçekte zarar etsin veya etmesin; özelleştirilecek
işletmenin devletin sırtında bir kambur olduğu propa-
gandasının bizzat “özelleştirmeden sorumlu bakan”
tarafından propaganda edilmesi de, bu hazırlığın bir
parçası. Sırada işçilerin direniş gücünün kırılması var.
Çünkü her özelleştirme, mülkiyet biçiminin değişimin-
den çok daha önemli olarak iki temel sonuç yaratıyor:
Birinci sonuç çok sayıda işçinin işten atılmasıdır. İkin-
cisi ise, sendikanın işyerinden tasfiyesidir. Bu tasfiye
işçi çıkarma ve çalışmakta olanların işten çıkarma
tehdidi altına alınması yoluyla işletilmektedir. Böylece
sendikasız bırakılmış ve işgüvencesi bütünüyle ortadan
kalkmış her işçiye, iki hatta üç kişinin işini yaptırma
yolu açılmaktadır. 

İşte bu sonuçla karşılaşmamak için direnmeye
hazırlanan işçilerin direniş isteğinin zayıflatılması
gerekiyor. Bu amaçla sık sık balonlar uçuruluyor.
Balonlar ise hemen hemen birbirinin aynısı: Yeni kurul-
makta olan bir büyük fabrikaya işçi alınacaktır ve

özelleştirilen işyerinde çalışan işçilere öncelik tanı-
nacaktır. 

İşletmesinin zararda olduğuna inandırılmış ve gele-
ceğini karanlık gören bir işçinin, böyle bir balon
karşısında, son direnme arzusu da sönmeye başlamak-
tadır. 

Balonların uçurulması ise, artık bu işlerde usta-
laşmış “Özelleştirme idaresi” ve “Özelleştirmeden
sorumlu bakanlık” yöneticileridir. Ama bir direniş olur
da, bizim de elimizi taşın altına soktuğumuz sanılır
korkusu içindeki sendikacı türü de, balon imalatı ve
dağıtımında çoğu zaman gönüllü hizmet vermektedir.

Doğrudan böyle davranmayan; ama ikircikli,
korkak, işçinin çıkarlarını savunmaya cesareti olmadığı
için “kurtuluş savaşı, bağımsızlık, ulusal çıkarlar” gibi
lafların arkasına sığınarak özelleştirmeye karşı çıkmaya
çalışan; işçinin canına okuyan bakanlara hala “Sayın”
demekten kendi alamayan sendikacılar da az değildir.
Sendikal örgütlülüğün tasfiyesini, sermaye örgütlerine,
“endüstriyel barış”, “iş barışı” gibi, muhataplarını
güldüren gerekçelerle engellemeye çalışan; savaşacak
cesareti ve inancı olmadığı için; satırla işçi ve sendika
kıyımı yapan patronlara “barış” dalı uzatan işçi konfe-
derasyonu yöneticileri olduğu gibi..

İzmit SEKA işletmesinin özelleştirilmesi gündeme
geldiğinde, yukarıda tarif edilen mekanizma bütün yön-
leriyle çalıştırıldı. Ancak işçilerin işyerini terketmeden,
üretimi sürdürme tutumu ve sınıf dayanışması,
saldırının birinci aşamasını geriye püskürttü. SEKA
Çaycuma işletmesi ihaleye çıkarıldı. Bir zamanlar İzmit
SEKA işletmesinin özelleştirilmesi gerektiğini; çünkü
bu işletmenin bütün SEKA’yı batırdığını söyleyen
SEKA Genel Müdür Yardımcısı Metin Yurtbay’ın adını
taşıyan “YURTBAY Pazarlama ve Tarım Ürünleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.” ihale için teklif verenler arasın-
da yeraldı. Demek, İzmit SEKA konusundaki “hizmet-
leri” o kadar beğenilmiş ki; Özelleştirmeden Sorumlu
Devlet Bakanı Yüksel Yalova, şaibe ve üç kağıt iddi-
alarını göze alarak, YURTBAY A.Ş.’yi ihaleye kabul
etmiş. 

Kastamonu SEKA ihalesine “yetersiz” bulunarak

“SEKA işçisi yalnız bırakıldı”

Deniz Eryaman
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“SEKA işçisi yalnız bırakıldı”

alınmayan “Talip Karaman A.Ş.”, Dalaman SEKA
işletmesinin ihalesine, “İşletme MOPAK’a hediye edil-
di” denmesin, hiç değilse ihale görüntüsünü koruyalım”
düşüncesiyle, yeterli bulunarak alındı.

Elbette özelleştirme politikaları küresel ser-
mayenin bir isteği. Elbette küreselleşmeye teslim olmuş
devlet ve hükümet politikaları İMF nezaretinde
özelleştirmeleri yapmaya kararlı. Ama bununla birlikte
büyük sermayeye “Beni gecenin her saati yatak
odamdan bile arayabilirsiniz. Gece gündüz özelleştirme
için emrinizdeyim” açıklaması yapan ANAP’lı Yüksel
Yalova’nın bakanlığı altında, özelleştirmelerin yol-
suzluk yanının eksik olmayacağı da kesin.

“Seka işçisi yapacağını yaptı ve yapıyor.
Ama sınıf dayanışması oluşmadı”

Seka  işletmelerinin özelleştirilmesi süreci üzerine
Selüloz-İş Sendikası Hukuk Müşaviri Avukat Murat
Özveri ile görüştük.

Murat Özveri, artık özelleştirme saldırısına yapa-
bilecekleri pek bir şeyin kalmadığını ama direnmeye
devam edeceklerini, hukuk mücadelesi yönünden
Yargıtay kararını beklediklerini, ama bundan da pek
umutlu olmadıklarını söylerken şu öyküyü anlattı:

Kurt kuzuyu yemeye karar vermiş. Ama buna bir
gerekçe bulması lazım. Aynı derenin kenarında su içer-
lerken;

Kurt: Suyumu bulandırdın, der. 
Kuzu: Sen suyun üst tarafındasın, ben aşağıdayım.
Kurt: Şimdi değil, geçen yıl.
Kuzu: Ama ben geçen yıl daha doğmamıştım.
Kurt: Farketmez. Bulandıran sen değilsen ya

anandır, ya babandır, ya kardeşindir.
Kurt kuzuyu yemeğe karar vermiş bir kere, ne

cevap versen, nafile..
Şimdi SEKA’nın durumu öyküdeki gibi.
Murat Özveri sadece kuzuyu yemeye karar vermiş

kurt’un bahane bulmaktaki arsızlığını anlatmıyor.
Kuzu’nun çaresizliğinin gerisindeki sebebe de işaret
ediyor:

“SEKA işçisi yürüyüşler, fabrika işgalleri, basın
açıklamaları yaptı, çatıştı ve bu türden eylemler
yapmaya devam ediyor. Ama asıl sorun sınıf
dayanışmasının oluşmamasıdır. Konfederasyo-
numuz Türk-İş bile bize yeterli desteği vermedi.”

Her şeye rağmen ve her zaman, işçi sınıfının asıl
ihtiyacı olan şey örgütlülüğüdür. Özveri, özelleştir-
menin yöneldiği asıl hedefi ortaya koyuyor ve bu
mevzinin tutulmasının önemini vurguluyor:

“Gelinen noktada özelleştirmeye karşı
mücadeleden çok, özelleştirilen yerlerde sendikal
örgütlenmeyi koruma mücadelesi önem kazanıyor.
Çünkü 1988’de, MOPAK’ın, İzmir’deki fabrikasın-

da işçiler örgütlenmiş, Bakanlık’tan yetki istenmiş,
yetki alınmış olmasına rağmen sendikalı işçileri
işten atıp, yetkiyi düşürmüştü.”

“Şimdi işçileri işten çıkarmayacağının, sendikasız-
laştırmayacağının, yatırım yapacağının garantisi nedir?
Bakan Yüksel Yalova’ya asıl sorumuz bu. Bunun
garantisini almaya çalışıyoruz.”

Yüksel Yalova, vahşi kapitalizmin politikacısı.
Vereceği garantinin, verdiği sözün ne değeri olabilir ki:
Söyle yalanı, öpeyim inananı !.. Bugüne kadar Özal’ın,
Mesut Yılmaz’ın, Ecevit’in, Yaşar Okuyan’ın, Çiller’in,
Demirel’in ve ötekilerin, sözüne inanmış işçiler,
sendikacılar, aydınlar, hep öpülmediler mi?..

Özveri özelleştirmenin bilinen mekanizmasının,
SEKA özelinde nasıl işlediğini anlatıyor:

“Devlet 24 Ocak 1980 kararlarıyla, 20 yıldır işçi
sınıfına karşı sürdürdüğü özelleştirme saldırısına,
sınıfın direnç noktalarını zayıflatmış, duyarsızlaştırmış
veya kararlarını onaylar hale getirmiş olmanın
rahatlığıyla her geçen gün yenilerini ekliyor. Şimdiki
hedefi de SEKA.

SEKA Dalaman İşletmesi, zarar ettiği, devletin
sırtında kambur olduğu vb. gerekçeleriyle özelleştirildi.
Tabii herzamanki gibi devlet bu özelleştirmede yalan
söylemeyi ve dümen çevirmeyi ihmal etmedi.

Özelleştirmeden sorumlu Devlet bakanı Yüksel
Yalova açıklamalarında:

- SEKA Dalaman işletmesinin zarar ettiğini;
- Diğer işletmelere oranla 12 kat fazla su har-

cadığını;
- Fabrikanın işletmesinin çok eski olduğunu;
- Yenileme yatırımının 100 milyon dolar tuttuğunu;
- Özelleştirme prosedürünün yasalara uygun

yapıldığını;
- Özelleştirmede işçilerin zarar görmeyeceğini,

söyleyip durdu.
Oysa gerçekler böyle değil.
- SEKA Dalaman işletmesi, son on yıldır, gerçek-

ten zarar ediyor. Ama asıl neden 20 yıldır bu işletmeye
hiçbir yatırımın yapılmaması ve piyasada 900 milyon
TL.’lık kağıdın, 500 milyon TL’ye satılmasıdır. Bunlara
rağmen SEKA Dalaman son üç ayda 30 milyar TL. kar
etmiştir.

- İşletmenin fazla su kullandığı da doğru. Sebep
son derece tekniktir. İşletme %90 yaş selüloz kullan-
maktadır. Bunun için de fazla su kullanılması gerekiyor.
Ama aynı su, arıtılarak yeniden kullanıma sokuluyor.

Bu defa da elektriğin fazla kullanıldığı söyleniyor.
Ama çevre sağlığı diye birşeylerden söz ederdi

Bakan Yalova. Sanırım ‘Dün dündür, bugün bugündür.’
anlayışı geçerli.

Bu arada SEKA Dalaman işletmesi Muğla
Valiliği’nden ‘çevreye saygılı kuruluş’ belgesi
almıştır.
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“SEKA işçisi yalnız bırakıldı”

- Fabrika teknolojisinin eski olduğu da doğrudur.
Ama bu işletmeye yirmi yıldır bir çivi dahi çakmayan
devletin kendisidir.

Finlandiyalı bir firmaya yaptırılan araştırmada, fab-
rikanın 100 milyon dolar yatırıma ihtiyacı olduğu ve bu
parayı da bir yılda amorti edeceği sonucu çıkmıştır.
Fabrikaya biçilen değer de 200 milyon dolardır.

- Şimdi yalanın, aldatmacanın en alasına geliyoruz.
İhaleye katılan iki firmadan MOPAK (diğeri Talip

Karaman Taahhüt A.Ş.) 40 milyon dolara işletmeyi alır.
Oysa fabrikanın arazisi ve hammadde + makinalarının
değeri 15+33= 48 milyon dolardır.

MOPAK yıllardır işletmeyi malı gibi kullanıyordu.
900 milyon TL’lık kağıdı 500 Milyon TL’ye alıyor;
daha işletmenin içinde amblemini vurup, paketleyip
dağıtıyordu. Böyle bir tezgahla Türkiye’nin en büyük-
leri arasına girdi. Bununla da yetinmeyip fabrikayı
dalavereyle ele geçirdi. İhaleye giren ikinci firma Talip
Karaman A.Ş. SEKA Kastamonu’ya talip olduğunda
yetersiz görülerek ihaleden çıkarılmıştı. Ama Dalaman
için nedense yeterli görüldü.”

Özveri’nin anlattıkları bunlar. Biz de bu anlatılan-
lardan ve anlatanın tarzından “dersler” çıkaralım:

-  Özveri, büyük bir özenle, vahşi kapitalizmin

yalan üzerine kurulu propagandasını teşhir ediyor.
Çünkü gerçeklerin işçilere ve toplumun ulaşılabilen
bütün kesimlerine açıklanması, mücadelenin en temel
alanlarından birini oluşturuyor.

- Özelleştirmenin asıl sonuçlarına büyük berrak-
lıkla dikkat çekiyor: İş güvencesinin bütünüyle
yokedilmesi ve sendikasızlaştırma!.. Dolayısıyla
sendikal örgütlülüğün savunulmasının hayati önemini
ortaya koyuyor. Sendikanın gücü, yöneticilerinin
vasıfları, izlenen sendikal politikalar ne olursa olsun;
sendika işçilerin ihtiyacı ve örgütü. Pek çok ilerici
aydın ve sosyalistin yaptığı gibi, “hayallerindeki
sendikadan farklı” sendikalara, hayallerine uymayan
sendikacılara kızarak burun kıvıranlardan farklı bir
tutum bu.

- Evet, “sınıf dayanışması oluşturulama”mış!..
SEKA işçileri kendi başlarına, kendi imkanlarıyla
mücadele etmek zorunda kalmışlar. Ama bugünün
gerçekliğini kavramak bakımından açık biçimde yapıl-
ması gereken bu tesbit; işçi sınıfına yönelik en küçük bir
hayalkırıklığı ve sitem içermiyor. 

Bugünün eksiklik, zaaf ve yanlışlarının aşılmasın-
da; işçi sınıfına ve mücadeleye bu tarz bakışın kritik
rolü olacaktır.
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Ahmet Haldun Demireli
6 Ağustos 1993

Karadeniz’e gitti, geri dönmedi.
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3 Haziran günü gelen acı haber yüreğimi burktu.
Telefonda Fahri arkadaş, “Manav Ali kafesten düşüp
öldü” dedi. Akşam haberlerinde, Karadon bölgesinde
iki işçinin kafesten düşerek can verdiği söylendi.

Hiç kafesten adam düşer mi?
İntihar değilse düşmez.

Olay Nasıl Oldu?

Karadon kuyusunun kafesleri ilk yapıldığı yıllarda,
can güvenliği açısından herhangi bir halat boşalması ve
benzeri durumlara karşı “Paraşüt” sistemi denilen,
otomatik mandallara sahipti. Bu sistem sonradan bozul-
du ve iptal edildi.

Karadon Kuyusu’nun -400 koduna kadar inen iki
katlı kafesi var. Alt ve üst kafesler 40’ar kişilik olup, her
iki kafes toplam 80 kişi alıyor. Kafesin kendi ağırlığı 1
tondan fazladır. Alt kafes özellikle 5 tonluk vagonların
kuyu dibinden kuyu başına nakledilmesinde kullanılır.
Araba ve insan taşınmasında üst kafese insan
bindirilmez.

Alt kafes nakliyat ve malzeme kafesi olduğundan
ve 5 tohluk vagonlar kafese girip çıktığından, kafes
kapıları seyyardır. Yani birbuçuk metre yüksekliği olan
karşılıklı kapılar 5 cm. yukarı çekildiğinde kapı menteşe
pimi yuvasından yukarı çıkarak kapı sökülür. Aynen
yukarı çekilince sökülebilinen normal kapı ve pencere-
lerdeki menteşeler gibi. Üst kafes kapı menteşeleri ise
sabit menteşelerdir. Yukarı kaldırılınca kapılar yerinden
çıkmaz. Kapılar kapatıldığında ayrıca sürgülü olmayan,
yukarıdan geçmeli “mandal” ile kapılar emniyete alınır.
Malzeme naklinde kapılar yerinden çıkarılır, vagonlar
kafese girer ve vagon bandajları mandal ile sabitleştirilir.

Olay günü vagon nakliyatı durmuş, seyyar olan
kapılar yerine takılmış, alt ve üst kafes 40’ar kişiden 80
kişi almasına rağmen, 20 kişi aşağıda, 20 kişi yukarıda,
toplam 40 kişi -400 kodundan dışarıya çıkmak için
kafese binmişti. Kuyu dibindeki sinyalci “adam geliyor”
sinyalini vurdu, fakat vinç dairesi sanki kafeste 5 tonluk
bir dolu (yük) varmış gibi kafesi aniden insan naklinde
olmaması gereken bir hızla hareket ettirdiğinden kafeste

bulunanların ayakları yerden kesildi. Herkes midesinin
ağzına geldiğini sandı. Bazıları başlarını tavana çarptılar.

-400 kodundan kafes hareket etmeden aynı zaman-
da 160 kodundaki ara koddan vinç dairesine sinyal ve-
rilip kafesin bu kodda durması istenmişti. İşte her şey
160 koduna gelirken oldu, normalden hızlı, ani kalkış
yapan kafes, daha 160 koduna gelmeden ani bir duruş
yapınca kafes halatı, önce 2-3 metre kadar yukarı doğru
yaylanıp kafesi kaldırdı ve birden kafes içinde bulunan-
lar kendilerini boşlukta buldular. (Bir otomobilin 130
km hızla giderken aniden fren yapması gibi). Kafesin o
hızla yukarıdan aşağıya, boşluğa inmesi anında alt
kafesin seyyar, yani çekince yerinden çıkan kapıları
yerinden söküldü. 400 kodu kuyu dibi saccı ve sinyalcisi
yukarıdan düşen kapıları görüp “ne oluyor?” diye
dikkat ettiklerinde, ikinci bir küt sesi duydular ve bu defa
kuyudan aşağıya işçilerin düştüğünü anladılar. Bu arada
kafesin 160 kodu seviyesinde durmadığını farkeden vinç
dairesi yine hızla kafese  ani bir kalkış yaptırıyor. Ama
tam o esnada -400 kuyu dibi “stop” vurunca kafes bu
sefer otomatik olarak duruyor. Bu defa bir öncekinden
hafif bir yaylanma oluyor ve kafes içinde bulunanlar
ikinci defa ölümle yüzyüze geliyorlar. Üst kafesin tavanı
-160 kodu seviyesinde stop ettiğinden kafes içinde bulu-
nanlar 1 saat kadar mahsur kalıyorlar. Sanki göçük veya
deprem yaşamışlar gibi bir can pazarı.

Kafes yüzeye, kuyu başına çıktığında arkadaşları
Ali Ergin ve Mehmet Saraç’ın kafeste olmadıklarını
farkediyorlar. Kafes kapaklarının yerlerinden fırlayıp
çıkmaları sonucu, kapı yanında duran iki işçi 200 metre
boşluğa düşerek parçalanmıştır.

Dostum, kardeşim Ali, Manav Ali!... 20 yıldan fazla
Zonguldak maden işçisinin her türlü hakları için
“Tabanın Sesi” ve “İşçi Grubu” saflarında sınıf
mücadelesinin en önlerinde, her zaman yerini alarak;
bulunduğun safın gereğini, yapman gerekenleri büyük
bir sorumluluk ve özveriyle yerine getirdin!.. Hep ölmek-
ten değil, unutulmaktan ve sonuçsuzluktan korktuğunu
söylerdin.. Merak etme kardeşim Manav Ali, hiç merak
etme, maden işçilerinin mücadele tarihinin sayfalarında
önderliğinle kaydın var. Hiç unutulmayacaksın.

“Kafesten adam düştü”

Kadir TUNCER
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“Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun Özelleşti-
rilmesinin Sosyo Ekonomik Sonuçları”nı araştırma
konusu olarak seçen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi
Şaziye KAYA’nın çalışması, tez jürisi tarafından
başarılı bulunarak kabul edildi.

İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kaptan
Kaptangil’in danışmanlığında araştırmalarını yapan ve
tezini hazırlayan Şaziye Kaya, YÖK Üniversitelerinde
benzerleri oldukça sınırlı olan bir konu seçimi yaparak
işe başlamıştı. Ancak Kaya, bu istisnai seçimini, bizce
de çok başarılı bir araştırma ile gerçekleştirerek, çarpıcı
veriler üretti, ilginç sonuçlara ulaştı.

Bu ilginç ve değerli çalışması için Şaziye Kaya’yı,
yönlendirici ve disipline edici katkılarından dolayı tez
danışmanı ve bölüm başkanı Prof. Dr. Kaptan
Kaptangil ve tezi başarılı bulan diğer jüri üyeleri, Prof.
Dr. Halil İ. Ülker ve Doç. Dr. Yaşar Sucu’yu kutlu-
yoruz.

Tez, ilk iki bölümünde, Kamu İktisadi
Teşebbüsleri’nin (KİT) ne olduğunu, tarihçesini,
KİT’leri ortaya çıkaran ekonomik ve siyasal nedenleri
ve KİT’lerin Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve öne-
mini ortaya koyuyor. Üçüncü ve dördüncü bölüm-
lerinde özelleştirme ve Türkiye’de özelleştirme uygula-
maları ele alınıyor. Beşinci bölümde nihayet kömürle
yüzyüze geliyoruz. İzleyen bölüm Taşkömürü maden-
ciliğini inceliyor. Yedinci bölümde, Türkiye Taşkömürü
Kurumu, Zonguldak havzasında taşkömürü madenci-
liğinin başlangıcından girilen ve bugüne getirilen tarih
perspektifi içinde yerine konuluyor. Bu bölümle birlik-
te anlatılmaya başlananlar, elbette Fabrika okuyucusu
için, Zonguldak’ta yaşamayanlar da dahil, tanıdık ve
ilginç konular olmalıdır.

Sekizinci bölümde, TTK’nın özelleştirilmesi
yönündeki çabalar, nedenler, amaçlar ve hedefler ortaya
konulduktan sonra, özelleştirme uygulamalarının, işçi-
lerin çalışma ve yaşam koşullarına, sendikal örgütlere
ve çevreye etkileri belirleniyor. İzleyen bölümde
TTK’da özelleştirme ile birlikte Rödevans’lı sahalar ve
özel sektör ocakları; bu ocaklardaki çalışma sistemi,

taşeron işçilerinin çalışma ve yaşam koşulları, aile işlet-
meleri, özel sektör üretimine ve istihdama ilişkin
rakamlarla; üretilen kömürün pazar koşullarına ilişkin
veriler ortaya konuluyor.

Onuncu bölümde ise, havzada, genel olarak
özelleştirme uygulamasının Zonguldak’a, insanıyla,
çevresiyle ne getirip ne götürdüğü değerlendiriliyor. İşçi
ücretlerindeki gelişmeler, işçi sağlığı, iş güvenliği, iş
kazaları, verimlilik gibi ölçütlere göre, havzadaki
değişim inceleniyor. Ve özel sektör ocaklarının çok
yönlü denetimsizliği (maliye, SSK, sendika, Sağlık
Müdürlüğü, Hıfzısıhha, Bölge çalışma müdürlüğü yet-
kileri dahilinde) sergileniyor.

Sonuç ve öneriler bölümünde ise çarpıcı tesbitlerle
karşılaşıyoruz.

Özel sektör ocaklarında kayıt dışı istihdamın
yaygınlığı rakamlarla sergileniyor. 4-6 bin arasında
işçinin çalıştığı ocaklarda 2085 kişinin sigorta kaydının
olduğu; ortalama çalışma süresi olarak ayda 12 gün
göründüğü belgeleniyor.

Özel sektörün maliyeye yaptığı bildirimlerin
olması gereken üçte birini bile bulmadığı, üretim ve
istihdam rakamları ortaya konularak gösteriliyor.

Bu işletmelerin sendikasız ve kayıt dışı işçi
çalıştırarak TTK ile haksız bir rekabet yürüttükleri;
ancak, özel sektör yöneticilerine göre bu durumun, ithal
kömürle rekabet edebilmek için kaçınılmaz bir zorunlu-
luk olarak görüldüğü belirtiliyor. Diğer taraftan enflas-
yonist ortam ve özel işletmelerin kullandıkları banka
kredilerinin yüksek faiz yükü de, zorlukların bir diğer
yönü olarak kaydediliyor. TTK’nın rekabet gücünü
azaltan tanıdık nedenler; kısaca siyasi müdahaleler,
yandaşları işe alma, kayırma, yerüstü çalışanlarının
sayısını şişirme; demir çelik sektörünün TTK üzerinden
sübvansiyonu politikaları ve benzerleri olarak
özetleniyor.

TTK ve özel işletmeler arasında, verimlilik,
ücretler, çalışanların yeraltı/yerüstü oranları,
işçilere sağlanan teknik malzeme, sosyal haklar
(yemek, servis, barınak, baret. çizme vs.)
karşılaştırılırken; özellikle işçi sağlığı ve iş güvenliği

TTK’da özelleştirme
tez konusu oldu

Doğan Varol
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konularındaki çalışmaların yetersizliğine dikkat
çekiliyor. Karşılaştırma sendikal örgütlülük alanında da
yapılıyor. Diğer taraftan özel sektör ile TTK arasındaki
iş ilişkileri de değerlendiriliyor.

Çalışmanın son paragrafında,  “Özelleştirmenin
ekonomik açıdan bazı olumlu katkıları olmakla bir-
likte, sosyo ekonomik açıdan birçok olumsuzlukları
da beraberinde getirdiği söylenebilir. Özelleştir-
menin yarattığı olumsuzluklar, olumluluklardan
daha fazladır.” değerlendirmesi yeralıyor.

ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

Şaziye Kaya’nın tez çalışması, havzanın dününe ve
bugününe ilişkin derli-toplu bir bilgi sunduğu için
elbette önemlidir. Ancak tezin başında “teşekkür”
bölümünde de anılan Kadir Tuncer arkadaşımızın
1998 yılında yayımlanan “Tarihten Günümüze
Zonguldak’ta İşçi Sınıfının Durumu” kitabının işaret
ettiği, gözleme dayalı olarak dile getirdiği pek çok
gerçeği; uygulanan anketler, soruşturmalar ve ista-
tistiki verilerle ve bilimsel bir disiplin içinde ortaya
koyması bakımından Şaziye Kaya’nın çalışması çok
önemlidir. Havzada özellikle son on yıldaki gelişme-
lerin fotoğrafları çekilmiş ve çok çarpıcı görüntüler elde
edilmiştir. Tezde yeralan 111 tablo ile Kadir
Tuncer’in gözlem, deneyim ve bilgiye dayalı bakış
açısının imkanlarıyla ulaştığı sonuçlar; kesin hat-
lara sahip bilimsel bilgiye dönüşmüştür. Kaya, K.
Tuncer’in ulaşamayacağı çok değerli kaynaklara
ulaşarak; Tuncer’in zaten yer yer hayatını tehlikeye
atarak yaptığı gözlemlerin sonucu ortaya koyduğu
gelişmelerin, öngörülenlerden de sarsıcı niteliğini
sergilemiştir.

Kaya’nın çalışması, kendi değeriyle ilgili herkesi
etkilerken; aynı zamanda Tuncer’in çalışmasının öne-
mini de, bir kere daha ortaya çıkarmıştır.

Bu çalışmanın örnek oluşturmasını ve benzeri alan
çalışmalarının diğer sektörlerde de yapılmasını dili-

yoruz.
Bu arada K. Tuncer’in kitabı üzerine “Sosyalist

İktidar Dergisi”nde yapılan bir mülakat ve “Evrensel”
gazetesinde yayımlanan, kitabı tartışmaktan çok “sol içi
rekabet” adına küçümsemeye çalışan bir yazı dışında,
“sosyalist iddialı” solun “susarak öldürme” tutumu-
nun da hatırlanmasında yarar var. Hiç değilse Şaziye
Kaya’nın çalışmasının, hayli gecikilmiş olarak
farkedilmesini ve değerinin bilinmesini temenni edi-
yoruz. Şaziye Kaya’nın buna ihtiyacı yok. Dergilerinde
kırk yıldır ezberlenmiş metinleri evire çevire yeniden
yazan, taraftarlarına kuru ajitasyon çeken ve “öbür
sola” karşı dik durma gösterisi yapan solun bu çalış-
mayı anlamaya ihtiyacı var. Böyle somut, mücadelenin
neye karşı, nerede ve hangi zeminlerde yürütülebile-
ceğinin, son derece ayrıntılı ve elle tutulacak ölçüde
gerçek tasvirini, genellikle önümüze konulmuş olarak
bulmak bir hayal bile değildir.

Şaziye Kaya’nın çalışması bizce, YÖK Üniver-
sitelerinin fikirsiz, derinliksiz ve tekellerin hizmetine
koşulu zihniyetinin de, halkın çıkarları doğrultusunda
aşılabileceğini gösteren bir örnek olması bakımından
ayrıca önemsenmelidir. İlerici öğrencilerin de bu
çalışmadan, sağlam bir tutum alış olarak, örnek ala-
cakları değerler var.

Yeri gelmişken; gene Zonguldak’lı bir başka emek-
li maden işçisinin, Erol Çatma’nın yazdığı 1965
direnişini anlatan “Kömür Tutuşunca”; film yapacak
“esaslı mevzu” bulamamaktan yakınan ilerici
sinemacılar için, olağanüstü bir imkan olarak, gözden
kaçmaya devam ediyor. Bu müthiş hikaye üzerine
dikkatleri yoğunlaştırma işi de, herhalde Erol Çat-
ma’nın omuzlarında olmamalıdır. 

Madenciler, büyük grevler yapmadıkları ve Ankara
üzerine yürümedikleri zamanlarda da, sosyal bilimlerin
ve sanatın farklı türlerinin, kendisini gerçekleştirebile-
ceği bir büyük hayat kaynağı olarak ilginçliklerini
sürdürüyorlar. Görmesini ve göstermesini bilenler
için...



98 Ağustos 2000 fabrika

Henüz Türkiye’nin Avruya Birliğine üye
adaylığı ortada yokken;

Henüz Türkiye ve Yunanistan Dışişleri
Bakanları, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın
himayesinde kafelerde dizdize oturup “iki halkın
kontrollü yakınlaşması” üzerine sohbete başla-
mamışken;

Henüz büyük medyanın deprem sonrası Türk
ve Elen halkları arasında dostluk kampanyası
değil; iki ıssız kaya parçası için savaş kışkırt-
maları yaptığı, Fatih Altaylı gibi “gazetecilerin”,
kayalara bayrak çektiği sıralarda;

Ege’li, ilerici kadınlar Yunanistan’ın Samos
adasında biraraya geldiler ve her yıl tekrarlamayı
arzu ettikleri bir “Barış Yürüyüşü” düzenlediler.

Türkiye ile Yunanistan arasında her yıl tekrar-
lanan “savaşa dönüşmenin sınırında gerginlik”
geleneğine karşılık; kadınlar her yıl barış için,
halkların kardeşliği için biraraya geldiler.

Bu yıl da 22-23 ve 24 Mayıs’ta Samos’ta
Türk ve Elen halklarından ilerici kadınlar biraraya
geldiler. 

Samos Kadın Birliği ve Barış Derneği’nin ev
sahipliği yaptığı etkinliklerde, önceki yıllara göre
katılımın genişlediği görüldü. İzmir Yöneliş
Koleji öğrencileri ve Grup Akdeniz üyeleri de
İzmirli ve Didim’li kadınlarla birlikte
Samos’taydı.

Barışçılar, önümüzdeki yıl da birlikte yürüm-
eye devam edecekler.

Samos’ta
barış yürüyüşü yapıldı
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I.
Sepetlenme Hikayesi

“Aydınlık 80 yaşında
Aydınlık, 1 Haziran 1921’de yayın hayatına başladı.

Dr. Şefik Hüsnü’lerden bugüne, ‘amele’nin, köylünün,
yoksul halkın, yurtsever aydının sesi, Türkiye devrim-
ciliğinin karargahı olan Aydınlık 80 yaşında. Aydınlık
geçen yüzyılın başında, Türkiye’nin mazlum milletlere
örnek olan devrimci atılımının ateşinde doğdu. İşçi
sınıfının eylemli ağırlığından güç alarak, Kemalist devri-
mi tamamlama mücadelesinin merkez organı oldu....”
(Aydınlık, 28 Mayıs 2000, s. 671)

Aydınlık, 1 Haziran 1921’de yayın hayatına başladı.
Burası doğru, gerisi yalan!

Aydınlık, TİÇSF içindeki komünist grubun yayın
organıydı. Bu grup TKP’nin kuruluşunda yeralan üç koldan
birisidir ve diğer iki kolun burjuvazi tarafından tasfiyesi
sonucu, Türkiye Devrimi’nin karargahının, Türkiye
Komünist Partisi’nin yönetimini üstlenmiş; Aydınlık da par-
tinin yayını olarak sürdürülmüştür. 

Dr. Şefik Hüsnü, uzun yıllar Türkiye Komünist
Partisi’nin Genel Sekreterliği, Komintern Yürütme Kurulu
Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü. Dolayısıyla, kendisi
“dergi başyazarı” değil, uluslararası komünist ve işçi
hareketinin Türkiye kolunun, TKP’nin yöneticisidir.

1 Haziran 1921’de bir “Kemalist devrim” mi vardı
ki ey şaşkın ördekler; Komünistler, üstelik işçi sınıfının ikti-
darı için mücade etmek varken; Kemalizmin henüz gerçek-
leşmemiş devrimini tamamlamak için yola çıksınlar?

1921’de Kemalizmin en önemli siyasi eylemi, Kurtuluş
Savaşı’nın halkçı-emekçi damarını kesmek oldu. TKP’nin
ilk Genel Sekreteri Mustafa Suphi ve yoldaşları katledildi;
saflarında komünistlerin de bulunduğu, silahlı, halkçı bir güç
olarak Kuvay-ı seyyare güç kullanarak tasfiye edildi.

Mustafa Suphi’lerin öldürülmesinden sonra doğan
boşluğu doldurmak üzere, Genel Sekreterliği’ni Tokat
Mebusu Nazım Bey’in yaptığı THİF’nın kongresi, Ankara
Hükümeti tarafından yasaklandı ve parti 1922 Ekim’inde
yasadışı ilan edildi. 

Kemalist devrimin ilk işlerinden birisi de 1925’te,

Takrir-i Sükun yasasıyla “sınıf esasına dayanan” bütün
örgütlerin yasaklanması ve Aydınlık dahil ilerici bütün
yayınların susturulmasıdır.

Şaşkın ördek, suya kıçın kıçın atlarmış! Genelkurmay’a
ve Atatürkçülere tam da “en hakiki Atatürkçü” olduklarını
ispatlamak için dil dökerken,  Aydınlık’ın 80. yaşından
sözetmek icabeder diye düşünmüş ve şaşırmışlar..
Şaşkınlıktan, yazının içine Aydınlık Dergisi’nin iki kapağını
koymuşlar. Aydınlık adının üstünde, şimdi çıkarttıklarından
farklı olarak şöyle yazıyor: Bütün Dünya İşçileri
Birleşiniz! Halbuki şimdiki Aydınlıkçılar’ın sloganı
şöyledir: “Dünyanın bütün genelkurmayları birleşiniz!”

Bu kadar da değil. Kapağın ortasında yeralan cümle
şöyle: “Burjuvazinin ‘Aydınlığa’ Düşman Olması,
‘Aydınlığın’ Amele Dostu olduğunu ispat eder.”

Meğer burada bahsedilen “Burjuvazi”, başında
bizzat Mustafa Kemal’in bulunduğu Ankara’nın
Hükümeti değil miymiş!..

Şimdi Yekta Güngör Özden bunları, zamanında
Atatürk’ün hiç hazzetmediği TKP’nin Aydınlık Dergisi’ni
çıkarmaya devam eden “sahte Atatürkçüler” olarak,
ADD’den sepetlemez mi?

Sepetler. Ve öyle de yapmıştır.

II.
“Beni al O’nu alma” Hikayesi

Mayıs ayı sonunda eski Aydınlıkçılar’dan, Hadi
Uluengin, Cengiz Çandar ve Gülay Göktürk, Çin Halk
Cumhuriyeti’ne davet edildiler. 

Hala, kendi sözümona “solcu” geçmişine küfretmeyi
ve döneklikle övünmeyi büyük “marifet”i sanan Hadi, “Biz
döneklerin şahıyız” diye Hürriyet’in birinci sayfasından
açıklama yaptı. Üçü de, Ertuğrul Özkök’ün önerisiyle
kafalarına birer “Mao şapkası” geçirip, “düşman çatlat-
tılar.”

Mao’nun Çin devrimindeki rolüne, devrimci kişiliğine;
doğru-yanlış, teorik görüşlerine değil de, ÇHC’ye bağlılık
gösteren Aydınlıkçı Pekin ördekleri, ÇKP’nin son Kongre
kararlarını bile “sosyalizmin ta kendisi”, “sosyalist teoride
büyük açılım” olarak selamladıkları halde; Türkiye’den

ç ü r ü k  y u m u r t a
Şaşkın ördek hikayeleri
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özellikle bu üç eski Aydınlıkçı’nın ÇHC’ye davet edilmele-
rine çok bozuldular. Özellikle Hadi, düşmanlarını gerçekten
“çatlattı.”

Hasan Yalçın, Aydınlık’taki köşesini tam sayfa
yaptı ve Hadi’lere küfretmeye ayırdı.

Haliyle eski Aydınlıkçılara küfretmek kolay!
Bu davet bile, Aydınlıkçı takımını, neden bu üç

“eski”nin ÇHC’ye özellikle çağrılmış oldukları üzerine
düşündüremedi. Bir grup gazeteci, Aydınlık’ın Pekin
daimi muhabiri de içinde olmak kaydıyla, bir heyet halinde
ÇHC’ye davet edilebilir; aralarında üç eski Aydınlıkçı da
bulunabilirdi. Hayır, davet özellikle bu üç isme yapılmıştı.

Davetin sonuçlarına bakılırsa, bu üç isim, yeniden eski
saflarına dönmeye ikna amacıyla ÇHC’ye çağrılmış görün-
müyor.

Bugünün ÇHC’si, bir avuç Pekin ördeği yerine, büyük
basında köşesi olan, küreselleşmeci, anti-komünist, liberal
üç ismi tercih ediyor. Davet ettiklerinin eski Aydınlıkçılar
olmasını özellikle gözeterek, buradaki muhiplerine hiç değer
vermediğini dünya aleme açıkça ilan ediyor. 

Bugünün ÇKP çizgisine, demode Çinci Aydınlıkçıların
değil; liberalizmin kucağına atlamış eski  Aydınlıkçıların
denk düştüğünü kuşku payı bırakmaksızın ortaya koyuyor.

Hasan Yalçın ve Doğu Perinçek’in öfkesi, eski mamul-
lerinden üç isme değil; karşı karşıya kaldıkları bu aşağıla-
mayadır. Ancak “muhip” takımı, efendisine kızamaz. Ne
yapar? Hadi’ye küfreder. 

Bu arada Mao’ya ve ÇKP’ye yüksek hürmetler sun-
mak için, bu olayı fırsat bilir. Sezen Aksu’nun şarkısında
olduğu gibi, “Beni al, O’nları alma” yakarışlarıyla gözyaşı
döker.

Aynı günlerde hem ÇHC’den, hem Atatürkçü Düşünce
Derneği’nden kapıdışarı edilmek; bu kafadarları acaba
verem eder mi?

Etmez.

III.
Eski bir “Aleme verir talkını...” hikayesi

Türkiye Genelkurmay’ının Aydınlık tarafından övül-
meye ihtiyaç duyduğunu sanmıyoruz. Ama Aydınlık Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin her kademesine, özellikle de, halen
görev başında bulunan üst düzey komutanlarına, muhteme-
len muhataplarını bile şaşırtacak övgüler düzüyor.
Seçimlerde listesinden gösterdiği emekli subaylarla övünü-
yor; bir emekli subaydan görüş alabilirse orta sayfasına
koyuyor. Aydınlık’ın son üç yıllık kolleksiyonlarına
bakılırsa, Türk Silahlı Kuvvetleri, İP’in Genelkur-
mayı’nı oluşturduğu devrimci siyasi kuvvetlerin ordusu
olarak hareket ediyor. 

Nazlı Ilıcak, “Genelkurmay böyle olmadığını açık-
lasın” diye yazdı. Muhtemelen TSK, İP’i de, Nazlı hanımı
da ciddiye almadığı için bir açıklama yapma ihtiyacı duy-
madı. Oral Çalışlar iyi hatırlar, çünkü röportajı o yapmıştı; 12

Eylül’den üç-beş gün önce Aydınlık Gazetesi dönemin
Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’le yapılan görüşmeyi
manşetten şöyle vermişti: “Türk ordusu ne militaristtir, ne
de faşist..” Başlığın altı, TSK’ya ve tarihine övgülerle doluy-
du. Bir hafta sonra 12 Eylül darbesi olmuş, kendileri TSK
tarafından yakalanıp Sıkıyönetim Savcılarının önüne çıka-
cakları güne kadar yaşayacakları, siyasi şube hücrelerine
tıkılmışlardı.

“Aleme verir talkını, kendi yutar salkımı” hikayesi
ise, bugüne göre eski, fakat 1980’den beş yıl öncesine aittir. 

Kaynağımız Aydınlık yayınlarından 1975’te çıkmış,
Doğu Perinçek tarafından kaleme alınmış “Kıvılcımlı’nın
Burjuva Ordu ve Devlet Teorisinin Eleştirisi” broşürüdür.

“Gerçekte, Hikmet Kıvılcımlı’nın orduyu
devrimci gösterme çabası ile işçi sınıfımızın devrimci
geçmişine sahip çıkma çabası, birbirleriyle bağdaş-
mayan şeylerdir.” (....) Şefik Hüsnü’nün önderliğinde-
ki TKP, ordunun ‘burjuva muhafızlığını meslek edin-
miş olduğunu’ tesbit ediyor ve halk ordusunun kurul-
masını savunuyordu. En eski sosyalistler, orduyu
değil, halkı devrimin vurucu gücü olarak görüyor-
lardı.

İstiklal Savaşını, tamamen tarihi gelişmeden ve
toplumun alt yapısından soyutlanmış olarak ‘devrimci
geleneğini’ her nasılsa sürdüren ordu mu başardı?
Yoksa Kemalist burjuvazinin önderliğinde emekçi
yığınlar mı?”

“Sosyalizmin devrimci mirasını devam ettirmek,
kuru sözle değil, o ilkeleri sonuna kadar savunmakla
olur. Gerçekte, çağımızda Mao Zedung yolu, Lenin’in
Enternasyonalinin yolunun ve tarihi geleneğinin
mirasçısıdır. İşçi sınıfımızın devrimci geçmişindeki
ilkeleri savunmayan Hikmet Kıvılcımlı, aynı zamanda
çağımızın Marksizm-Leninizmine de sırt çeviriyor. Bu,
tesadüf olamaz.” (s.49-50-51)

“Halkın devrimci mücadelesi, hakim sınıfların
devlet mekanizmasını ve baskı güçlerini parçalar.
Halkın devrimci mücadelesi ilerledikçe, hakim sınıf
orduları içinden birçok unsur halkın saflarına katılır.
Ancak bu, her ülkenin devrim pratiğinde görülür.
Hakim sınıfların ordusunun parçalanması ve içinden
birçok unsurun halkın saflarına geçmesi başka bir şey-
dir. Ordunun ‘devrimde vurucu güç’ gösterilmesi ise
tamamen başka bir şeydir ve gerçeğe aykırıdır. Lenin
bunu bir çok yerde esaslı surette açıklamıştır.

Ordu konusundaki burjuva teorilerini yalnız
Kıvılcımlı savunmuyor. Türkiye’deki her türden
reformcu ve revizyonist de bu görüştedir.”(s.46-47)

Görüşler ve ifadeler gayet “kazma!” Fakat Perinçek’in
Kıvılcımlı’ya yönelttiği eleştiriler, bugünkü İP çizgisi’ni
büyük bir berraklıkla tarif ediyor. 

Canı sıkıldığında neşelenmek isteyen okuyucularımıza,
bu broşürü kuvvetle tavsiye ediyoruz. Kitaplıktan
Perinçek’in kitaplarını atmak iyi bir fikir değil.



Olay eski, ama çarpıcı.. Gözden kaçmasını göze ala-
mayız.

Galatasaray Kopenhag’da UEFA Kupasını kazan-
mış. Trübünde Mesut Yılmaz, yanında Yaşar Okuyan..

Hürriyet’in “terleten soru” dediği soruyu Okuyan
soruyor:

“Bu sonucu, coşkulu zaferi mi isterdiniz, yoksa
yüzde 40 oy ile iktidar olmayı mı?”

Şimdi Yılmaz nasıl terlemesin? 
ANAP’ı futbol kulübü haline getirip, liglere katılmak

istese; önce amatör kümede kendine bir yer bulacak;
sonra becerebilirlerse üçüncü lige, sonra ikinciye, sonra
birinciye çıkacaklar. Sonra lig şampiyonu olmaları lazım.
Hadi oldular, UEFA kupasını alıncaya kadar bir sürü
maç...Yani yol o kadar uzun ve ümitsiz ki, partiyi bozup
futbol kulübü olmaya değer mi diye düşünürken, adam-
cağız terlemiş olabilir.

Diğer taraftan ANAP küme düşmek, yani barajın altın-
da kalmak ihtimaliyle karşı karşıyayken, “en akıllı” saydığı
adamlarının böyle zevzek sorular sormasına sinirlenerek ter-
lemiş de olabilir. Kurmaylarınızın zekası bu kadar olun-
ca, partinin istikbalinden ne bekleyebilirsiniz?...

Üçüncüsü ihtimal ise, Hürriyet’in bu zevzekliği,
ANAP’ı şirin gösterin tarzda haber yapmasından sonra ter-
lemiş olmasıdır. Malum bu adamlar iki kıyakçı haber yapar,
sonra RTÜK yasasını değiştirin, enerji yatırımlarına girelim;
teşvik verin, kredi çıkartın vs.vs. diye sıkıştırırlar. Acaba
şimdi ne istiyecekler sorusu Yılmaz’ı terletmiş olabilir. 

Çünkü eğer istedikleri birazcık gecikirse, Ertuğrul
Özkök telefona sarılıp, “Ulan.. “ diye başlayan fırçalar da
atıyor. Güneş Taner, Özkök’ten az mı fırça yedi...

İşte üç ihtimalli bir terleme vak’ası!..
Ve basının habercilik anlayışı üzerine, insanı

sinirden terleten seçkin bir örnek!..
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Binbaşı Emin’in ağzı bozuktur. Her yazısında mut-
laka “Enteller, liboşlar, Kürtçüler, mürteciler, yoba-
zlar” ve benzerlerinin ağzının payını, kendi seviyesinden
verir.

Gün olur, “Helal olsun sana bu yollar Almanya!..”
cümlesiyle biten yazılar kaleme alır, koskoca
Almanya’ya kafa tutar. Öyle de mangal gibi yüreklidir.

Bununla yetinmez, Avrupa Birliği’ni de toptan
haşlamaktan kendini alıkoyamaz.

Ama kabadayılığın da bir sınırı var.
Örneğin Cumhurbaşkanlığı’na aday olmak istedi

diye, “töre” icabı MHP milletvekilleri tarafından hır-
palanan, koruma polisleri dayak yiyen Sadi
Somuncuoğlu, konuyla ilgili bir açıklama gönderince;
kuyruk apışarasına sokulur; usturuplu bir “giriş” kaleme
alır:

“Yazılması gereken pek çok konu varken bu
köşeyi açıklamalara ayırmak hiç hoşuma gitmiyor.
Ancak bunu yapmak zorunlu. Eğer bir kimse
hakkında yazı yazdıysanız, gazetecilik ahlakı onun
yanıtına da yer vermeyi gerektiriyor. İşte
Somuncuoğlu’nun açıklaması: ...”

MHP’liler, Emin Bey’in bu açıklamayı yayınlama-
maktan korktuğunu, ama kendilerinden daha çok kork-
tuğunu artık anlamış olmalıdırlar.

Emin bey, komiser yardımcılarından başlayarak,
devlet büyüklerine genel olarak terbiyesizlik yapmaz.
Ama “emir” verilirse, istisnai güzellikler yapmaktan
imtina etmez.

İngiliz atazösüdür: “Köpeğin varsa kendin havla-
ma!..”

İlk örnek, eski Genelkurmay Başkanlarından, emek-
li orgeneral Doğan Güreş için yazdığı ve Tansu Çiller’e
aşkı yüzünden kendisini rezil ettiğini iddia etmekle
kalmayıp, “kart zampara” türünden sıfatlar kullandığı
yazısıdır. Koskoca Genelkurmay Başkanlığı yapmış
adam, bu galiz yazıya iki satır cevap bile yazamamıştı.

Korku havlayana değil, sahibinedir.
Şimdilerde ise, gene “emir” gelmiş olmalı ki, hedefi

büyütmüş görünüyor. Doğrudan Cumhurbaşkanı’na
“Ahmet Bey” diye hitabetmekle kalmıyor; kendisinin
bölücülere ve yobazlara “çanak tuttuğunu” iddia
ederek; “böyleleri kim olurlarsa olsunlar, hangi
makamda otururlarsa otursunlar, sonuna kadar
mücadele edeceğim” sözleriyle babalanıyor. Eder mi
eder...

Bu arada Hürriyet gazetesinin haber verdiğine göre,
Rotary Kulüplerinin yaptığı bir ankette, Emin bey, “en
çok okunan köşe yazarı” seçilmiş. Üstelik aynı ankette,
Emin beyin en az haftada bir defa “hırsız” olduğunu
yazdığı M. Ali Birand’ın “32. Gün” programı da, “en
çok izlenen haber programı” olarak görünüyormuş.

Eğer bu anket bir komplo değilse, yazık.. Emin bey,
yalın kılıç M.Ali Birand gibi düşmanlarıyla savaşsın;
O’nun sevgili rotaryen okuyucuları, Birand’ı da Emin
bey kadar sevsinler...Eğer ciddi bir ders verilmezse, bu
okuyucular hem Emin beyi, hem Ahmet Necdet Sezer’i,
hem de, entelleri, liboşları, yobazları ve bölücüleri aynı
ölçüde sevmeye kalkışmazlar mı?

En iyisi Taksim meydanında (Kızılay da olabilir), bu
okuyucuların 6 tanesini sallandıracaksın..Bak o zaman
önüne geleni sevecekler mi?..

Binbaşı Emin’in maceraları ve komplo

Yılmaz’ı terleten soru



TBMM İnsan Hakları Komisyonu, işkenceyle ilgili
araştırma ve bulgularını 7 kitap halinde yayınladı.

Savcılar, komisyona ifade veren mağdurların
isimlerini istemişler. Eğer isimleri alabilirlerse, mağ-
durlardan aynı konuda “Emniyet’te” de ifade vermeleri
istenecektir. Böylece ülkemizde işkence falan
olmadığını, mağdur beyanlarından açık seçik öğrenmiş
olacağız.

Üstelik Ecevit’in işkenceye ilişkin açıklamaları da
bu şekilde doğrulanmış olacaktır:

“İşkenceyi önlemek için gerek bugünkü
hükümet, gerek 55 ve 56’ncı hükümetler döneminde
çok etkili tedbirler alındı. Ayrıca işkenceye karşı
yaptırımları ağırlaştırıcı bir yasa da çıkardık. Ben
bu işkence sorununun büyük ölçüde aşıldığı
kanısındayım. Tabii hala eskiden kalma bazı kalın-
tılar olabilir; yani araç-gereç anlamında kalıntı di-
yorum. Her yerde tam önlenememiş olabilir.”

İşkence bitmiş, alet-edevat henüz tamamen çöpe
atılmamış...Başbakan böyle söylüyor.

Komisyon Başkanı DSP’li Sema Pişkinsüt’ün bir
daha DSP listesinden milletvekili seçilmeyeceği de bu
arada kesinleşmiş olmalıdır. Çünkü Pişkinsüt,
Türkiye’de işkence olduğu izlenimi yaratarak imajımızı
fena halde bozan bir parlamenterdir. Ecevit ailesi,
nasılsa listelerine aldıkları bu kadını, artık

seçtirmeyecekler; yerine Mail Büyükerman veya
Kubilay Uygun gibi isimler bulacaklardır. Oğuz
Aygün gibi de olabilir.

Şimdinin Ardahan Valisi, eski İstanbul Emniyet
Müdürü Hasan Özdemir ise, çarpıcı bir gerçeğe par-
mak basmıştı. “Hortum Süleyman” isimli polis amiri,
Beyoğlu Emniyetinde hortumla dayak atarken çekilen
film televizyonlarda gösterilmeye başlanınca; “Bu
çekim 5-4 yıl önce yapılmış. Neden bu kadar bek-
lediler?” diye sordu.

Soru çarpıcıdır. Belli ki, Hortum Süleyman mağ-
durları, 4-5 yıl boyunca bu sahneleri haber yapacak bir
basın organı bulamamışlar. Şimdi işkenceye karşı
kahraman edalarla mücadele ediyor görünen büyük
basın, 4-5 yıl boyunca işkenceye karşı tutum alma niyet
ve cesaretinde değilmiş..

Peki işkence büyük basında bile böylesine canlı
örneklerle eleştirilir; Başbakan bittiğini söylerken,
ortadan kalkacak gibi görünüyor mu?

- Türkiye’de işkence suçundan hüküm giymiş
ve cezasını yapmakta olan bir tek polis mevcut
değildir.

- TBMM İnsan Hakları komisyonu üyelerinin
polis tarafından izlendiği basında haber yapılmıştır.

Yukarıdaki sorunun cevabı bulmak, sizin ferase-
tinize kalmıştır.

İslamcılar Erbakan’ın mahkumiyetinden sonra,
ifade özgürlüğü ve insan hakları mücadelesinin
şampiyonluğunu kimselere bırakmıyorlar. Onlardaki
bu gelişmenin başlangıç tarihi 28 Şubat’tır.

Geçmişte 312. madde tadilatı TBMM’ye gelince,
Eşber Yağmurdereli ve Yaşar Kemal faydalanacak,
solculara kıyak yapılıyor diye, kıyameti koparmış;
yasadaki değişikliği engellemişlerdi.

Sonra devir değişti, 312. madde mağdurları arasın-
da Refah-Fazilet seçkinleri de yeralmaya başladı.

Ama hala “inek sesinden arya”, “montaj”,
“kompile” edebiyatından da vazgeçmiş değiller.

Şanar Yurdatapan ve ifade özgürlüğünü kayıt altı-
na alan yasalara karşı mücadeleyi DGM kapılarında
sürdüren aydın ve sanatçı ekibi; Erbakan’a cezaevi

yolu görülünce bu “kaypak” takımının da kapısını
çalmışlar.

“-İşte yasaklanmış metinleri biraraya getirip
yeniden bastığımız kitaba, Erbakan’ın hüküm giy-
diği konuşmasını da ekledik, gelin altına imza atın.”

Bir tane Fazilet Partili’nin imzasını alamadıklarını,
biraz şaşkınlıkla basına açıklamışlar.

İyi olmuş. Ve gerçeğin tarihe olduğu gibi geçme-
sine hizmet etmişler.

Refah-Fazilet takımı yalanı din haline getirmiştir.
Bunlar kendilerinden başkası için “yaralı parmağa işe-
mez.” Asla gerçek bir özgürlük adımı atmaz; solcular-
la onlardan faydalanmanın dışında yanyana gelmezler.

Onların “ifade özgürlüğü ve insan hakları”
aryaları; esasen inek böğürtüsünden imal edilmiştir.
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İşkence üzerine

İfade özgürlüğü ve Fazilet


